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“Virgem Santíssima, minha Mãe,  
aqui fui enviado para fazer o bem.  
Mas bem sabeis que nada posso  

sem a assistência de vosso divino Filho e a vossa.  
Eis por que vos peço que me ajudeis,  

ou, melhor,  
que tudo façais por mim.  

Ao rezar o Veni, Sancte e a Ave Maria  
no começo da aula,  

suplico que venhais em meu lugar  
dirigir minhas mãos, meus pés, meus lábios,  

toda a minha pessoa,  
de modo que eu não passe de instrumento  

que esteja à vossa disposição.  
E quando eu tiver algum aluno indócil, boa Mãe,  

para que o melhoreis,  
fazendo eu de minha parte  

tudo quanto depender de mim.  
Ó Virgem Santíssima,  

ser devoto vosso é ter armas seguras  
para o combate e a vitória.  

Tende compaixão de vosso filho  
que se lança em vossos braços  

com grande confiança.  
Não o abandoneis.  

Eu vos ofereço e recomendo todos os meus meninos  
que me forem confiados.”  

 
SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT  

 
 
 
 
 
 
 

Oração encontrada pelo marista Alexandre Balko num caderno do Irmão João Batista Furet, discípulo e primeiro 
biógrafo de Champagnat (cf. BALKO, A. Marcelino Champagnat e sua missão. 1979, p. 173). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória  
 

A Deus por seu infinito amor  
Aos meus pais, por ter uma família  

Aos formandos e toda família marista  
Aos que trabalham pela Educação Marista  

Ao amigo P. Geraldo Luiz Borges Hackmann  
Ao Alexander Bernardes Goulart  
Ao Irmão Solimar dos S. Amaro  

Aos professores, alunos e funcionários da PUCRS 
 Aos Irmãos da Comunidade Santo Tomás de Aquino  
Pelos 100 anos da presença marista no sul do Brasil  

Aos maristas, professores e alunos da Amazônia onde trabalhei  
Em comemoração da canonização de S. Marcelino Champagnat 



 
APRESENTAÇÃO  

 
 

SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT: DOS BRAÇOS AO CORAÇÃO DE MARIA é uma obra que, pelo rico 
conteúdo, é espontaneamente endereçada a todos os Irmãos Maristas, ex-alunos e admiradores da imponente 
obra educacional que o Instituto Marista desenvolve no Brasil e em mais de 80 países dos quatro continentes. O 
autor — Edison Hüttner — se deu ao elogiável trabalho científico de aprofundar e pesquisar exaustivamente o 
tema em questão. Para isso, lançou mão de impressionante literatura, tanto de cunho teológico como histórico.  

Graças às condições da metodologia empregada, Édison teve pleno êxito no desenvolvimento deste projeto de 
pesquisa. Oferece-nos uma obra enriquecedora de detalhes históricos do exame minucioso a que submeteu a 
vida e obra de São Marcelino Champagnat para chegar ao autorizado estudo que ora apresenta ao leitor 
interessado. Ajuda a aprofundar o conhecimento próprio da espiritualidade marial que o esclarecido Fundador 
quis transmitir aos seus devotados discípulos: os Irmãos Maristas.  

Este livro, que nasceu da dissertação de Mestrado em Teologia, apresentada na PUCRS, é obra de leitura 
quase obrigatória para o Irmão Marista. É interessante para as pessoas que simpatizam com a ingente obra 
educacional dos Irmãos. Ela apresenta um aspecto fundamental da Espiritualidade Apostólica que 
atualmente se propõe ao educador marista. O livro se recomenda também à sociedade que confia ao Instituto 
Marista sua infância e juventude para a formação do homem e da mulher integrais para serem instrumentos 
úteis para o aperfeiçoamento da mentalidade tradicionalmente religiosa e civicamente democrática.  
 

Prof. Dr. Ir. PEDRO FINKLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RECOMENDAÇÃO  
 
O presente trabalho elaborado pelo Ir. Édison 
Hüttner, Marista, é uma importante contribuição 
àqueles que desejam conhecer, aprofundar  
e vivenciar a espiritualidade mariana em São  
Marcelino Champagnat.  

É uma obra que ressalta o caráter e espírito de 
Champagnat, Fundador dos Irmãos Maristas,  
em sua vida e em seus ensinamentos. Também, 
preocupou-se o autor em fazer uma apurada síntese 
da visão de alguns Maristas a respeito do 
pensamento mariano encontrado no Fundador.  

Recomendo a leitura destes escritos a todas as 
pessoas devotas de São Marcelino Champagnat e 
que desejam viver mais intensamente a 
espiritualidade marial, vivida por este grande santo, 
que gostava de estar nos braços e no coração de 
Maria Santíssima.  

Irmão LAURO FRANCISCO HOSCHSCHEIDT 
Provincial  
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INTRODUÇÃO  
 

 
 
 
 

Confesso que nas entrelinhas deste trabalho, tentando colocar palavras certas para vestir o mistério do 
amor do Senhor que vinha à tona, algumas lágrimas rolaram sobre o papel.  

 
São Marcelino Champagnat marcou a história da Igreja. Homem de espírito evangélico, fiel à 

vocação sacerdotal, entendeu as necessidades dos jovens camponeses sem educação devido às 
conseqüências que havia deixado a Revolução Francesa. Então, para responder aos apelos de seu 
tempo, fundou um Instituto de educadores, os filhos de Maria1

Vivendo com seus discípulos numa comunidade fraterna, “partilhando o último pedaço de pão” 

, nome que deveria refletir o amor 
maternal de Maria, e assim iluminar caminhos para encontrar Jesus.  

2, apontou rumos para as necessidades espirituais e para o apostolado da educação sob o signo de seu 
lema: Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus3

“Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus. Que a nossa espiritualidade mariana se inspire no 
mote do novo Santo, para que, por nossa vez, caminhemos todos os dias, com humildade e fidelidade, na 
via da santidade.” 

, que trazia presente o amor e ensinamento 
sobre Jesus e Maria, e cujo significado ainda hoje nos anima e busca responder a nosso desejo de 
compreender esta relação que conduz os homens à santidade. Como disse João Paulo II:  

4

No desejo de aprofundar o significado de Maria em Champagnat, o trabalho foi 
estruturado em três capítulos.  

 

O primeiro capítulo, intitulado “A história e o tempo de São Marcelino Champagnat”, 
apresenta os fatos que marcaram sua vida, levando em conta a dinâmica de seu progresso 
espiritual, conseqüência de sua fidelidade à vocação sacerdotal e do serviço ao próximo 
expressado no apostolado pela educação.  

O segundo capítulo, “Maria nos sermões e nas instruções de Champagnat”, versa sobre o 
significado de Maria em seus escritos. A devoção de Champagnat a Maria encarnada no dia-a-
dia expressa nos seus atos e palavras proporciona a via principal para entender o significado de 
seu pensamento mariano.  

O terceiro capítulo concentra o cerne da mensagem de Champagnat sobre Maria: (a) seu 
pensamento mariano na visão de vários autores; (b) a abrangência do significado de Nossa Boa 
Mãe; (c) a dinâmica de seu progresso espiritual e apostolado sobre a influência constante de sua 
Maternidade Educadora; (d) o sentido da imitação das virtudes marianas; (e) o lugar que Maria 
ocupa em sua vida no Presépio, na Cruz e no altar; (f) o lema de Champagnat — Tudo a Jesus 
por Maria, tudo a Maria para Jesus — que sintetiza sua relação com Maria.  

                                                 
1 Na intenção de motivar alguns jovens a permanecerem no Instituto Marista, Champagnat disse que se 
tornariam como filhos de Maria (cf. Vida, p.94). Uso a expressão filhos de Maria pois melhor se enquadra 
na linguagem deste trabalho tratando-se do significado de Maria em Champagnat. Quando ele fundou o 
Instituto Marista, era seu desejo que seus membros se chamassem Pequenos Irmãos de Maria. 
2 Cf. Cartas, 30. 
3 Cf. AVIT, H.B. Annales de l’Institut, Rédaction commencée em 1884. La Rude Montée divisée em neuf 
étapes. 1993, p. 114. 
4 JOÃO PAULO II. “O amor terno e filial para com a Virgem Maria”. Alocução de domingo, 18 de abril 
de 1999, na solene celebração da canonização do Padre Marcelino Champagnat (L’Osservatore Romano, 
edição semanal em português, n. 17, 24 abr. 1999, p.3) 



Metodologicamente, este livro (a) estuda a vida e a obra inseridas no contexto religioso e social 
de sua época, avalizadas pelas palavras de seus discípulos5

* * *  

; b) examina a opinião de vários autores 
sobre seu pensamento mariano, bem como aprecia seus escritos referentes a Maria; (c) analisa o 
lugar que Maria ocupou em sua vida. A originalidade deste livro está nisto mesmo: entender a figura 
de Maria a partir da vivência de Champagnat. E nessa perspectiva que propicia elementos para 
espiritualidade e devoção mariais que levem à experiência de Deus e à caridade.  

Muita meditação e oração sustentaram um método exigente de pesquisa. Nas entrelinhas deste 
trabalho, tentando colocar palavras adequadas para vestir o mistério do amor do Senhor que vinha à 
tona pairando sobre o Presépio, a Cruz e o Altar, sobre o Coração de Maria, algumas lágrimas 
rolaram sobre o papel. Meu desejo é que na leitura desta obra todos possam mergulhar na imensidão 
do mistério, que por sua vez pode revelar-se num simples gesto do Santo que partilhava o pão e 
educava os camponeses.  

Nas pegadas de São Marcelino Champagnat, em seu itinerário de fé, está o caminho que levará a 
encontrar a face de Maria. Seguindo a vida deste peregrino que a amava, que a chamava de Nossa 
Boa Mãe, meditarei seu pensamento mariano à luz de suas palavras: “Vamos a Maria como a 
criança vai a sua mãe” (RMa 6). Foi trilhando essas veredas que Champagnat tomava realidade seu 
sonho, de tomá-la amada e conhecida.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Stefano de Fiores afirma que o discurso sobre Maria deve partir do contexto que envolve sua ação: 
“Mais do que no passado, a presença de Maria na vida da Igreja deve situar-se no contexto cultural de 
cada época e área geográfica: somente assim poderemos compreendê-la na sua dependência das variáveis de 
linguagem, valores e modelos, como também na sua contribuição original para a cultura” (cf. S. De Fiores. 
Mariologia. In DM, p.957). 



 

1  
 

A HISTÓRIA E O TEMPO  
DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT  

 
 

 
 
 

A vida de Champagnat, enraizada no chão da história, produziu frutos de santidade... amadurecidos pelas 
estações áridas das limitações humanas, nutridos pelo sangue da devoção dos corações de Jesus e Maria, que 

sempre são regados no tempo certo pelas mãos de Deus, o Agricultor que cultiva o amor.  
“Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto” (Jo 15, 8), E as sementes? Produziram muitos frutos, que 

ainda hoje continuam sendo colhidos.  
 

A história de Champagnat é uma história de fé marcada pelo itinerário de crianças que caminhavam pelas 
colinas de La Valia procurando um lugar para colocar seus sonhos. A história dele é a história da sala de aula, 
onde as crianças camponesas conseguiram colocar seus sonhos sempre protegidos pelos braços maternos da 

Virgem Maria. 6

1.1 
NOS RUMORES DA REVOLUÇÃO FRANCESA  

 

 
 

Marcelino Champagnat nasceu no mês que teve início a Revolução Francesa. Quando criança, ao perceber os 
rumores desta que invadiam a própria família, 7

“Tia, que é a revolução? É gente ou é bicho? — Coitadinho, respondeu a religiosa, chorando. Deus permita que 
nunca experimentes o que é a revolução: é mais cruel do que as maiores feras do mundo.” 

perguntou à “Tia Luísa”, como costumava chamar a ex-religiosa:  

8

A Revolução Francesa 

 
9

                                                 
6 Marcelino José Bento Champagnat nasceu em 20 de maio de 1789 na França, lugarejo do rosey, pertencente à paróquia de 
Marlhes, Diocese de Puy no Velay situada nas montanhas do Pilat, no cantão de Saint-Genest-Malifaux, departamento de 
Loire. Seus pais foram João Batista Champagnat e Maria Teresa Chirat. Foi batizado no dia seguinte pelo vigário P. Allirot 
sob o nome de Marcelino José Bento. Entrou no Seminário Menor de Verrières em 1805 onde fez os estudos secundários. 
Em 1813 passou para o Seminário maior Santo Irineu, de lião, para cursar teologia. Recebeu as Ordens Menores e o 
Subdiaconato em 6 de janeiro de 1814. No 23 de junho de 1815 ordenou-se Diácono, juntamente com João Maria Vianney, 
por Monsenhor Cláudio Simon, bispo de Grenoble. Foi ordenado sacerdote em 22 de junho de 1816, por Monsenhor 
Dubourg, bispo de nova Orleans (USA). Em seguida assumiu como Coadjutor da paróquia de La Valla em 16 de agosto de 
1816. nesta, a 2 de janeiro de 1817, fundou o Instituto Marista. Em 18 de maio de 1840, estando enfermo no noviciado 
marista de l’Hermitage, escreve seu Testamento espiritual. Aí, na presença de seus discípulos, veio a falecer no dia 6 de 
junho de 1840. em 11 de julho de 1920 o papa Bento XV assinou o decreto sobre a heroicidade das virtudes do Venerável P. 
Marcelino Champagnat; no dia 29 de maio de 1955 é beatificado pelo papa Pio XII. Champagnat foi canonizado por João 
Paulo II no dia 18 de abril de 1999 em missa solene na Praça de São Pedro em Roma. 

havia começado com a convocação do rei Luís XVI dos Três Estados — 
nobreza, clero e burguesia — para participar da missa solene do Espírito Santo. Era o dia 4 de maio de 1789. 

7 Na visão de Alfonso García Rubio: “A decisão e o dialogo são vivenciadas pelo homem na sua história. De fato, a 
revelação do Deus, que se relaciona pessoalmente e de maneira dialógica com o homem, valoriza grandemente a historia 
humana que passa a ser considerada o lugar desta revelação bem como da resposta do homem” (cf. RUBIO, A. G. Unidade 
na pluralidade. São Paulo: Paulinas, 1989, p.113). 
8 Cf. Vida, p. 4. 
9 “A Revolução francesa é um fenômeno complexo, inspirado pelos filósofos do século XVIII cujas doutrinas são 
propagadas pelas 629 poderosas lojas maçônicas” (cf. ZIND, P.. Visão panorâmica da historia da educação na Europa...., 
p. 120). D. Dadeus Grings fala da França na época da Revolução: “São as idéias e as armas desta nação que percorrem a 
Europa inteira, semeando-a com a sua ideologia, que não tardará produzir frutos por toda a parte. Na Idade média os Papas 
haviam realizado a unidade da Europa, sob o regime da cristandade. No final do século XVIII, a frança reúne os homens em 
torno de um novo tripé fantástico: liberdade, igualdade e fraternidade. É o triunfo da burguesia. A declaração dos direitos do 



Antecedia esta missa uma procissão solene entre Nossa Senhora de Versalhes à igreja de São Luís. O 
arcebispo de Paris, Juigné carregava o Santíssimo, acompanhado do rei Luís XVI. Neste trajeto estavam 
também os senhores Danton e Robespierre levando um círio aceso.10No dia seguinte dava-se início à solene 
abertura dos Estados Gerais, e nela a esperança de Luís XVI de tirar a França do caos financeiro que 
estabelecera o Ancien Régíme11. A nobreza ficava do lado dos parlamentares provenientes da própria 
nobreza para justificar seus privilégios. Os nobres detinham a autorização da Igreja francesa para entrar no 
episcopado. A burguesia 12

A Igreja na França nas vésperas da Revolução tinha um grande prestígio. Sobre seus cuidados estavam 
mais de dois mil e duzentos asilos com o gasto de trinta milhões de francos por ano, e gastava o mesmo com o 
ensino nas escolas paroquiais.

por sua vez compunha a grande maioria dos industriais, procurava encontrar 
motivos para ficar no lugar da nobreza.  

13

A Constitution civile du clergé 

Em contrapartida, bispos e abades ganhavam uma quantia extravagante em 
relação ao baixo clero que dependia de uma renda anual de três mil francos. A disparidade de remunerações 
clericais dividiu a Igreja, levando o baixo clero a tomar uma posição mais radical para favorecer uma ação 
solidária com o povo mais carente. Isto porque muitos dos bispos que pertenciam à nobreza não tinham 
interesse pelas causas pastorais.  

14de julho de 1790, aprovada por Luís XVI sem saber que o papa Pio VI a 
havia condenado, significava o rompimento da França com a Igreja de Roma. Houve a reorganização dos 
limites diocesanos de acordo com os departamentos civis. O número de dioceses suspensas chegava a 57; os 
arcebispados foram fechados deixando lugar para algumas sedes episcopais nas grandes metrópoles.15Embora 
vigorasse essa lei, a situação continuava a mesma em relação aos privilégios dispensados ao Alto Clero. Em 27 
de dezembro de 1790 é aprovado o Juramento Constitucional que exigia dos bispos, curas e religiosos a 
fidelidade à Constituição Civil da França.16

A Igreja da França passaria por dez longos anos martirizada sob a ditadura da Revolução. Sua restauração 
só começaria com uma Concordata proclamada no dia 15 de abril de 1802 entre o Primeiro Cônsul Napoleão 
Bonaparte e Pio VII. 

Sua recusa significaria a expulsão, ou até mesmo, a morte na 
guilhotina. Grande parte do clero havia prestado juramento, com exceção de quatro bispos. Assim, formaram-
se duas Igrejas na França: a Igreja Constitucional com seus sacerdotes fiéis à Constituição e, a Igreja fiel ao 
Papa cujos padres eram chamados de refratários.  

17

As congregações puderam reabrir seus seminários e o culto nas igrejas foi liberado. Alguns anos 
mais tarde porém, novamente Estado e Religião Católica entrariam em conflito. 

 

18

                                                                                                                                               
homem, emanada aos 26 de agosto de 1789, condena os velhos abusos e constitui o catecismo filosófico da nova ordem. A 
sociedade se declara oficialmente não-cristã” (cf. GRINGS, D. História dialética do cristianismo. 1994, p. 226). 

 
 

10 Cf. COTTA, G. Princípios educativos de Marcelino Champagnat..., p. 21. 
11 “As condições econômicas agravavam-se enormemente; a divida publica da França atinge, então, o total de 6 bilhões de 
francos, dos quais 2 bilhoes provem da Guerra da América. O erário recolhe somente 475 milhões de francos, mas gasta 600 
milhões, deixando um déficit anual de 125 milhões de francos. Ora a nobreza recusava a pagar qualquer imposto e o clero 
contenta-se em oferecer um ‘dom gratuito’ de 10 milhões por ano. Todo o peso fiscal cai essencialmente sobre o povo” (cf. 
P. ZIND, op. Cit., p. 121). 
12 “A burguesia queria uma exploração mais eficaz da terra, a liberdade de empresa e de comércio, uma administração 
eficiente sobre um território nacional unificado, a abolição de todos os privilégios que impediam o desenvolvimento dos 
recursos nacionais, e um sistema de impostos mais justo” (cf. COMBLIN, J. Revolução Francesa – Revolução Burguesa. In: 
Concilium, 221-1989/1. Petrópolis: Vozes, p. 65). 
13 Cf. L. J. ROGIIER e J. DE BERTIER DE SAUVIGNYI, op. cit., p. 127.  
14 Z. Hastenteufel comenta esta constituição: “É formado um comitê eclesiástico que apresenta um plano de reformas que, 
após longas discussões, é votado a 12 de julho de 1790, dividido em quatro títulos: 1) só 83 bispos e 10 arcebispos; 2) todos 
eleitos por votação direta, onde até protestantes têm direitos de voto; 3) fixa o salário para o clero segundo o cargo; 4) exige 
a residência do bispo, pároco, vigário. Em caso contrario, perderiam o salário, pago pelo governo” (cf.. História da Igreja 
para debate. 1992, p. 63). 
15 Cf. A. VIDLER. A Igreja numa era de Revolução. 1961, p. 15. 
16 Segundo Zind, esta proibia a atividade acadêmica dos professores, somente àqueles que não faziam juramento civil, e no 
caso ser um eclesiástico, de fazer o juramento dos funcionários públicos eclesiásticos. As Ordens e Congregações seculares 
também foram extintas da França (cf. P. ZIND, op. cit., p. 124).  
17 “Em virtude desse acordo, a religião católica é reconhecida; uma nova circunscrição das dioceses é fixada; os bispos serão 
instituídos pelo Papa, mas nomeados pelos governantes segundo as normas fixadas pela França sobre o antigo regime; os 
governantes asseguram aos bispos e aos curas um tratamento conveniente e garantem aos católicos a liberdade de fazer 
fundações em favor de suas igrejas” (cf. L. AIGRIN, dir. Ecclesia: encyclopédie populaire des connaissances religieuses. 
1933, p. 461). 
18 De Champagnat diz Gildo Cotta: “Viveu, pois numa época particularmente agitada da história da França, [...] Revolução 
de Julho (1830), surgimento de graves problemas sociais, sangrentas greves em Lião e Paris em 1834 e 1839, mas também 
novas idéias e novos fermentos” (cf. G. COTTA, op. cit., p. 21). 



1.2  
A VIDA DE MARCELINO CHAMPAGNAT  

1.2.1  
Uma família unida pela fé  

Em plena Revolução Francesa, a família Champagnat havia preservado os valores cristãos da Igreja 
Católica. Sua mãe, Maria Teresa Chirat era devota de Nossa Senhora, diariamente rezava o terço em família e 
anualmente levava os filhos ao santuário marial de Puy.19Foi nos braços dela que Champagnat aprendera a 
pronunciar os nomes de Jesus e Maria.20

“A virtuosa senhora, notando no sobrinho admirável disposição para a piedade, gostava de ensinar-lhe fatos da vida 
dos santos. A devoção à Santíssima Virgem, aos santos anjos da guarda e às almas do purgatório também era 
freqüentemente o assunto de suas instruções e de seus conselhos. A impressão causada por essas instruções e pelos 
bons exemplos que sempre as acompanhavam gravou-se tão profundamente no espírito e no coração do pequeno 
Marcelino, que não se apagou jamais.” 

Nesta missão espiritual a senhora Chirat teve auxilio de uma ex-
religiosa da Congregação de São José, de nome Luísa, de 48 anos de idade, que fora expulsa do convento pela 
Revolução. João Batista Furet, o primeiro biógrafo de Champagnat, fez menção às virtudes da ex-religiosa:  

21

O pai de Champagnat, João Batista Champagnat estava inserido no contexto da Revolução, visto ocupar 
vários cargos importantes em Marlhes.

 

22No entanto, em sua casa acolhia sua irmã ex-religiosa e um padre 
refratário, o mesmo que batizara Champagnat. Era um homem trabalhador, ensinou a Marcelino trabalhos 
manuais como marcenaria, carpintaria, alvenaria, necessários na administração de uma propriedade.23

“Sobre o plano familiar, em compensação, ele recebeu de seu pai uma excelente formação sobre vários ofícios, como o de 
pedreiro, com aquele senso de iniciativa, todas as coisas que ele fez foram úteis na sua obra de fundador-construtor.” 

Jean 
Coste fala sobre a importância que teve a presença de João B. Champagnat na família:  

24

A educação de Marcelino Champagnat na família perpassava pela encruzilhada dos ideais revolucionários 
defendidos pelo pai e da formação espiritual transmitida pela mãe e pela ex-religiosa Luísa. Mas este clima 
onde os ares do amor maternal asseguravam uma vida cristã entraria em choque com o ambiente hostil, da 
revolução que matava os sonhos da juventude.  

 

Nesta nova etapa da vida, três episódios influenciariam sobremaneira a vida de Champagnat: (1º) Seu 
primeiro professor, Bartolomeu Maine, agredira um aluno com um tapa no rosto, na frente da classe. 
Contristado decidiu que nunca mais voltaria a estudar. Entendeu que era seu primeiro e último dia de aula.25 
(2º) Numa das aulas de catecismo em preparação à primeira comunhão, assistiu o P. Laurens conferir um 
apelido extravagante a um catequizando. No final da aula todos os colegas zombaram do pobre menino.26 
(3º) No desejo de preparar-se para entrar no seminário, Champagnat recebeu aulas de latim de seu cunhado 
Bento Amoud, professor em Saint-Sauveur-en-Rue. Pouco tempo depois, o esforçado professor o 
aconselharia a desistir dos estudos.27

A instrução fundamental na época da Revolução estava desestruturada devido à negligência do Estado. 
Não havia professores capacitados e lugares apropriados. As seqüelas deste descaso sobre o sistema de ensino, 
repercutiriam por muitos anos na formação escolar do povo francês.

 

28

                                                 
19 Puy era uma cidade ao sul da França. Em sua catedral está a imagem de Nossa Senhora de Puy, considerada Rainha da 
França (estátua de 72 cm, que foi queimada durante a Revolução Francesa em 1794) (cf. J. CEGALLA. Um novo perfil de 
Marcelino Champagnat..., p. 38-40). 

 

20 Cf. Vida, p. 3. 
21 Cf. Vida, p. 4. 
22 “Figura alta e robusta, morador mais instruído, hábil nos negócios, estimado pela população e interessado por algumas das 
idéias novas, toma parte importante no movimento revolucionário no seu distrito! [...] secretário escritor da casa de 
administração de Marlhes, presidente do comitê revolucionário, Coronel da Guarda Nacional, eleitor dos deputados de 
Saint-Etienne para a Convenção, ficou por quatro anos como presidente da administração municipal do distrito de Marlhes 
[...] fez o elogio da deusa Razão na igreja paroquial” (cf. A. FORISSIER. Présences de Marie. Fondateurs et fondatrices 
maristes. 1990, p. 56). 
23 Para. André Laufrey. “A espiritualidade do P. Champagnat está primeiro e principalmente na família. Nela encontrou a 
experiência do amor de Deus. Na família aprendeu a ser humilde, simples e modesto, qualidades que mais tarde 
recomendou vivamente a seus Irmãos” (cf. A. LAUFREY. Marcelino Champagnat e a Espiritualidade Sulpiciana. In CM, n. 
11, jul. 1997, p. 48). 
24 Cf. J. COSTE. Cours d’histoire dela Société de Marie..., p. 11. 
25 Cf. Vida, p. 6. 
26 Cf. Idem, p. 7. 
27 Cf. Idem, p. 13. 
28 Pierri Zind faz suas, as palavras de Maurice Gontard para avaliar a situação escolar da França: “No fim da Revolução, a 
situação do ensino secundário era crítica. Todos os relatórios do início do Consulado estão de acordo e falam da decadência 
completa dos estudos, da barbárie e ignorância das jovens gerações... Antes de 1789, dois poderes, as universidades e as 



Numa das cartas de Champagnat, anos mais tarde, já no labor de sua obra, junto aos discípulos, 
trazia presente a difícil realidade escolar de sua infância. Assim ele escreveu ao rei Luís Filipe no 
dia 28 de janeiro de 1834:  

“Senhor! Nascido no cantão de Saint-Genest-Malifaux, Departamento do Loire. só vim a aprender a ler e escrever com 
inúmeras dificuldades, por falta de professores competentes. Compreendi desde então a urgente necessidade de uma 
instituição que pudesse, com menor custo proporcionar aos meninos da região rural o grau satisfatório de ensino que os 
Irmãos das Escolas Cristãs proporcionam aos meninos carentes das cidades.”  29

Os acontecimentos que envolveram e delinearam o modo de ser de Champagnat, nos levam a 
descobrir em sua personalidade um veio fecundo para entender seu pensamento mariano.  
 

 

1.2.2  
O caráter de um santo  

Desde sua infância Champagnat mostrou-se atento para o mundo, numa percepção ativa àquilo que foi o 
ambiente religioso e a situação de revolução. Seu caráter foi forjado sobre a experiência do conflito, no 
contexto de uma família pobre que, orientada pela crença católica, assegurava uma vivência fundada em 
valores cristãos, por laços de solidariedade e amor materno.30

A família possibilitou-lhe uma identidade integrada e aberta às necessidades de seu tempo com respostas 
audaciosas. A força de sua vontade unida à sensibilidade do coração conquistada na família possibilitou-lhe 
enraizar-se no cotidiano daqueles mais necessitados, amando-os e sendo amado.  

 

“Marcelino Champagnat, marcado por uma força de vontade que comunicava seu dinamismo invencível 
em seu derredor, era um homem de coração terno e ardente, que amava com vivacidade e que, em troca, 
era amado sem reservas.” 31

A vontade e a confiança são aspectos da personalidade de Champagnat que tem como pano de fundo o 
discernimento da vontade do Senhor que pode expressar-se numa de suas palavras: “Quando temos Deus a 
nosso favor [...], quando colocamos nele nossas esperanças, nada é impossível”. 

 

32

Segundo Charles Almeras a base da prática das virtudes de Champagnat era sua fé, característica que 
marcara sua santidade.
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“O Padre Champagnat era de estatura alta, aprumada e majestosa; tinha fronte larga, traços fisionômicos bem 
definidos, tez morena, aparência grave, comedida e séria. Inspirava respeito e, por vezes, ao primeiro encontro, timidez 
e receio. Bastavam, porém, alguns instantes de contato com ele para que tais sentimentos se esvaíssem, substituídos 
pela confiança e pelo amor. Sob formas um tanto rudes e um exterior que manifestava algo de severo, ocultava um 
caráter invejável. Tinha espírito de retidão, discernimento seguro e profundo, coração bom e sensível, sentimentos 
nobres e elevados. Era de caráter alegre, expansivo, franco, firme, corajoso, ardoroso, constante e equânime.” 

A vida conduzida pelos caminhos da fé deixam cicatrizes como provas de quem 
buscou fazer a vontade do Senhor, de que o braço foi estendido para acolher o próximo. E a dedicação pelo 
amor que forja a personalidade dos santos, como bem percebemos nas palavras de São João da Cruz: “De 
agora em diante, minha única ocupação é o amor”. João Batista Furet, que gostava de estar próximo do mestre, 
tinha em mãos seu passaporte onde descreve os traços físicos de uma personalidade edificada pela fé:  

34

Assim como o passaporte, encontramos outra importante referência sobre Champagnat num retrato 
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congregações, garantiam simultaneamente a coesão nos estudos e a renovação do pessoal docente. Ambos soçobraram na 
Revolução; nada os substituiu” (cf. P. ZIND. Visão panorâmica da história da educação na Europa p. 133). 

composto pelo pintor Jean-Joseph-Rovery que o fez no mesmo dia de sua morte. João Batista Furet descreve 
seu estado naquele instante:  

29 Cf Cartas, 34. 
30 Alfredo Pasqual Crestani e Francisco Antônio Chrestani enfatizam a influência das relações da família na educação da 
criança. “É a experiência do afeto que dá verdadeiras condições à pessoa de assumir seus dinamismos e os canaliza para a 
construção da própria vida, em benefício da vida dos outros” (cf. CRESTANI, Alfredo Pasqual, CHRESTANI, Francisco. 
Fundamentos psicológicos da Educação Marista. Cadernos de Educação, v. 1, 1994, p. 39). 
31 Cf. A. BALKO. Marcelino Champagnat e sua missão..., p. 127. 
32 Cf. Vida, p. 272. 
33 Cf. C. ALMERAS. Un homme de foi. Le Bienheureux Marcdilin Champagnat. 1969, p. 287.  
34 Passaporte datado em 22 de agosto de 1838 (cf. Vida, p. 251). 
35 O primeiro retrato de Champagnat permaneceu em Notre-Dame de l’Hermitage (Loire) de 1840 a 1858. Depois foi 
transferido para Saint-GenisLavai, onde ficou até 1903. Devido às constantes expulsões das congregações religiosas, o 
retrato foi perdido. Foi encontrado trinta anos depois por um Irmão Marista em Carmagnola, perto de Turim, Itália. Um 
segundo retrato foi encontrado em 1937 em Saint-Genis-Laval autenticado com a rubrica do mesmo pintor Rovery, idêntico 
ao primeiro, mas sem o brasão que ficava ao lado direito da imagem de Champagnat. Este estava com o Irmão Bento (Bento 
Deville) que havia solicitado uma cópia do retrato (cf. P. ZIND, Seguindo os passos de Marcelino Champagnat p. 313). 



“Estava extremamente pálido, não, porém, desfigurado. O rosto conservava os traços viris, o ar de bondade, de 
dignidade que durante a vida lhe dera tanta ascendência sobre os ânimos e conquistara os corações.” 36

A figura de Champagnat, a singularidade de sua personalidade, representou uma fonte sempre atual 
possibilitando elaborar paradigmas que qualificaram a vida corrente de seus discípulos, como por exemplo o 
espírito de família na escola. Disse a um deles:  

 

“O espírito de uma escola de Irmãos deve ser o espírito de família. Ora, numa boa família, numa família bem ordenada, 
dominam sentimentos de respeito, de amor e de confiança recíproca e nunca o temor de castigos.” 37

Tal perspectiva do ser de Champagnat provém de uma santidade que compreende a mística do estar junto. 
Homem de comunhão, era querido como um pai entre os seus, inserido no cotidiano, no ambiente de trabalho 
dos camponeses, e dos pobres carentes de ensino. Sua personalidade identificava-se na figura do pai, 
inspiradora de confiança. 
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1.2.3  

O seminário  

 

O início da vocação sacerdotal de Champagnat, bem como sua entrada e formação no seminário 
estavam inseridos num contexto de conflito social e eclesial. 39Após a Revolução Francesa, a Igreja na 
França estava livre para começar a reorganizar-se e promover a vida espiritual dos cristãos católicos. Como 
era urgente a promoção de vocações para o sacerdócio40, o Cardeal Fesch indicou o Vigário Geral P. 
Courbon para cuidar dos seminários da Arquidiocese de Lião, e assumir a promoção vocacional. Este pediu 
para o professor sulpiciano P. Jean-Jacques Caltral que estava de férias em Marlhes para recrutar jovens 
interessados à vida sacerdotal. Ao encontrar o vigário de Marlhes P. Allirot, este o endereçou à família 
Champagnat. Ali deparou-se com o jovem Marcelino Champagnat, ficando encantado com a simplicidade 
de seu caráter. No mesmo instante o padre revelou-lhe: “Meu rapaz, você precisa estudar latim e ser padre; 
Deus o quer!” 41Um ano depois diria a seus familiares: “Preparem meu enxoval... Quero entrar no 
seminário; hei de vencer, pois Deus me chama”. 42

No começo de seus estudos Champagnat passaria por grandes dificuldades. Já no primeiro ano no 
seminário de Verrières fora aconselhado pelo P. Périer a se afastar devido ao medíocre desempenho nos 
estudos. No ano seguinte contudo, voltava ao seminário devido à fé e dedicação da mãe que revertera a 
situação graças a uma peregrinação ao túmulo de São Francisco Régis em La Louvesc. 
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36 Cf. Vida, p. 235. 

De volta ao 

37 Cf. Vida, p. 494 
38 Era o que seus discípulos percebiam em suas palavras: “Não tenho dúvida: Eu considero a todos vocês como meus 
queridos filhos em Jesus e Maria e vocês me chamam com o carinhoso nome de pai; por isso trago a todos bem no fundo de 
meu coração” (Cf. cartas, 19). 
39 A Arquidiocese de Lião assumida pelo Cardeal José Fesch tinha seis seminários menores. Com Concordata promulgada 
por Bonaparte a 18 de abril de 1802, Marlhes teve que ser desligada da diocese de Puy e incluída na Arquidiocese de Lião, 
da qual Monsenhor Fesch tomou posse a 2 de janeiro de 1803, tendo como preocupação primordial o recrutamento 
sacerdotal (cf. P. ZIND, O Bem-Aventurado Marcelino Champagnat e seus pequenos irmãos de Maria..., p. 40). Segundo 
Jean Leflon, no início da restauração da Igreja na França, havia uma penúria vocacional geral. Em 1805, de seus 85 alunos. 
São Sulpício conta somente com dois ou três seminaristas para Paris, e em 1810, com 16 de 150. Mas as coisas 
melhorariam. As ordenações subiriam de 344 em 1807, a 618 em 1810, a 907 em 1812, e a 1.504 em 1816. Nem em todas 
as dioceses havia crise de vocações como é o caso das do Oeste e da Normandia. (cf. J. LEFLON. La Revolución, In: 
História de la Iglesia. A. FLICHE e V. MARTIN (orgs.) Valéncia — Espanha: EDICEP, 1975, p. 226). A Arquidiocese de 
Lião passou por grandes mudanças no período de formação de Champagnat no seminário. Com o exílio de Fesch para 
Roma em 27 de abril de 1814, a mesma teve que ficar sob o governo dos três Vigários Gerais: P. José Courbon (1748), 
padre de intensa vida espiritual e querido pela sociedade; P. Cláudio Maria Bochard (1759-1834), era responsável pelos 
seminários e comunidades religiosas; era galicano ao extremo; P. Renaud Gaspar (1742- 1825), bom sacerdote, mas sem 
influência alguma. Fesch retornara em 26 de maio de 1815, mas no ano seguinte uma lei o colocava na lista dos proscritos. 
Visto não concordar com a lei, em conseqüência, a Arquidiocese de Lião continuava nas mãos dos Vigários Gerais. Assim, 
a Arquidiocese esteve no governo dos Vigários Gerais de 1814 a 1824. No dia 17 de fevereiro de 1824 D. João Paulo 
Gastão de Pins, Administrador Apostólico imposto pelo Papa Leão XII assumiu esta Arquidiocese. (cf. P. ZIND. Seguindo 
os passos de Marcelino Champagnat..., p. 127-152: conferir também G. MARIA. Resumo biográfico do Bem-Aventurado 
Marcelino Champagnat..., p. 75-76). 
40 “Em 1808 o clero diocesano reconstituído conta um total de quase 40 mil sacerdotes, dos quais 2.976 são párocos 
cantonais — os únicos que gozam de ordenado de 1.500 a 1.000 francos, 29.680 vigários encomendados de paróquias 
secundárias, aos quais o orçamento dos cultos concede apenas uma pequena subvenção de 500 francos, 6.255 vigários que 
não recebem nenhum ordenado,” (cf. J. LEFLON, op. cit., 226). 
41 Cf. Vida, p.11. 
42 Cf. Idem, p. 14. 
43 Louvesc, e que ao ser acolhido pelo senhor José Pauze (esposo da tia materna de Champagnat, Margarida Chirat) 
esquecera sua bengala. Na intenção querer entregá-la, ouviram do santo: “Não, podem guardá-la, é tudo quanto na minha 



seminário, Champagnat teve o mérito de encontrar o P. Antônio Linossier. Este novo padre teve grande 
influência em sua formação despertando-lhe o interesse pelos estudos e práticas de piedade, de modo que tudo 
concorria para seu progresso nos estudos e na vida espiritual.  

Champagnat teria como colegas João Maria Vianney (que viria a ser o santo Cura d’Ars) e João Cláudio 
Colin (futuro padre marista). Devido a um decreto de Napoleão I em 15 de novembro de 1811 que interditava 
os pequenos seminários da Arquidiocese de Lião, permitindo somente o funcionamento de um por diocese, 44

A Igreja passaria por grandes conflitos com o Estado Francês a ponto de, no dia 20 de junho de 1812, 
o papa Pio VII ficar aprisionado em Fontainebleau, longe do mundo cristão.

o 
de Verrières foi o único que permaneceu funcionando.  

45

A formação de Champagnat no seminário durante oito anos não colheu bons resultados devido à sua 
fraqueza intelectual. No entanto, seu caráter mostrava-se exemplar devido ao esforço nos estudos, à capacidade 
de relação com os colegas, e a sua vida de oração. Seus mestres conferiram-lhe consistente formação espiritual 
deixando claro que, para ser um bom padre era preciso antes de tudo ser um homem de Deus pelo exemplo e 
pela oração. O P. Périer que assumiu a formação espiritual no seminário, de acordo com a orientação do 
Vigário geral, P. Bochard, incutiu-lhe o desejo de comungar três vezes por semana, e de procurar a perfeição 
no amor de Deus por boas ações. P. Linossier excelente comentador de textos bíblicos, todos os domingos fazia 
excelentes reflexões sobre o evangelho, e durante a semana proclamava leituras de vida de santos, entre os mais 
preferidos se detinha em São Francisco Régis e São Luís Gonzaga.
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“Senhor, confesso que não me conheço e estou cheio de vícios e imperfeições; dai-me conhecer meus defeitos, e 
sobretudo, a graça de combatê-los, jamais desistir de atacá-los e corrigi-los. Rogo-vos este favor no mais profundo 
aniquilamento do meu coração. Divino Coração de Jesus que, por vossa profunda humildade, combatestes e vencestes 
o orgulho humano, a vós, principalmente dirijo minhas preces; dai-me, vo-lo suplico, a humildade; [...] Santíssima 
Virgem, minha boa Mãe, rogai por mim, vosso digno servo; pedi ao Coração adorável de Jesus a graça de eu me 
conhecer, me combater, me vencer e destruir em mim o amor próprio e o orgulho. A vossos pés tomo a resolução de 
fazer-lhe guerra sem tréguas.” 

O seminário teria o privilégio de ter ainda 
o P. João José Borou, sucessor do P. Périer que veio aprimorar a espiritualidade e a disciplina no seminário. 
Desse modo o ambiente de formação propiciou uma mudança significativa nas atitudes de Champagnat. No 
último ano em Verrières o processo de conversão refletia-se nas suas resoluções tomadas:  
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Ao terminar os estudos em Verrières, concluídos o Secundário e um ano de Filosofia

 
48 Champagnat é 

enviado no dia 1º de novembro de 1813 ao seminário maior de Santo Irineu de Lião, 49dirigido pelos 
su1picianos50

                                                                                                                                               
pobreza posso lhes oferecer em troca dos cuidados que tiveram por mim” (cf. J. CEGALLA. Um novo perfil de Marcelino 
Champagnat..., p. 46). 

. A cidade de Lião tinha uma tradição marial muito acentuada. Teve o mérito de ter como bispo 
Santo Irineu, um dos mais renomados padres da doutrina sobre Maria. Desde 1737 uma relíquia sua 

44 Cf. P. ZIND. O Bem-Aventurado Marcelino Champagnat e seus pequenos irmãos de Maria..., p. 45.  
45 Cf. Idem, p. 43 
46 Cf. Idem, p. 88. 
47 Cf. Vida, p. 17. 
48 Marcelino Champagnat começou a estudar em 1805 na “Aula de Principiantes” correspondente à 8ª série. Na França, as 
séries se organizam em ordem regressiva: 8, 7, etc. Em 1811 concluiria a 2ª série. E nos anos de 1811 a 1813 terminaria os 
estudos de Retórica e Lógica (cf. A. BALKO. Marcelino Champagnat e sua Missão..., p16). 
49 Na visão de Gobriano Maria “O ambiente do seminário era de galicanismo mitigado, conservando-se o apego à Santa Sé, 
mas ainda ficava muito que fazer para se colocar na linha que iria ser exigida pelo Concílio Vaticano I (Galicanismo: 
pretensa defesa das liberdades da Igreja católica na França, contra o que chamavam de desejo exagerado de dominação por 
parte do Papado. Passou por diversas fases, com feições que variam bastante, tendo sido desaprovado em várias 
circunstâncias pelos Papas, até que finalmente foi condenado pelo Concílio Vaticano I, com a proclamação do dogma da 
infalibilidade do Papa em 1870). Digamos que a vida de oração e formação clerical mereciam dos dirigentes a atenção mais 
desvelada” (cf. G. MARIA, op. cit., p. 23). O pensamento galicano ia na contramão do poder papal no que se refere a 
assuntos do governo da Igreja e da teologia. Contrário a esta visão do galicanismo estava o movimento ultramontano que 
valorizava a figura do Papa em questões de doutrina e governo eclesiástico. Marcelino Champagnat era ultramontano pois 
tinha grande devoção e respeito para com o Papa. Um dia dissera a um discípulo: ‘Como toda a claridade que ilumina a terra 
provém do sol, do mesmo modo toda a luz que ilumina os homens na ordem sobrenatural, no terreno da salvação, provém 
do santo Padre o Papa. O Papa é para o mundo moral o que o sol é para o mundo físico. Sem o sol, a terra seria um caos. 
Sem o Papa, a Igreja não seria nada” (cf. Vida, p. 334). 
50 Os sulpicianos eram um grupo de sacerdotes que tinham a missão da direção espiritual dos sacerdotes. Foram fundados 
por Jean-Jacques Olier em 1642 devido a sua conversão, e por ter elaborado um método de formação espiritual para os 
sacerdotes. Denominavam-se sulpicianos porque fora no seminário de São Sulpício que se originara o movimento de 
reforma dos sacerdotes. Olier fora discípulo de Charles de Condren (1588-1641), o sucessor de Pierre de Béruile (1575-
1629). Foi a favor da comunhão diária e de retiros espirituais anuais; propôs uma prática ascética aos seus discípulos que 
superasse a mortificação corporal. O seminário de Santo Irineu de Lião já era dirigido pelos sulpicianos nesta época. (cf. A. 
LAUFREY. Marcelino Champagnat e a espiritualidade sulpiciana. In CM. n. 11 jul. 1997, p. 37-49). 



permanecia no seminário que levou seu nome. 51No seminário, a orientação e a espiritualidade sulpiciana52 
favorecia o aperfeiçoamento intelectual e espiritual dos seminaristas. A linha de formação dos professores53 
baseava-se nos grandes representantes da Escola francesa de espiritualidade. 54

“Os Sulpicianos queriam ressaltar que Cristo havia vivido de três maneiras em Maria: fisicamente na 
Encarnação, e misticamente pela plenitude da graça.” 

A formação sulpiciana era 
cristocêntrica, e Maria estava integrada nesta reflexão. Para o teólogo Rubiolo:  

55

O seminário de Lião tinha se tomado palco da fundação da sociedade dos Padres da Cruz de Jesus, do 
Vigário-Geral Cláudio Maria Bochard, e da Sociedade de Maria, de João Cláudio Courveille

 

56. Como Bochard 
era galicano, contrário à filosofia sulpiciana que mantinha fidelidade a Roma, as idéias de Courveille da 
fundação da Sociedade de Maria tiveram maior aceitação. O P. João Choileton, que era confessor e diretor 
espiritual de Courveille, orientou e apoiou o projeto de fundação.57

“Mas dentro do plano da nova Associação, ninguém de seus membros cogitara de Irmãos para o ensino. 
Somente Champagnat acalentou o projeto dessa instituição e o realizou sozinho. Freqüentemente repetia 
aos companheiros: Precisamos de Irmãos, precisamos de irmãos que ensinem o catecismo, ajudem os 
missionários e eduquem as crianças.” 

Champagnat era membro entusiasta desta 
Sociedade, mas nos seus planos cogitava a idéia de fundar uma congregação para o ensino.  

58

No dia 23 de julho de 1816, um dia depois da ordenação de Champagnat, o grupo idealizador da 
Sociedade de Maria foi em peregrinação ao santuário de Nossa Senhora de Fourvière colocar sob os auspícios 
de Maria o seu projeto. Após a missa o P. Courveille leu o texto de Consagração da Sociedade de Maria, o que 
seria o primeiro documento oficial de sua fundação.

 

59Champagnat voltaria a Fourvière nas vésperas de sair de 
Lião para novamente consagrar-se a Maria e confiar- lhe sua missão sacerdotal em La Valla.60

 
1.2.4  

O padre que amava os camponeses  

 

                                                 
51 Cf. J. CEGALLA. Um novo perfil de Marcelino Champagnat..., p. 67 
52 As idéias encontradas em Champagnat incutidas pela formação sulpiciana eram: “uma altíssima idéia de Deus; uma 
amorosa reverência por Ele; ódio ao pecado como ofensa a Deus: negação de si mesmo levada ao extremo, com o fim de 
partilhar o mistério de Cristo: devoção aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria; devoção aos anjos e aos santos: zelo pelo 
apostolado entre o povo, através da catequese e das obras de caridade: devoção ao Santíssimo Sacramento; devoção à 
Santíssima Virgem como medianeira; preferência pela humildade” (cf. A. LAUFREY, Marcelino Champagnat e a 
Espiritualidade Sulpiciana. In CM, n. 11, jul. 1997, p. 43). 
53 Os professores do Santo Irineu mantinham a linha sulpiciana. P. Philibert Gardette tinha 48 anos, era o Superior e 
responsável pela explicação do “Regulamento” do seminário. Ocupava a cátedra de Sagrada Escritura. O diretor de 
estudos era o P. Lacroix. O P. João Cholieton com apenas 25 anos era professor de moral e conselheiro espiritual. O 
professor de Dogma era o P. Simon Catte (cf. P. ZIND. Seguindo os passos de Marcelino Champagnat..., p. 108). 
Segundo Francisco das Chagas: “O Corpo Docente deixa marcas indeléveis em seus discípulos. Fomentam o desejo 
de, em tudo procurar a glória de Deus e a salvação das almas, manifestado num zelo incansável” (cf. F. C. RIBEIRO. 
A superiora dos Maristas. 1987, p. 39). 
54 A Escola francesa, é também denominada de “berulliana” porque teve seu mestre fundador o Cardeal Pierre de Bérulle, e 
que teve continuidade através de seus principais discípulos: Charles de Condren, Jean-Jacques Olier e Jean Eudes. Estes 
influenciaram São João Batista de La Salle e Luis Maria Grignion de Montfort, antigos alunos de São Sulpício no fim do 
século XVII que também foram enquadrados como mestres seguidores desta escola (cf. R. DEVILLE. L’école française de 
spiritualité. Bibliothèque d’Histoire du Christianisme. Paris: Desclée, 1987, p. 7-9). Na opinião de P. Cochois, os temas 
característicos do berulismo se resumem em quatro pontos: o espírito de religião de seu teocentrismo, seu cristocentrismo 
místico, o senso de soberania da Mãe de Deus e sua exaltação de estado de sacerdote (cf. R. DEVILLE, op. cit., p. 13). 
55 Cf. A. RUBIOLO. La fe dei Beato Marcelino Champagnat. Dissertação ad Licentiam in Scientiis Religiosis. 1963, p. 24. 
56 João Cláudio Courveilie teve a inspiração de fundar uma sociedade voltada ao serviço de Maria no santuário de Puy, local 
onde fora curado milagrosamente. Ao chegar no seminário de Santo Irineu convidou outros seminaristas para integrarem-se 
neste projeto. Entre estes estavam Marcelino Champagnat e João Claudio Colin (cf. PUJOL, M. Escorihula: BARRIO, J. 
Moral; LLANSANA, Serra Luís. El educador marista. Zaragoza: Edehivez, 1983, p. 48). 
57 Cf. P. ZIND. Seguindo os passos de Marcelino Champagnat..., p. 88. Segundo o P. Marista Jacques Arfeuillière: “De 
início, parecia que esta Sociedade de Maria, seria composta, como as grandes Ordens (Dominicanos, Franciscanos...) de três 
ramos: Padres, Irmãos e uma Ordem terceira para leigos. Os membros viveriam do espírito de Maria e se consagrariam a 
todas as obras missionárias que lhes seriam propostas. Tratava-se, nada mais, nada menos, com muita modéstia, no entanto, 
de ‘recomeçar uma nova Igreja’, segundo o espírito de Maria. Logo, logo, um dos iniciadores do projeto, Marcelino 
Champagnat, sensível às grandes necessidades da educação e da instrução das crianças lavradoras, pediria que se 
acrescentasse aos três ramos previstos ‘o dos Irmãos’, dedicados a essa missão” (cf. J. ARFEUILLIÈRE. “Aventura 
Marista”. In: Nova Aurora, n. 2. Revista de espiritualidade e pastoral marianas. 1997, p. 111). 
58 Cf.Vida,p.31. 
59 Cf. J. CEGALLA. Um novo perfil de Marcelino Champagnat..., p. 81. 
60 Cf. Vida, p. 30. 



O padre Marcelino Champagnat iniciou seu apostolado como coadjutor da paróquia de La Valla, então 
dirigida pelo P. João Batista Rebod. 61Logo que chegou próximo do lugarejo avistou o campanário da igreja, 
prostrando-se de joelhos, pediu perdão dos pecados e confiou a Jesus e a Maria sua tarefa apostólica. 62

Champagnat procurou conquistar a estima de seus paroquianos através de seu temperamento alegre e 
franco; de sua vontade sincera de ajudar o próximo. As crianças de La Valla tinham em seu carinho a maior 
predileção e dedicação. Sempre estava atento e disponível, seja nas visitas aos doentes, nas confissões ou nas 
aulas de catecismo

 

63. Este apostolado se expressava por uma ação apostólica marcada pela confiança em 
Maria, como bem revelava a resolução que assumiu durante todo o tempo que viveu em La Valla.64 Dizia 
Champagnat: “Todas as vezes que tiver de sair para visitar um doente ou resolver alguma coisa, farei 
igualmente uma visita a Jesus Sacramentado e outra, a Maria”. 65

“O certo é que o Beato Champagnat foi um místico de vida ativa. Viveu na oração da simples presença de Deus em 
meio de suas múltiplas ocupações pastorais e nos trabalhos da fundação.” 

Diz-nos Juan Maria sobre sua atuação na 
paróquia e os sentimentos dos paroquianos:  

66

O ideal de fundar a congregação de irmãos ensinantes foi sempre a meta de Champagnat desde que 
chegou em La Valla. Um fato porém iria dar corpo a seu ideal. Numa de suas visitas aos doentes

 

67deparara-se 
com João Batista Montagne de 16 anos que estava gravemente enfermo. Percebendo que o rapaz não sabia 
nada sobre as verdades da fé cristã, nem mesmo tinha a consciência da existência de Deus, se dispôs a prepará-
lo para receber a confissão e absolvição dos pecados. Algumas horas após Champagnat receberia a notícia de 
seu falecimento. Segundo Pierri Zind, foi a partir deste momento que ele tomou a decisão de levar adiante seu 
projeto de fundar uma congregação de educadores.68Três meses depois, a 2 de janeiro de 181769, já numa 
residência e com a presença do vocacionado Jean Baptiste Audras dava-se início ao Instituto dos Irmãozinhos 
de Maria. 70A finalidade desta, segundo Furet, era “proporcionar o benefício da instrução cristã às crianças 
pobres do campo e honrar Maria, pela imitação de suas virtudes e a difusão de seu culto”.71

Foi na paróquia de La Valla que teve início a fundação da primeira escola do Instituto Marista. 
Preocupado com a qualidade do ensino, Champagnat contratou um professor para a escola da paróquia pois 
desejava formar bem seus primeiros discípulos. Dizia repetidamente: “Para bem educar as crianças é preciso 
amá-las e amá-las todas igualmente [...] para formá-las à virtude e à piedade”. 

 

72Mais adiante estes assumiriam 
todo o compromisso da educação na escola de La Valla. 73

Com o passar do tempo Champagnat transferiu-se da paróquia para a residência do noviciado em La Valla 
onde, junto com seus discípulos construiu um oratório. Todas as manhãs faziam suas orações e promessas de 
fidelidade ao Instituto e à Igreja na presença de Maria Santíssima. Numa de suas cartas Champagnat nos deixa 
claro que a presença de Maria é indispensável, sem a qual seria impossível a prosperidade do mesmo:  

 

“Maria, sim Maria somente ela é nossa prosperidade, sem Maria nós não somos nada e com Maria nós temos tudo, 
porque Maria tem todos os dias seu adorável filho ou entre seus braços ou no seu coração.” 74

1.3  
OS ESCRITOS DE MARCELINO CHAMPAGNAT  

 

                                                 
61 A paróquia de La Valla após a Concordata de Napoleão (1803) abrangia as comunas de La Valla e do Bessat com uma 
população de 2 mil habitantes, espalhados pelos vales e montanhas do Pilat. (cf. A. Forissier, op. cit., p. 64).  
62 Cf.Vida,p.33. 
63 Segundo José Airton de Carvalho, “O catecismo era considerado naquele momento um dos meios mais importantes para 
restaurar a religião na França” (cf. J. AIRTON DE CARVALHO. A catequese em Marcelino Champagnat. 1988, p. 122.).  
64 Cf. Vida, p. 501 
65 Cf. Vida, p. 35. 
66 Cf. A. Rubiolo, op. cit., p. 45.  
67 Assim escreveu Airton de Carvalho sobre seu trabalho pastoral na paróquia de La Valla: “Ele os atendia a qualquer 
momento que o chamassem, de dia ou de noite; ao receber algum chamado, deixava tudo o que estava realizando e corria 
a prestar sua assistência. Era o bom pastor que procurava salvar suas ovelhas e conduzi-las ao Pastor Eterno” (cf. J. 
AIRTON DE CARVALHO. Op. cit., p. 101). 
68 Segundo Zind, “Foi assim que, nesse 28 de outubro de 1816, foi fundado em La Valla o Instituto dos Pequenos Irmãos de 
Maria” (cf. P. ZIND. Seguindo os passos de Marcelino Champagnat..., p. 179) 
69 Esta é a data oficial da fundação do Instituto Marista. É a primeira comunidade marista, considerada como Noviciado. Foi 
adquirida em parceria com o P. Cláudio Courveille (Superior da Sociedade de Maria). 
70 Cf. VIDA, p. 59. 
71 Cf. Idem, p. 374 
72 Cf. Idem, p. 501. 
73 Segundo José Airton de Carvalho, o compromisso dos Pequenos Irmãos de Maria para com a educação eram dois: “[...] a 
formação do cristão, através dos conhecimentos religiosos e da prática dos hábitos religiosos e o bom cidadão formado em 
conhecimentos científicos, e o conhecimento e a prática dos deveres que competia a cada um” (cf. J. Airton De Carvalho, 
op. Cit., p. 122). 
74 69 Cf. Cartas, 194. 



Champagnat não elaborou nenhum escrito sistemático, escreveu apenas reflexões a partir de sua vivência 
espiritual e ação apostólica. Nesta perspectiva, levemos em conta a posição de Alexandre Balko, pioneiro no 
estudo sistemático dos escritos de Champagnat que conclui: “Não é fácil estruturar uma doutrina pessoal do P. 
Champagnat, em vista da quantidade dos textos que foram copiados”. 75

Os primeiros escritos de Champagnat, as Resoluções, 
 

76foram em grande parte, elaborados na época de 
formação nos seminários de Verrières e de Santo Irineu em Lião. A resolução que segue abaixo foi redigida 
pelo próprio punho de Champagnat quando era diácono entre 1814 e 1815.77

A primeira resolução foi elaborada entre os anos de 1810 a 1812 no seminário de Verrières; e, a 
última resolução feita por Champagnat, tem a data de 25 de julho de 1828 quando estava em plena 
atividade apostólica.

 

78

No entender de Francisco das Chagas, as resoluções são manuscritos que expressam o progresso de 
formação espiritual e intelectual de Champagnat, no discernimento confiante da vontade de Deus e da 
intercessão de Maria. 

 

79Não estão endereçadas a ninguém a não ser ao próprio Champagnat pois visava 
aperfeiçoar-se na vida espiritual. 80

Champagnat escreveu vários Sermões e Instruções, 
 

81

Os sermões endereçados aos paroquianos de La Valia iam de encontro à situação local. Havia pouca 
freqüência do povo à missa aos domingos, exagero de bailes e bebedeiras, o que lhe exigia qualidade e eficácia 
na pregação, mesmo porque o pensamento religioso da época era extremamente rigoroso. 

grande parte deles endereçados ao povo da Paróquia 
de La Valla onde atuava. Escreveu outros, quando estava em l’Hermitage envolvido com seus discípulos no 
apostolado marista.  

82

                                                 
75 Cf. A. BALKO. Marcelino Champagnat e sua missão. p. 65. Segundo Balko,  
existe um sermão apenas escrito de próprio punho, o “Sermão sobre a conversão” (cf. A. BALKO. Marcelino champagnat e 
sua missão..., p. 62.)  

Assim, era notória 

76 “Estes manuscritos autógrafos se apresentam sob a forma de cinco ‘carnets’ constituídos por pequenas folhas, não-
pautadas, dobradas em duas e uma folha isolada com formato diverso. Às vezes o mesmo ‘carnet’ apresenta diversas 
Resoluções, nem sempre com a indicação de data. Uma datação provável e aproximativa só é possível pela análise do 
conteúdo e a relação com outras datas conhecidas da vida de Champagnat” (cl. F. C. C. Ribeiro, op. cit., p. 88). 
77 Resolução de Champagnat feita entre os anos de 1814 a 1815: “Santíssima Virgem, não ignoro que, sem vossa proteção, 
eu seja incapaz de cumprir fielmente esse pequeno regulamento a respeito dos exercícios e ocupações de minhas férias; eis 
porque imploro vosso poderoso socorro junto de Deus e espero que, da vossa ternura para com os pecadores que desejam a 
conversão, tenhais a bondade de obter-me a graça de cumpri-lo pontualmente e isso para a maior glória de vosso 
misericordiosíssimo Filho. Amém. São João Francisco Régis, vós que sois tão poderoso junto a Deus, para obter a cura do 
corpo, não o sereis mais a respeito da alma, substância criada à imagem de Deus? Não, não pode ser” (cl. Resoluções. In 
cM. n. 1, jun. 1990, p. 99). 
78 Cf. F. C. C. Ribeiro, op. cit., p. 94. 
79 Diz Francisco Chagas: “Através das Resoluções se descobrem aspectos de uma personalidade viva, ardente, dinâmica, 
deixando-se seduzir no seu peregrinar na fé” (cf. F. C. C. Ribeiro, op. cit., p. 89). 
80 Em síntese, podemos dizer que as Resoluções manifestam o desejo de Champagnat de levar uma vida autêntica através 
das virtudes, pois correspondia às exigências das normas do seminário, bem como, sua conduta durante as férias com a 
família. A virtude que mais pedia era a humildade. Esta virtude ele mesmo já estava vivendo: “Sou.o último da classe; por 
causa de minhas virtudes? Não passo de um orgulhoso”. Todo seu projeto de vida foi sustentado pela fé expressada na 
confiança em Deus. Sua devoção estava orientada para ser ponte, intercessão para pedir a Deus as graças necessárias. Tinha 
grande devoção a São João Francisco Régis, São Luís Gonzaga, São Marcelino (seu patrono), São Martinho; a Maria 
(Santíssima Virgem, boa Mãe, considerava-se como escravo de Maria); Jesus (unia-se aos seus sofrimentos e sua 
misericórdia, ao seu Divino Coração); à Santíssima Trindade; ao Santíssimo Sacramento, ao Santo Sacrifício da Missa, ao 
Batismo, ao crucifixo. Mas este compromisso de peregrino na fé adquiria sua autenticidade no compromisso com os pobres. 
Sua jornada perpassava as encruzilhadas dos necessitados: catecismo para crianças pobres e ricas, e visita aos doentes da 
paróquia. As resoluções de Champagnat manifestam uma vida de fé enraizada nos valores familiares, na formação 
sulpiciana do seminário, e na opção pelos mais necessitados (cf. CM, n. 1, jun. 1990, p. 67-123). 
81 Os Sermões e Instruções foram transcritos e conservados somando um total de 156 páginas datilografadas. Os temas 
abordados segundo Alexandre Balko classificam-se em: (a) Grandes verdades (dezessete): sobre o pecado, a morte, o 
inferno e a conversão; (b) Litúrgicos (nove): são de cunho marial: Devoção ao rosário (dois), Purificação, Assunção e 
Devoção da Santa Virgem. Fala também sobre a Santíssima Trindade e a Graça de Deus; (c) Sacramentos (oito): sobre a 
Festa de Todos os Santos, penitência e Eucaristia; (d) Exortações Morais (dez): sobre o perdão das injúrias, impureza, 
deveres dos pais e mestres, oração e santificação do domingo; (e) Aos Irmãos (doze): sobre a humildade, vocação, instruções 
sobre a obediência e exame de consciência. Na última página está o Testamento Espiritual (cf. A. Balko, op. cit., p. 57-58; 
cf. F. C. C. , op. cit., p. 83-87). 
82 “Filho de sua época, Champagnat viveu na corrente religiosa denominada ‘terror espiritual’. Nela se pensava que o fiel 
chegava a Deus através do medo e do castigo. Por isso, insistia na apresentação dos castigos do inferno e na entrega da 
imagem de um Deus terrível e castigador. A maioria dos sermões da seção Grandes Verdades corresponde a esta escola 
típica da Restauração, onde se insistia num antropocentrismo (a salvação é um assunto que se deve trabalhar muito e é 
importante assegurar seu feliz término) e se tirava a atenção do fundamental, a saber, a misericórdia de Deus através de 
Jesus Cristo” (cf. M. V. GREGORIO. Jesus Cristo na espiritualidade e escritos de Marcelino J.B. Champagnat. Tesina para 
licenciatura em Teologia com Especialização em Espiritualidade. Roma, 1988, p. 101-102). 



a influência de seus sermões, pois a mensagem ia ao encontro da realidade do povo que necessitava de 
orientação, como ovelhas sem pastor. Segundo Furet muitos paroquianos falavam: “Ele é do Rozet [Rosey], 
por isso as palavras dele são macias e agradáveis como as rosas”. 83

Quem lê os sermões de Champagnat fica maravilhado ao constatar que fundamenta os textos a partir de 
passagens da Escritura e de Santos Padres da Igreja. Ele se utiliza ainda de autores consagrados muito 
estudados e de grande relevância em sua época, como: Louis Bourdaloue (pregador Jesuíta, 1632-1704), que 
foi utilizado em dois sermões sobre “A morte do pecador”, dois sobre a “Santíssima Trindade” e um sobre a 
“Assunção da Santíssima Virgem”; Joseph Chavassu (1674- 1753); P. Chaminais de Montaigu (1650-1689); 
Duquesne (1732-1791), a partir de sua obra O Evangelho meditado, Champagnat compilou o “Sermão sobre a 
Purificação da Santíssima Virgem” 

 

84

“Balko sintetiza a doutrina de Champagnat nos seus sermões do seguinte modo: ele vê e coloca o homem diante de 
duas realidades: ou escolhe a vida do pecado, assumindo como conseqüência a condenação, ou escolhe a santificação, 
a união com Cristo e portanto a salvação. Entre os dois, aponta a possibilidade da conversão que possibilita ao homem, 
possuidor de sentimentos de humildade, de adoração e de amor, beneficiando-se da redenção realizada por Cristo.” 

Segundo José Airton de Carvalho:  

85

Champagnat também escreveu várias Cartas

 
86 para solucionar questões atinentes às necessidades das 

escolas do Instituto e conseguir a legalização do mesmo junto às autoridades. Dentro da finalidade das cartas, a 
presença do nome de Maria vinculado à confiança de Champagnat foi uma realidade constante em todas as 
situações. Numa de suas cartas agradece à proteção de Maria sobre o noviciado construído em l’Hermitage e 
diz: “Como tem força o santo nome de Maria! Quão felizes somos de nos termos ornamentado com ela!” 87

As citações constantes do nome de Maria
 

88

Envolvido tenazmente no apostolado, Champagnat sentiu a necessidade de escrever uma Regra.

 manifestavam autenticidade de sua devoção, certamente 
conseqüência de uma missão encarnada nas necessidades do cotidiano. Nestas citações constantes percebemos 
a qualidade da ação de Maria.  

89

“Caríssimos Irmãos, é em nome de Jesus e Maria que lhes peço receberem esta Regra que desejam a tanto tempo e que 
hoje tenho a alegria de lhes entregar. Não pretendo obrigá-los sob pena de pecado a observar a cada artigo em 
particular... A fidelidade à Regra, em lhes assegurando a perseverança, lhes garantirá coroa eterna.” 

Após 
um longo trabalho de revisão remeteu-a para ser impressa em 2 de dezembro de 1836, e já no ano seguinte 
circulava nas comunidades de missão educativa e evangelizadora nas escolas. Ao enviar a mesma para os 
discípulos, escreveu-lhes:  

90

Além dos escritos de Champagnat 

 
91

                                                 
83 Cf.Vida,p.44.  

há uma vasta literatura de autores que escreveram a seu respeito, 
enfatizando sobretudo assuntos referentes a sua pedagogia educativa, suas virtudes, sua espiritualidade e seu 
carisma, como consta na bibliografia deste livro.  

84 Cf. A. Balko, op. cit., p. 59-60 
85 Cf. J. Airton de Carvalho, op. cit., p. 96. 
86 “O epistolário de Champagnat escrito de 1823 a 1840, é formado por 339 cartas, dos quais 16 circulares e 54 pessoais a 
Irmãos” (cf. R. Brugnara, op. cit., p. 21). Para Mariano Verona Gregório, “Por ‘Cartas’ entendemos toda a correspondência 
ativa do Fundador, tanto se é de caráter administrativo como espiritual, foram dirigidas ao Ministro da Educação, ao 
Arcebispo ou a qualquer de seus filhos espirituais. Também vão incluídas numerosas circulares que enviou aos Irmãos” (cf. 
M. V. Gregorio, op. cit., p. 115) 
87 Cf. Cartas, 194. 
88 Os nomes de Maria nas cartas de Champagnat estão assim colocados: (a) Juntos: Jesus e Maria (87 vezes), Boa e Terna 
Mãe (2); (b) Sozinho: Maria (39), A Santa Virgem (10), Mãe de Deus (2), Maria, nossa Boa Mãe (10), Mãe Comum (6), 
Boa e Terna Mãe (2), Maria nossa Terna Mãe (1), a mais Terna das Mães (1) (cf. Paul SESTER. Maria nas Cartas de 
Marcelino Champagnat. In: CM, n. 8, jan. 1996, p. 3 ss.; cf. P. SESTER. Maria Nossa Boa Mãe extraído das Cartas de 
Marcelino Champagnat. Ir,: CM, n. 2, jun. 1991, p. 53 ss.). 
89 Cf. CHAMPAGNAT, Marcelino José Bento. Règles des Petis Frères de Marie. Lyon: Imprimerie de F. Guyot, 1836. Na 
análise de Mariano Varona Gregório, “A Regra tal como chegou para a imprensa consta de três tipos distintos de 
documentos: a parte normativa, que é a mais abundante, 62 páginas; um conjunto de meditações e orações para alimentar a 
piedade, 52 páginas; e duas cerimônias concernentes à Tomada de Hábito e emissão de Votos, que somam 24 páginas” (cf. 
M. V. Gregorio, op. cit., p. 156).  
90 Cf. Vida, p. 182 
91 No ano de 1837, Champagnat também redigira uma nova Regra para a casa do noviciado em l’Hermitage. “Consta de 
duas partes: a primeira, disciplinas, regulamentos, a vida dos Irmãos; a segunda, mais doutrinal, é um conjunto de reflexões 
tendendo a motivar a acolhida da Regra. Ambos textos, primeira e segunda parte, foram redigidos pelo Irmão Francisco 
(Gabriel Rivat), por encargo de Champagnat. Atendendo a anedota que conta L. Ponty, podemos afirmar que a primeira 
parte interpreta bem o querer do Fundador,...a segunda é mais de paternidade de Francisco” (cf. M. V. Gregorio, op. cit., p. 
175-176). Champagnat também deixou 11 Cadernos com escritos diversos, cujo conteúdo girou em torno das necessidades 
da administração do Instituto: “projetos de regra”, “livros de cantos” e “observações e advertências aos Irmãos” (cf. P. 
SESTER. “Os Cadernos de Marcelino Champagnat”. Jn CM, n 8, jan. 1996, p. 69).  
 



 

2  
 

MARIA NOS SERMÕES E INSTRUÇÕES  
DE CHAMPAGNAT  

 
 

 
 

As palavras de um santo refletem o que foi o diálogo face a face com o Senhor, iluminando caminhos que 
conduzem multidões para as suas mãos.  

 
A mensagem de Champagnat é de quem levou a sério o evangelho, através da linguagem de suas palavras e de 
seus atos revelando nas entrelinhas da vida o desejo de ser como Filho de Maria, como um filho correndo aos 

braços, ao coração da mãe.  
 
 

 
2.1  

FONTES PRINCIPAIS  

Os escritos de Champagnat são poucos. Temos em mãos seus únicos escritos em se tratando de sermões e 
instruções sobre a Virgem Maria, portanto os definimos como fontes principais. Em sua leitura perceberemos 
um estilo simples de linguagem, coloquial, familiar, e ao mesmo tempo direta. Notamos seu desejo de ser 
compreendido, por isso investe na repetição e na fidelidade a seu método.  

 
2.1.1  

Sermão sobre o Rosário  

Champagnat escreveu uma instrução e um sermão sobre o Rosário endereçados aos membros da 
Confraria do Rosário e paroquianos de La Valla. Foram elaborados quando exercia atividades desta 
paróquia. Tanto num como no outro observa-se a semelhança do conteúdo. No entanto, o segundo 
(sermão) é mais bem desenvolvido.  
 

2.1.1.1  
Instrução sobre o Rosário  

 
“Ad majorem Dei gloriam et honorem” (V.M.)  
 “Mansit autem Maria cum illa” (Lc 1,56).  
“A Santíssima Virgem ficou com ela” (Lc 1,56).  

“Às vezes dizem: sou uma pobre ignorante, não sei nada, não sei nem ler, nem escrever, apenas sei recitar o terço. E 
acham que é pouco recitar o terço? É fazer o que Nosso Senhor Jesus Cristo fez durante a melhor parte de sua vida, 
porque, caros confrades, que fazia Nosso Senhor Jesus Cristo no Egito, durante os sete primeiros anos de vida e depois, 
em Nazaré, durante 23 anos? Fazia o que fazemos quando recitamos o terço. Prestem atenção que não digo que ele 
rezasse o terço, mas digo que fazia o que dizemos. Pergunta-se, às vezes, quem inventou a Ave-Maria. Alguns 
respondem que foi ele quem a pôs nos lábios do Arcanjo. O que fazia N.S.J.C. no Egito? Não rezava a Ave-Maria, mas 
fazia por ações o que dizemos quando recitamos: Ave, Maria... Jesus Cristo não saudava todas as manhãs e noites ou 
quando a encontrava? O Rosário é uma das devoções mais importantes na Igreja, dela podemos lucrar muito sem que 
seja muito difícil. De qualquer lado que se a considere, reconhecem-se as vantagens e a excelência: 1º Foi a Santíssima 
Virgem mesma quem a revelou e tem por objeto J.C. e sua augusta Mãe. 2º Compõe-se das orações mais excelentes e 
da meditação dos principais mistérios da religião.” 1

                                                 
1 As traduções dos textos do francês para o português foram feitas por Irmãos maristas do Centro de Espiritualidade 
Apostólica de Roma na Itália. Grupo responsável pela publicação dos Cadernos Maristas. Como este texto serão expostos 

 



No início da instrução, Champagnat coloca a passagem do evangelista São Lucas (1,56) enfatizando a 
caridade de Maria que é meditada no segundo mistério gozoso do rosário. Percebe-se que ele tem a intenção de 
motivar a devoção ao rosário colocando como pano de fundo a dimensão eclesiológica no intuito de fazer 
entender que a mesma é uma oração da Igreja. No próprio texto ele demonstra sua devoção a Maria pedindo 
sua intercessão. Só depois, inicia com a exposição dos pontos que vai apresentar. Em síntese podemos delinear 
o que ele desenvolveu a partir de seu próprio esquema de trabalho.  

 
“O que é, irmãos, o santo Rosário?”  

Primeiramente, Champagnat deixa claro a dimensão cristológica que a devoção a Maria representa: “O 
Rosário é devoção estabelecida para honrar Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem”. A seguir, faz 
uma explanação de como se deve rezar o rosário com a devida explicação de seus mistérios, parte por parte.  

 
“Quais são os deveres para com o santo Rosário?”  

Segundo Champagnat, o primeiro dever, “é rezar todas as semanas as quinze dezenas com a meditação 
dos mistérios”. Na sua visão esta recitação compreende o mesmo que: “Fazer o que Nosso Senhor Jesus fez 
durante a melhor parte de sua vida, porque, caros confrades, que fazia Nosso Senhor Jesus Cristo no Egito, 
durante os sete primeiros anos de vida e depois, em Nazaré, durante 33 anos? Fazia o que fazemos quando 
recitamos o terço [...].” Na conclusão da instrução a perspectiva eclesial do rosário é ressaltada por 
Champagnat por dois motivos: “1º) Foi a Santíssima Virgem mesma que a revelou e tem por objeto Jesus 
Cristo e sua augusta Mãe; 2º) Compõe-se das orações mais excelentes e da meditação dos principais mistérios 
da religião”.  
 

2.1.1.2  
Sermão sobre o Rosário  

“Beati qui custodiunt vias” (Pr 8,32).  
Bem-aventurados os que não se desviam do caminho que lhes tracei.  

“[...] Vocês que estão me ouvindo, respondam. Será suficiente para entrar no espírito da devoção ao santo Rosário 
recitar todas as semanas o santo Rosário, assistir a todos os exercícios dessa confraria? Será suficiente confessar-se e 
comungar em todos os primeiros domingos do mês, em todas as festas principais de Nosso Senhor e de sua augusta Mãe, em 
erguer os corações durante o dia e durante a noite, para oferecer a Deus as orações e as boas obras que continuamente fazem 
muitos dessa confraria espalhada pelo mundo? Tudo isso será suficiente, respondam. Que acham? Leio seu pensamento no 
seu rosto; é este: se isto não é suficiente, não somos dessa confraria. Se é isso que pensam, coincide com o que eu penso, 
pois, embora isso não seja suficiente, quantos há entre vocês que o fazem? Quantos de vocês que, longe de recitar o rosário 
todas as semanas, longe de freqüentar sequer cada quatro meses, digo, cada quatro meses, talvez nem mesmo cada ano. É a 
vocês que me dirijo, vocês, tão apressados para apanhar as velas, acendê-las, estarão tão cegos a ponto de pensar que 
pertencem à confraria, por que estão de vela acesa na mão, enquanto uma chama impura arde em seus corações? Pensam 
honrar a rainha dos céus ao acompanharem o Santíssimo Sacramento de coração entregue ao sabor das paixões e cheio de 
remorsos? Vamos, já pensaram que Nosso Senhor está presente no santíssimo Sacramento do altar? Se pensam que ele aí 
está, por que vêm insultá-lo? Não tenham a audácia de dizer que não o estão insultando. Então, não se estará insultando 
alguém quando de um lado lhe dizemos que queremos amá-lo, obedecer-lhe, agradar-lhe, enquanto a todo instante, em todas 
as ocasiões que se apresentam lhe dizemos pelos atos que não queremos amar, nem agradar-lhe, nem obedecer-lhe? Quem 
são, irmãos, aqueles que entram no espírito do santo Rosário? Quem são eles? Ei-los, meus irmãos: Ouçam e tirem proveito: 
são aqueles que além de fazer tudo quanto acabamos de dizer, imitam, sempre mais as virtudes de Maria?”2

Como na instrução, neste sermão Champagnat inicia ressaltando uma frase, a do Livro dos Provérbios 
(8,32), cujo significado segundo ele (conferido pela Igreja: “Essas palavras que a Igreja põe na boca de 
Maria”), vai ao encontro do exemplo de Maria por sua fidelidade à vontade de Deus, e que deve ser 
estudado por todos. Também como no texto anterior, Champagnat coloca a imitação de Maria como 
princípio norteador da devoção do rosário sob o horizonte cristológico: “Feliz com efeito quem imita Maria, 
pois imitando-a imita Jesus, rei e primeiro modelo de todas as virtudes”. Nesta linha, ser como Maria, 
significa seguir Jesus. Ele deixa claro à Confraria do Rosário que o caminho para chegar a Jesus é Maria, 
através da recitação do rosário. Em seguida Champagnat expõe os aspectos que serão desenvolvidos, e pede 
a intercessão de Maria. Analisaremos estes pontos a partir de seu próprio esquema de apresentação que fez 
através de perguntas chaves:  

 

 
“Em que consiste a devoção do rosário”?  

                                                                                                                                               
aqui apenas as partes mais importantes, mas os comentários que seguem dizem respeito a uma abordagem do todo no 
original (cf. Sermões. In: CM, n. 2, jun. l99lp. 73). 
2 Cf. Sermões. In: CM, n. 2, jun. 1991, p. 81. 



Num primeiro passo, Champagnat começa com a exposição da história do rosário que envolve: a causa do 
estabelecimento desta devoção e os milagres que a devoção alcançou. A explicação da origem do rosário traz a 
presença de Maria como “Intercessora junto a Deus” para proteger os cristãos contra os inimigos. Nesta 
perspectiva, outros títulos que aparecem no sermão se enquadram sob a dimensão de taumaturga e protetora de 
Maria: “Mãe de Deus”, “Rainha dos Céus”, “Rainha da Paz” e “Santíssima Virgem”. 3

 
“Examinemos agora o que é o Santo Rosário”  

Os milagres realizados 
por intercessão de Maria relatados por Champagnat sob a ótica de sua proteção, exprimem-se nestas palavras: 
“Tudo isso e uma infinidade de outros milagres não estão a provar quanto a Santíssima Virgem é poderosa?”  

Como na instrução, o sermão ressalta o cerne da devoção do rosário: “O Santo Rosário é uma devoção em 
honra de N.S.J.C. e de sua santíssima Mãe”. Só depois de colocar o objetivo do rosário que Champagnat 
começa a explanação sobre em que consiste sua devoção. Diz ele que “O Rosário divide- se em três partes para 
honrar Jesus Cristo, em três estados: sua infância, sua morte e sua glória”. Trata-se de uma introdução que 
permite explicar cada parte dos mistérios mostrando toda a vida de Jesus. Pretendendo passar logo para o 
terceiro ponto, Champagnat adia esta explicação para o sermão do domingo da semana seguinte.  

 
“Vejamos agora quem são aqueles que seguem o espírito dessa devoção?”  

Sabiamente Champagnat coloca argumentos que questionam os membros da Confraria do Rosário e 
paroquianos (as) sobre a vivência do espírito desta devoção. “Será suficiente para entrar no espírito da devoção 
ao Santo Rosário recitar todas as semanas o Santo Rosário, assistir a todos os exercícios dessa confraria? Será 
suficiente confessar-se e comungar todos os primeiros domingos do mês?” Então Champagnat dá a resposta 
para todos que naquele instante desejavam saber quem seriam aqueles que vivem o espírito da devoção ao 
Rosário. Diz ele: “Ei-los, meus irmãos: Ouçam e tirem proveito: são aqueles que além de fazer tudo quanto 
acabamos de dizer, imitam sempre mais as virtudes de Maria”. Champagnat fala ainda, de modo particular às 
jovens, para que imitem a virtude da modéstia e humildade de Maria. E, continua sem uma conclusão do tema 
questionando o público sobre a prática das virtudes de Maria através de perguntas.  
 

2.1.2  
Sermão sobre a Purificação de Maria  

 
“Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae, tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum 

Domino” (Lc 2, 22).  
Quando se completaram os dias para a purificação de Maria, levaram-no a Jerusalém a fim de 

apresentá-lo ao Senhor.  

“[...]. Vejamos a Santa Família rumo a Jerusalém, sem orgulho em sua equipagem e vestimenta, sem comitiva, sem 
precipitação, mas com ar simples e recolhido, olhos modestamente baixos e voltados para o Menino Jesus. Enfim, 
chega a Jerusalém, prostra-se no primeiro átrio do templo, como mulher impura que não pode entrar no segundo 
antes de ter sido purificada. Essa Virgem amável sabe que Deus lhe conhece a pureza e isso basta, pouco se importa 
com a lei, a mãe devia oferecer um cordeiro ou, se a situação não lho permitisse, dois julgamentos dos homens. Que 
diferença, meus irmãos, conosco. Conquanto sejamos estimados pelos homens, pouco nos importa o resto. Mesmo 
que a nossa alma esteja manchada aos olhos de Deus, tudo isso é tido por nada, se nos sentirmos estimados [...]. 
Contemplemos, meus irmãos, esse divino menino, ora nos braços de Maria, ora nos braços de José. Ó ditoso peso 
que dais forças aos que vos levam sucessivamente e à porfia para satisfazer seu amor. Eles vos estreitam 
ternamente, á divino Jesus, ao coração [...].” 4

O tema desenvolvido sobre a Purificação de Maria segue o mesmo esquema apresentado na instrução e no 
sermão sobre o rosário. No início do texto vemos que Champagnat coloca a passagem do evangelista São 
Lucas 2,22 como fundamento bíblico para a meditação da purificação de Maria. Para ele, a Festa da 
Purificação de Maria ensina que foi através dela que o “Redentor, o Filho do Eterno”, foi oferecido ao Pai; que 
São José é chefe da Sagrada Família.  

 

O sermão sobre a purificação de Maria se divide em três itens assim explicados: (a) a Purificação de 
Maria. Apresenta as virtudes de Maria: a obediência (por que observa os mandamentos), humildade (tudo faz 
com humildade), pobreza (por que pobre aos olhos do mundo e de Deus); (b) na Apresentação de Jesus é 
destacado o amor de José e Maria. São eles que conduzem Jesus do presépio ao altar; (c) a presença de José. 

                                                 
3 Para Hans Joachim Schulz e Leo Scheffczyk, estes títulos não representam uma ação do poder ou do domínio exterior de 
Maria, mas sua bondade espiritual sobre a humanidade na perspectiva de “Mãe, Esposa e auxiliar de Cristo, como também 
na dependência dele” (cf. SCHULZ, H. J., SZHEFFCZYK, L. Memórias marianas. In: BEINERT, W. (org.) O culto a 
Maria hoje. p. 223). 
4 Cf. CM, n. 7, jun. 1995, p. 77-83. 



Apresentado como esposo de Maria, participa de todas suas virtudes, e se oferece a Deus como ela. É ele que 
propicia o cumprimento da lei de Deus fazendo-se protetor de Maria.  

Ao final do sermão, Champagnat anuncia a vinda de Jesus Cristo Salvador à terra. Segundo ele, só os que 
o seguem do presépio até o Calvário se convencerão desta verdade, ou seja, através de sua imitação em Maria. 
Para ele, a fé no Jesus Salvador pressupõe a vivência a partir de sua prática histórica5

Champagnat entende a Purificação de Maria como lugar privilegiado onde “Ela nos ensina” suas virtudes. 
E a partir de Maria que Champagnat pede aos fiéis da paróquia o cumprimento dos mandamentos da Igreja, 
principalmente o primeiro mandamento; o exemplo da humildade da Santa Família que peregrina na fé com 
Jesus; e, uma vida de pobreza.  

, como bem o revelou por 
suas palavras: “Deixo-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais” (Jo 13,15). O caminho 
que leva ao seguimento radical de Jesus Cristo para Champagnat, é a via da prática das virtudes marianas 
(obediência, humildade e pobreza), pois a Ele conduzem, ou mesmo manifestam sua imitação.  

A insistência de Champagnat à prática das virtudes marianas, do presépio ao altar, do presépio até o 
Calvário, significa assumir a perspectiva da salvação, visto que foi ao lado de Maria que Jesus iniciou sua 
caminhada de salvação. 6

Sob a ótica da prática das virtudes, Champagnat aproxima José
 

7

 
2.1.3  

Sermão sobre a Assunção da Santíssima Virgem  

 das qualidades de Maria num mesmo 
pé de igualdade. “Como esposo de Maria, José participa de seu sacrifício, de seu fervor, de suas 
humilhações, de sua pobreza, de suas penas, de seus méritos, de suas virtudes”. Assim, José fica inserido no 
mesmo horizonte de reflexão ao lado de Maria. Como em Maria, Jesus também tem um lugar nos braços e 
no coração de José: “Contemplamos, meus irmãos, esse divino menino, ora nos braços de Maria, ora nos 
braços de José. [...]. Eles vos estreitam, ó divino Jesus, ao coração”. A família de Nazaré é apresentada como 
peregrina, do presépio ao altar, sob a luz das virtudes de Maria e José; como lugar onde Jesus é revelado por 
Deus, e se deixa revelar aos homens.  

“Introduxerunt arcam domini posuerunt eam in loco suo, in medio tabemaculi” (1 Reis 8,6).8

Os sacerdotes conduziram a Arca da Aliança de Iahweh ao seu lugar, ao Debir do Templo, a saber, ao Santo dos 
Santos, sob as asas dos querubins.  

 

“Davi, vencedor de seus inimigos, respeitado por seus vizinhos, gozando da paz na abundância e de um glorioso 
repouso, pensou logo na Arca da Aliança, há muito tempo negligenciada e quase olvidada na casa de Obededom. Pois 
bem! Disse esse príncipe religioso: ‘Descansarei num soberbo palácio, sentarei num trono brilhante, enquanto a Arca 
do Senhor, esse monumento de tantas maravilhas, ficará na obscuridade e no olvido? Não, Senhor’. Então o príncipe, o 
povo, os levitas, os sacerdotes animados do mesmo espírito, retiram da casa de Obededom essa Arca misteriosa e a 
colocam, com a mais magnífica pompa, num lugar mais digno dela, no meio do tabernáculo. Introduxerunt arcam. 
Meus caros irmãos, poderia eu escolher uma figura que conviesse melhor à solenidade deste grande dia? Jesus Cristo, 
vencedor da morte e do inferno, sentado à direita de seu Pai no esplendor de seus santos, do lugar de seu repouso volve 
os olhos sobre sua santa Mãe, a Arca da Nova Aliança. Ele a vê desconhecida sobre a terra, na humilhação e nos 
sofrimentos; então pensa em retirá-la de um lugar tão pouco digno dela e colocá-la à sua direita no céu. Oh! Que belo 
dia para Maria! Ela morre e morrendo triunfa da própria morte; é sepultada e triunfa do sepulcro; e é sobretudo no céu 
que ela triunfa; ela é elevada de tudo quanto não é Deus.” 9

Champagnat alude à festa da Assunção a partir do significado que a Arca da Aliança representou no 
Antigo Testamento. Neste sentido, apresenta a pessoa de Jesus, que percebe sua Mãe (a Arca da Nova 
Aliança). Como Davi, que notando o esquecimento da Arca em Obededom, retira-a para um lugar de 
honra; assim também Jesus, ao perceber Maria desconhecida, passando por humilhações, a coloca no céu 

 

                                                 
5 Esta visão de seguimento de Jesus Cristo em Champagnat pelo eixo histórico diz respeito ao que Geraldo Hackmann 
chama de “seguimento de tipo real”. Segundo este teólogo, “Esse é o seguimento que se quer referir aqui: é aquele que leva 
a viver o estilo de vida de Jesus Cristo, ancorado em sua história concreta, e que, como conseqüência, abre a perspectiva de 
fé e da confiança no Reino de Deus” (cf. HACKMANN, G. L. B. Jesus Cristo, nosso Redentor. Iniciação à cristologia 
como soteriologia. p. 256). 
6 Para Baccarani, “Indo de Belém a Jerusalém, Jesus dá início à caminhada da salvação que culminará no Calvário, quando, 
‘elevado da terra’, atrairá todos a si” (cf. BACCARANI, A. Maria caminha conosco. 1994, p. 105). 
7 São José tem um lugar de destaque para os Irmãos Maristas. “Os Pequenos Irmãos de Maria terão que professar uma 
grande devoção por São José, glorioso Esposo de Maria” (cf. ALS, p. 103).  
8 Ao iniciar o sermão, Champagnat faz referência à passagem de (1Rs 8,6) que relata a transladação da Arca da Aliança, a 
Casa de Davi, para o Templo conduzida por Salomão e seus súditos. 
9 Cf. CM, n. 9, jul. 1996, p. 130. Na opinião de Francisco Chagas, o sermão da “Assomption de la Ste. Vierge”, seria de 15 
de agosto de 1832, considerando a colocação entre as notas datadas, no caderno n. 8 dos escritos de Champagnat (cf. 
RIBEIRO, F. C. C., op. cit., p. 83). 



a sua direita. E assim que Champagnat celebra seu dia, enaltecendo-a como a arca da Nova Aliança. 10

2.2  
FONTES SECUNDÁRIAS  

 
 

As fontes secundárias são assim definidas pois não apresentam elaboração com tema específico sobre a 
Virgem Maria. Num primeiro momento veremos os sermões onde Champagnat cita o nome de Maria com seu 
devido significado; a seguir analisaremos alguns de seus pensamentos sobre a Devoção a Nossa Senhora.  

 
2.2.1  

Sermões  
 

No “Sermão sobre a morte do pecador”, 11Champagnat fala de Maria como “Virgem Santa, refúgio dos 
pecadores, rogai a vosso adorável Filho para que disponha os corações dos ouvintes”. O pecador que encontra 
um lugar junto a Maria encontrou o caminho para chegar a Jesus. Ela assume a qualidade de Virgem 
misericordiosa e de intercessora junto a Jesus; no segundo “Sermão da morte do pecador”, 12a presença de 
Maria está relacionada com o Espírito Santo: “Espírito Santo, vós a quem compete converter os pecadores, 
falai-lhes ao coração enquanto minha voz lhes toca os ouvidos. Conseguiremos isso pela intercessão de Maria”. 
Para Champagnat é o Espírito Santo que converte, adverte e ensina os pecadores pela intercessão de Maria; no 
“Sermão sobre a Conversão”, 13

2.2.2  
Ensinamento de Champagnat sobre a Devoção à Santíssima Virgem  

a figura de Maria se apresenta como refúgio dos pecadores, e com o acréscimo 
importante de Champagnat: “Refugium peccatorum, é sob vossa proteção que trabalharei na minha salvação”. 
 

“A Salvação vem dos judeus, dizia nosso Divino Salvador à Samaritana. Com maior razão poderíamos dizer que a 
salvação vem de Maria. Dela nasceu Jesus; por seu intermédio Ele baixou do céu para salvar os homens; por sua 
mediação e valimento realizou a primeira aplicação de seus méritos na santificação de S. João Batista. Atendendo ao 
pedido seu, fez o primeiro milagre. A ela, do alto da cruz, confiou todos os homens na pessoa do discípulo amado. 
Ensina-nos, com isso, que ela é nossa Mãe e que através dela deseja conceder-nos seus favores e aplicar-nos os 
merecimentos de sua morte e cruz. Ora, se as graças nos são concedidas pelas mãos de Maria e sua intercessão é 
necessária para nossa salvação, conforme asseguram os santos Padres da Igreja devemos concluir com um dos maiores 
santos de nosso tempo, S. Ligório, que a salvação dos homens depende da devoção verdadeira à Santíssima Virgem, da 
confiança sem limites em sua proteção que soubermos inspirar- lhes. Se, pois, vocês tiverem a sorte de incutir no 
coração dos alunos tão preciosa devoção, tê-los-ão salvo. Não se afastarão muito do caminho da virtude, ou a ele 
voltarão, trazidos por aquela que a Igreja invoca com o nome de Mãe de misericórdia, Refúgio dos pecadores.” 14

Na intenção de persuadir seus discípulos à devoção à Virgem, Champagnat coloca em jogo o tema da 
Salvação a partir do discernimento da passagem do evangelho de São João 4,23. Ele estava convicto que a 
salvação também passava pela presença de Maria. Nesta perspectiva seu pensamento sobre a Devoção à 
Santíssima Virgem aponta os seguintes elementos: (a) a salvação vem de Maria; (b) as graças chegam pelas 
mãos de Maria, e sua intercessão é necessária para a salvação; 

 

15 (c) a devoção de Maria incutida nos alunos 
leva-os à salvação; (d) Maria é “Mãe de Misericórdia”, “Refúgio dos pecadores” para os alunos que se afastam 
do caminho da virtude. Champagnat entende que de um lado Maria intercede na salvação, mas ao mesmo 
tempo fica intercedendo junto aos pecadores que ainda não se converteram. 16

                                                 
10 Neste texto vemos o relato da transladação da Arca de Senhor de “ObedEdom de Gat” (2Sm 6, 9ss.) para a “Casa de 
Davi”. Stefano de Fiores escreve sobre Maria como Arca da Nova Aliança comparando o fato de Davi transpor a Arca da 
Aliança a Jerusalém (2Sm 6, 2-12) com o encontro de Maria com sua prima Isabel (Lc 1,43). Maria é a “Nova Arca da 
Aliança” que carrega o Salvador (cf. DE PIORES, S. Maria nel mistero di Crista e deita Chiesa. l984,p.70). 

 

11 Cf, CM, n. 4, mar. 1993, p. 135. 
12 Cf. CM, n. 4, mar. 1993, p. 141. 
13 Cf, CM, n. 5, maio 1994, p. 101. 
14 Segundo Furet, trata-se de “alguns pensamentos” de Champagnat sobre Nossa Senhora. São dirigidos aos seus discípulos 
na intenção de motivá-los à prática da devoção à Santíssima Virgem (cf. Vida, p. 319). 
15 Champagnat fundamenta seu pensamento a partir dos Padres da Igreja, de modo particular Santo Afonso de Ligório. Diz 
ainda este santo: “Quem procura a graça, a encontrará certamente nas mãos de Maria” (cf. SANTO AFONSO DE 
LIGÓRIO. Glórias de Maria. 1987, p. 411-416). 
16 Comentando sobre a função materna de Maria entre os homens escreve Salvatore Meo: “A maternidade de Maria se 
manifesta tanto através de uma intercessão múltipla com o fim de obter para os homens os dons da salvação eterna, quanto 
através do zelo materno para com seus filhos que se encontram entre os perigos e as dificuldades da vida” (LG 61-62: cf. 5. 
MEO. Mediadora. In: DM, p. 868). 



A função de Maria para Champagnat se insere na perspectiva salvífica de Jesus. Isto porque, para ele, 
Jesus é: “O Divino Salvador — a própria verdade”. 17Para Champagnat, todos os Irmãos devem “Conhecer o 
divino Salvador e torná-lo conhecido e amado”. 18No tocante a Maria, Champagnat tinha a convicção que, os 
que viessem a falecer no Instituto seriam salvos19

 
 

, pois a ela pertenciam. Sua certeza sobre a função salvífica de 
Maria se caracteriza sob a dimensão de intercessora junto ao Divino Salvador, pois segue aquela perspectiva 
cristológica de seu lema, de ir a Jesus por Maria. Ela é caminho de salvação somente em Jesus. Assim, a 
dimensão salvífica mariana de Champagnat corresponde àquela ação de Maria na Igreja de “Cooperadora na 
obra do Salvador” (LG 61), ou ainda, como “subordinada à mediação do único Mediador” (RM 40).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Cf. Vida, p. 136. 
18 Cf. Idem, p. 312 
19 Cf. Idem, p. 315. 
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MARIA EM CHAMPAGNAT  
 

 
 
 
 

“E assim, os nossos olhos, ó Maria,  
ainda te verão um dia.  

Nós seremos para ti coroa,  
ó mamãe tão boa,  

cantaremos para sempre  
o teu, o nosso amor!”  
 (Ir. Roberto Teódulo)  

 
Na noite de Belém uma estrela no céu fazia brilhar os olhos dos pastores e dos sábios. Anjos voavam dizendo 
que a paz, o Salvador havia chegado... Noite feliz. E lá estava ele deitado numa manjedoura junto a Maria e 

José (Lc 2,16). Nos braços a Mãe olha para os olhos pequenos do filho...  
Em seus braços e no coração estava o mistério do amor amando-a. No presépio Champagnat olha para o 

Menino meditando o mistério deste amor nos braços e no coração de Maria.  
 

Antes do pôr-do-sol estava Maria ao pé da cruz olhando para os olhos do filho. O olhar que vem da cruz ama 
aqueles que ficavam ao seu redor. Então Jesus olhou para ela e disse: “Mulher, eis aí teu filho”. Depois disse ao 

discípulo: “Eis aí tua mãe!” (Jo 19, 25-27). A partir daquele momento ela passaria a acolher nos braços e no 
coração àqueles a quem Jesus dirige o olhar do alto da Cruz. Champagnat gostava de estar nos braços e no 

coração de Maria que sempre estão acolhendo sob o olhar de Jesus que vem da Cruz.  
 

3.1  
O PENSAMENTO MARIANO DE CHAMPAGNAT  

SEGUNDO A VISÃO DOS MARISTAS  
 

Os primeiros discípulos de Champagnat, e depois seus continuadores tinham-no juntamente 
presente com a figura de Maria. Entre os primeiros destacou-se Gabriel Rivat (Irmão Francisco), 1seu 
sucessor no Instituto que assumiu em 12 de outubro de 1839. As circulares de Rivat davam mostra de 
conhecimento sobre sua vida e devoção a Maria; ao mesmo tempo objetivava institucionalizar esta 
experiência mariana de Champagnat e torná-la uma fonte para todos seus discípulos. Outro marista que 
merece nossa atenção ao falarmos da devoção mariana de Champagnat é Basilio Rueda Guzmán. 
2

3.1.1  
Irmão Francisco  

Assumiu o Instituto Marista no contexto das profundas transformações da Igreja Católica ocasionadas 
pelo Concílio Vaticano II. Manteve fidelidade aos seus antecessores no que se refere à elaboração de 
uma reflexão sobre Maria haurida a partir de sua vida e de seus discípulos.  
 

Após a morte de Champagnat como superior do Instituto Marista, Francisco escreveu uma carta circular 
às comunidades dos Irmãos de Maria dizendo: “Teremos um protetor a menos na terra, porém, sê-lo-á, com 

                                                 
1 Gabriel Rivat nasceu no povoado de Maisonnette (Loire, França) no dia 12 de março de 1808. Filho de João Batista Rivat 
e Francisca Boiron. Foi Superior Geral entre os anos de 1839 a 1860 (cf. LAURAND, L., op. cit., p. 13 as.).  
2 Basilio Rueda Guzmán, nasceu em Actián de Juárez,(Estado de Jalico, México) no dia 14 de outubro de 1924. Filho de 
Heladio Rueda e Josefina Guzmán. Foi Superior Geral do Instituto Marista entre os anos de 1967 a 1985 (cf. FLORES, J. 
Quemar la vida, Hermano Basilio Rueda. 1997, p. 13). 



maior eficácia e poder junto de Maria, a quem nos entregou ao morrer”. 3

Segundo Ponty, toda vez que Francisco mencionava o nome de Champagnat, lembrava também a 
presença de Maria: “Ela era seu Recurso Habitual, sua força e seu refúgio”. 

Ele enfatiza o gesto de 
Champagnat que, no momento da morte oferece Maria aos primeiros discípulos; e que ela está com ele no 
céu. E seu desejo, que todos confiem nela assim como ele o fez durante toda a vida, a ponto de tê-la presente 
na eternidade. Nesta perspectiva, segundo Francisco, seguir o exemplo de devoção de Champagnat, significa 
encontrar um caminho para chegar a Maria. Ele revela aos maristas que o futuro do Instituto estava na 
proteção dele junto a Maria no céu.  

4Significa que a devoção de 
Champagnat a Maria, levava também sua presença, e que Francisco tinha o compromisso de instituí-la para ser 
lembrada e praticada pelos discípulos. Segundo o escritor francês Luce Laurand, “graças ao Irmão Francisco, o 
espírito do padre Champagnat continuou dentro de sua simplicidade e sua pureza primitiva”. 5

Em decorrência da proclamação do dogma da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro de 1854 por Pio 
IX, Francisco escreve uma Circular

 

6 falando da importância do evento. Segundo o Irmão Henri Bilon Avit, em 
seus Anais, quando se refere a esta Circular, comenta que Champagnat transmitiu aos corações de seus 
discípulos a crença na Imaculada Conceição7. É verdade que ele juntamente com seus companheiros durante a 
consagração da Sociedade de Maria em Fourvière no ano de 1816, confessou esta crença, pois aprendera 
durante o tempo de estudos no seminário: “Louvada seja a santa e Imaculada Conceição da Bem-Aventurada 
Virgem Maria! Assim seja”.8

Francisco acreditava na santidade de Champagnat, e na intenção de persuadir a todos nesta 
crença escreveu sua semelhança com outros santos da Igreja. Em relação à devoção a Maria, revelou 
semelhanças significativas com São Vicente de Paulo, que nas dificuldades sempre recorria a Maria 
e cantava a Salve Rainha;

 

9 São João Maria Vianey, o Cura de Ars, seu colega no seminário maior de 
Lião tinha grande devoção ao Santíssimo Sacramento e à Santíssima Virgem Maria; 10São Francisco 
de Sales assim como Champagnat, rezava o Terço e a oração do Lembrai-vos. 11

3.1.2  
Irmão Basilio Rueda  

 
 

Para Rueda, a pessoa de Champagnat exerce papel indispensável para os maristas na prática da devoção a 
Maria. “O espírito marial nos foi transmitido, não através de um pensamento brilhante, mas de uma vida 
autêntica.” 12

“A idéia que tem o irmão Basílio sobre Champagnat, vai mais além dos dados que nos proporcionam a história. 
Interpreta-o numa forma atualizada e comprometida com o mundo moderno.” 

Champagnat então, representa nesta perspectiva, o signo da experiência fundante capaz de apontar 
um caminho de devoção autêntico em Maria, visto ter revelado seus traços sempre moldados pelas 
necessidades que a revelavam. Segundo José Flores:  

13

Rueda constata que os primeiros escritores tiveram predileção em relatar o que ouviram de Champagnat, 
de fazer de suas palavras uma fonte credível

 

14. Assim como foi o caso do Irmão Silvestre 15

“Provocava nossa admiração e nosso amor quando nos entretinha sobre a grandeza, a bondade, sobre a pessoa e as 
virtudes da Boa Mãe; seu coração derramava os mais belos sentimentos, e sua boca não se cansava de os exprimir.” 

que diz ter 
aprendido a amar a Maria ouvindo suas palavras:  

16

                                                 
3 Cf. Vida, p. 236. 

 

4 Cf. L. PONTY. Vie du Frère François, Premier Supérieur Général de L’lnstitut des Frères de Marie, 1808-1881. 1899, p. 
304.  
5 Cf. L. LAURAND. L ‘itnage vivante. Le Vénéré Frère François Rivat, Mariste. 1965, p. 119.  
6 Cf. G. RIVAT (Ir. Francisco). In: Circulaires des Supérieurs Généraux de L’Instifut des Petits Frères de Marie. 1914, p. 
203.  
7 Cf. H. B. AVIT, op. cit., p. 335. 
8 Cf. Vida, p. 32.  
9 Escritos não-datados do Irmão Francisco (cf. L. SILVEIRA (org.). Evocações. O Irmão Francisco fala do Padre Marcelino 
Champagnat. In: Cadernos do Centro de Estudos Maristas, 1988, p. 35).  
10 Idem, p46. 
11 Idem, p.5l.  
12 Cf. B. RUEDA. Um Novo Espaço para Maria. p105 (cf. J. F. TAMET. Crônica Maristas IV. Memórias: Vida del P. 
Champagnat (período 1886-1887). Zaragoza: Editorial Luis Vives, 1990, p. 125). 
13 Cf. J. FLORES, op. cit., p. 210. 
14 Cf. B. RUEDA, op. cit., p. 111. 
15 O Ir. Silvestre (Juan Félix Tamet), nasceu em Saint-Etienne (Loire, França) no dia 12 de janeiro de 1819. Escreveu: (a) 
Resumo da vida do P. Champagnat (seis cadernos, 220 p.); (b) Uma conclusão panorâmica da Congregação (um caderno, 
30 p.); (c) Relação do Irmão Silvestre com o P. Champagnat: virtudes do P. Champagnat (quatro cadernos, 132 p.); (d) 
Pequeno apêndice da vida do P. Champagnat (um caderno, 91 p.). (cf. J. F. TAMET, op. cit., p. 5-6). 



Na intenção de aprofundar uma abordagem marial em Champagnat, Rueda estudou as Circulares 
dos Superiores do Instituto. Constatou aí uma fonte importante de conteúdos sobre Maria que foi 
sistematizada numa contínua interpretação dos ensinamentos da Igreja. “Podemos portanto esperar 
dos Superiores uma catequese marial que seja eco do magistério.” 17Além das Circulares, Rueda 
destaca o espírito marial divulgado nos Boletins do Instituto,18

3.1.3  
Em alguns pensadores  

 documento que teve sua publicação 
inaugurada em 1909, e proporcionou atender à vida religiosa dos maristas.  
 

Os primeiros escritos de Furet, Avit e Silvestre 19representam a fonte principal para estudar a vida e o 
pensamento marial de Champagnat. Partindo destas fontes, os pensadores, em grande parte pertencentes ao 
Instituto Marista, desenvolveram a temática mariológica na reflexão contínua da pessoa de Champagnat 
intuindo aprofundar o conteúdo de sua experiência e oportunizar sua continuidade. Ele sempre esteve na 
reflexão, numa relação recíproca com Maria. Para Gildo Cotta: “Sem Maria não é possível compreender 
Marcelino Champagnat. Ele é formado por ela e forma-se contemplando-a e amando-a”. 20

Paul Sester publicou as Cartas de Champagnat, um documento importante, de valor semelhante aos 
primeiros escritos, os sinóticos dos maristas. Ele destaca a afinidade de Champagnat para com Maria devido ao 
grande número de vezes que a mencionou nas cartas. 

 

21Para Roque Brugnara, a devoção de Champagnat 
contida nas Cartas, perpassa pelo paralelismo entre a imagem de Deus (de majestade, poder providente e 
bondade) 22e a imagem de Maria (Primeira superiora, Recurso constante e Boa Mãe).23 Segundo Brugnara: “O 
ponto central da devoção mariana de Champagnat é o fato de ele ter feito a experiência de sua proteção, como 
resposta a sua confiança”.24

Sester observa que a relação de Champagnat para com Maria se dava numa relação cada vez mais 
profunda, nos fatos cotidianos de sua vida:  

 

“É preciso levar em conta a evolução, porque certamente as relações do Fundador com Maria não eram as mesmas no 
começo de seu ministério como no fim de sua vida [...]. Não se trata de transformação, mas de aprofundamento dos 
elementos recebidos pela formação, de interiorização de práticas exteriores, mais ou menos formalistas, para uma 
intimidade das mais profundas.” 25

Os estudos de José Cegalla, mostram que o caminho marial tornou-se para Champagnat uma “via real” 
que o conduziu até Jesus Cristo, a Deus e ao próximo. 

 

26

Para Cegalla, a devoção marial de Champagnat orienta-se pelo eixo da contemplação da Sagrada Família 
de Nazaré mais precisamente nas virtudes de humildade, simplicidade e modéstia de Maria

Cegalla relaciona a devoção marial de Champagnat a 
partir de um círculo de interpretação que envolve a presença de Jesus e Deus. E, que a mesma adquire sua 
verdadeira identidade encarnando-se na realidade dos mais necessitados.  

27

“A imitação do amor de Maria e da Educadora de Jesus impõe-se aos Irmãos por duas razões: porque esse amor é fonte 
de toda vida espiritual e o meio necessário para cumprir eficazmente sua tarefa apostólica.” 

·. A devoção, e o 
amor de Champagnat para com Maria deve expressar-se em atitudes concretas, através da imitação de suas 
virtudes. Nesta mesma perspectiva, a imitação de Maria para Sester se expressa em duas dimensões:  

28

O pensamento mariano de Champagnat na visão de Francisco Chagas, tem seu significado num processo 
evolutivo, no contexto das etapas de sua vida: (1) No início de sua vocação ao sacerdócio desejou imitar Cristo 
e fazer a sua vontade; (2) Quando seminarista pertencente ao grupo de Courveille, buscou imitar Jesus por 
Maria, visto a Sociedade de Maria ser conseqüência desta imitação; (3) Com os seus discípulos adquiriu a 

 

                                                                                                                                               
16 Cf. J. F. TAMET, op. cit., p. 125). 
17 Cf, B. RUEDA, op. cit., p. 117. 
18 Os artigos referentes a Maria e Champagnat no Bulletin de L’Institut des Frères Maristes des Écoles, contam um total de 
36 artigos (cf. Ibidem, p. 121- 122). 
19 A Suma dos Anais escrita por Henri Bilon Avit (Ir. Avit); a Biografia do Fundador, de Juan Félix Tamet (Ir, Silvestre); a 
Vida do P. Champagnat, por Francisco Gabriel Rivat (Ir. João Batista Furet) constituem a principal fonte bibliográfica do 
Instituto Marista (cf. J. F. TAMET, op. cit, p. 5). 
20 Cf. G. COTTA, op. cit., p. 150. 
21 Cf. P. SESTER. Maria, Nossa Boa Mãe, extraído das Cartas de Marcelino Champagnat. Ia: CM, n. 2, jun. 1991, p. 53.  
22 Cf. R, BRUGNARA, op. cit., p. 4. 
23 Cf. Idem, p. 52. 
24 Cf. Idem, p. 54. 
25 Cf. P. SISTER. Maria nas Cartas de Champagnat. Ia: CM, n. 8. jan. 1996, p. 29.  
26 Cf. J. CEGALLA. Um novo perfil de Marcelino Champagnat..., p. 173 
27 Cf. Idem, p. 162. 
28 Cf. P. SESTER. Maria na vida de Champagnat. In: CM, n. 8., jan. l996,p.35. 



devoção filial contemplando Maria com o Menino Jesus nos braços.29 Neste sentido, salienta Alexandre Balko, 
que a devoção filial é o que melhor exprime a atitude marial de Champagnat.30

Segundo Aemius Rubios, Champagnat teve Maria como modelo de fé, porque realizou a Palavra de Deus. 
 

31Rubios nos aponta que a sua devoção mariana tem a presença de Maria em sua relação com a vontade de 
Deus. O “sim” (Lc 1,38) de Maria é exemplo a ser imitado como exemplo de fé. Segundo este autor, foi a 
presença de Maria como modelo de fé que o levou a estabelecer práticas de piedade em sua honra. 32

Dos discípulos de Champagnat, aos que recentemente continuam refletir sobre sua devoção a 
Maria, encontraram uma fonte segura, capaz de nortear a continuidade da obra marista; sem perder 
de vista que é caminho para chegar a Jesus; e que a função desta devoção marial depende do 
encarnar-se na realidade dos mais pobres, na intenção de convertê-los ao mesmo ideal, de chegar a 
Jesus por Maria, e por que não por Champagnat, pois está sempre com ela.  
 

 

3.2  
SOB O SIGNO DA “NOSSA BOA MÃE”  

A vida de Champagnat esteve profundamente marcada por seu desejo de estar perto de Maria como filho. 
Esta busca nos revela um dos itinerários mais nobres daqueles que peregrinam na fé ao encontro do Senhor, ou 
seja, ora sentindo o olhar de Maria, como de uma mãe que busca encontrar o filho, ora sendo conduzido por 
seus braços para caminhar serenamente... ou, ficar ouvindo seu coração. Por isso conferiu-lhe o título que 
melhor significava sua relação para com ela: Nossa Boa Mãe. 33Sua invocação 34a ela neste nome concentra 
seu significado na própria expressão que se revela por sua bondade e maternidade acolhe estabelecendo um 
encontro como de mãe e filho. Nos seus últimos momentos de vida, em seu testamento espiritual revelou a seus 
discípulos o segredo para permanecer amor no maternal de Maria: “Uma devoção terna e filial por nossa boa 
Mãe vos anime em todo tempo e em todas as circunstâncias”.35

Para Champagnat, Maria é exemplo da mãe que jamais abandona um filho seu. E por isso mesmo que 
tanto confia e ama com amor filial essa Nossa Boa Mãe

  

36

“Nunca desespere de sua salvação, ela está em boas mãos: Maria! Não é Maria seu refúgio. sua Boa Mãe?! Quanto 
maiores forem suas carências, mais interessada estará Ela em correr em seu auxílio

. Com o coração confiante e sincero revela a um 
discípulo que precisava de ajuda:  

37

Nas Sagradas Escrituras encontramos os traços da bondade de Maria. Seu filho Jesus com apenas 12 anos, 
o Filho de Deus havia ficado três dias perdido em Jerusalém. O que não sente o coração de uma mãe longe de 
seu filho durante três dias e três noites caminhando desesperada. Maria ao encontrá-lo disse: “Meu filho, por 
que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos te procurávamos” (Lc 2,48). O amor de mãe ama 
sempre, não importa a situação.  

.”  

Champagnat entende Maria como Nossa Boa Mãe porque ela é Mãe que ama a todos, e que, os que 
ela ama, também devem amar seus filhos. Em carta a um discípulo manifesta esta idéia:  

“Enfim, para tudo dizer numa só palavra, Maria é a Mãe de todos nós. Poderia ela ficar indiferente se conservássemos 
em nosso coração alguma coisa contra um daqueles que ela tanto ama, talvez mesmo até mais do que a nós?” 38

                                                 
29 Cf. F. C. C. RIBEIRO, op. cit., p. 193ss. 

 

30 Cf. A. BALKO. Marcelino Champagnat e sua missão..., p. 166. 
31 Cf. A. RUBIOLO, op. cit., p. 35.  
32 “A Ave Maria a cada hora, o Rosário, o Ofício, o mês de Maria, etc., queria que realizassem com a intenção de adquirir o 
espírito de Maria e imitar suas virtudes” (cf. Idem, p. 36). 
33 Paul Sester analisa o significado da expressão Nossa Boa Mãe. Segundo ele: “Nunca a encontramos precedida de a. Maria 
não é a boa Mãe. Este a exprime relações ocasionais e longínquas. Maria é nossa boa Mãe. É a Mãe nossa como nós somos 
filhos seus. Nós lhe pertencemos como ela nos pertence. Além disso, este nossa exprime que somos de sua família...” (cf. P. 
SESTER. Maria, Nossa Boa Mãe, extraído das Cartas de Marcelino Champagnat. In: CM, n.2,jun. 1991,p. 57). 
34 Escreve Balko: “A manifestação fundamental, a seiva nutriz da devoção marial do P. Champagnat e dos seus discípulos, é 
a invocação [...]. Mas o recurso a Maria não é um simples grito de ansiedade, em suma egoísta de alguém que se encontra 
em dificuldade. A oração flui verdadeira de um coração de criança profundamente apegado à sua mãe, não somente por 
causa de sua pequenez e de sua pobreza, mas sobretudo por causa do amor e da confiança que ele tem para com ela” (cf. A. 
BALKO. Marcelino Champagnat e sua missão..., p. 164).  
35 Cf. Vida, p. 224. 
36 José Cegalla, a devoção marial de Champagnat e seus discípulos está centrada na confiança ilimitada e ternura filial para 
com Maria. “Pela ternura filial consagramos uma afeição carinhosa e terna de filhos bem-amados à nossa Mãe espiritual, 
que é a mais terna e amorosa das mães e possui algo da maternidade e do amor infinito de Deus Pai. Essa ternura que lhe 
votamos compõe-se essencialmente de filialidade, uma ternura de filhos adotivos à sua Mãe pela graça, um amor informado 
de pura e estremada confiança e tecido do mesmo passo da candura e simplicidade de uma criança em relação à sua mãe 
estremecida” (cf. J. CEGALLA. Um novo perfil dc Marcelino Champagnat..., p. 157). 
37 Cf. Cartas, 249 



A devoção filial haurida da devoção maternal é a característica que Champagnat deseja dos discípulos, 
pois é na mesma que se concretiza o seguimento radical de Jesus Cristo. Assim escrevera a seus discípulos 
numa carta Circular em 19 de janeiro de 1836:  

“Sim, Caríssimos Irmãos nossos, e filhos de Maria, a glória de vocês há de consistir em imitar e seguir a Jesus Cristo; 
que o Divino Salvador os cumule de seu espírito; que a sabedoria dele os dirija em tudo que fizerem para sua glória.” 39

Segundo Paul Sester, Champagnat utiliza nas suas cartas, três termos para expressar a devoção filial de 
seus discípulos: (a) quando são chamados de Filhos de Maria, (b) quando os mesmos dizem: Nossa Boa Mãe e 
(c) Maria, Nossa Mãe Comum 

 

40Sua devoção filial na opinião de Furet se expressa também na fé que todos 
seus discípulos são Filhos de Maria.41

A devoção filial em torno da Nossa Boa Mãe vivida por Champagnat e seus discípulos, os Filhos de 
Maria, se estende através do apostolado dos pobres de seu tempo, de modo particular às crianças e jovens que 
não tinham acesso à escola.

 

42

“Champagnat quer se encarregar da juventude por meio da educação: catequese, escola primária, educação especial, as 
missões ad gentes. Os destinatários são os jovens mais abandonados por razões geográficas. Mas também os órfãos, os 
pobres, os deficientes, os jovens dos arrabaldes, os jovens em perigo, os adultos sem instrução.” 

Aureliano Brambila relata seus destinatários da ação apostólica:  

43

O apostolado entre os camponeses na perspectiva de Champagnat, deveria proporcionar aos mesmos, a 
mesma dinâmica da experiência filial dos discípulos, ou seja, ser filho de Maria para melhor seguir a Jesus 
Cristo.

 

44Diz Champagnat a um discípulo: “Digam sempre aos alunos que eles são filhos de Maria [...]”.45

A relação filial de Champagnat junto a Maria também proporcionou-lhe, além de uma confiança 
inabalável em sua tema proteção, a certeza que ela retribui em vida os serviços prestados

Os 
pobres são acolhidos como filhos de Maria. Assim, em Champagnat Nossa Boa Mãe assume a perspectiva dos 
pobres, acolhendo-os como filhos entre os filhos que a ela são consagrados ao serviço dos mesmos. Ela é 
Nossa Boa Mãe, pois está sempre junto dos seus filhos mais pobres.  

46. Em conseqüência 
dessa relação filial ele a define como primeira Superiora. Não é, portanto a inclusão de mais um título, mas 
conseqüência de uma relação filial que confia também numa recompensa: “Maria, nossa primeira Superiora, 
não deixará sem recompensa o imenso benefício que o Senhor nos presta com sua extrema caridade”. 47

Para Champagnat Maria é Mãe, Padroeira, Modelo, Primeira Superiora, 
 

48Recurso Habitual, 49mas sempre 
numa constante relação maternal. É isto que ele quer dos discípulos que: “Uma devoção terna e filial por nossa 
boa Mãe vos anime em todo tempo [...]”. 50

                                                                                                                                               
38 Cf. Cartas, 168. 

Para ele, o encontro filial revela o lugar dos Filhos de Maria, nos 

39 Cf. Cartas, 63. 
40 Os três termos são explicados por Paul Sester: (a) Filhos de Maria: aqueles que pertencem ao Instituto são filhos de 
Maria; (b) Nossa Boa Mãe: o termo nossa quer exprimir que os Irmãos pertencem à família de Maria. Quando não se usa o 
nossa ou vossa é para enfatizar as qualidades de Maria; (c) Maria, Nossa Mãe Comum: a expressão quer dizer que Maria é a 
Mãe de todos, e por isto, todos são irmãos. Esta expressão se dá na maioria das vezes em situações de intercessão e de 
súplica (cf. P. SESTER. Maria, Nossa Boa Mãe, extraído das Cartas de Marcelino Champagnat. In: CM, n. 2, jun. 1991, p. 
53 ss.). 
41 Champagnat, numa ocasião, ao exigir fidelidade dos seus discípulos no cumprimento das normas da casa, disse: “Bom! 
Os que optarem para ser bons religiosos e autênticos filhos de Maria, venham aqui para o lado de sua divina Mãe” (cf. Vida, 
p. 161). 
42 O P. Champagnat escreve a um Irmão Diretor de Escola em 4 de fevereiro de 1831. “Assista com grande solicitude as 
crianças pobres, as mais atrasadas e as menos dotadas. Trate essas crianças com muita bondade [...]” (cf. Vida, p. 473). 
Balko relata a obra de caridade, a Casa dos enfermos assumida pelo P. Champagnat por doação de Mademoiselle Marie 
Fournas. Também havia um pequeno asilo de anciãos, construído por Champagnat em L’Hermitage no ano de 1833. 
“Sabemos do amor do P. Champagnat para com os pobres; e não há dúvida que esta obra correspondia às inclinações de seu 
coração” (cf. A. BALKO. Marcelino Champagnat e sua missão. p. 84). 
43 Cf. A. BRAMBILA. O Pensamento do P. Champagnat sobre a Educação das Crianças. In: CM, n. 2, 1998, p. 38. 
44 Segundo o teólogo P. José Paredes: É “filho de Maria” aquele que dela herdou seus rasgos, sua fé, seu amor, sua 
compaixão cheia de audácia e valentia, sua docilidade ao espírito. Aquele que for um autêntico filho de tão bem-aventurada 
maternidade será também bem-aventurado e poderá ouvir simultaneamente estas duas frases, uma de Maria, outra de Jesus: 
“Façam o que ele disser!” e “Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam” (cf. J. PAREDES. Mediação 
maternal de Maria em seu itinerário de fé. In: Revista Ave Maria, ano 89, n. 3, mar. 1988, p. 14). 
45 Cf. Vida, p. 471-472. 
46 Champagnat escreve a um pároco: “Senhor Pároco, [...] agradeço-lhe o interesse que o senhor tem pela obra de Maria. 
Que esta Boa Mãe lhe retribua ao cêntuplo, já a partir desta vida” (cf. Cartas, 142).  
47 Cf. Cartas, 260. 
48 Cf. Vida, p. 317. 
49 Cf. Vida, p. 322. 
50 Cf. Vida, p. 224. 



braços e no coração de Maria. 51Isto porque é nos braços e no coração que Maria carrega seu Filho.52 Assim, a 
devoção filial em Champagnat tem nos braços e no coração de Maria, o meio e o lugar da experiência maternal. 
O meio, o caminho para chegar a Maria passa pelos seus braços, 53e daí ao coração; o lugar, porque a melhor 
prova de amor filial está no fato de permanecer perto do coração.54

A devoção de Champagnat para com a Nossa Boa Mãe inclui a devoção ao seu sagrado coração como 
elemento que qualifica uma vivência autêntica de relação filial. Esta expressão de fé vem a ser a possibilidade 
da articulação de seu desejo, que todos sejam filhos de Maria próximos de seu coração, e de seus braços.  

 Os ícones da devoção maternal dos Filhos 
de Maria estão representados nos braços e no coração de Maria.  

Na devoção filial dos Filhos de Maria, o coração de Maria 55se apresenta como um sinal e veio de uma 
espiritualidade genuína, que encontra sua legitimidade junto ao Sagrado Coração de Jesus. Escreve 
Champagnat numa carta: “Deixo-os nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria”. 56

A devoção de Champagnat e seus discípulos, tinha sua expressão e ponto de convergência na oração 
junto a duas imagens de Maria. Uma delas, chamada de Notre Bonne Mère (Nossa Boa 
Mãe),

Da devoção à Nossa Boa 
Mãe à experiência filial, Jesus está presente para ser imitado nos braços e no Coração de Maria. Neste sentido o 
documento de Puebla fala sobre a ação de Maria sobre os corações dos homens conduzindo-os a Jesus: “Maria, 
Mãe, desperta o coração do filho adormecido em cada homem” (P 295).  

57

Na segunda imagem, Maria traz Jesus Menino sobre seu braço esquerdo. Os dois carregam um coração de 
metal sobre o peito suspenso por um cordão. São nestes corações o lugar dos filhos de Maria. 

permanecia na capela de l’Hermitage. A imagem mostra a Virgem olhando com ternura para Jesus 
ainda criança com o dedo na boca.  

58

A Nossa Boa Mãe na vida de Champagnat se apresenta com uma face maternal, com mãos, braço e 
coração visíveis e, que mostram a ternura para com Jesus e para seus filhos. 

 

59A expressão marcante da 
imagem de Maria, em seus gestos, representa força que motiva os filhos sobre a ternura da mãe que protege. 
Escreve neste sentido Maria Clara Bingemer: “Na expressão da força de Maria esconde-se o desejo de ser 
forte, comum ao ser humano quando confrontado com sua fragilidade”. 60

                                                 
51 Champagnat muitas vezes usou da expressão Sagrado Coração de Jesus e Maria. (cf. Cartas, 168, 169, 174). É muito 
provável que Champagnat tenha adquirido a devoção cordimariana durante o tempo de formação no Seminário Maior de 
Lião na França. Jean Eudes (1601-1680) da Escola Francesa de Espiritualidade difundiu a devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus e Maria. Para ele “O coração de Jesus vive em Maria e por Maria! O coração de Maria vivendo em Jesus e por Jesus!” 
(cf. R. DEVILLE, op. cit., p. 96; cf. também: É. GEORGES. Saint Jean — études. 1936, p. 245). 

 

52 Cf. Cartas, 194. 
53 Diz Champagnat a um marista: “Adeus, caríssimo Irmão Marie-Laurent, deixo-o entre os braços de Maria, nossa Boa 
Mãe” (cf. Cartas, 249). 
54 Após Champagnat ter conseguido ajuda do Arcebispo de Lião D. Gaston de Pins, dirigiu-se ao Santuário de Fourvière 
para agradecer a Deus os favores recebidos por intercessão de Maria. Assim nos relata Furet: “Por longo tempo permaneceu 
como que aniquilado aos pés da Divina Mãe e, na efusão do seu coração, mais uma vez consagrou-se inteiramente a seu 
serviço” (cf. Vida, p. 114). 
55 Para Joaquim Maria Alonso: “[...] a espiritualidade cordimariana é chamada a desempenhar, no âmbito mais vasto da 
espiritualidade mariana, três funções importantes: impregnar, interiorizar, purificar. [...] ela impregna com sua essência todas 
as devoções genuínas à Virgem. Depois, desempenha uma ação de interiorização, exigindo que o fiel viva com coerência no 
seu íntimo (no seu coração) as expressões externas de piedade que ele dirige à Virgem. Finalmente, exerce uma função 
catártica junto às várias expressões de piedade mariana, para que, sem perder a sua espontaneidade e sinceridade, purificadas 
das escórias de um folclore deteriorado, façam brilhar o ouro da devoção autêntica” (cf. J. M. ALONSO. Coração 
Imaculado de Maria. In: DM, p. 332-333). 
56 Cf. Cartas, 89. 
57 Assim relata Furet sobre a vida de oração dos primeiros discípulos de Champagnat: “Todos, ajoelhados perante a imagem 
da Mãe de Deus, rezavam com tanto fervor que pareciam aniquilados; não se ouvia outro ruído além do farfalhar das folhas. 
Após o almoço lá voltam para visitar a Santíssima Virgem” (cf. Vida, p. 121). Segundo Agustín Carazo: “Pelo que consta, 
esta imagem mariana era bastante popular na França durante o século XIX, pois não é raro encontrá-la em muitas casas 
religiosas e igrejas. Talvez, a mais rica e o protótipo seja a que se encontra numa capela lateral na catedral de Ruão. É de 
mármore branco e de tamanho natural e tem como escultor Lecomte (século XVIII)” (cf. A. CAROZO. A Virgem dos 
Maristas. In: Nova Aurora. Revista de espiritualidade e pastoral marianas. São Paulo: FTD, n. 2, 1997. p. 118). 
58 Sobre a devoção a esta imagem diz Cegalla: “No seu coração escarlate, pendurado ao pescoço, encerrava os nomes dos 
Irmãos professores, à maneira do Cura d’Ars com seus paroquianos” (cf. J. CEGALLA. Marcelino Champagnat visto por 
seus contemporâneos.... p. 17). 
59 Faustino Paludo enfatiza a importância da imagem concreta de Maria. Segundo ele: “A relação de filho e mãe evoca 
naturalmente uma pessoa real, com rosto concreto e nome próprio, morando num determinado lugar onde recebe e acolhe 
seus filhos. É tão natural encontrarem-se os filhos, todos juntos, na casa da mãe. [...]. É uma linguagem indescartável, que 
presentifica a Mãe, visibiliza seus gestos, ocasiona relações interpessoais e contatos de grande densidade humana e religiosa. 
Através da estátua, é a maternidade de Maria que se personifica afetiva e imediatamente” (cf. F. PALUDO. Maria na 
piedade do povo. In: Rev. Teocomunicação. Porto Alegre, ano 18, n. 81, p. 221, mar., 1988). 
60 Cf. I. GEBARA; M. C. BINGEMER. Maria Mãe de Deus e Mãe dos Pobres. 1988, p. 163.  



O amor filial a Nossa Boa Mãe vivenciado no cotidiano cristalizou uma confiança capaz de unir os desejos 
dos Filhos de Maria num mesmo ideal, ou seja, aquele de fazê-la conhecida e amada. De Champagnat nos diz 
Francisco Gabriel Rivat: “Sempre tinha alguma coisa que dizer dessa Boa Mãe”. 61

Para Champagnat Maria é Mãe, é Boa e, é Nossa para comprometer todos a viver em consonância com 
sua maternidade, e assim, tomarem-se seus filhos. 

No seu itinerário de fé, a 
presença de Maria era o ponto de referência para seu crescimento espiritual e a prática das virtudes. Neste 
sentido ela se apresenta como educadora da fé de Champagnat em todos os momentos de sua vida.  

62

“O exame dos escritos do fundador, cujos pormenores não podemos mencionar aqui, mostra que as manifestações do 
Culto à Santíssima Virgem no Instituto recém-nascido agrupam-se globalmente ao redor do eixo relacional filho-mãe. 
É a linha de força da atitude filial que recolhe e orienta os movimentos, desde a simples invocação até à identificação, 
passando pelo abandono e pela consagração.” 

Segundo Balko, o amor destes por Maria deveria ser 
orientado por uma relação filial e de vida consagrada:  

63

A devoção de Champagnat a Nossa Boa Mãe diz respeito à relação filho-Mãe que envolve a experiência 
na maternidade de Maria. Primeiramente expressa-se na aceitação deste amor maternal 

 

64que leva à 
consciência de ser filho de Maria. E como conseqüência desta relação, o serviço aos mais carentes na intenção 
de fazê-los também filhos de Maria para levá-los a Jesus Cristo.65 A experiência de Champagnat na 
maternidade de Maria é uma atitude de serviço ao próximo, que por assim dizer implica o dom desta rea1idade. 
66

 
3.3  

MARIA “MÃE EDUCADORA”  

 

A vida de Champagnat marcada pela educação marial na família e no seminário significou fecunda 
experiência para praticar uma devoção autêntica e em consonância com a ação maternal de Maria. Assim, o 
significado da presença de Maria se dá nele num processo evolutivo, até chegar a sentir-se filho na relação 
maternal reveladora de Jesus. Neste sentido, ela se apresenta como educadora da fé, sua e de seus discípulos. 
67

“A maternidade de Maria é maternidade educadora: não tem a tendência de bloquear os fiéis a um estado de 
infantilismo espiritual, mas visa ao desenvolvimento deles para um cristianismo adulto e responsavelmente 
empenhado. Maria coopera na formação dos cristãos: suscita com o seu influxo e o seu exemplo uma atividade de 
assimilação à vida de Cristo e uma disponibilidade aos desígnios divinos que mobilizam o homem em toda sua 
existência terrena.” 

Stefano De Fiores fala de Maria educadora sob a ótica da maternidade: 

68

A presença de Maria orientava a vida de Champagnat nas mais diversas circunstâncias. Seus regulamentos 
na época de estudos no seminário revelam a figura de Maria no seu desejo de progredir na vida espiritual. 
Assim dizem suas palavras:  

 

“Santíssima Virgem, minha boa Mãe, rogai por mim, vosso indigno servo; pedi ao Coração adorável de Jesus a 
graça de eu me conhecer, me combater, me vencer e destruir em mim o amor próprio e o orgulho. A vossos pés 
tomo a resolução de fazer-lhe guerra sem tréguas.” 69

                                                 
61 Cf. G. RIVAT. In: Circulaires des Supérieurs Généraux de l’Institut des Petits Frères de Marie. p. 328. 

 

62 Nesta linha escreve T. F. Ossanna: “A maternidade de Maria nos faz descobrir o sentido, o valor de sermos seus filhos e 
de nos tornarmos seus filhos cada vez mais e melhor’ (cf. T. F. OSSANNA. A fé de Maria, nossa Mãe. In: DM, p. 803). 
63 Cf. A. BALKO. Marcelino Champagnate sua missão..., p. 171. 
64 Segundo Ossanna, o primeiro passo para viver na fé a maternidade de Maria, é a sua aceitação, pois “Dessa capacidade de 
acolhê-la depende a eficácia e a fecundidade da maternidade de Maria na vida de cada pessoa, assim, como na vida da 
igreja” (cf. T. F. OSSANNA. A fé de Maria, nossa Mãe. In: DM. p. 802). A devoção de Champagnat sob o signo da Nossa 
Boa Mãe representa a vivência constante da fé na maternidade. 
65 A vivência na maternidade de Maria entende uma relação filial ao mesmo tempo reveladora de Jesus Cristo, como bem 
relata a encíclica Redemptoris Mater, 47: “Maria, a excelsa filha de Sião, ajuda a todos os seus filhos — onde quer que 
vivam e como quer que vivam — a encontrar em Cristo o caminho para a casa do Pai”. 
66 A maternidade de Maria segundo a Lumen Gentium (57) diz respeito ao dom do serviço: “E abraçando a vontade salvífica 
de Deus com o coração pleno, não retida por nenhum pecado, consagrou-se totalmente como serva do Senhor à pessoa e 
obra de seu Filho, servindo sob Ele e com Ele, por graça de Deus onipotente, ao mistério da redenção”. Nesta perspectiva 
escreve Ivone Gebara e Maria Clara L. Bingemer: “A mãe de Deus é também a serva do Senhor, que põe sua maternidade a 
serviço da salvação do povo... A maternidade divina de Maria é compreendida pela Sagrada Escritura e pela Tradição da 
Igreja como dom e uma dignidade, mas também como serviço” (cf. I. GEBARA; M. C. BINGERMER. Maria, Mãe de 
Deus e Mãe dos pobres: um ensaio a partir da mulher e da América Latina. 1993, p. 115-117). 
67 “Maria será a Mãe e a educadora da fé. Ela cuida para que o Evangelho penetre intimamente em nossa vida e nossa 
cultura, e produza em nós frutos de santidade” (CR 232). 
68 Cf. S. DE FIORES, Maria nel mistero di Cristo e delia Chiesa..,, p. 132-133. 
69 Cf. Vida, p. 17. 



Champagnat considerava Maria como mestra de vida ascética70

“É com vosso auxilio, Virgem Santíssima, minha divina Mãe, que desejo observar este pequeno regulamento; fazei 
que vosso Divino Filho o aceite e que, durante as férias e por toda minha vida: me preserve do pecado e de tudo o que 
possa desagradar- Lhe.” 

. Seu auxílio diante do regulamento visava 
dois aspectos: a) sua prática e b) a intercessão para que o mesmo chegasse a Jesus, ou melhor, que manifestasse 
a imitação d’Ele. No seguimento de Jesus, ele buscava seguir a perspectiva da presença de Maria:  

71

Vivendo sob o auxilio e proteção de Maria, Champagnat viu-se preparado para a missão. E seu desejo 
assumir o ministério sacerdotal como consagrado dela. Sua ação apostólica na fidelidade à maternidade 
educadora pressupõe consagração.

 

72

“Virgem Santa, tesouro das misericórdias e canal das graças, a vós levanto as mãos suplicantes. Instantemente vos 
peço me tomeis sob vossa proteção e intercedais por mim junto ao vosso adorável Filho, a fim de que me conceda as 
graças necessárias para me tornar digno ministro do altar. Com vosso amparo quero trabalhar na salvação das almas. 
Nada posso, ó Mãe de misericórdia! Nada posso, bem sei; mas vós podeis tudo, por vossas orações; Virgem Santa, 
deposito em vós toda minha confiança. Ofereço-vos, entrego e consagro minha pessoa, trabalhos e todas as ações de 
minha vida.” 

 Nesta perspectiva, a consagração dele feita no Santuário de Nossa 
Senhora de Fourvière e seus colegas revela seu pacto de fidelidade a Maria:  

73

A consagração de Champagnat é relação na maternidade de Maria revelando sua atitude de pobre, “Nada 
posso, bem sei”. Por isso ela é para ele “Virgem Santa”, “tesouro das misericórdias”, “canal de graças”, 
proteção e intercessão junto a Jesus. Assim, na consagração, ele chega à confiança sem limites entregando sua 
vida e todos os projetos à “Mãe de misericórdia”.  

 

Champagnat assumiu a atitude de peregrino na fé com Maria, consagrando-se e confiando em sua 
intercessão para cumprir a vontade de Deus, ou seja, fazer conhecer e amar Jesus Cristo.74

A relação de Champagnat para com Maria se estendia nas necessidades do cotidiano assumindo 
necessariamente a perspectiva do outro, evidenciando assim, a característica da maternidade universal que é de 
proteger os filhos de Deus. 

 

75

A vida de fé em Champagnat na maternidade educadora de Maria tem um lugar e uma direção. O lugar 
manifesta-se na experiência primeira nela mesma que conduz à consagração e à imitação de seu amor maternal, 

O lugar de dela em sua vida não era um privilégio seu, mas se deslocava para o 
próximo. E a experiência da relação maternal, que se concretiza na relação com o outro. Aquele que se sente 
educado no amor maternal de Maria, assume o compromisso de educar por este mesmo amor, ou seja. aquele 
que se volta para os mais necessitados.  

76

Maria viu a realidade de pobreza porque vivia com os pobres e como os pobres. Por isso preferida de 
Deus: “Minha alma engrandece o Senhor [...] porque olhou para humilhação de sua serva” (Lc 1,47). Maria 
está “impregnada do espírito dos pobres de Javé” (RM 37). No seu Magnificat, os pobres são exaltados no 
amor de Deus, e porque também se interessava por eles. “Cumulou de bens os famintos; [...]. Socorreu Israel, 
seu servo, lembrando de sua misericórdia” (Lc 1, 53-54). O Magnificat segundo Puebla impele os homens a 
assumirem o compromisso com os irmãos necessitados:  

a direção conduz ao próximo, os preferidos de Iahweh: “Eu vi a miséria do meu povo. [...]. Ouvi o seu clamor 
por causa dos seus opressores; pois eu conheço suas angústias” (Ex 3,7); aos preferidos de Jesus de acordo com 
as palavras do profeta Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os 
pobres” (Lc 4,18).  

“De Maria, que em seu canto do Magnficat proclama que a salvação de Deus tem que haver com a justiça dos pobres, 
parte também o compromisso autêntico com os demais homens, nossos irmãos, especialmente pelos mais pobres e 
necessitados e pela necessária transformação da sociedade” (P 1114).  

O Filho de Deus nasceu pobre nos braços de Maria. Disse o Anjo aos reis magos que o procuravam: “[...] 
encontrareis um recém-nascido envolto em faixas deitado numa manjedoura” (Lc 2,12). Maria era do povo 
simples, mulher educadora da família em Nazaré. A figura de Maria é protótipo da Mãe educadora da fé dos 
                                                 
70 Cf. G. COTTA, op. cit., p. 151. 
71 Cf.Vida,p.21.  
72 Segundo Juan Esquerda Bifet: “A consagração a Maria indica dois aspectos essenciais da espiritualidade cristã: (a) uma 
decisão de fazer a vontade de Deus e de seguir a ação do Espírito Santo corno Maria; (b) um sentir a necessidade da 
presença materna de Maria, de seu afeto, de sua intercessão e de seu exemplo” (cf, J. B. ESQUERDA, O grande sinal: 
Maria na Missão da Igreja. 1990, p. 56). 
73 Cf. Vida, p. 30. 
74 Segundo Furet, Champagnat repetia seguidamente em suas instruções: “Tornar Jesus Cristo conhecido e amado, eis a 
meta de sua vocação e a finalidade do Instituto” (cf. Vida, p. 312). 
75 Esta idéia a encontrarmos na Marialis Cultus: “Maria colabora com materno amor na regeneração e na formação 
espiritual de todos os fiéis” (MC 28). 
76 Segundo Juan Esquerda Bifet, “A devoção mariana do apostolo se manifesta principalmente por uma imitação do ‘amor 
maternal’ de Maria” (cf. J. B. ESQUERDA. O Grande Sinal: Maria na Missão na Igreja..., p. 57). 



filhos de Deus, porque educadora de Jesus. 77A família de Nazaré vem a ser o modelo do lar que educa. “E 
Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens” (Lc 2,52). 
Champagnat também foi pobre. 78

Vivendo sob a ótica da maternidade educadora de Maria, a “comunidade dos primeiros discípulos” 

Nasceu na pequena vila do Rosey, e depois exerceu seu apostolado em La 
Valla, percebendo os carentes que não tinham oportunidades para estudar. A opção dele pela educação dos 
pobres mostra a autenticidade de sua devoção filial para com Maria.  

79

“Todos nos amávamos como irmãos. [...]. Tínhamos um só coração e uma só alma. Suave contentamento, santa alegria 
e notável modéstia faziam parte das disposições habituais de cada um e transpareciam em todos os semblantes.” 

refletia a realidade das primeiras comunidades cristãs: “[...] era um só coração e uma só alma [...]. Ninguém 
considerava seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum” (At 4, 32). Assim falava um discípulo sobre a 
realidade de comunidade onde vivia:  

80

O desejo de Champagnat visava a comunidade dos discípulos na presença de Maria. Assim dizia em 
seu testamento espiritual:  

 

“Eu vos peço também, meus queridos Irmãos, com toda a afeição de minha alma e por toda a afeição que tendes por 
mim, procederdes sempre de tal modo que a santa caridade se mantenha sempre entre vós. Amai-vos uns aos outros 
como Jesus Cristo vos amou. Que não haja entre vós senão um mesmo coração e um mesmo espírito. Que se possa 
dizer dos Irmãozinhos de Maria como dos primeiros cristãos: ‘Vede como eles se amam’... É o mais ardente voto de 
meu coração neste último momento de minha vida. Sim, meus caríssimos Irmãos, atendei às últimas palavras de vosso 
pai, pois são as mesmas de nosso amado Salvador: ‘Amai-vos uns aos outros’. [...]. Uma devoção terna e filial por 
nossa boa Mãe vos anime em todo tempo e em todas as circunstâncias.” 81

Maria é presença na vida de Champagnat e dos discípulos como junto àqueles fiéis na fé da comunidade 
apostólica no dia de Pentecostes.

 

82Neste sentido, ela se manifesta como aquela presença que une a comunidade 
religiosa sob a invocação do Espírito Santo, 83fonte da comunhão fraterna84. Para Bruno Forte: “[...] a Mãe de 
Deus mostra ao homem a via da caridade como via da verdadeira realização: só o amor que vem do alto é 
capaz de vencer até o fundo o medo de amar e a tristeza de não amar; [...]”. 85

As relações que envolviam devoção filial e de vida de fraternidade sobre a maternidade educadora, 
geradora de fé, e vividas em comunidade, representam o momento de ser educado na sua presença e ao mesmo 
tempo, preparação para a missão de educar os camponeses. 

 

86

                                                 
77 Neste sentido diz Autran: “[...] Maria é realmente a Educadora na família dos filhos de Deus. Ao Verbo Encarnado, ela 
ajudou maternalmente a se formar como autêntico filho do homem a fim de que nós, homens, nos reformássemos como 
autênticos filhos do seu Pai, nosso Pai” (cf. A. M. AUTRAN. Maria presente. 1978, p. 62). 

Assim, nesta comunidade, fundada na caridade 
fraterna e no amor filial à Nossa Boa Mãe portadora do Espírito Santo é lugar para fazer conhecer e amar Jesus. 

78 Diz Furet: “O P. Champagnat praticou a pobreza a vida toda [...]. Destinava aos pobres ou à comunidade tudo o que 
possuía” (cf. Vida, p. 340). 
79 A intenção de usar a expressão “comunidade dos primeiros discípulos”, visa identificar e qualificar a reflexão sobre a vida 
e obra de Champagnat no círculo da vivência com seus discípulos. Assim valorizando e colocando em sintonia a relação 
criativa de fé dos discípulos com seu fundador. É também valorizar as palavras que os discípulos disseram a seu mestre e 
vice-versa. Neste sentido é possível lançar um olhar em foco à vivência da comunidade preservando a identidade de cada 
um, sem neutralizar a ação fundante, ou melhor, permitir que a mesma seja interpretada na duração do tempo no todo desta 
experiência. Segundo Carlos Molari: “A vida espiritual diz respeito eminentemente à esfera pessoal, porque está conexa 
com a identidade do homem interior que cresce até atingir a estatura dos filhos de Deus. Contudo, a vida espiritual é, por sua 
vez, estimulada e continuamente alimentada pelas estruturas comunitárias nas quais o sujeito nasce e se desenvolve. Por 
isso, seria nocivo valorizar exclusivamente os meios individuais de vida espiritual e descurar os estruturais e comunitários. 
Poder-se-ia, pelo contrário, afirmar que a vida espiritual tem como sujeito a pessoa, mas como substrato, a comunidade que 
a sustenta” (cf. C. MOLARI. Meios para o desenvolvimento espiritual. cf. B. SECONDIN (org.). Curso de espiritualidade, 
p. 467). Na visão do sociólogo Michel Maffesoli, o indivíduo é fruto de seu meio, da comunidade que o cerca. É no valor do 
território, “espaço de socialização” que a pessoa faz vínculo com as pessoas, e elas entre si. (cf. M. MAFFESOLI, O elogio 
da razão sensível. 1998, p. 161-1860).  
80 Cf. Vida, p. 103. 
81 Cf. Vida, p. 223-224. 
82 “Todos eles (isto é, os apóstolos) unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais, Maria, a mãe 
de Jesus, e com os irmãos dele” (cf. At 1,14). 
83 “Como o Espírito Santo ungiu a Igreja já no Cenáculo para enviá-la a evangelizar o mundo, assim cada comunidade 
religiosa, como autêntica comunidade ‘pneumática’ do Ressuscitado, é, conforme sua própria natureza, apostólica” (cf. 
VFC, p. 81). 
84 Cf.VFC,p.71, 
85 Cf. B. FORTE. Maria, a mulher ícone do Mistério: ensaio de mariologia simbólico-narrativa. 1991, p. 208.  
86 A educação é um instrumento de evangelização. Assim nos diz a Exortação Apostólica Vita Consecrata, n. 96: “A Igreja 
sempre sentiu que a educação é um elemento essencial da missão”. 



Para Angelo Amato: “A união do Espírito Santo em Maria tem a característica imprevisível de ser 
cristocêntrica: de fato, a missão do Espírito em Maria, como nos cristãos, é a de fazer nascer Cristo”. 87

A ação apostólica da “comunidade dos primeiros discípulos”, que envolve a experiência fundante de 
Champagnat, tem ação apostólica a partir da experiência filial, ou seja, a maternidade de Maria que protege e 
intercede. Esta ação forjada no ambiente desta comunidade se dá no anúncio fundado pela via da prática da 
imitação das virtudes de Maria; no desejo de torná-la amada como caminho para ir a Jesus, e torná-lo 
conhecido. Tendo presente a ação apostólica da comunidade e sob a inspiração de Maria, Champagnat desejou 
incutir nos corações dos seus filhos duas coisas:  

 

“[...] assumam sobretudo o espírito de Maria e imitem-lhe a humildade, a modéstia, a pureza e o amor a Jesus Cristo. 
Cada um deve esforçar-se de tal modo para assemelhar-se a ela, que tudo em suas ações e na sua pessoa relembre 
Maria, retrate o espírito e as virtudes de Maria. A segunda é que os Irmãos se considerem como particularmente 
obrigados a torná-la conhecida e amada, a propagar o seu culto e inspirar sua devoção às crianças”. 88

A “comunidade dos primeiros discípulos” assumiu a missão apostólica sob o pacto da consagração a 
Maria

 

89

A característica da maternidade educadora na comunidade dos discípulos de Champagnat, parte do 
paradigma de Maria-modelo

·. O processo do caminho da fé em Maria passa da experiência pessoal do consagrado (de Champagnat) 
à dimensão da consagração coletiva (dos discípulos). A conseqüência da vivência do fiel consagrado no amor 
maternal de Maria se expande na consagração do próximo, sem perder a finalidade da consagração, ou mesmo, 
da experiência fundante do consagrado. Neste sentido percebemos a institucionalização da experiência filial em 
torno de Maria, através do pacto da consagração, sob a ótica da maternidade educadora, que educa e prepara os 
filhos na fé para a ação apostólica.  

90

Assim, entendemos que a figura de Maria como modelo na “comunidade dos primeiros discípulos” se 
dava numa interpretação recíproca entre: (a) O lar de Nazaré, lugar de Maria educadora de Jesus; 

·. Não é uma presença estática, mas que se articula a partir de Jesus Cristo numa 
comunidade fraterna providenciando seu lugar.  

91 (b) No 
cenáculo, lugar de Maria receptora do Espírito Santo, discípula de Jesus e junto aos apóstolos (At 1,14). O 
Cenáculo aqui representava a comunidade reunida na presença da Nossa Boa Mãe como Igreja peregrina na fé 
e enviada em missão pelo Espírito Santo. E Nazaré 92significava sob a ótica de Maria educadora de Jesus, a 
fonte de inspiração para o apostolado pela educação dos jovens camponeses. 93

                                                 
87 Cf. A. AMATO. Espírito Santo. In: DM, p. 470. 

O apostolado pela educação era 

88 Cf.Vida,p.319. 
89 Através destas palavras os discípulos de Champagnat fizeram sua consagração: “Tudo para a maior glória de Deus e a 
honra da augusta Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, abaixo assinados, certificamos e a- testamos que, 
a partir de hoje. por livre e espontânea vontade, consagramo-nos a Deus, por cinco anos, na humilde associação dos 
Irmãozinhos de Maria, para trabalhar incansavelmente pela vivência de todas as virtudes, em nossa santificação e na 
educação das crianças do meio rural. Assim, propomo-nos a: 1º-procurar tão-somente a glória de Deus, a honra da augusta 
Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e o bem da Igreja Católica, Apostólica; 2º-comprometer-nos a dar ensino gratuito a todos 
os meninos indigentes, apresentados pelo P. Vigário da Paróquia e ensinar-lhes, assim como a todos os demais meninos que 
nos forem confiados, o catecismo, a oração, a leitura, a escrita e os outros conteúdos do ensino primário, segundo as 
necessidades deles; 3º-comprometer-nos a obedecer, sem contestação, a nosso superior e a todos quantos ele designar para 
dirigir-nos; 4º-viver a castidade; 5º-colocar tudo em comum. Cada Irmão assinava esta promessa, de joelhos, perante a 
comunidade reunida” (cf. Vida, p.l45446). 
90 Segundo Furet, a presença de Maria compreendia tê-la como ponto de referência como Mãe, modelo, padroeira e Primeira 
Superiora (cf. Vida, p. 317). Em Champagnat a função de Maria como modelo entende sua ação em contínua experiência 
com Jesus e numa comunidade apostólica. 
91 Para Garcia Arrieta, “O educador marista se propõe o modelo mais eloqüente e eficaz: a Santíssima Virgem, educadora e 
servidora do menino Jesus” (cf. A. GARCIA. Un hombre sin fronteras Marcelino Charnpagnat. 1980, p. 33). É o que 
afirmam as Constituições dos Maristas: “Maria educadora de Jesus em Nazaré, inspira nossas atitudes para com os jovens. 
Nossa ação apostólica é participação em sua maternidade espiritual” (C 84). 
92 Um escritor espiritual do século XIX, Carlos de Foucauld (1858-1916), segundo P. Zovatto, tem como ponto de 
referência em sua doutrina sobre Jesus, a meditação em “Nazaré”: “Seu cristocentrismo descobre a vida oculta de Jesus, ‘o 
mistério de Nazaré’. Este amor a Jesus escondido gera a contemplação e a adoração silenciosa da presença eucarística, 
...Carlos de Foucauld seguiu com perseverança sua vocação de humilde contemplador e coerente imitador do mistério de 
Nazaré. Entregou-se, por isso, na busca de encarnar este mistério de escondimento no serviço dos mais humildes e 
desamparados, por meio da amizade e do testemunho silencioso” (cf. P. ZAVATTO. Experiência espiritual na história. In: 
B. SECONDIN (org.). Curso de espiritualidade, 1993, p. 198). Diz ainda Zavatto que um discípulo de Foulcauld, R. 
Voilloume deu continuidade a sua espiritualidade fundando os “Pequenos Irmãos de Jesus” (cf. P. ZAVATTO, op. cit., p. 
198). Esta reflexão nos leva a intuir que, assim como Foucauld, Champagnat também fundou os “Pequenos Irmãos de 
Maria” sob a influência da meditação sobre “Nazaré”. 
93 Nas Regras Comuns do Instituto Marista de 1852, Maria é apresentada como exemplo de educadora para os primeiros 
discípulos, pois foi também educadora da santa infância de Jesus (RMa 9). Neste sentido fala a Exortação Apostólica Vita 
Consecrata: “Unida a Cristo, juntamente com José, na vida escondida de Nazaré, presente junto do Filho em momentos 
cruciais da sua vida pública, a Virgem é mestra de seguimento incondicional e de assíduo serviço” (VC 28).  



moldado pelo agir da mediação da maternidade educadora de Maria. Assim, a missão apostólico-educativa 
desta comunidade se orientava por um círculo dialógico, de Nazaré ao Cenáculo, tendo a figura de Maria-
modelo como fonte de inspiração. A experiência de Nazaré (fonte e lugar da prática apostólica), levava ao 
Cenáculo (lugar da fé animada pela caridade em torno da Nossa Boa Mãe, portadora do Espírito Santo que 
prepara para a missão), e a experiência do Cenáculo conduzia a Nazaré. Nesta mesma linha de pensamento, 
comentando sobre o apostolado marista escreve Egídio Fabbris: “Nazaré nos conduz ao Cenáculo e o Cenáculo 
nos conduz a Nazaré. Porém, sempre conduzidos pela mão maternal de Maria, seguindo seu exemplo de vida 
oculta [...]”. 94

A presença de Maria na vida de Champagnat e seus discípulos sob a ótica da maternidade educadora 
possibilitou a interpretação constante de suas atitudes numa constante valorização do lugar (Nazaré e 
Cenáculo), e o significado de sua relação. Esta presença de Maria em perspectiva educadora assumiu um 
itinerário concretizando-se através da fundação do Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria, síntese e ponto de 
irradiação como meio para chegar a Jesus. Nesta linha, a maternidade educadora de Maria sob o ícone da 
Nossa Boa Mãe propiciou a consciência de ser educado como filho de Deus a exemplo do Filho, e para Ele.  

 

No seio da “comunidade dos primeiros discípulos”, Maria vivenciada sob o ícone da Nossa Boa Mãe 
representa duas funções sobre a maternidade educadora: na presença do Espírito Santo e da Igreja peregrina.  

(a) Na presença do Espírito Santo, pois ela é “Maria, mãe do Filho de Deus e, por isso, filha predileta do 
Pai e sacrário do Espírito Santo” (LG 53) 95

(b) Na presença da Igreja peregrina na fé “apresentando-se de forma eminente e singular como 
modelo tanto da virgem como da mãe” (LG 63). Para Champagnat Maria é modelo que inspira atitudes 
concretas tanto em Nazaré como no Cenáculo. 

A presença do Espírito Santo em Maria como vimos em 
Champagnat, se dá de maneira explícita na meditação sobre Nazaré, onde ela se apresenta como educadora de 
Jesus; e na vida fraterna em comunidade, representando a experiência do Cenáculo onde ela está presente em 
oração com os discípulos de Jesus Cristo.  

96

“Sendo assim, na economia redentora da graça, atuada sob a ação do Espírito Santo, existe uma correspondência 
singular entre o momento da Encarnação do Verbo e o momento do nascimento da Igreja. E a pessoa que une esses 
dois momentos é Maria: Maria em Nazaré e Maria no Cenáculo de Jerusalém. Em ambos os casos, a sua presença 
discreta, mas essencial, indica a via do ‘nascimento do Espírito’. Assim, aquela que está presente no mistério de Cristo 
como Mãe, toma-se por vontade do Filho e por obra do Espírito Santo presente no mistério da Igreja. E também na 
Igreja continua a ser uma presença materna, como indicam as palavras pronunciadas na cruz: ‘Mulher, eis o teu filho’; 
‘Eis a tua mãe’.”  

Na meditação do itinerário de fé de Maria que vai de 
Nazaré ao Cenáculo, percebemos a Igreja que caminha na presença do Espírito Santo. Nesta perspectiva 
escreve a Redernptoris Mater, 24:  

Junto a estas duas dimensões vividas na maternidade educadora de Maria encontra-se a linha 
evangelizadora. A ação evangelizadora de Champagnat e seus discípulos se deu junto aos pobres pela 
educação, o que manifesta a fidelidade a esta experiência. Nesta perspectiva manifesta a face da Igreja 
evangelizadora que peregrina na fé tendo como modelo Maria. Escreve Tullio Faustino Ossanna: 

“Maria é, pois, imagem e protótipo da Igreja não só na maternidade, na vida da virgindade, no amor a Cristo e ao 
homem, na vida espiritual, mas também através da sua ação de mestra e tipo da Igreja evangelizante.” 97

A vivência de Champagnat e seus discípulos na devoção à maternidade educadora sob o signo da Nossa 
Boa Mãe encontrava sua legitimidade na imitação de suas virtudes.  

 

 

                                                 
94 Cf. E. FABBRIS. Espiritualidade dos Pequenos Irmãos de Maria. 1957, p. 119. 
95 A vida da “comunidade dos primeiros discípulos” em Maria significa experiência no Espírito Santo. Segundo Faustino 
Paludo: “Em Maria o cristão encontra a inspiração e o modelo dessa vida segundo o Espírito, que se abre plenamente a 
Deus, aos homens e ao mundo. Contemplando a Maria, o cristão devoto entra, pois nas profundidades fecundas do Espírito 
Santo e de sua ação vivificadora” (cf. F. PALUDO. Maria na piedade do povo. In: Teocomunicação. Porto Alegre, ano 18, 
n. 81, p. 221, 1988). Vicenzo Farano escreve sobre esta relação em Maria que conduz ao Espírito Santo: “Ser íntimo de 
Maria é ser íntimo do Espírito Santo. Maria te introduz numa consciente intimidade com o Espírito Santo e a dócil 
disponibilidade à sua ação de amor (cf. V. FARANO. Com Maria a Mãe de Jesus..., p. 176). 
96 A caminhada de fé da Igreja segundo a Redemptoris Mafer, 26, tem seu início em Pentecostes onde: “E sabido que, ao 
iniciar-se essa caminhada, Maria se encontrava presente; vemo-la no meio dos apóstolos no Cenáculo de Jerusalém, 
implorando com suas orações o dom do Espírito [...]. No Cenáculo, o ‘itinerário’ de Maria encontra-se com a caminhada de 
fé da Igreja”. 
97 Cf. T. F. OSSANNA. Evangelização. In: D M, p. 507. Na visão de Puebla, Maria está inserida na função evangelizadora 
da Igreja: “Sem Maria desencama-se o evangelho, desfigura-se e transforma-se em ideologia, em racionalismo 
espiritualista” (P301). 



3.4  
VIVENDO PELAS VIRTUDES DE MARIA  

O desejo de Champagnat de imitar as virtudes de Maria deu-se ao longo de sua formação e apostolado 
numa atitude de vida pautada pela prática da virtude 98e da devoção. Seus estudos sobre a virtude tiveram início 
na época em que era seminarista. Segundo Furet, ele: “Sabia que a sólida virtude deve manifestar-se em obras, 
isto é, na renúncia ao pecado e no cumprimento de todos os deveres do cristão” 99

No caminho da prática das virtudes, Champagnat recorre à intercessão de Maria a Jesus para superar os 
defeitos, como por exemplo o orgulho. 

 

100

“Vejamos a Santa Família rumo a Jerusalém, sem orgulho em sua equipagem e vestimenta, sem comitiva, sem 
precipitação, mas com ar simples e recolhido, olhos modestamente baixos e voltados para o querido Menino Jesus.” 

Na “Instrução da Festa da Purificação de Maria”, ele exalta a atitude 
da Sagrada Família de Nazaré que caminha sem orgulho:  

101

Champagnat teve predileção em divulgar a prática da virtude no início de seu apostolado como pároco de 
La Valla

 

102. Na fundação do Instituto, procurou incutir uma formação orientada pela prática da virtude. Era o 
ideal dos primeiros discípulos progredir na virtude, 103

O desejo dos discípulos de imitar as virtudes de Maria na reflexão sobre Nazaré, tendo como ponto de 
referência o exemplo de Champagnat identificou-os como portadores destas virtudes. Na intenção de selar 
como característica básica dos mesmos, como imitadores destas virtudes, ele chamou-os de Irmãozinhos de 
Maria

tendo como ponto de referência e exemplo, seu mestre e 
fundador. Assim, suas atenções, ao mesmo tempo que se voltavam sobre Nazaré, hauriam através de sua vida, 
a certeza de estar no caminho da prática das virtudes de Maria. De Champagnat a Nazaré, também 
representava para os discípulos, o caminho para imitar Maria.  

104, o que corresponde a Pequenos Irmãos de Maria. 105Este nome, forjado na experiência da relação 
filial com a Nossa Boa Mãe, deveria ser um reflexo da prática de suas virtudes, tanto na comunidade como na 
missão de educadores, pois a prática das mesmas era o que sustentava a autenticidade da devoção e do 
apostolado. Dizia ele para alguns discípulos que iriam assumir uma escola: “A Congregação os envia para 
destruir o reino do pecado e estabelecer o reino da virtude”. 106

A modesta comunidade de La Valla, morada pobre, berço do Instituto Marista, inspirava a prática das 
virtudes. O desejo de imitar Maria passava pelo pressuposto de uma vida concretamente pobre, 

 

107

“Mas, também eram pobres o presépio de Belém e a casa de Nazaré, e os filhos de Maria deviam assemelhar-se à Mãe, 
trazendo, desde o nascimento para a vida religiosa, a marca da pobreza e da humildade.” 

era o que 
expressavam as palavras de Furet comparando esta comunidade com a Sagrada Família de Nazaré:  

108

Na “comunidade dos primeiros discípulos” havia uma consciência formada que motivava a prática 
das virtudes, e isto, porque impulsionado por Champagnat em seu desejo de imitar Maria

 

109

“A comunidade, embora composta de gente simples e ignorantes, em breve reproduziu as virtudes do seu chefe 
[...] a simplicidade e a humildade, tais eram as virtudes que brilhavam no proceder de todos os noviços.” 

. Anos mais 
tarde um discípulo (que viria a ser seu futuro sucessor) revelava experiência desta comunidade:  

110

                                                 
98 “A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o 
melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e escolhe-o na 
prática” (cf. catecismo, p. 423). 

 

99 Cf. Vida, p. 15. Segundo Furet, as virtudes das quais Champagnat dava mais exemplo eram: “Fidelidade à Regra (do 
seminário), respeito aos superiores, obediência, humildade, caridade, afabilidade, bondade, modéstia, piedade, aplicação 
constante ao trabalho, exatidão em todas as coisas, [...]“ (cf. Vida, p. 19). 
100 Champagnat considerava o orgulho como inimigo. Fazia de tudo para poder superá-lo (cf. Vida, p. 17). 
101 Cf. CM, n. 8, mar. 1983, p. 81. 
102 Furet fala dos meios que Champagnat utilizou em seu apostolado para promover a prática da virtude: “As leituras, 
exortações, reflexões simples, variadas, porém sempre comoventes, foram, talvez, o recurso mais eficiente que usava para 
formar à piedade e à sólida virtude tão grande número de cristãos fervorosos que se tornaram a glória e a edificação da 
paróquia” (cf. Vida, p. 45). 
103 Cf. Vida, p. 67. 
104 Para o Padre Champagnat, nenhuma dúvida: somos ao mesmo tempo irmão e filho de Maria, isto é, que se torna difícil 
esgotar com um termo só, a riqueza de nosso relacionamento com Maria” (cf. P. SESTER. Maria, Nossa Boa Mãe, extraído 
das Cartas de Marcelino Charnpagnat. In: CM, n. 2, jun. 1991, p. 55). 
105 Cf. idem, p.374. 
106 Cf. idem, p. 86. 
107 Para De Candido, Maria é exemplo de pobreza, viveu entre seus contemporâneos uma vida simples. Mas antes de tudo, 
por sua pobreza no Espírito: “o Espírito Santo a faz compreender e aceitar uma pobreza mais substancial do que a pobreza 
feita de renúncias ou do uso moderado dos bens” (cf. L. DE CANDIDO. Vida Consagrada. Iri: MD, p. 1283). 
108 Cf. Vida, p. 59. 
109 Segundo Furet, até mesmo o traje dos primeiros irmãos deveria manifestar uma vida do jeito de Maria e a imitação 
de suas virtudes (cf. Vida, 64). 



O ideal apostólico sonhado por Champagnat e seus discípulos objetivava a educação dos pobres do campo 
e a imitação das virtudes de Maria: humildade, simplicidade e modéstia.111

“Mas como a Virgem Maria, modelo de todas as virtudes, brilhou sobretudo pela humildade e como a função de 
educador da infância é, de per si, um ofício humilde, quis que a humildade, a simplicidade e a modéstia fossem o 
caráter específico do Instituto.” 

A prática da humildade foi a mais 
infundida devido ao fato de Maria mostrar-se como a humilde educadora de Jesus. Assim diz Furet:  

112

 A imitação das três virtudes marianas provinham da experiência na “comunidade dos primeiros 
discípulos” refletida a partir da Sagrada Família de Nazaré onde José e Maria apresentam-se como educadores 
de Jesus no presépio de Belém, e na vida de família em Nazaré. 

 

113

“Ah! Como a virtude é fácil, como os sacrifícios que ela exige custam pouco, quando se ama a Jesus! O amor a 
Jesus é para o religioso que percorre o caminho da virtude, como as velas para a embarcação que singram o 
oceano. Sem se dar conta, este amor conduz às mais sublimes virtudes.” 

E através de Jesus, diz Champagnat que é 
possível praticar a virtude:  

114

Champagnat não desenvolveu um conteúdo sistemático sobre as virtudes de Maria. No entanto, 
providenciou a consciência de que a imitação da humildade, simplicidade e modéstia 

 

115

A vida de Champagnat modelada através da prática das virtudes marianas, nos coloca a caminho do 
significado do que foi para ele e seus discípulos o ideal de imitar Maria através da escola da Sagrada Família de 
Nazaré. Neste sentido, podemos refletir sobre estas virtudes que ele procurou praticar, pois também revelam 
sua relação com o amor maternal de Maria:  

dela deveriam 
perpassar pela reflexão da Sagrada Família de Nazaré.  

 
3.4.1  

Humildade  
A virtude da humildade vivida por Champagnat, na visão de Furet, teve influência da doutrina dos 

Padres da Igreja. 116

“Tinha tão baixo conceito de si mesmo que os atos de humildade, por assim dizer, não lhe custavam nada. Vivia e agia 
no meio dos Irmãos como servo de todos. Compartilhava dos trabalhos deles, reservando sempre para si os mais 
penosos e repugnantes.” 

Ele também relata como a mesma transparecia em seus atos:  

117

A humildade de Champagnat caracterizava-se por sua atitude de serviço a exemplo de Maria.

 
118

                                                                                                                                               
110 Cf. Vida, p. 103. 

 
Para o mariólogo Aleixo Maria Autran a humildade se expressa nesta perspectiva de serviço ao 
próximo, como fez Maria: 

111 Além de idealizar a prática das três virtudes marianas, Champagnat acrescenta ainda que os Irmãos devem assumir o 
“espírito de Maria”, e a imitação da “Pureza e do amor a Jesus” (cf. Vida, p. 318). Segundo Paul Sester, as virtudes marianas 
motivadas por Champagnat são vistas por Furet como um complemento para homenagear Maria. Ele prossegue em seu 
artigo comentando sobre o significado da expressão “espírito de Maria”. Em síntese: significa assumir como Maria um 
abandono total a Deus: servir até ao esgotamento das possibilidades; ter a serenidade que faz desaparecer as penas da vida; 
ser respeitoso para com todos os filhos de Deus; ser submisso na alegria para com a vontade do Senhor. E assim, diz Sester 
que Champagnat a compreendia para melhor imitá-la (cf. P. SESTER. Maria na vida de Marcelino Champagnat. In: CM, n. 
8,p. 37). 
112 112 Cf.Vida,p.374. 
113 Segundo José Cegalla: “Quanto a Champagnat, nos dias de seu viver terreno, impulsionado pelo espírito procurou 
traduzir a vida oculta da Sagrada Família de Nazaré, vivenciando especialmente a humildade, a simplicidade e a modéstia de 
Maria. Tais virtudes da Virgem de Nazaré formaram-lhe o traço privativo de sua ascensão espiritual, o espírito peculiar — 
todo impregnado de marialidade — que legou a seus discípulos” (cf. J. CEGALLA. Um novo perfil de Marcelino 
Champagnat, p. 162).  
114 114 Cf. Vida, p. 100. 
115 “Dizem as Constituições dos Maristas: As três virtudes mariais de humildade, simplicidade e modéstia nos vêm de 
Marcelino Champagnat” (C 5). 
116 Furet destaca a influência do pensamento dos Padres da Igreja no que concerne à prática da humildade na vida de 
Champagnat: para Santo Agostinho (humildade era a mais importante das virtudes); São Cipriano (o fundamento da 
santidade é a humildade, pois Jesus ao vir ao mundo fazendo-se pobre deu este exemplo); São Crisóstomo (esmolas, jejum e 
orações sem humildade, de nada valem); São Gregório (a humildade é o pressuposto de todas as virtudes). Champagnat, diz 
Furet, tinha convicção destas verdades (cf. Vida, p. 371). 
117 Cf. Vida, p. 372. 
118 São Bernardo nos fala que a atitude de humildade de Maria se revela no serviço: “E maria nos dá esta prova de 
humildade quando, no momento de tornar-se Mae de Deus se declara sua pequena serva” (cf. D. NOGUES. Mariologie de 
Saint Bernard. 1974, p. 50). 



“Se é verdade que a humildade nos coloca em relação ao próximo numa atitude de admiração e respeito, de 
compreensão e de critica construtiva, também o é que ela se concretiza numa atitude constante de serviço 
dedicado, de ajuda desinteressada e discreta, de autentica promoção do outro. [...]. O humilde é um servo. Seu 
serviço fraterno aos homens é a vivencia da sua servidão de amor para com Deus. Assim foi Maria.” 119

Champagnat procurou viver a virtude da humildade do jeito de Maria,

 
120 através de uma atitude de 

pobreza.121

“Ser evangelicamente pobre para Maria significou ser humilde diante de Deus e mansa nas relações com os 
homens. Ela permaneceu humilde diante de Deus Pai, reconhecendo que tudo que tinha era dom gratuito. [...] 
Maria lê toda sua experiência espiritual à luz da pobreza, com base na lei de que Deus dispersa ‘os soberbos nos 
pensamentos do seu coração e exalta os humildes’ (Lc 1,5lss.).” 

 Neste sentido escreve Tullo Goffi sobre a pobreza de Maria proveniente da humildade: 

122

São Paulo na Carta aos Filipenses pede para todos terem os sentimentos de Cristo que deu exemplo de 
humildade.

 

123Para Santo Afonso de Ligório, a humildade é o fundamento de todas as virtudes, e quem melhor 
a praticou depois de Jesus, foi Maria.124A humildade é a virtude de que o próprio Filho de Deus deu exemplo 
fazendo-se homem por sua Encarnação,125

Em Champagnat, a humildade se identifica e se concretiza a partir da relação com a Nossa Boa Mãe que 
está continuamente com o Menino Jesus no presépio. Neste sentido podemos dizer que para ele, a vivência da 
virtude da humildade em Maria tem seu significado a partir da fé na Encarnação do Verbo:  

 e pela própria vida: “Aprendei de mim porque sou manso e humilde 
de coração” (Mt 11, 29).  

“Mas é sobretudo o ‘mistério inefável’ nela realizado que nos fala e convence do valor dessa virtude. A 
Encarnação do Verbo em Maria é o ápice e a nascente sempre borbulhante da humildade cristã.” 126

 

 

3.4.2  
Simplicidade  

A vivência da humildade por Champagnat deu espaço para a virtude da simplicidade.127 Tanto uma como 
a outra, provêm de sua meditação sobre Nazaré. 128

“Ao encarnar-se, o Verbo eterno se reduziu ao sumo estado de simplicidade mediante seu próprio aniquilamento, 
tornando-se o protótipo dessa virtude. Sua Palavra de vida, seus ensinamentos constituem a suprema expressão 
da singeleza, o Cânon da simplicidade.” 

Assim, como a Encarnação do Verbo em Maria é fonte da 
virtude da humildade, é também o da simplicidade. Sobre este aspecto fala Cegalla:  

129

O desejo de Champagnat de viver as virtudes de Maria em Nazaré aproximou a “comunidade dos 
primeiros discípulos” do significado que emana da relação dela com o Menino Jesus. O vínculo com Maria a 
partir do interesse por suas virtudes, aproximou-os necessariamente d’ Ele. A experiência desta comunidade no 

 

                                                 
119 Cf. A. M. AUTRAN. A humilde Virgem Maria. 1982, p. 14. 
120 “O P. Champagnat entendeu melhor esta virtude, porque a entendeu à moda de Nossa Senhora. Para ele, como para 
Maria Santíssima, a humildade é uma disposição de gratidão para com Deus” (cf. G. MARIA, op. Cit., p. 152). 
121 Diz Furet “Felizes os Irmãozinhos de Maria se, dóceis aos ensinamentos do seu venerado Pai (Champagnat) e fiéis na 
imitação de seus exemplos, conservarem sempre o espírito de pobreza e de simplicidade que lhes deixou como a herança 
mais preciosa” (cf. Vida, p. 352). 
122 Cf. T. GOFFI Espiritualidade. In: DM, p. 483. 
123 “Ele tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou-
se a si mesmo, e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E, achado em figura de homem, humilhou-se 
e foi obediente até a morte, e morte de cruz” (Fi 2, 6-8). 
124 Santo Afonso de Ligório fala sobre as características da humildade de Maria que em síntese se pode explanar em alguns 
pontos: (a) tinha um modesto conceito de si mesma, mesmo sabendo que estava mais repleta de graças do que os outros; (b) 
ocultava seus dons celestes, não revelou a São José a graça de haver se tornado Mãe de Deus; (c) recusava os louvores 
referindo-os a Deus. Atribuiu no Cântico do Magníficat toda a glória a Deus; (d) sua humildade estava no serviço, quando 
por exemplo, prestou serviço a Santa Isabel por três meses; (e) vivia retirada e despercebida; (f) amava os desprezados. No 
Calvário, diante da multidão deixou-se conhecer como a mãe de um condenado; (g) a maior humildade é a de Maria (cf. 
SANTO AFONSO DE LIGÓRIO, op. cit., p. 411-416). 
125 Diz Charles de Foucauld: “A Encarnação tem origem na bondade de Deus Mas uma coisa ressalta em primeiro lugar, tão 
maravilhosa, tão brilhante, tão inédita, que refulge como fascinante sinal: a infinita humildade que este mistério supõe [...]. 
Deus, o ser, o infinito [...] fazendo-se homem, unindo-se a uma alma e a um corpo humano aparecendo na terra como um 
homem [...]” (cf. C. De FOUCAULD. Textos espirituais. 1958, p. 72). 
126 Cf. A. M. AUTRAN, op. cit., p. 15. 
127 “A humildade é a raiz da simplicidade [...]. A humildade, virtude interior, externamente deve ser imperceptível, cedendo 
lugar à simplicidade” (cf. A. BALKO. Marcelino Champagnat e sua missão. p. 142). 
128 Cf. G. MARIA, op. Cit., p. 151. 
129 Cf. José CEGALLA, Um novo perfil de Marcelino Champagnat p. 164. 



Mistério acontece na perspectiva mariana pela via da oração e da imitação de suas virtudes. 130

“Entretanto, como sempre ela anunciou o Verbo Encarnado mais pela transparência cristalina de sua alma santa 
e virtuosa, e pelo fascínio de sua maravilhosa pessoa, do que com as próprias palavras de doçura e sabedoria.” 

Em Champagnat 
a imitação destas virtudes acontece em perspectiva cristológica, pois Maria é caminho para encontrar Jesus. E a 
função de Maria mesmo, segundo Cegalla anunciá-lo ao mundo através de seu exemplo:  

131

3.4.3  
Modéstia  

 

A virtude da modéstia que Champagnat pediu para que seus discípulos vivessem em Maria provém da 
humildade e se exterioriza na simplicidade.132 Norberto Francisco Rauch escrevendo sobre “mística marista” 
diz: “[...] humildade e simplicidade transparecem no agir discreto, nas atitudes exteriores segundo a justa 
medida, o justo ‘modus’, ou seja, a modéstia”. 133

“Virgem modestíssima... Maria! que modelo de encantadora modéstia! No seu semblante [...j, no seu olhar [...], 
nos seus modos E...], no seu porte, aparecia uma santa gravidade e seriedade acompanhada de uma inexplicável 
suavidade e de uma doçura celestial e divina.” 

Sobre a modéstia de Maria escreve Idelfonso Rodrigues 
Villa:  

134

O desejo de Champagnat e seus discípulos, de querer imitar as três virtudes marianas, propiciou a 
consciência de serem portadores das mesmas como característica que identificava o Instituto, e ao mesmo 
tempo, tê-las como melhor expressão reveladora da figura de Maria. Sobre este pensamento Gabriel Rivat, seu 
sucessor escreve a todo Instituto mostrando o significado da imitação das virtudes marianas:  

 

“Prezados Irmãos, o que se nos pede notadamente, é que nos conservemos continuamente no espírito de modéstia, de 
simplicidade e de humildade que é o caráter próprio de nosso Instituto, que façamos o bem sem ruído e sem ostentação, 
que sejamos sempre humildes, os Irmãozinhos de Maria. [...]. Maria é nossa Mãe! Temos doravante a segurança de 
trazer-lhe o nome glorioso e de pelejar sempre sob a sua proteção maternal. Devemos, pois. imitá-la e andar nas suas 
pegadas. Ora, as virtudes que brilharam com maior esplendor em Maria foram a humildade, a modéstia que é o amor à 
vida oculta, à vida humilde, simples, ignorada pelo mundo, mas conhecida e amada por Deus. Nós lhes 
recomendamos, com o máximo empenho, a vocês e a todos aqueles que lhes sucederão no Instituto, este espírito de 
humildade, de simplicidade e de modéstia.” 135

As virtudes de Maria, humildade, simplicidade e modéstia representavam a via que forjou o modo de ser 
de Champagnat, e seus discípulos. A atitude de constante imitação destas virtudes, sob o signo de Nossa Boa 
Mãe, levou à contemplação sempre atual da figura de Maria a ponto de, revelar-se na própria experiência, que 
o lugar privilegiado para imitá-la, era no presépio em Belém, e na Sagrada Família de Nazaré.  

 

Como percebemos, Champagnat vive na presença de Maria a partir de sua meditação e imitação, com seus 
discípulos, num lugar concreto, na relação contínua com a presença de Jesus. Neste sentido, as virtudes 
marianas envolvem ao mesmo tempo o mistério do Verbo Encarnado, e na maternidade de Maria. Estas, 
representam a via para encontrá-lo, ou seja, contemplar o Mistério.136 A imitação das virtudes de Maria em 
Champagnat conduzem a Jesus, que também deve ser imitado em sua humildade, expressa em gestos concretos 
e na Encarnação.137

                                                 
130 Bruno Forte fala da ação de Maria que leva ao encontro do Mistério, estando unido a ela na oração: “Orar com ela e 
como ela é experimentar a consolação do Eterno. Invocá-la é abrir-se ao dom de sua intercessão materna e deixar- se 
conduzir mais profundamente para a nutritiva experiência do Mistério” (cf. Bruno FORTE, op. cit., p. 243). 

 A fonte da imitação das virtudes marianas está fundado na contemplação do Menino Jesus, 
ou seja, o Verbo Encarnado. Isto porque, são nestes lugares que Maria está em relação com Jesus.  

131 Cf. 1. CEGALLA. Maria a mulher da libertação. 1989, p. 44.  
132 Cf. J. CEGALLA. Um novo perfil de Marcelino Champagnat..., p. 166. 
133 Cf. N. F. RAUCH. Mística Marista. 1979, p. 20. 
134 Cf. Ildefonso Rodrigues Villa. Pontos de meditação sobre a vida e virtudes de Nossa Senhora. p. 435. 
135 Circular escrita pelo Irmão Francisco em 3 de julho de 1851 (cf. G. RIVAT. in: Circulaires des Supérieurs Généraux de 
l’Institut des Petits Frères de Marie. 1914, p. 64-65). 
136 Diz Autran: “Conhecer a Mãe e adentrar-se no Mistério do Filho é captar melhor o próprio Mistério do amor do Pai 
comunicando-se aos homens” (cf. A. M. AUTRAN. A humilde Virgem Maria..., p. 207). Neste sentido, falando sobre as 
virtudes de Maria diz a Lumen Gentium (nº 65): “[...] piedosamente nela meditando e contemplando-a à luz do Verbo feito 
homem, a Igreja penetra com reverência mais profundamente no sublime mistério da Encarnação [...]”. 
137 Gianfranco Ravasi comentando a doutrina de Santo Agostinho sobre a humildade diz: “A via mestra que conduz à 
caridade é a humildade. Esta humildade, que foi o principal ensinamento da didática espiritual do Verbo Encarnado, é a 
medida do nosso progresso espiritual interior. Assim, Cristo ergue-se como exemplo de virtude e como força para praticá-la; 
essa, na dimensão de Deus, é término; na do homem, é caminho” (cf. G. RAVASL Linhas da experiência espiritual. In: 
SECONDIN, Bruno (org). Curso de espiritualidade, p. 113). 



A experiência de Champagnat e seus discípulos através da imitação das virtudes de Maria trouxe 
como paradigma a figura de Maria como Nossa Boa Mãe que se apresenta e se deixa conhecer por sua 
contínua relação na Trindade através da Encarnação do Verbo.138

A presença de Maria na vida de Champagnat diz respeito à prática das virtudes, dimensão que manifesta a 
autenticidade de sua devoção no âmbito de sua relação filial. A fé em Maria para Champagnat pressupõe uma 
prática concreta moldada pela imitação de suas virtudes. Nesta perspectiva fala a Luinen Gentium:  

  

“Ademais, saibam os fiéis que a verdadeira devoção não consiste num estéril e transitório afeto, nem numa certa vã 
credulidade, mas procede da fé verdadeira pela qual somos levados a reconhecer a excelência da Mãe de Deus, 
excitados a um amor filial para com nossa Mãe e à imitação das suas virtudes” (LG, 67).  

A devoção de Champagnat encontra na imitação das virtudes de Maria a fonte que identifica sua autêntica 
expressão. A devoção para ele entende uma prática com face mariana, ou seja, encarnada pela imitação dos 
gestos de Maria, no entanto sempre na perspectiva da relação materna em Jesus Cristo. Por exemplo: a 
meditação da humildade de Maria no presépio diz respeito a seu amor maternal para com Jesus. Assim sendo, 
meditamos o mistério do Verbo encarnado com Maria.139

“[...] um ‘modelo perene’ para a Igreja. Pode, portanto, dizer-se que sobretudo sob esse aspecto, isto é, como modelo, 
ou melhor, como ‘figura’, Maria, presente no mistério de Cristo, permanece também constantemente presente no 
mistério da Igreja.”  

 Esta relação de Maria significa no mistério segundo 
a Redemptoris Mater (42), em sua função de Virgem e Mãe:  

3.5  
O LUGAR DE MARIA NO PRESÉPIO, CRUZ E ALTAR 140

Champagnat desejou que seus discípulos tivessem como lugares de meditação, o presépio, a cruz e o altar. 
Segundo Furet, foi numa instrução sobre o Evangelho da Festa de São Tiago (Mt 20, 20-23) que Champagnat 
ao ser interrogado por um discípulo que se admirou com a pergunta da mãe dos dois filhos de Zebedeu a 
Jesus,

 
 

141

“Meu Irmão, o amor maternal insinua coisas que devemos desculpar, pois parecem não muito refletidas. Vocês julgam 
que esta mulher era muito ambiciosa; confesso que sou muito mais que ela. Com efeito, ela solicitava só um primeiro 
lugar para seus filhos; quanto a mim, peço três todos os dias para vocês. E o primeiro lugar no estábulo de Belém, o 
primeiro lugar no Calvário, e o primeiro lugar junto ao altar.” 

 revelou estes lugares:  

142

A idéia de Champagnat de incutir na vida dos discípulos a devoção do presépio, cruz e altar, como 
primeiros lugares de meditação, é conseqüência da vida de comunidade que ouve e partilha a Palavra de Deus; 
da comunidade que coloca em prática o que foi revelado por intercessão de seu mestre fundador. Segundo 
Furet, o caminho para este propósito deveria se dar pela via da imitação das virtudes, no presépio: modéstia, 
simplicidade e vida oculta; calvário: amar a cruz, sofrimentos e mortificação; altar: amar a Santa Missa, a 

  

                                                 
138 Sobre este aspecto da relação de Maria com a Trindade escreve Bruno Forte: “A Trindade se deixa perceber em Maria, a 
Mãe do Deus feito homem por nós e por nossa salvação, como a nossa Mãe adorável e santa no mistério do amor criador e 
redentor” (cf. B. FORTE, op. cit., p. 192). 
139 Esta idéia da imitação da humildade de Maria junto ao Verbo encarnado significa pela qualidade de sua presença neste 
mistério. Não significa que Maria explica este mistério, o contrário é que vem a ser o certo. Mas, é justamente por ela 
permanecer mais próxima d’Ele por sua maternidade, que passa a ser uma fonte de meditação constante. Assim a imitação 
de sua humildade encontra seu sentido. Nesta linha escreve Edward Schillebeeckx: “Cristo é um dos nossos justamente 
porque, nascendo de Maria, por ela chega até nós. Entre Cristo e nós a relação é imediata. Ele é o único mediador entre Deus 
e os homens porque teve de Maria sua origem de Homem- Deus. Tudo vem de Cristo, mas ele nos oferece a redenção como 
já sublimemente realizada em Maria que sublimemente a aceitou” (cf. E. SCHILLEBEECKX, op. cit., p. 98). 
140 A Virgem Maria ocupa um lugar reconhecido pela Igreja. Segundo a Lumen Gentium (53), “[...] a Virgem Maria, que na 
Anunciação do Anjo recebeu o Verbo de Deus no coração e no corpo e trouxe ao mundo a Vida, é reconhecida e honrada 
como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor [...] é dotada com a missão sublime de ser Mãe do Filho de Deus, e por isso 
filha predileta do Pai e sacrário do Espírito Santo [...] é saudada também como membro supereminente e de todo singular da 
Igreja, como seu tipo e modelo excelente na fé e caridade”. Segundo Juan Esquerda Bifet a presença de Maria como tipo de 
Igreja que havia sido ensinado por S. Ambrósio é “Tipo de Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com 
Cristo” (LG 63), diz respeito a quatro aspectos que por assim dizer revelam a qualidade de seu lugar:  
“a) a Igreja, personificada em Maria, está unida plenamente a Cristo; b) a Igreja, imitando Maria, caminha para a plenitude 
em Cristo; c) a Igreja é virgem e mãe como Maria e com a sua ajuda; d) a Igreja sente-se convidada a tornar-se cada vez 
mais como Maria associada a Cristo” (cf. J. B. ESQUERDA, op. cit., p. 38). 
141 “Dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu Reino” (Ml 20,21). Os três 
lugares revelados por Champagnat provêm do discernimento da comunidade sobre a Palavra de Deus. A pergunta do 
discípulo manifesta a influência da comunidade que possibilita uma experiência de fé em consonância com seu fundador. 
142 Cf. ALS, p. 63. 



Comunhão, a visita ao Santíssimo, 143e do amor a Jesus. A prática destas virtudes levam a estes primeiros 
lugares. Ele queria que seus discípulos fossem assíduos na presença de Jesus nascendo, morrendo e sendo 
imolado no altar. 144

O motivo que levou Champagnat a incutir esta devoção foi porque, o presépio, a cruz e o altar 
representam fonte de graças. Diz ele:  

 

“Sabem vocês, caros Irmãos, por que desejo que sejam assíduos de Jesus no presépio, sobre o calvário e no altar? 
Porque os três lugares são três mananciais da graça e é sobretudo aí que Jesus a esparge abundantemente sobre seus 
eleitos. Procurem compreender ainda o que o profeta Isaías nos diz: ‘Ides auferir nas fontes do Salvador: lá achareis 
todas as graças’ (Is 12, 3). Sim, junto a estas divinas e salutares fontes descobrirão a graça da misericórdia, na qual 
lavarão todas as manchas do pecado; encontrarão a graça da paz da alma, consolação divina, a santa alegria, a boa 
vontade, a força e a santa coragem para vencer, evitar o pecado e combater os defeitos. Sentirão a graça das luzes 
divinas que iluminarão acerca da grandeza de Deus, seus soberanos direitos a seu serviço; a excelência da vocação, o 
valor da alma, [...]. Enfim, acharão também a graça da devoção e a sólida piedade.” 145

A meditação do presépio, cruz e altar, desejada por Champagnat apresenta uma perspectiva 
profundamente cristológica. No primeiro contempla-se o mistério da Encarnação, o Menino Jesus; no 
segundo, a Redenção; e no terceiro a Eucaristia.

 

146

 

 Para ele Maria é presença constante, tem sua função 
nestes lugares, ou seja, constantemente envolvida no mistério do Filho (RM 8). Neste sentido, abordaremos 
o significado da presença de Maria a partir dos três lugares desejados por Champagnat: Presépio, Cruz e 
Altar, revelando sua relação em Jesus.  

3.5.1  
O lugar de Maria no presépio 147

A relação de Maria com o Menino Jesus representa uma fonte de meditação constante para Champagnat 
como relatamos nos itens anteriores: (a) No “Sermão sobre a Purificação de Maria” vemos esta relação. Diz 
Champagnat: “Contemplemos este divino menino, ora nos braços de Maria, ora nos braços de José [...]” 
conduzindo-o “do presépio ao altar”. (b) a devoção filial de Champagnat que provinha do amor maternal à 
Nossa boa Mãe, provinha do entendimento que os Filhos de Maria estavam presentes nos braços e no coração 
de Maria, assim como esteve o Menino Jesus. Neste sentido a imagem da Nossa Boa Mãe representa o ícone 
desta experiência, pois trazia o Menino nos braços e no coração; (c) A experiência da maternidade educadora 
de Maria e da imitação das virtudes marianas provinham da meditação da Sagrada Família de Nazaré onde o 
Menino Jesus era educado por Maria e José.  

 

O presépio é o primeiro dos lugares indicados por Champagnat aos seus discípulos para a meditação. Ali 
está o Menino Jesus, em contínua relação com Maria e José. Para ele, assim como em Maria, também é 
necessário contemplar e imitar os gestos de Jesus:  

“[...] contemplem o divino Jesus deitado no presépio, carente de tudo; estende as mãozinhas, convidando-nos 
a nos aproximar dele, não para nos fazer participar de sua pobreza, mas para nos enriquecer com seus dons e 
suas graças. Fez-se criancinha e reduziu-se a tal estado de despojamento para conquistar o nosso amor, fazer-
se amar, e para libertar-nos de qualquer temor. Nada mais encantador do que uma criança: sua inocência, 
simplicidade e doçura, seus afagos e sua própria fraqueza são capazes de comover e arrebatar os corações 
mais empedernidos e insensíveis. Por que então não amar Jesus, que se fez criança para testemunhar-nos o 
extremo de seu amor e para fazer-nos compreender que tudo obteremos dele? [...] Vamos, pois, para junto do 
divino Infante, cujo coração tem todas as perfeições divinas e humanas. Mas vamos pelo caminho da 
humildade e da mortificação. Peçamos-lhe essas virtudes.” 148

Quando chegava o Natal, Champagnat reunia todos seus discípulos ao redor do presépio para adorar 
o Menino Jesus na manjedoura, e dizia:  

 

“Ó meus Irmãos [...] amemos o Divino Menino de Belém, foi por nós que desceu do céu, fez-se homem pobre e 
sofredor. Vamos a Jesus, cujo coração é sede de todas as perfeições divinas e humanas. Contudo, vamos a Ele 
pela via da humildade e da mortificação. Roguemos-Lhe estas virtudes, seu amor e tudo quanto necessitamos; 
Ele nada nos pode recusar.” 149

                                                 
143 Cf. Idem, p. 63. 

  

144 Cf. Idem, p. 64. 
145 Cf. Idem, p. 64. 
146 Cf. Idem, p. 65-66. 
147 João Grou fala da relevância deste lugar na vida espiritual do cristão: “Não menos do que a cruz, o presépio é a escola da 
vida interior...Contemplemos o Verbo feito carne, o Filho de Deus tornado criança” (cf. J. GROU. Manual das Almas 
Interiores. 1940, p. 353 
148 Cf. Vida, p. 303. 
149 Cf. ALS, p. 99. 



A meditação no presépio em Champagnat a partir de Maria diz respeito à experiência de fé na 
Encarnação 150e na contemplação do Menino Jesus fonte de graças e da virtude. Neste contexto está Maria, 
inserida no significado da presença de Jesus. Champagnat a entende a partir desta relação, isto é, que a faz 
envolvida no Mistério. Assim escreve Bruno Forte: “[...] o discurso de fé sobre Maria deverá remeter 
continuamente à excedência da vida, àquela experiência do Mistério que a envolveu como envolve 
analogamente aqueles que crêem [...]”.151

Em Champagnat, o desejo da imitação das virtudes de Maria através da Sagrada Família de Nazaré, 
colocou Jesus na mesma perspectiva, ou seja, de também ser imitado. 

  

152

A devoção a Maria junto a Jesus traz presente o desejo de contemplar o mistério da Encarnação do 
Verbo.

 

153 Esta experiência por sua vez representa diálogo na Trindade.154

 
3.5.2  

O lugar de Maria junto à Cruz  

 O lugar de Maria no presépio 
diz respeito à experiência no mistério da Encarnação pela meditação e imitação do Menino Jesus 
envolvendo a realidade Trinitária.  

Podemos compreender a devoção marial de Champagnat a partir do que significa para si e para seus 
discípulos o compromisso com a Cruz. “Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-
me” (Mt 16,24). Segundo Mariano Varona Gregório: “Champagnat estava convencido de que a cruz forma 
parte do programa de compromisso com Deus e via na provação um signo da presença divina”155

Maria viveu em consonância com os sofrimentos de Jesus, até seus últimos dias na terra quando foi 
crucificado.

  

156

“Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, [...]. Jesus então, vendo sua mãe e, perto dela, o discípulo a quem 
amava, disse à sua mãe: ‘Mulher, eis o teu filho! ’ Depois disse ao discípulo: ‘eis a tua mãe! ’ E a partir dessa hora, o 
discípulo a recebeu em sua casa” (Jo 19,25-27).  

 O compromisso diante de Deus de se tornar Mãe do Verbo Encarnado manifestado em sua 
palavra “Eu sou a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” (Lc 1,24). Estendeu-se aos pés da 
cruz onde ouviu as palavras de Jesus. O evangelista São João que estava ao seu lado, assim as relatou:  

Ao pé da cruz as lágrimas de Maria caem no chão para juntarem-se às gotas de sangue do filho. O olhar do 
filho encontra o olhar da mãe. Naquele momento ela tomava a decisão de amar àqueles a quem o filho dirige 
olhar, ou seja, cada um de nós. A bondade de Maria está no olhar do filho que nos contempla na Cruz, 
desejando que fiquemos a seu lado, como seus filhos. Ela sempre estenderá os braços, e acolherá no coração 
aqueles que Jesus contemplar do alto da Cruz. A partir daquele momento ela assumiu seu compromisso de 
amor para com todos os filhos de Deus. “Por sua maternal caridade cuida dos irmãos de seu Filho, que ainda 
peregrinam rodeados de perigos e dificuldades, até que sejam conduzidos à feliz pátria” (LG 62). 157

Este gesto de Jesus na cruz para com Maria ensina, diz Champagnat, “que ela é nossa Mãe e que através 
dela deseja conceder-nos seus favores e aplicar-nos os merecimentos de sua morte na cruz”.

 

158

                                                 
150  “A humilde jovem de Nazaré que, dois mil anos atrás, ofereceu ao mundo inteiro o Verbo encarnado oriente a 
humanidade do novo milênio para aquele que é ‘ a luz verdadeira que a todo o homem ilumina’ (Jo 1,9)” (cf. TMA,n.39). 

 Alfonso M. 
Baccarani neste sentido fala do desígnio de Maria junto à cruz:  

151 Cf. B. FORTE, op. cit., p. 16. 
152 Nesta linha fala Foucauld: “Cada um de nós deve tratar a Santíssima Virgem como mãe, observar para com ela os 
deveres que um bom filho tem para com uma boa mãe: afeição, honra, serviço, confiança, numa só palavra: tudo quanto 
caracterizava as relações de Nosso Senhor com a Santíssima Virgem” (cf. C. De FOUCAULD. Meditação sobre o 
Evangelho. 1954, p. 191). 
153 Para Gobriano Maria a espiritualidade sulpiciana que Champagnat recebeu no Seminário de Lião se resumia na 
consideração do Verbo Encarnado. “A escola por excelência, do Verbo Encarnado foi a santa Casa de Nazaré, a vida da 
Sagrada Família, Jesus, Maria e José [...]. A grande lição de Nazaré é a do Verbo Encarnado” (cf. G. MARIA, op. cit., p. 
136). Neste sentido, falando sobre a relevância de Nazaré diz Carlos Carreto: “Nazaré é o modo de viver nesta terra, sob a 
ação da fé. Nazaré significa Deus conosco, significa a divinização das coisas simples [...]. Significa oração durante as vinte e 
quatro horas do dia” (cf. C. CARRETTO. Maria, a mulher que acreditou. 1980, p. 104). 
154 Escreve X. Pikaza: “Maria é pessoa...porque ela manteve diálogo de amor-ser com cada uma das pessoas trinitárias, 
tornado assim possível que também nós o tenhamos (através da encarnação do Filho de Deus, que é seu filho)” (cf. X. 
PIKAZA. Trindade. In: DM, p. 1258). Na visão de Pikaza, é através do mistério da Encarnação que o homem entra em 
diálogo existencial com a Trindade: “Cristamente falando, o homem só pode ser pessoa em relação com o mistério trinitário, 
ali onde um gesto de plena liberdade e graça plena vem introduzir-se no espaço do encontro intradivino” (cf. X. PIKAZA. 
La Madre de Jesús. Introducción a la mariología. 1990, p. 232). 
155 Cf. M. V. GREGORIO, op. cit., p. 66. 
156 Cf. V. FARANO. Com Maria a Mãe de Jesus. 1983, p. 160. 
157 Nesta perspectiva também revela a Marialis Cultus sobre Maria: “mãe de Cristo e mãe dos cristãos” (Mc, 29 e 32). 
158 Cf. Vida, p.319. 



“Está certamente nos desígnios de Deus a presença de Maria ao lado da cruz de Jesus, mas essa presença deveu-
se, também, ao seu amor de mãe, à sua fé e à sua coragem. [...]. Ao pé da cruz, Maria aceitou ser a mãe de todos 
‘os filhos dispersos de Deus’; aceitou nos amar como Jesus nos amou. Esta é a sua fé na ressurreição de Jesus, 
que está sempre vivo no meio de nós.” 159

A devoção à Cruz desejada por Champagnat e revelada por ele aos seus discípulos como lugar de 
meditação, entendia também a presença de Maria visto estar participando dos sofrimentos de Jesus Cristo. 
Nesta perspectiva escreve Santo Afonso de Ligório: “Aquele que então estivesse presente no Calvário, diz 
Arnold de Chartes, veria dois altares onde se consumavam dois grandes sacrifícios: um era o corpo de Jesus, 
outro era o coração de Maria”.

 

160

Para Champagnat, como vimos, é na Cruz que se contempla a Redenção, fonte de todas as graças onde os 
pecados são perdoados. Esta concepção a encontramos na Carta de São Paulo aos Romanos quando se fala da 
morte de Jesus na cruz como motivo de remissão dos pecados: “Mas Deus demonstra seu amor para conosco 
pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores” (Rm 5,8). O papel de Maria junto à 
Cruz se dá na intercessão para com os pecadores. Ela ao lado de Jesus manifesta-se como “Mãe do Divino 
Salvador Redentor” que sofreu com o filho na cruz e, “cooperou na obra da salvação” (LG 61). E assim como 
Champagnat a entende: “Virgem Santa, refúgio dos pecadores, rogai a vosso adorável Filho [...]”.

 

161

“[...] a função materna de Maria para com os homens é da redenção: quer como mãe, quer como sócia do Redentor, 
Maria cooperou verdadeiramente para que os homens fossem libertados da escravidão do pecado e tivessem aberto 
para si o caminho da salvação”. 

 Segundo 
Salvatore Meo:  

162

Em Champagnat, Maria é figura que intercede junto aos que sofrem, caminho certo que dá resposta pela 
via da intercessão. Na época de crises sociais marcada por revoluções de políticas anticristãs Maria foi uma 
presença constante em sua vida.

 

163

“[...] farei um oratório, dedicado a Nossa Senhora, [...], e aí, prostrado diante do crucifixo, adorarei em espírito o 
Santíssimo Sacramento e farei, com o máximo recolhimento, os meus exercícios de piedade.” 

 Suas resoluções no tempo de formação no seminário revelaram a confiança 
em Maria juntamente com a devoção à cruz como meio para contemplar Jesus eucarístico:  

164

Nos momentos de crise na vida de Champagnat, e daqueles a quem mereceram seu auxílio, Maria foi 
uma presença constante. Por isso ela é a Nossa Boa Mãe que nunca abandona um filho seu.

 

165 Da 
solidariedade de Champagnat para com os sofredores, e no sofrimento de encontrar-se limitado diante 
destes, vai ao encontro de Maria. Certa vez perdido na neve com um discípulo, quase congelado pelo frio, 
exclamou: “Meu amigo, estamos perdidos, se Maria não nos socorrer. Recorramos a ela e supliquemos-lhe 
que nos salve a vida em perigo neste mato e no meio da neve”.166

“Mas Deus salvou o mundo pela cruz e quer que todas as obras sejam marcadas com este sinal sagrado. O 
Instituto dos Irmãos nasceu na pobreza, cresceu na humildade e, até à morte de seu piedoso Fundador, 
permaneceu à sombra da cruz. Oxalá possa ficar sempre aí, pois desta árvore da vida nasce a prosperidade e a 
graça de produzir abundantes frutos.” 

 João Batista Furet assim escreveu sobre a 
presença da cruz no Instituto:  

167

O lugar de Maria junto à Cruz para Champagnat se define, como: (1) fonte de intercessão ao sofrimento do 
cotidiano. A presença de Maria esteve sempre vinculada a tudo o que foi a realidade de sofrimento que 
envolveu sua vida da família em tempos de revolução, até aos últimos instantes de sua vida trabalhando com 
seus discípulos. Percebe-se a figura de Maria em sua vida sobre o eixo do sofrimento no qual é possível 

 

                                                 
159 Cf. A. BACCARANI. Maria caminha conosco. 1994, p. 172. 
160 Cf. SANTO AFONSO DE LIGÓRIO, op. cit., p. 393. 
161 Cf. Sermão sobre a morte do pecador. In: CM, n. 4, mar. 1993, p. 135. 
162 Cf. 5. MEO. Medianeira. In: DM, p. 21. 
163 Quando criança em plena revolução francesa, a devoção a Santíssima Virgem era o auxílio da família Champagnat (cf. 
Vida, p. 4); na época da restauração, quando em 1830 cai Carlos X, houve desentendimento entre Estado e a Religião 
Católica. Diz Champagnat aos seus discípulos da comunidade de l’Hermitage que ficaram alarmados com a visita do 
procurador do rei e policiais que suspeitavam que havia armas na casa: “Não se inquietem por ameaças que nos fazem pelo 
seu futuro. Maria Santíssima, que nos acolheu nesta casa, não permitirá que sejamos expulsos pela malícia dos homens. 
Sejamos mais fiéis do que nunca a honrá-la, e mostremo-nos seus verdadeiros filhos, imitando-lhe as virtudes; redobremos 
de confiança Nela, e recordemo-nos que Ela é nosso Recurso Habitual. Para merecer sua proteção e afastar de nós todos os 
perigos, pela manhã, cantaremos a ‘Salve Rainha’ antes da meditação” (cf. ALS, p. 102).  
164 Cf.Vida,p.21. 
165 Diz Champagnat a um discípulo que passava por momentos de crise: “Nunca desespere de sua salvação, ela está em boas 
mãos: Maria! Não é Maria seu refúgio, sua Boa Mãe?! Quanto maiores forem suas carências, mais interessada estará Ela em 
correr em seu auxilio” (cf. Cartas, 249). 
166 Cf, VIDA, p. 324.  
167 Cf. Vida, p. 106.  



perceber sua atitude que intercede, protege e salva dos perigos; (2) meio de interceder junto aos pecadores para 
a sua salvação em Jesus Redentor.168 Para Champagnat a salvação também passa pela intercessão de Maria,169 
como bem o revelou sobre a “Instrução sobre a Devoção a Nossa Senhora”.170

 
3.5.3  

O lugar de Maria no altar 

  

171

Quando Champagnat estava para finalizar sua preparação para o sacerdócio, numa de suas visitas diante 
do altar, com os colegas a Fourvière onde pediam a proteção de Maria, aos pés do altar, teve a inspiração de 
fundar uma congregação de religiosos para o ensino das crianças da zona rural.

 

172

No início do ministério sacerdotal, Champagnat confiou a Maria seu serviço no altar.

 Esta inspiração teve seu 
lugar na presença de Maria, junto ao altar.  

173

O altar e a imagem de Maria estavam presentes no cotidiano dos primeiros discípulos de Champagnat. Diz 
Furet sobre a devoção destes em La Valla: “Perante este altar e aos pés de Maria, os Irmãos faziam todos as 
práticas de piedade [...]“.

 Sua missão 
sacerdotal teve início na confiança da proteção e intercessão de Maria junto a Jesus Eucarístico. O 
compromisso com altar significou, no pacto da devoção a Maria, a confirmação de seu amor constante à 
Eucaristia, e também a confiança de sua presença neste serviço.  

174

“Ante o santo Altar, ia ele [Champagnat], buscar a solução para suas dificuldades, as luzes necessárias para dirigir bem 
a Congregação e atrair as bênçãos do céu, e não há dúvida de que seu amor extraordinário por Nosso Senhor se deve 
considerar corno fruto de suas freqüentes visitas ao Santíssimo Sacramento.” 

 Onde havia um altar, também estava a imagem de Maria. Diante do altar, na 
presença do Santíssimo Sacramento, e de sua imagem Champagnat com os seus buscavam levar adiante a 
vontade de Deus. Tal contexto passou a ser o espaço privilegiado para partilhar as necessidades e tomar 
decisões. Assim revelou um de seus discípulos:  

175

Era o compromisso dos primeiros discípulos de Champagnat, ter como lugar de meditação o Altar 

 
176onde 

se vive o mistério da Eucaristia177 através da adoração do Santíssimo Sacramento,178 da celebração da Missa179 
e da comunhão180 na presença de Maria que está em contínua sintonia.181

                                                 
168 No entender de Amadeu Amato: “Maria ao pé da cruz foi feita depositária de todo imenso tesouro de graças da redenção, 
que ela administra como intercessora” (cf. A. AMATO. Eucaristia. In: DM, p. 491). 

 Para ele, Maria está presente no Altar 

169 Francisco Battistini diz: “Um amor sério, imitador, filial para com a Mãe de Deus, é sinal certo de salvação... São Pedro 
Damiani: ‘Não poderá se perder aquele que se assegurou a ajuda da Mãe de Deus’ Santo Anselmo: ‘É impossível que vá se 
perder aquele que se dirige a Maria com confiança” (cf. - F. BATTISTINI. Maria, nosso sim a Deus. 1984, p. 207). 
170 Cf. Vida, p. 319. 
171 “A união entre Maria e o que significa altar tem certa tradição na Igreja, desde os Padres da Igreja. Ela oferece Cristo ao 
Pai, apresenta-o diante dele, e ao mesmo tempo doa-o aos homens para que o adorem, como faz já no relato de Lucas em 
que Jesus é visitado pelos magos. Pelo mistério da encarnação, Maria em sua função sacerdotal oferece Cristo como 
comunhão entre a realidade humana e a divina. Em Maria toma carne o Filho de Deus. Deus desce a ela como em altar, e 
nela e por ela se oferece aos homens, seus irmãos” (cf. M. P. NAVARRO. Sacerdócio. In: DM, p. 1176). 
172 Cf.Vida,p.28. 
173 No Santuário de Nossa Senhora de Fourvière aos pés de Maria Champagnat fez sua consagração dizendo: 
“Instantemente vos peço me tomeis sob vossa proteção e intercedais por mim junto ao vosso Filho, a fim de que me conceda 
as graças necessárias para me tornar digno ministro do altar” (cf. Vida, p. 30). 
174 Cf. Vida, p. 65.  
175 Cf.. J. F. TAMET, op. cit., p. 123. 
176 “O altar, em torno do qual a Igreja está reunida na celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos de um mesmo 
mistério: o altar do sacrifício e a mesa do Senhor, e isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo, 
presente no meio da assembléia dos seus fiéis, ao mesmo tempo como vinha oferecida pela reconciliação e como alimento 
celeste que se dá a nós” (cf. Catecismo, n. 1383, p. 332).  
177 Juan Maria, entende que a devoção de Champagnat à Eucaristia se deu: “Por suas atitudes, que o impulsaram a fazer 
visitas freqüentes. prolongadas e profundas. Seus verdadeiros encontros com Deus e, portanto, desejados, queridos, 
buscados e profundos; por sua confiança completa e constante na eficácia de sua oração ante Jesus Hóstia; por seu interesse 
para que penetrassem seus filhos neste mistério, o incorporássemos em nossa vida e fosse para os outros, como para ele, 
uma fonte de energia e alimento de nossa oração” (cf. J. MARIA. Marcelino cativado por Dios. 1991, p. 43). 
178 Diz Furet sobre esta devoção: “No tempo em que viviam em La Valla, os Irmãos faziam regularmente três vezes ao dia a 
visita à igreja.. .para a visita ao Santíssimo Sacramento. Acontecia o mesmo nas escolas; os Irmãos conduziam os alunos à 
santa missa, antes da aula da manhã; à visita ao Santíssimo, uma vez às onze horas e meia, e outra, na saída da classe, à 
tarde” (cf. ALS,p.100). 
179 Para Champagnat significava: “a maior ação que podemos fazer na terra, é assistir à santa Missa” (cf. ALS, p. 216). 
180 Champagnat fala sobre a importância da comunhão: “A freqüência à comunhão é um meio por excelência para abrasar-
se de amor por Jesus, de fazer grandes progressos na virtude, e de garantir a salvação eterna” (cf. ALS, p. 163). 
181 Segundo Gregorio Alastruey: “A Eucaristia é em certo modo uma extensão e complemento da encarnação, não só 
porque por ela Cristo segue e seguirá presente na terra até à consumação do mundo, isto porque ademais os benefícios 



portanto contemplada na Eucaristia 182. Assim, a devoção a ela como compromisso instituído por Champagnat, 
longe de particularizar-se, significava um meio de envolver-se qualitativamente no mistério da Eucaristia. De 
modo que, o ideal de progredir na devoção a Maria estava vinculado ao progresso no amor de Jesus eucarístico. 
Para Fernando Maria Alvarez de Miranda: “Quanto mais progride o amor a Maria, tanto mais crescerá a chama 
eucarística. Amor ao Tabernáculo e a devoção mariana devem formar um todo”.183

O lugar de Maria no Altar manifesta-se como: (a) fonte de inspiração e discernimento da vontade de 
Deus; (b) proteção e intercessão no serviço do altar (celebração eucarística); (c) fator de comunhão que une 
os fiéis em torno de Jesus Eucarístico, manifestando sua presença como foi entre os apóstolos no cenáculo. 
E nesta experiência que Champagnat e seus discípulos consagram-se a ela diante do altar como vimos no 
item sobre a Mãe Educadora.  

  

Percebemos que o sentido da presença de Maria em Champagnat através da meditação destes pontos 
manifesta- se na experiência da ação maternal.184 O lugar que Maria ocupa em sua vida está na experiência de 
seu amor maternal vivenciado na Cruz, no Presépio e Altar, fonte que conduz à experiência em Deus.185

 
3.6  

 “TUDO A JESUS POR MARIA, TUDO A MARIA PARA JESUS” 

  

186

A gênese deste axioma teve seu ponto de partida na devoção constante de Champagnat na presença de 
Maria. Foi aí que descobriu a vontade de Deus chamando-o à santidade e ao compromisso com o próximo. 
Assim relata Furet:  

 

“Foi no decorrer dos prolongados colóquios com ela, junto a seus altares, que teve a intuição de que Deus o chamava 
para santificar-se e trabalhar na santificação do próximo mediante a devoção especialíssima à Mãe de Deus. Vem de 
então o seu lema: ‘Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus’, lema que lhe norteou o espírito e lhe foi norma de 
conduta a vida toda.” 187

 O lema de Champagnat vem a ser um ponto de referência, para entender a presença de Jesus e Maria, 
visto abarcar toda sua vida e pensamento mariano delineado neste trabalho. Assim escrevera um grupo de 
maristas: “Nossa bela divisa marista é uma síntese do que nós devemos fazer, para amar Jesus e Maria [...]. Ela 
nos é dada por nosso Venerável Fundador [...].” 

 

188

Segundo Henri Bilon Avit, o lema de Champagnat segue a perspectiva onde Maria é recurso para chegar a 
Jesus Cristo: “Vamos a Jesus por Maria” 

 

189

                                                                                                                                               
imensos da encarnação e redenção se encontram maravilhosamente neste mistério que se dá aos homens. Pois bem, Maria, 
consentindo na encarnação, consentiu ao menos implicitamente, em todas as conseqüências da mesma, [...] de maneira 
especial por sua grandeza na santíssima Eucaristia” (cf. G. ALASTRUEY. Tratado de la Virgem Santisima. 1952, p. 678). 

. E a mesma linha de pensamento de Montfort onde tudo deve ser 

182 Sobre a presença de Maria na eucaristia diz Amato: “Antes de mais nada, a igreja se reúne para celebrar a eucaristia. E 
fato comprovado que Maria reúne a igreja em torno do altar [...]. A comunidade que celebra a eucaristia rende graças ao Pai. 
A eucaristia na verdade também é uma ação de graças. Maria é modelo de igreja nesta ação de graças com toda sua vida” 
(cf. A. AMATO. Eucaristia. In: MD, p. 492). 
183 MIRANDA, Fernando Maria Alvarez de. De Maria nunca basta. 1988, p. 38. 
184 Schillebeeckx entende a maternidade de Maria por sua ação contínua. “A maternidade divina de Maria, seu 
comportamento materno para com Cristo, nosso Salvador, e por conseguinte, sua maternidade espiritual para conosco, não 
podem reduzir-se à fé e ao amor de um só momento. Elas são uma realidade progressiva: A imaculada conceição e a vida 
virginal [...] seu ‘sim’ na anunciação, [...] sua co-paixão maternal no sacrifício cruento do Filho [...]. O mistério de 
Pentecostes lhe deu a consciência de sua tarefa maternal no mundo redimido. Finalmente sua assunção [...]” (cf. E. 
SCHILLEBEECKX, op.cit.,p.81). 
185 Nesta ótica escreve De Fiores: “Maria deve ser proposta como eficaz suscitadora da experiência de Deus” (cf. S. De 
FIORES. Mariologia. In: DM, p. 860).Confirmando este pensamento de Champagnat dizem as constituições maristas: “A 
exemplo do Fundador, unimo-nos na presença de Deus e haurimos nosso dinamismo nos mistérios do Presépio, Cruz e 
Altar” (C 7). 
186 José Cegalla diz que este lema é de autoria de Champagnat. Vai na contramão da posição de Alexandre Balko para quem 
o lema tem procedência na consagração feita em Fourvière em 23 de julho de 1816: “Tudo para melhor glória de Deus e a 
honra da augusta Virgem Maria, Mãe de N.S.J.C.” Cegalla fundamenta seu ponto de vista citando a circular escrita por 
Gabriel Rivat de 6 de janeiro de 1857 onde fala que o lema de Champagnat era: “Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para 
Jesus” (cf. J. CEGALLA. Um novo perfil de Marcelino Champagnat..., p. 159). Em seus anais, falando sobre a devoção a 
Maria diz Henni Bilon Avit: “Sua máxima era Tudo a Jesus por Maria, Tudo a Maria para Jesus” (cf. H. B. AVIT, 
Annales de l’Institut rédaction commencée en 1884. La Rude Montée divisé en neuf étapes..., 1993, p. 114). 
187 Cf. Vida, p. 313. 
188 Cf. H. B. AV1T, Annales de L’Institut — rédaction commencée en 1884. La Rude Montée divisée en neuf étapes. Roma: 
tipografia Città Nuova deila P.A.M.O. M., 1993, p. 311. 
189 Cf. H. B. AVIT. Aunales de L’Institut. Divisée en Neuf Etapes. Rédaction commencée en 1884. L’Epanouissement, v. 1. 
Roma: Tipografia Cittá Nuova delia P.A.M.O.M., 1993, p. 74. Sobre este ponto, refletindo sobre a intercessão de Maria diz 
Schillebbeckx: “Com Maria e sob a influência maternal dela, nós vamos ao encontro da humanidade santa de Jesus que nos 
introduz na casa do Pai. Não é portanto, Maria que nos dá Jesus, é Jesus que nos dá Maria por Mãe: ‘Ecce Mater’ tua [...]. 



feito através de Maria para chegar a Jesus.190 Neste sentido, Gildo Cotta diz que, Champagnat assumiu a 
doutrina de São Bernardo sobre Maria que diz: “Deus quis que tivéssemos tudo por Maria” 191

 “Tudo através de Maria. Esta é a autêntica interpretação da presença da Mãe de Deus no mistério de Cristo e da 
Igreja... Esta interpretação corresponde à tradição dos santos como Bernardo de Claraval, Grignion de Montfort e 
Maximiliano Kolbe.” 

. O papa João 
Paulo II manifestou esta mesma idéia em mensagem proferida a 4 de junho de 1979, no Santuário de Jasna 
Cora (Czestochowa) na Polônia: 

192

Champagnat entende a relação entre Maria e Jesus em sua profunda relação de amor que se estende a 
todos na reciprocidade. Assim dizia a seus discípulos: “Amem-se, pois, como Jesus Cristo os ama, como Maria 
a Boa Mãe, os ama”.

 

193 Ele entende que a vida fraterna entre os discípulos é devido à devoção dos mesmos no 
amor de Jesus e Maria juntos194 ou, a partir de um deles, sem separá-los pois: “Aquele que tem grande amor a 
Maria terá certamente grande amor a Jesus”.195 E o caminho para chegar a esse amor deveria ser pela imitação, 
assim diz Champagnat: “[...] desejo que os vossos corações e vossos sentimentos também se identifiquem 
sempre em Jesus e Maria”.196

Esta relação de Champagnat e dos discípulos no amor de Jesus e Maria, podemos entendê-la por dois 
processos que se complementam: (a) na contemplação do amor de Jesus e Maria através da imitação de 
suas virtudes, percebendo sua presença educadora no caminhar da fé; na reflexão contínua a partir do 
presépio, da cruz e do altar; na meditação de seus corações;

  

197 (b) no anúncio que parte desta experiência 
aos mais necessitados, ele expressou seu desejo aos discípulos: “Digam a seus meninos que Jesus e Maria 
gostam muito deles todos”.198

                                                                                                                                               
Todavia, no plano da recepção ativa e distributiva da graça é ela quem nos dá Cristo. Eis o sentido da expressão ‘por Maria a 
Jesus’, muitas vezes sublinhada nos documentos pontifícios” (cf. E. SCHILLEBEECKX, op. cit., p. 99). Está na mesma 
linha do pensamento mariano de Escrivá: “Se procurar Maria, encontrará necessariamente Jesus [...]” (cf. J. ESCRIVÁ. 
Forja. São Paulo: Quadrante, 1987, p. 73).  

 Toda experiência da comunidade em torno do amor de Jesus e Maria 
articulava-se no apostolado.  

190 Diz Grignion de Montfort: “[...] fazer todas suas ações com Maria, em Maria e para Maria, a fim de fazê-las mais 
perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus” (cf. São Luís Maria Grignion de Montfort. Tratado da 
Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, 1998, p. 241). O pensamento mariano de Champagnat compara-se com o de 
Grignion de M., não que tenha sido estudado pelo mesmo, pois sua obra havia sido editada pela primeira vez em 1843 (cf. 
R. DEVILLE, op. cii, p. 150). Josemaría Escrivá também vai nesta mesma linha de pensamento: “Não estás só. Nem tu nem 
eu podemos encontrar-nos sós. E menos ainda se vamos a Jesus por Maria, pois é uma Mãe que nunca nos abandona” (cf. 1. 
ESCRIVA, op.cit., p. 86). 
191 Cf. G. COTTA, op.cit., p. 149. 
192 Cf. J. CEGALLA. Mensagens Marianas do Papa João Paulo II. 1980, p. 37. 
193 Cf. Vida, p. 216. 
194 A união de Jesus e Maria foi o interesse dos mestres da vida espiritual da Escola Francesa, que repercutira na formação 
de Champagnat através dos sulpicianos. Um deles, o Cardeal Bérulle fala da relação recíproca entre Jesus e Maria nesta 
palavras: “O olhar santo de Maria para Jesus, e o de Jesus para Maria! Olhar mútuo e recíproco! Olhar poderoso! Olhar 
vivificante! Olhar divino! Olhar perpétuo! O olhar perpétuo” (cf. R. DEVILLE, op. cit., p 39). Para Jean-Jacques Olier é 
impossível separar a Mãe do Filho, a ponto de dizer: “O Jesus vivendo em Maria [...]“ (cf. R. DEVILLE. op. cit., p. 68). 
Também em Jean Eudes percebemos esta relação íntima sob o signo do coração: “O coração de Jesus vivendo em Maria e 
por Maria! O coração de Maria vivendo em Jesus e por Jesus!” (cf. R. DEVILLE, op. cit,. p. 96). Emile George cita algumas 
palavras das Obras completas de Jean Eudes que revela união entre Jesus e Maria: “Nós não devemos pois separar o que 
Deus uniu perfeitamente. Jesus e Maria... quem ama Jesus, ama Maria, quem tem devoção para Jesus tem devoção para 
Maria Jesus e Maria são as duas primeiras fontes da religião cristã” (cf. É. GEORGES, Saint Jean Eudes. 1936, p. 428). 
Para Segundo Merino Ramos: “Jesus e Maria se encontram sempre unidos na vida e doutrina do Fundador” (cf. S. M. 
RAMOS. Marcelino Champagnat — actualidad de su mensaje. 1974, p. 18). Francisco Chagas vê no lema de Champagnat 
o eixo que sustenta esta relação: “A Jesus por Maria, ou a Maria para Jesus, significa em Champagnat que é impossível 
encontrar um sem o outro” (cf. F. C. RIBEIRO, op. cit., p. 195). 
195 Pensamentos de Champagnat direcionados a seus discípulos (cf. Vida. p. 101), Para Vincenzo M. Farano “O pacto de 
amor com Maria leva-nos ao amor de Jesus que queimava o coração de Paulo: ‘Cantas Christi urget nos’. ‘O amor de Cristo 
nos impele’ (2Cor 5,14)” (cf. V. FARANO, op. cit, p. 111). Nesta linha também escreve Josemaría Escrivá: “Maria, tua 
Mãe, levar-te-á ao amor de Jesus” (cf. J. ESCRIVA, op. cit., p. 205). 
196 Testamento Espiritual de Champagnat (cf. Vida. p. 224). Neste sentido dizem as Constituições dos Maristas: “O amor 
que Espírito Santo derrama em nossos corações torna-nos participantes do carisma de Marcelino Champagnat e orienta 
todas as nossas energias para esta única meta: SEGUIR O CRISTO, COMO MARIA” (C 3). 
197 Segundo Mariano Verona Gregorio, na doutrina de S. Juan Eudes: “O coração de Jesus é o coração de Maria: Cristo vive 
e reina plenamente n’Ela, e Maria vive na vida de Jesus, não existe senão com Ele. Cristo é o coração do coração de sua 
Mãe, o mais íntimo d’Ela [...]”. Segue dizendo que para Champagnat “ambos corações devem ir unidos, e que não entendem 
Maria senão com Jesus em seus braços e no coração” (cf. M. V. GREGORIO, Op. cit., p. 125). 
198 Cf. P. SESTER, op. cit., n. 14, p. 48. 



A devoção de Champagnat, embora concentrada no amor de Jesus e Maria, segue pelo vértice 
cristológico. Assim, se falamos em devoção mariana de Champagnat, ela é necessariamente cristológica.199 Ou 
seja, o lugar de Maria na vida de Champagnat é decidido a partir de Jesus Cristo. “Na Virgem Maria tudo é 
relativo a Cristo e tudo dele depende” (MC 25). Angelo Amato comentando relação entre Cristo-Maria cita 
uma importante idéia de Karl Rabner: “Só podemos compreender Maria partindo de Cristo”.200 A devoção 
mariana de Champagnat segundo Balko, está centrada em Jesus Cristo, como bem mostra a definição do 
rosário encontrado no “Sermão sobre o Rosário” de Champagnat: “O rosário é uma definição para honrar 
Nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima”.201

O lema de Champagnat deixa claro que o lugar de Maria em relação a Jesus é sempre ao seu lado. Para 
ele, o lugar de Maria é também o lugar onde se encontra Jesus. Refletindo sobre o Evangelho de São João 
podemos encontrar um fundamento para esta posição a partir da passagem das Bodas de Caná (Jo 2,1-12). 
Maria estava com Jesus, diz o evangelista: “[...] a mãe de Jesus estava lá” (Jo 2, 1). O evangelista não mede 
palavras para dizer que Maria está lá, onde Jesus está. Ao seu lado percebe as necessidades dos homens indo ao 
encontro do Filho: “Eles não têm mais vinho” (2,3). Estando ao lado dos serventes disse-lhes: “Fazei tudo o 
que ele vos disser” (2,5). Devido à intercessão de Maria,

  

202

Maria, a Nossa Boa Mãe está presente na vida de Champagnat, de seus discípulos, como em Cana,

junto aos homens e na presença de Jesus, aconteceu 
seu primeiro milagre. 

203 
preparando os servidores para chegar a Jesus “[...] prepara os servidores (os diakonoi) do banquete (cf. Jo 2,5), 
ensinado-lhes a escutar e acolher a Jesus Cristo”.204 Assim, tanto na “comunidade dos primeiros discípulos”, 
como na comunidade de Cana, a intercessão a Jesus prevê um encontro com Maria. Como bem escreve neste 
aspecto João Paulo II: “Ide com Maria a Jesus! Ela vos recordará continuamente o que disse nas Bodas de 
Caná: ‘Fazei tudo o que Ele vos disser! ’ (Jo 2,5)”.205

Através da compreensão do lema de Champagnat podemos perceber que o significado da presença de 
Maria em sua vida, aprofundado em vários aspectos neste trabalho, segue uma mesma linha de pensamento, ou 
seja, cristologica, manifestando assim, a coerência de seu pensamento mariano. Toda esta reflexão que 
manifesta ação de Maria em vinculo com Jesus Cristo, e concentrada no lema de Champagnat, está 
profundamente marcada pelo contexto da realidade da comunidade dos primeiros discípulos, e seu 
compromisso apostólico, que por assim dizer manifestava a qualidade e autenticidade desta experiência. 
 

 

 
 
 

                                                 
199 Para Bruno Forte: “Um cristianismo sem Cristo é impensável; uma mariologia que velasse ou diminuísse Cristo seria 
inaceitável; mas um cristianismo sem Maria é empobrecido de um dado bíblico-dogmático precioso e renuncia, talvez, 
àquela ‘via da beleza’ que, na humildade de um fragmento tão densamente humano, sabe reconhecer a totalidade do milagre 
e as grandes coisas que o Onipotente fez em sua serva para falar a todos os que a chamarão bem-aventurada” (cf. B. 
FORTE, op. cit., p. 37). De Fiores nesta linha escreve: “Em perspectiva cristológica Maria é vista no seu papel de mãe, 
crente e colaboradora do filho na obra salvífica” (cf. S. De FlORES. Mariologia. In: DM. p. 858). Escreve Geraldo 
Hackmann: “A mariologia está ligada à cristologia, porque, ao encontrarmos o Filho, encontramos também a mãe. Por isto, 
não há verdadeira cristologia sem mariologia. Assim surge uma relação de dependência, quando, de um lado, as declarações 
mariológicas devem ajudar a esclarecer a vida de Jesus. Por exemplo: Santo Tomás trata de Maria após a união hipostática e 
suas conseqüências salvíficas (Suma III, p. 27-30)” (cf. G. L. B. HACKMANN, A Mariologia no magistério mais recente. 
In: Teocomunicação. Porto Alegre, ano 18, n. 81, p. 257, mar. 1988). 
200 Cf. A. AMATO. Jesus Cristo. In: DM, p. 640. 
201 Cf. A. BALKO. Marcelino Champagnat e sua missão p. 170. 
202 A função de Maria nesta passagem é bem tralhada na Encíclica de João Paulo II Redemptoris Mater: “Dá-se, portanto, 
uma mediação: Maria põe-se de permeio entre seu Filho e os homens na realidade das suas privações, das suas indigências e 
dos seus sofrimentos. Põe-se de ‘permeio’, isto é, faz de mediadora, não como uma estranha, mas na sua posição de mãe, 
consciente de que como tal pode – ou antes, ‘tem o direito de’ – fazer presente ao Filho as necessidades dos homens. A sua 
meditação, portanto, tem um caráter de intercessão: Maria ‘intercede’ pelos homens” (RM 21). 
203 “Irmãos Maristas, aprendemos na escola da Serva do Senhor e respondemos a seu convite: ‘Fazei tudo o que ele vos 
disser’. Dela aprendemos docilidade ao Espírito e obediência lúcida e corajosa” ( C 38). 
204 Cf. X. PIKAZA. La madre de Jésus – introducción a la mariologia..., p. 119. 
205 Mensagem proferida em Saragoça por ocasião do VIII Congresso Mariológico Internacional e do XV Congresso 
Internacional Mariano (cf. J. CEGALLA. Mensagens marianas do Papa João Paulo II..., p. 52). 



CONCLUSÃO  
 

 
 

 
O caminho percorrido neste livro conduziu-nos por uma reflexão constante do que foi Maria na vida de 

Champagnat. Foi através desta perspectiva, em contínua fundamentação e aprofundamento, que buscamos 
apresentar os elementos que revelaram seu pensamento mariano. Entrar no espírito, no círculo desta 
experiência, significa assumir também o compromisso de progredir na fé que se dá por diversos caminhos, 
portanto, através da devoção popular, nos santuários marianos peregrinando com o povo, na oração do terço em 
família, ou rezando numa comunidade religiosa em torno do Presépio, Cruz e Altar. Mas, sempre levado pelos 
braços maternos da Nossa Boa Mãe que nunca abandona um filho seu. A devoção de Champagnat a Maria tem 
seu chão nessa experiência onde o significado da confiança nela prolongou-se até o seu último suspiro, 
permanecendo na duração do tempo através de seus primeiros discípulos, até os dias de hoje entre os maristas.  

Na devoção e invocação de Champagnat a Maria percebemos a manifestação de um espaço concreto de 
experiência nela, sempre atualizado nesta relação e em consonância com as necessidades que o compromisso 
da vocação cristã assume diante do próximo. E no círculo desta que se revela o lugar de Jesus Cristo como 
causa que articula e define o espaço de sua devoção.  

Assim, lançando um olhar para dentro do espaço desta experiência constata-se:  
(a) A presença maternal de Maria manifestada em linguagem simbólica através das “mãos, braços e 

coração”, sempre encarnada na realidade da pessoa que a invoca, conduzindo-a na presença de Jesus Cristo, 
seja para alcançar sua graça por suas mãos; para imitá-Lo através de seus braços e do coração. Esta relação no 
amor maternal revela a mística da proximidade que acolhe, do estar junto com ela. Nas palavras de 
Champagnat dirigida a um discípulo: “Deixo-o nos braços de Maria” 1

(b) Que a maternidade de Maria, representa uma via que conduz o cristão a peregrinar crescendo na fé, 
para o diálogo na comunidade. A maternidade de Maria é educadora, e tem sua fonte a partir da meditação da 
“Sagrada família de Nazaré” onde Jesus foi educado em sua presença, e na comunidade, espaço da partilha da 
Palavra de Deus e do anúncio. Desta experiência da maternidade educadora, concretiza-se o anúncio 
evangélico em perspectiva cristológica: tornar Maria conhecida e amada como caminho para ir a Jesus, e 
assim, torná-lo conhecido e amado. E a face da maternidade de Maria revelando-se em sua ação educadora em 
Jesus que faz o homem crescer no compromisso da fé. Este compromisso de fé que acontece continuamente, se 
expressa na atitude de peregrino, andando do presépio ao altar, do presépio ao calvário imitando a humildade, 
a simplicidade e a modéstia de Maria que leva a Jesus. Assim, para Champagnat o itinerário por onde se vive a 
verdadeira devoção a Maria, é do presépio ao calvário seguindo as pegadas de Jesus. O modo de ser neste 
itinerário é a prática das virtudes de Maria.  

 percebemos seu desejo confiar na 
maternidade de Maria que protege. Quando confia à Boa Mãe os alunos, ele confia em sua maternidade 
educadora que educa como educou seu filho Jesus. E a expressão de uma relação afetivo-espiritual que leva a 
pessoa sentir-se envolvido, incluído por Maria, e que por sua vez proporciona credibilidade para estar com 
Jesus. Neste sentido, a confiança de Champagnat partia da certeza que os braços de Maria sempre voltam-se 
para Jesus levando seus filhos. Assim, estes três ícones revelam o amor maternal de Maria de forma concreta, 
no espaço da relação com Jesus.  

(c) Embora a presença do amor maternal sob o signo da Nossa Boa Mãe envolva o todo da devoção, e a 
prática de Champagnat e seus discípulos, a mesma tem seu ponto de convergência e expressão a partir do 
significado que envolve os mesmos, no presépio, cruz e altar. O ponto de partida desta passagem, foi devido 
à partilha da Palavra de Deus (Mt 20,20-23) na presença de Maria, que Champagnat, juntamente com os 
seus discípulos revelou-nos estes três lugares. E a virada de qualidade no caminhar de fé na maternidade 
educadora que conduz ao Mistério de Jesus. Sua devoção justamente revela-se no eixo desta ação maternal 
que conduz à vivência da fé em Jesus, ou seja, partindo do círculo da pratica da devoção e a invocação de 
seu nome, para mergulhar no sentido do Mistério, qual seja, a contemplação criativa no: (a) Presépio — 
fonte da meditação no Verbo Encarnado e das virtudes de Maria; (b) Cruz — sentido da Redenção e 
intercessão de Maria no sentido do sofrimento humano; (c) Altar — Amor a Jesus eucarístico, à Palavra de 
Deus e ao sentido do compromisso com a missão.  

Assim, a experiência da fé em Champagnat revela a ação maternal de Maria por duas vias que se 
complementam: (a) na expressão de uma linguagem simbólica mãos, braços e coração, da imitação da 
humildade, simplicidade e modéstia em Maria, caminhando com ela do presépio ao altar — do presépio ao 
calvário para chegar a Jesus; (b) da fé que provém do Mistério de Jesus Cristo, meditado no Presépio, Cruz e 
                                                 
1 Cartas, 249. 



Altar. O princípio, o pedal do pensamento mariano que articula estas vias, é a experiência da ação da 
maternidade educadora da Nossa Boa Mãe em conseqüência da devoção filial de Champagnat e seus discípulos 
vivendo numa comunidade fraterna. Dizia ele em seu testamento espiritual: “que se possa dizer dos 
irmãozinhos de Maria... Vede como eles se amam”.2 E, esta era a realidade da comunidade champagniana, ou 
seja, da “comunidade dos primeiros discípulos”, na palavra de um discípulo: “Todos nos amávamos como 
irmãos”.3

Apreciando a vida de Champagnat em Maria verifica-se a expressão de uma espiritualidade que se 
lança nos horizontes do cotidiano partindo de “dentro”, ou seja, da experiência em comunidade. 
Concretamente demonstrado: na fé dos Filhos de Maria que a contemplam no Presépio, Cruz e Altar 
estando em suas “mãos, braços e coração”, ícones do amor maternal que conduzem ao Mistério de Jesus, à 
luz da Palavra de Deus e na direção do próximo. Neste sentido, a face desta espiritualidade manifesta-se 
sobre o vértice apostólico, isto é, a ação partindo de dentro ao encontro do outro. Nesta dinâmica, o próximo 
é incluído dentro para tomar-se também um Filho de Maria. E a espiritualidade encarnada na caridade, 
permitindo iconizar a face do próximo, “Montagne” e outros, que servem como ponto que indica a 
preferência desta experiência. A dedicação ao próximo vivida concretamente por Champagnat e seus 
discípulos pelo apostolado e pela educação é conseqüência desta espiritualidade que, por sua vez se 
apresenta como fonte de meditação. A face do próximo deve ser contemplada no coração, nos braços de 
Maria como um ícone da caridade revelando o dom desta maternidade.  

  

A vida de fé de Champagnat e seus discípulos em torno desta mística de dentro da presença de Deus 
levou-os a andar serenamente em sua época, no meio da crise do sentido da religião, da penúria de valores 
cristãos, das revoluções, ou mesmo, caminhando sobre a neve numa noite escura. Isto porque, a vida 
espiritual e apostólica incluiu os necessitados à margem da sociedade. Assumir esta mesma experiência 
hoje, significa encontrar um “porto seguro”, para também caminhar serenamente, como apóstolo no meio de 
multidões que vagam às vezes sem sentido de vida, nas favelas, onde muitos morrem de fome e sem 
educação devido a ideologias e políticas de morte; para navegar serenamente no espaço do mundo virtual 
dos meios de comunicação, onde muitos se perdem no labirintos imaginários, apenas “miragens”, para quem 
não leva Deus no coração.  

Partindo desta mística, de “dentro”, envolvente no amor maternal de Maria, no amor de Jesus, girando 
ao redor de Deus como Champagnat e seus discípulos incluindo o próximo... é possível ultrapassar os 
limites da cultura e da injustiça... caminhando serenamente mesmo no meio do fogo como Misael, Ananias e 
Azarias, louvando e gravitando a redor de Deus: “Dai graças ao Senhor, por que ele é bom, porque a sua 
misericórdia é para sempre” (Dn 3, 89); como a Virgem Maria que encontrou sua prima nas montanhas de 
Ain Karin para servi-la e cantar: “Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu 
Salvador [...]” (Lc 1,46).  

Ser Filho de Maria é imitar, peregrinar na fé, seguindo as pegadas da Nossa Boa Mãe, é poder tornar-se 
também Filhos da Luz (Jo 12, 36) em Jesus Cristo, do presépio ao altar, do presépio ao calvário.  

Depois de tudo o que foi visto, pode-se aludir a um conselho dado por Champagnat, em vista do melhor 
seguimento de Jesus Cristo: “[...] imitem sempre mais as virtudes de Maria”.4

Se eu jogar na terra fértil da vida três sementes: Presépio, Cruz e Altar, e a regar com oração e lágrimas, 
suas raízes chegarão até ao coração, quando chegar a estação certa produzirá flores que nutrirão nossa alma 
sedenta, como uma abelha desesperada cortando os ventos frescos de maio à procura de uma flor. Não a 
encontrando, poderá perder-se e morrer iludida nos vidros de alguma janela.  

  

Mas, quando a abelha encontra uma flor, ela volta para a colméia e começa a girar, a dançar no meio do 
enxame. Conforme o ritmo, a velocidade, revela a distância e a direção do precioso achado, e assim todas as 
abelhas voam naquela direção.   

Meditando sobre o que escrevia, como uma abelha voando sobre o mel para purificá-lo, encontrei uma das 
sementes, que enraizando-se, produziu flores, exalando um perfume que incensava as asas de meu espírito. 
Então, como uma abelha, agora danço para mostrar a direção onde fica esta flor. E assim, voando nas asas do 
espírito, poderei nutrir minha alma pairando sobre flores plantadas sobre os desejos do amor.  

Ofereço esta mensagem como uma flor, como uma semente a ser plantada em cada coração...  

                                                 
2 Cf. Vida, p. 223. 
3 Cf. Vida, p. 103. 
4 Cf. Sermão sobre o Rosário. In: CM, n. 2, jun. 1991, p. 73. 



 

 
A MENSAGEM QUE VEIO DE TRÁS DA CRUZ  

 
 

 
 

“[...] a linguagem da Cruz [...], para nós, é poder de Deus” (1Cor l, l7ss.)  
“Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no Paraíso” (Lc 23,43).  

A Cruz é como a mesa nossa de cada dia... Em cada quina, do lado, ou no outro lado, está o coração de 
meu próximo.  
 

No século XX. numa simplória do cidadezinha do Brasil, situada entre planícies e montanhas, 
morava um casal com dois filhos. Trabalhavam numa pequena lavoura de arroz, que com muito sacrifício 
dava para sustentar a família. Nos dias de trabalho, sempre ao pôr-do-sol, todos ficavam maravilhados 
com o bimbalhar dos sinos que ecoavam dos montes espalhando-se pelos horizontes verdejantes... Tudo 
parecia estar em harmonia.  

Numa destas tardes, um dos filhos, afastando-se do pai e do irmão, deixando-os para trás, tomou o 
caminho de casa amargamente abatido... Rastros da solidão, perdendo-se na poeira da indiferença 
cegavam toda a esperança de voltar um olhar para trás. De repente um anjo que revoava pela planície 
inspirou-lhe para que dobrasse a esquina. E foi o que fez, pois sentiu que ao menos poderia ser coerente 
com o dobrar dos sinos que ainda ecoavam, presos em cada canto de seu coração. A trilha em que 
caminhava ia em direção às montanhas.  

Após algumas horas de viagem o jovem camponês já fatigado, chegava ao topo do monte. Olhando ao 
redor encontrou uma antiga igreja de pedra azul celeste, e lá em cima estavam os sinos, em silêncio, ou melhor, 
vigilantes... ainda mornos sobre a luz minguante do sol da tarde. Serenizando o olhar no desejo de contemplar 
toda a beleza do quadro que se apresentava, percebeu que ao lado da igreja, sobre o chão batido, havia uma 
pequena cruz de madeira. Então aproximou-se dela, ficou ajoelhado a sua frente, olhando para os olhos 
fechados de Jesus. Sentiu-se profundamente triste, e com os olhos em lágrimas fechou-os. Talvez quisesse 
imitar Jesus? Não! Não era por isso! E porque lá na planície seu irmão que continuava trabalhando não tinha 
lugar em seu coração... De repente por detrás da cruz veio um vento como uma brisa, e trouxe-lhe um perfume 
suave de flor de arroz... tocando em sua face... Ao abrir os olhos, percebeu que atrás da cruz um lindo pôr-do-
sol se destacava na planície. De trás da cruz ele contemplava os horizontes; era dali que os ecos dos sinos 
partiam ao encontro do ocaso... Ao descer da montanha decidiu que no dia seguinte encontraria seu irmão ao 
ecoar dos sinos. Assim aconteceu.  

Chegando no tempo da colheita do arroz, a família decidiu fazer uma festa. Então, todos se reuniram no 
gramado do quintal da casa, numa mesa à sombra de laranjeiras. O filho que sempre ficara com o pai levantou-
se na quina da mesa e, erguendo um caloroso brinde ao irmão, disse: “Meu abençoado irmão, toda vez que o vi 
voltando das montanhas, trazia paz e esperança para todos nós”. Mas, do outro lado da mesa, estava seu irmão, 
com os olhos fechados em lágrimas... Abrindo os olhos, serenamente levantou e falou: “Em muitos momentos 
de nossa vida, nos trabalhos cotidianos, ficamos angustiados a ponto de até prejudicar nosso próximo, e 
achamos impossível apenas um gesto de perdão”. Olhando com carinho para todos, questionou-os, inclusive a 
si mesmo: “Por que será que às vezes, na neblina da indiferença, na noite escura do ódio, sem nenhuma luz de 
esperança... passamos a amar nosso próximo? Eu digo por quê!... Ouvindo os ecos dos sinos que vinham dos 
montes, encontrei uma cruz, e estando a sua frente de joelhos, uma leve brisa tocou-me... Era a mão de Deus 
que como uma luva branca tirava de cima de meu coração a pena cinza da inveja que sufocava meus desejos da 
caridade...” Assim terminava a história do jovem camponês que gostava de ouvir os ecos dos sinos, e amava os 
ventos que vinham de trás da cruz. 

* * *  

Os ventos que vêm de trás da cruz são como mãos de Deus que espantam os pássaros da solidão que 
colocam penas de inveja em nossos corações...  

Ventos frescos e perfumados das cruzes, que não deixam as penas da discórdia estancar os rios do desejo 
do coração, nutrem flores de arroz para serem partilhadas.  



Sinos que ecoam no entardecer dos vales sem perdão anunciam os ventos do Senhor que unem nuvens 
para a tempestade do espírito; os ventos que passam por de trás da cruz. A cruz é como um pára-raios na 

tempestade do Espírito.  

A cruz é como o sol minguante do entardecer... Aquece nossos corações fazendo-os ecoar livremente  
sobre as planícies.  

Os ventos do Senhor são como mãos que moldam cruzes e mesas. A cruz é como a mesa nossa de cada 
dia... Em cada quina, do lado, ou no outro lado, está o coração de meu próximo.  

Os ventos do Senhor que passam pelas cruzes colhem corações para ecoarem nas planícies, nas mesas do 
Paraíso.  
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