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Bom-dia, leitor
Você está entrando em livro feito de partes bastante diversas. A unidade
provém de sua visão comum: criar verdadeira simpatia com o Irmão Fran-
cisco, amizade que admira e se fortalece na oração.

Em nossa família religiosa, o Irmão Francisco é, provavelmente, pouco
conhecido, vítima de alguns preconceitos, que fazem dele santo de outros
tempos, sem ligação conosco, sem interesse para hoje. Eu conhecia mal o
Irmão Francisco, partilhava esses preconceitos, tinha pouca atração por
ele.

Entretanto algumas reflexões do Irmão Francisco, certas decisões tomadas
por ele, o grande desenvolvimento do Instituto no decorrer dos vinte anos
de seu governo, me fizeram lentamente mudar de parecer. Depois de uma
celebração em honra do Irmão Francisco, alguns Irmãos afirmavam: “Não
sabíamos que o Irmão Francisco era assim!”. Depois, apareceram sinais:
eles nos impeliram a tomar a decisão de abrir ao Irmão Francisco um ano
especial de oração, de 6 de junho de 2003 a 6 de junho de 2004.

Em seguida, pus-me a ler a Positio sobre as virtudes: um tesouro de teste-
munhos diretos. São de tal modo ricos, surpreendentes e característicos,
apresentando o Irmão Francisco de forma tão humana e viva que merecem
ser oferecidos a todos os Irmãos e amigos. Esses depoimentos revelam um
Francisco simpático, próximo, interessado pelos Irmãos, apaixonado por
nossa família e que muitas vezes tem a palavra exata, a da experiência, a
do homem de Deus, a palavra da sabedoria.

As páginas seguintes partilham largamente esses depoimentos que possibi-
litam um encontro direto, imediato, sem o filtro da reflexão.

A Positio sobre as virtudes é a pesquisa que a Congregação dos Santos exi-
ge para poder pronunciar-se a respeito da santidade de um servo de Deus.
É uma mina de dados históricos e de testemunhos de pessoas que conhece-
ram de perto o homem de Deus

Nos capítulos referentes às virtudes e aos votos, os testemunhos sucedem-
se, separados apenas por pontos de suspensão. Isso permite leitura mais
unificada. Podem também servir de novena para quem procura sugestões.
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O capítulo que só relata depoimentos é dos mais ricos, ao passo que o dos
pensamentos exigirá leitura orante.

As cartas pessoais do Irmão Francisco, perto de 700, quase todas endere-
çadas aos Irmãos, permitem, em contato direto, encontrar o Irmão Fran-
cisco extremamente interessado por tudo o que os Irmãos vivem: é interes-
se proveniente do coração, de sua longa experiência de governo e do tem-
po que sabe passar perante Deus. Essas cartas constituem tesouro inigua-
lável nos documentos que temos do Irmão: que riqueza de fraternidade e
que arte do diálogo com o Senhor e com a Boa Mãe!

Os Irmãos André Lanfrey e Gabriel Michel oferecem aportes de especialis-
tas. Ajudam-nos a descobrir o Irmão Francisco. Nossa simpatia por ele
cresce com a leitura desses textos. A esses Irmãos queremos expressar toda
a nossa gratidão, bem como ao Ir. Pierre Zind a quem confiamos a conclu-
são. 

Muitas vezes os capítulos se enriquecem de reflexões que ajudam a com-
preender as diversas fases de uma causa e convidam o coração à prece.

Para você, leitor, este trabalho atingirá seu objetivo, se lhe fizer conhecer
melhor o Irmão Francisco, se estabelecer com ele amizade mais profunda e
duradoura e se tornar, como ele, apaixonado pela vontade de Deus e apai-
xonado por seus Irmãos.

Acaso não será normal que os Irmãos que nos precederam entrem no cam-
po de nossa oração e se tornem amigos que gostamos de contatar?

Ir. Giovanni Maria Bigotto
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Ir. Francisco:

O discípulo e o mestre espiritual
Irmão André Lanfrey

Cada um sabe que o Ir. Francisco foi braço direito e, depois, sucessor do Pe.
Champagnat: primeiramente Diretor-Geral, de 1839 a 1852, em seguida, Su-
perior-Geral do Instituto, de 1852 a 1860. Sob seu governo, a Congregação
passou de 280 Irmãos para 2086; a legislação do Instituto foi constituída: Re-
gras Comuns (1852), Guia das Escolas (1853), Regras do Governo (1854). A
autorização oficial do governo francês foi obtida em 1851. Enfim, as provi-
dências junto a Roma são empreendidas em vista do reconhecimento canôni-
co.

Esse balanço impressionante parece que o Instituto não o atribui ao Ir. Fran-
cisco, mas ao Ir. João Batista. Nada mais surpreendente, a esse respeito, que a
Circular (t. IV, p. 239) que o Ir. Luís Maria consagrou ao Ir. João Batista, em
1872, depois de sua morte, quando o Ir. Francisco ainda vivia. Por meio do Ir.
João Batista, “o Venerado Pai pôde sobreviver trinta e dois anos.  Portanto,
não é ele para nós como um segundo Fundador?”. O Ir. João Batista “teve mis-
são muito especial no Instituto: a de constituí-lo e de completá-lo”.  Ninguém
foi capaz de “penetrar, como ele soube fazer, no pensamento íntimo e primei-
ro do Padre Fundador, [...] remontar com o mesmo conhecimento das pesso-
as e das coisas à origem do Instituto; determinar-lhe, com a mesma autorida-
de, o espírito, o objetivo, as Regras, em consonância com o Regime e o Capí-
tulo Geral”.

O Irmão Avit parece pensar a mesma coisa. Nos Anais do Instituto, em 1872,
evoca longamente a obra do Ir. João Batista, ao passo que, em 1881, mencio-
na o Ir. Francisco, simplesmente à testa dos defuntos, recordando friamente
suas antigas funções, embora lhe reconheça a virtude, os conhecimentos me-
dicais e “uma suave aptidão à poesia religiosa”. O elogio é um pouco breve.

Na biografia do Ir. Luís (Biografia de alguns Irmãos, p. 30), o próprio Ir. Jo-
ão Batista deu ao Ir. Francisco um elogio um tanto ambíguo:  

“O Irmão Francisco sempre se distinguiu por marcante atrativo pela vida ocul-
ta, pelo espírito de oração e de união aos mistérios de Nosso Senhor. Foi por
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esse meio que atingiu essa virtude elevada que todos admiram nele, e que
prestou grandes serviços ao Instituto. Eleito Superior, deixa geralmente os pro-
blemas da administração aos Assistentes: encarrega-os de tratar os negócios
com os homens, enquanto ele, elevando as mãos para o céu, os trata com Deus,
obtendo as graças de bênção que foram a causa principal do desenvolvimento
e da extraordinária prosperidade do Instituto”.

Em suma, esses três depoimentos parecem mostrar um Ir. Francisco defasa-
do e, portanto, incompreendido por esses homens de ação que, embora lhe re-
conheçam a elevada espiritualidade, o acham distanciado demais deles e das
realidades do governo do Instituto. Se, em sua época, os que lhe estavam per-
to puderam emitir, acerca do Ir. Francisco, um juízo mais ou menos reserva-
do, ele nos aparece, hoje, em sua irredutível originalidade de grande espiri-
tual que soube ser, mais do que seus contemporâneos o viram, um grande Su-
perior que teria merecido os elogios que o Ir. Luís Maria conferiu ao Ir. João
Batista.

O Irmão Francisco e a memória do Pe. Champagnat
Esses elogios ele os mereceu sendo, com o Ir. João Batista e provavelmente
melhor do que ele, o guardião da memória do Pe. Champagnat. Deu-se mui-
ta ênfase à passagem do prefácio das Biografias de alguns Irmãos em que o Ir-
mão João Batista recorda, dezoito meses após a morte do Fundador, que foi
encarregado de recolher os depoimentos sobre o Pe. Champagnat. Mas a Cir-
cular de 6 de junho de 1840, comunicando aos Irmãos o falecimento do Pe.
Champagnat, já mencionava que seria remetida a cada estabelecimento uma
informação detalhada de sua doença e morte. A Circular de 8 de setembro
anunciava o retiro como um exercício de memória viva: 

“Reencontraremos o Fundador nos monumentos de seu zelo e de sua dedica-
ção por nós, na lembrança de suas piedosas lições, na mútua narração de suas
virtudes e santos exemplos...”.

Sobretudo a Circular de 10 de agosto de 1841, isto é, apenas catorze meses
depois do falecimento do Pe. Champagnat, já convidava os Irmãos a trazerem
“todas as lembranças que possam servir à história de nosso querido e piedoso
Fundador: cartas [...] o que lhes restasse de suas instruções, sentenças e par-
ticularidades de sua vida”.

A ação do Ir. Francisco, porém, não se limita a isso: deixou três coletâneas de
instruções (Arquivos: cadernos 307-309), somando mais de 1500 páginas ma-

6

Irm
ão

 F
ra

nc
isc

o
Ga

br
iel

 R
iva

t(
18

08
-18

81
)



nuscritas cerradamente, das quais boa parte parece provir das notas tomadas
pelos Irmãos ou dele próprio no tempo do Pe. Champagnat. Essa fonte excep-
cional sobre as origens do Instituto, até anos atrás, dormiu nos Arquivos. Fiz
disso um primeiro estudo (Um “elo omisso” da espiritualidade marista, Roma,
2000), que me permite dizer que o Irmão Francisco é testemunha excepcional
dos ensinamentos do Pe. Champagnat que parece ter compilado menos do que
o Irmão João Batista.

As anotações espirituais do Irmão Francisco
Mas o Ir. Francisco não se limitou a isso: deixou-nos três cadernos de anota-
ções de retiros e de leituras espirituais, que designa seus “Pensamentos”, es-
calonados de 1819 a 1865. Graças a eles, pode-se acompanhar sua vida espi-
ritual e, parcialmente, a do Instituto durante quase 50 anos.  Encontram-se aí
pérolas espirituais (ver anexos) e, sobretudo, devido aos índices temáticos es-
tabelecidos pelo próprio Ir. Francisco, um apanhado de sua vida espiritual de
homem sofredor, fortemente imbuído de sua responsabilidade de superior e
profundamente apegado a Deus, a Jesus e a Maria, em atitude de humildade,
confiança e oração, não isenta de viva consciência de suas fraquezas e de seus
pecados. O quadro abaixo, elaborado segundo os índices, dá boa idéia dos
grandes temas de sua espiritualidade:

Temas Assuntos mais Total das referências
freqüentes nos cadernos

1 Deus Deus, sua vontade, amor de Deus 213
2 Jesus 115
3 Maria 69
4 Virtudes fundamentais Caridade, 304
5 Vício dominante Orgulho 54
6 Oração Meditação, aspirações 250
7 Vida religiosa Ações, Regra... 185
8 Governo Superior, governo 261
9 Provações Sofrimentos, dores, cruzes, tentações 280

10 Pecado 89

A Circular sobre o Espírito de Fé
Enfim, o Ir. Francisco deu em quatro partes, de 1848 a 1853, a Circular so-
bre o Espírito de Fé, que considero a primeira síntese da espiritualidade ma-
rista. (cf. Cadernos Maristas n° 16, p. 21...; Ensaio sobre as origens da espi-
ritualidade marista, p. 168...). Essa Circular influenciou profundamente a re-
dação das Regras Comuns, particularmente o capítulo sobre o espírito de fé.
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De maneira especial, quando o Ir. João Batista, no prefácio da Vida do Fun-
dador, tendia situar Champagnat entre os fundadores de ordens monásticas, o
Ir. Francisco situa a santidade do Irmão em perspectiva mais laical: porque
batizado, deve possuir o espírito de fé; porque professor, será zeloso; porque
religioso, pratica os conselhos evangélicos; enfim, na qualidade de Irmão de
Maria, viverá a humildade e a vida oculta.

Digamos, portanto, muito claramente: o Ir. João Batista não é o único redator
nem, com mais forte razão, o único inspirador da espiritualidade marista. O
Ir. Francisco desempenhou papel maior na sua elaboração, mesmo se a sua
ação não foi tão espetacular e, se a tradição do Instituto exagerou o papel do
Ir. João Batista.

Conclusão
A tradição espiritual do Instituto terá, portanto, todo o interesse em reavaliar
a importância do Ir. Francisco porque, graças a seus numerosos cadernos, ele
nos revela o ensinamento do Fundador e sua própria via espiritual. Além dis-
so, é mais profundo que o Ir. João Batista.

Anexos
Coletânea de pensamentos de retiros (manuscrito 302, p. 125). O Ir. Fran-

cisco tem 18 anos de idade. Acaba de fazer a profissão perpétua. A oração se-
guinte parece inscrever-se, consciente ou inconscientemente, na antiga tradi-
ção do “hesicasma”, essa oração perpétua do coração ligada à respiração de
quem procura Deus.

“Ato de consagração e de união perfeita.

Desejo, ó meu Deus, estar absoluta e perfeitamente unido a vós, andar
sempre em vossa santa presença. [...]
Quero, em cada uma de minhas inspirações, atrair-vos a mim e, em ca-
da uma de minhas expirações, dar-me a vós, mas da maneira mais per-
feita, por causa do amor mais puro e pelo único desejo de vossa maior
glória. Quero, em cada palpitação, dizer-vos que este coração vos per-
tence; que vo-lo dou com toda a afeição possível, que desaprovo todos
os seus desvarios e que vos suplico sejais o seu dono absoluto para tor-
ná-lo holocausto perfeito, que o faça passar e se manter em vosso divi-
no ser. [...] Desejo entrar tão intimamente em vós para formar um úni-
co ser convosco, de maneira que não seja mais eu quem vive, mas que
sejais vós a viver em mim, para que assim vos louve por vossos próprios
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louvores; vos adore por toda a grandeza de vosso ser e vos ame por to-
do o ardor de vossa caridade.”

➋ Duas citações do Irmão Francisco, a primeira de 1844 (pensamentos de re-
tiro, coletânea 303, p. 588), a segunda de 1869 (coletânea 304, p. 1635),
produzem o mesmo som doloroso que evoca a noite obscura da fé. São extra-
ídas de dois autores espirituais jesuítas  do século XVII: o Pe. Guilloré e do Pe.
Jean Crasset.

1844: “Meu Deus, meu tudo, meu soberano bem e meu último Fim, eu
quero somente a vós. Deus todo puro em meu entendimento, sem nen-
hum raio de luz. Deus todo puro em minha vontade, sem nenhuma cha-
ma de fervor. Deus todo puro em meu coração, sem nenhuma doçura de
consolação.”

1869: “Oh! feliz o estado da alma em que vê Deus sem luz, em que es-
pera em Deus sem apoio, em que ama a Deus sem atrativos, em que tra-
balha para Deus sem prazer! Isso é ter vida sobrenatural; isso é não sub-
sistir em si mesmo, mas por uma subsistência divina: nisso está a vida
e o reino de Jesus Cristo. Oh! meu Deus: quero  contentar-me com Deus;
ele estará contente comigo, quando estiver contente com ele. Agradar-
lhe-ei quando tiver a vontade de lhe agradar: estarei contente com ele,
quando estiver tranqüilo nos sofrimentos.”

➌ Para os que se perguntam o que é a espiritualidade marista, o Ir. Francis-
co formula uma resposta a partir da Circular sobre o Espírito de Fé, em de-
zembro de 1848, isto é, muitos anos antes da publicação dos livros oficiais do
Instituto. É ao mesmo tempo a quintessência da doutrina do Pe. Champagnat,
conservada nos cadernos manuscritos.

“O espírito dos Irmãos de Maria, seu caráter distintivo deve ser o espí-
rito de humildade e de simplicidade que os leva – a exemplo da Santís-
sima Virgem, sua mãe e seu modelo – a ter predileção particular pela vi-
da oculta, pelos trabalhos humildes, pelos lugares e turmas mais pobres,
que lhes permita fazer o bem em toda a parte e sempre, sem barulho e
sem espalhafato; que os afeiçoe ao ensino modesto e restrito, mas sóli-
do e religioso. Somente a luz de uma fé viva pode nos ensinar a exce-
lência dessas virtudes que o mundo despreza, a felicidade de uma alma
que foge dos olhares das pessoas e põe toda a sua glória em viver des-
conhecida e oculta. Não, somente a fé na Palavra e nos exemplos de Je-
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sus Cristo, a suavidade e humildade de seu adorável coração, a entrada
do céu fechada a quem não tiver a humildade e a simplicidade de uma
criança a glória prometida aos que se abaixam e se humilham, somen-
te, digo, essas considerações da fé podem dissipar as ilusões de nosso
amor próprio, [...] e nos fazer ver que a verdadeira glória, a verdadeira
segurança [...] estão apenas na humildade, simplicidade e modéstia.”
(Circulares, t. 2, p. 21)

➍ Já disse que o Ir. Francisco nos deixou numerosas coletâneas de notas de
retiros e de leituras espirituais. Na quarta parte de sua Circular sobre o Es-
pírito de Fé (Circulares, t. 2, p. 148-162), consagra diversas páginas a esta
prática que, nele, se aproxima da “lectio divina”.

(p. 149) “Ah! meus Caríssimos Irmãos, no sentir dos santos, ou melhor, do es-
pírito de Deus que os inspirava, a leitura atenta, o estudo aprofundado da pa-
lavra divina é o alimento da alma; é ela que a torna forte e constante contra
as tentações; lhe inspira santos pensamentos e desejos ardentes para o céu; ilu-
mina a compreensão  das luzes da fé; aquece e abrasa a vontade; consola em
todos os aborrecimentos e em todas as aflições da vida; enche de alegria intei-
ramente espiritual e conforme Deus.”10
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Biografia do Irmão Francisco

Origem e infância: 1808-1818

Maisonnettes  é um conjunto de quatro ou cinco casas onde vivem umas cin-
qüenta pessoas. Em redor há prados e na parte mais alta, cobrindo as colinas,
bosques de pinheiros. O povoado se encontra na paróquia de La Valla, não
distante de Lião, na França. Foi nessa povoação que Gabriel Rivat (nosso fu-
turo Ir. Francisco) nasceu no sábado de 12 de março de 1808. Foi batizado no
dia seguinte.

O pai, João Batista Rivat, e a mãe, Francisca, são camponeses possuidores
de uma propriedade de alguns hectares que lhes permite viver.  Nessa área
podem ter cinco ou seis vacas, cabras, alguns porcos e galinhas. Nos meses
hibernais, esses camponeses fabricam pregos para as indústrias das cidades
vizinhas. João Batista e Francisca tiveram sete filhos: quatro rapazes e três
moças. 11
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A família Rivat é profundamente cristã. Todos os dias recitam-se a oração da
manhã, o terço à noite, e as refeições são precedidas pela bênção. Trata-se de
família rica de valores religiosos; forma os filhos no trabalho e na dignidade.
Tanto os meninos quanto as meninas recebem formação muito bem cuidada.
A mãe, Francisca, ensina aos filhos que a vida diária tem sentido religioso e se
desenrola sob o olhar amoroso de Deus.

Gabriel é o último filho. Na idade de cinco anos, a mãe o consagra à Virgem
Maria em Valfleury, santuário mariano da região, distante 20 quilômetros de
Maisonnettes. Mais tarde, quando for confiá-lo ao Pe. Champagnat, dirá: “Fa-
ça dele o que lhe aprouver, este filho pertence à Virgem a quem o consagrei
muitas vezes”. Essa mãe já semeou no coração do filho o sentido de Deus, e
Francisco se apoiará na santidade da mãe para ir a Deus.

Em 12 de agosto de 1816, um novo coadjutor é nomeado para La Valla:
Marcelino Champagnat. Nessa paróquia, de uns 2.400 habitantes, vai co-
meçar muito depressa sua tarefa pastoral, convidando as crianças para o ca-
tecismo. Gabriel será dos mais fiéis. O Pe. Champagnat, constatando a pie-
dade e as excelentes qualidades espirituais do menino, permite-lhe receber a
primeira comunhão ao atingir os dez anos de idade, quando era então nor-
mal que se fizesse aos doze ou treze anos. A primeira comunhão, recebida
em 19 de abril de 1818, permanecerá na memória de Francisco como mo-
mento de intimidade muito intensa com o Senhor. Dezesseis anos mais tar-
de, escreveu: “Receber Jesus Cristo como no dia da Primeira Comunhão”. E,
quando mais avançado em anos, muitos coirmãos notarão a alegria que ilu-
minava o semblante de Francisco, quando regressava da comunhão. É uma
das características de sua santidade: o grande respeito, a grande alegria na
recepção da  eucaristia, momento vital de seu dia em que o coração se abre
ao Senhor.

O sonho de um jovem padre
Marcelino Champagnat dá-se conta, com muita dor, da preocupante falta de
instrução e da ignorância religiosa das crianças, dos jovens e dos adultos de
sua paróquia. Não há professores, e a Revolução Francesa difundiu idéias an-
ticristãs.

Começa a pensar seriamente numa Congregação, cujo objetivo seria o ensino
da juventude, mas ensino que cuidasse do homem todo: o cidadão e o cristão,
em ambiente de simplicidade, sinceridade, amor às crianças e aos jovens. So -
nha em escola que fosse uma como família. Os educadores olhariam para Ma-
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ria como modelo e se deixariam impregnar por seu espírito maternal. No seu
coração se esboça o retrato dos futuros Irmãozinhos de Maria.

No Seminário Maior, já tinha concebido esse projeto e recebido a delegação de
realizá-lo da parte dos colegas padres que, junto com ele, se consagram à Vir-
gem Maria, no santuário de Fourvière. Esse grupo, aos poucos, formará a “So-
ciedade de Maria”, dedicada à pregação e às missões. Marcelino também se
tornará, mais tarde, Padre Marista.
Em 28 de outubro de 1816, Marcelino é chamado à cabeceira de João Batista
Montagne, jovem de 17 anos, às portas da morte e quase totalmente ignoran-
te da vida cristã. Para Marcelino, é o sinal que o céu lhe dá. Sem tardança, é
necessário lançar a Congregação dos Irmãos.
Em 2 de janeiro de 1817, acolhe dois jovens que desejam partilhar-lhe o so -
nho: João Maria Granjon, antigo soldado de Napoleão, e João Batista Audras,
que pensam na vida religiosa. A Congregação dos Irmãozinhos de Maria aca-
ba de nascer.

Nas pegadas de Marcelino: 1818-1839
Esses jovens que rezam, trabalham e estudam em torno de Champagnat, com
o objetivo de um dia se tornarem religiosos educadores, atraem a atenção do
jovem Gabriel. Quer unir-se a eles e formar-se como eles.
O Pe. Champagnat  o acolhe. É o sexto membro do grupo. Foi em 6 de maio,
três semanas apenas depois da primeira comunhão. Os colegas são mais cres-
cidos, mas isso não tem importância. O Pe. Champagnat vai ocupar-se, de ma-
neira particular, na formação espiritual e intelectual de Gabriel; dá-lhe lições
de Latim, em vista de possível apelo ao sacerdócio.

A todos esses jovens o Pe. Champagnat dá formação pedagógica simples, mas
suficiente para responder às necessidades das crianças e dos jovens do campo.
Cuida muito de sua formação espiritual, orienta-os para a santidade: “Tornar-
se Irmão, diz-lhes, é comprometer-se a se tornar santo!”. Esse ideal o jovem
Francisco o toma a sério. Procura seguir os passos de Marcelino. A santidade
de Francisco germina no cruzamento da fé materna e da fé do novo coadjutor.

A partir de 1818, esses jovens aspirantes emitem promessas, que os preparam
à consagração total de sua vida ao Senhor. Essas promessas comportam: obe-
diência, colocação em comum dos bens e aceitação de instruir gratuitamente
as crianças que o pároco considerar indigentes.

Gabriel, decidido a se tornar Irmãozinho de Maria, se compromete com as pro-
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messas em 8 de setembro de 1818, festa do nascimento da Virgem Maria. Não
completou ainda onze anos. Nesse dia recebe o hábito religioso (não é ainda a
batina) e o nome de Irmão Francisco, recordação da mãe. A consciência deli-
cada e o grande sentido da responsabilidade fazem dele um jovem já maduro.

Professor aos 12 anos
A obediência convida rapidamente Francisco a demonstrar sua disponibilida-
de. O Pe. Champagnat necessita de um terceiro Irmão para a escola de Mar -
lhes. Escolhe o jovem Francisco. Foi num dia de janeiro de 1821 em que ne-
vara bastante. Dois Irmãos partem para Marlhes: o Irmão Lourenço, que subs-
tituirá o Irmão Luís, chamado para La Valla, e o Irmão Francisco. Em dado
momento, o jovem Francisco tem dificuldade em caminhar (bolhas nos pés?).
O Irmão Lourenço, rapaz robusto, não dúvida, coloca-o nos ombros, e a ca-
minho!
Apesar da idade, doze anos e meio, Francisco vai demonstrar que é apto para
o ensino. De manhã, prepara o almoço dos Irmãos e dos alunos semipensio-
nistas: batatas, toucinho e uma boa sopa. De tarde, assume o grupo dos atra-
sados, ensina-lhes a leitura, o catecismo e as orações.
As crianças, nessa época, apenas freqüentam a escola nos dias de inverno,
quando os trabalhos nos campos ficam parados. Ao ver que os Irmão ensinam
bem, até os jovens de 14, 15 e 16 anos aproveitam a ocasião. Isso cria situa-
ção esquisita. Francisco tem 12 anos, mas deve ensinar a jovens mais velhos
do que ele. Diz-se que subia numa pedra, ocultada pela secretaría, para pare-
cer maior.

O braço direito de Marcelino
Depois das primeiras experiências da vida prática, Francisco vai queimar eta-
pas e achar-se ao lado de Champagnat. No famoso ano de 1824, o da cons-
trução de l’Hermitage, está entre os Irmãos que ajudam o Fundador nos tra-
balhos: demolir o rochedo, extrair areia que se junta a um pouco de cal, pre-
parar tábuas, levantar os andaimes...
Em 1825, com 17 anos, é diretor da escola de Boulieu.

1826 é ano trágico para a novel Congregação. Marcelino cai gravemente do-
ente. Courveille, um do grupo de 1816, trama contra ele. João Maria Granjon
o abandona. Terraillon, único padre que ajudava, deixa também l’Hermitage.
No entanto, é exatamente nesse ano que Francisco emite os votos perpétuos e
anota em seus cadernos: “Ser tíbio, para mim, seria a repreensão mais amar-
ga... Meu corpo é como templo, cujo coração é o santuário”.

14

Irm
ão

 F
ra

nc
isc

o
Ga

br
iel

 R
iva

t(
18

08
-18

81
)



É também em 1826 que Marcelino convoca Francisco para l’Hermitage e o
nomeia superior da casa e mestre do noviciado. Daqui em diante a vida de
Francisco se desenrolará em l’Hermitage, junto ao Fundador de quem se tor-
na o braço direito e, com certeza, o discípulo que lhe assimila melhor o espí-
rito e transcreve nos cadernos muitos pensamentos do Fundador. Assim Fran-
cisco torna-se para nós um caminho a percorrer, se quisermos remontar à es-
piritualidade das origens.

Nesses primeiros anos em l’Hermitage, descobrimos um Ir. Francisco de cu-
riosidade intelectual espantosa. Acha meios para adquirir boa formação em
Gramática e em Matemáticas, mas também em outras disciplinas, como Quí-
mica, Ciências Naturais, História da Bíblia, História Antiga, Literatura e Agri-
mensura. É certamente homem muito inteligente, mas que a saúde convida à
moderação.

No universo do saber, um ramo o apaixonará sempre: a Farmácia. Aprende a
preparar remédios, o que lhe permitirá ser enfermeiro boa parte da vida.
Conserva-se um volume de 850 páginas, escrito de próprio punho, em que se
encontram o diagnóstico e o tratamento de muitas doenças. É um tesouro,
que pode servir a pesquisadores desejosos de conhecer algo a respeito da me-
dicina e dos medicamentos da época. O enfermeiro se aperfeiçoa diariamen-
te, coloca em dia ungüentos e até uma bebida de nove plantas medicinais,
maceradas em aguardente. É a fórmula que, aperfeiçoada, originará o “Ar-
quebuze”, denominado “Alpestre”, na Itália: vulnerário composto de 34
plantas aromáticas.

Ao mesmo tempo, é mestre de noviços avisado. Anota: “O mestre de noviços
deve insinuar-se no espírito de cada um deles, antecipar-se e procurar conhe-
cer todas as suas dificuldades, inquietações, etc., quanto ao regulamento ou
quanto à sua vocação”. Adivinhamos o futuro Superior-Geral, que escreverá
aos Irmãos cartas repletas de sabedoria.

Quando Marcelino tiver de ir a Paris, em 1836 e 1838, e lá ter longa estada
com o objetivo de conseguir a autorização oficial do seu Instituto, é Francisco
quem o substitui, é a ele que Marcelino informa a respeito de suas diligências.
É ainda Francisco quem dirige l’Hermitage, quando Marcelino se põe a ca-
minho para visitar as escolas. É também testemunha de todos os aconteci-
mentos que marcam a história dessa casa, relatados nos seus cadernos. É ele
quem vai denominar l’Hermitage “O grande relicário do Padre Champagnat”.
Chegado aos 31 anos de idade, os confrades o elegem Diretor-Geral. Substitui
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o Pe. Champagnat, cuja saúde se deteriorou fortemente, devido ao muito tra-
balho e a todos os problemas que teve de assumir.

Sozinho à testa do Instituto: 1840-1860

Marcelino falece a 6 de junho de 1840, e Francisco encontra-se à testa de jo-
vem Congregação, que conta 280 Irmãos e 48 escolas. 
Por felicidade, vai governar com a ajuda do Ir. Luís Maria e do Ir. João Batis-
ta, seus Assistentes e Conselheiros. O entendimento entre eles é tão perfeito
que, no Instituto, são designados os “três um”.  O Superior tem a sabedoria de
nada mudar no regulamento e nos costumes que o Fundador deixou aos Ir-
mãos. Quis ser “seu retrato vivo”, e os Irmãos estavam contentes com essa con-
tinuidade.
Francisco, de imediato, teve de resolver questões urgentes. A mais premente
era a fusão dos Maristas com os Irmãos da Doutrina Cristã, de Valence, que
gozavam da aprovação legal. Essa fusão permite aos jovens Irmãos Maristas
evitar o serviço militar que, então, durava de seis a sete anos. A fusão deu-se
em 1842. Dois anos depois, o Ir. Francisco conseguiu a união com os Irmãos
de Viviers. Serão no Instituto duas Províncias florescentes que fundarão mui-
tas missões.

A Congregação conhece anos de crescimento rápido. Em 1844 conta 370 Ir-
mãos, 126 noviços e 75 postulantes. Os Irmãos estão presentes sobretudo no
Centro, Sudeste e Norte da França, e 9 trabalham nas missões da Oceania.

As Circulares que o Ir. Francisco escreve são curtas, numerosas, simples. Os
Irmãos nelas descobrem o coração do seu Superior, sua grande devoção à
Boa Mãe, a lembrança afetuosa de Marcelino Champagnat, a preocupação
pela educação das crianças, pela catequese e a insistência sobre a oração.
Sua Circular sobre o Espírito de Fé oferece reflexão mais profunda, faz ex-
ceção por sua extensão, revela a importância que o Ir. Francisco dá à fé tan-
to para a vida da Congregação, quanto para a solidez da vocação de cada Ir-
mão. Ela diz também onde se encontra o coração de sua própria vida espi-
ritual.

Reconhecimento do Instituto
Na França, Carlos Luís Bonaparte chega ao poder em 1848. O Ir. Francisco
empreende as diligências para obter o reconhecimento legal do Instituto. Rei-
nicia os passos de Marcelino, que anunciara um reconhecimento muito vanta-

16

Irm
ão

 F
ra

nc
isc

o
Ga

br
iel

 R
iva

t(
18

08
-18

81
)



joso. As negociações serão longas e difíceis. O Ir. Francisco deve permanecer
diversos meses em Paris para entrar em contato com pessoas, de cujo apoio ne-
cessita. Em 20 de junho de 1851, o decreto é assinado pelo Príncipe Presidente
Carlos Luís Bonaparte. Para o Ir. Francisco e para o Instituto é uma vitória
brilhante.
O decreto reconhecia:
– o caráter religioso da associação;
– sua existência civil, como entidade de utilidade pública;
– a autorização para se expandir em toda a França, com todos os direitos ci-
vis.

O Ir. Francisco está consciente de ter recebido do céu graça excepcional, pela
qual deve demonstrar a maior gratidão possível. Por essa razão, prescreve pa-
ra toda a Congregação orações de ação de graças. Como lembrança imorre-
doura do acontecimento, adquire uma estátua de Nossa Senhora das Vitórias,
que fez erigir nos jardins de l’Hermitage.

Convida assim o Instituto a se lembrar dessa graça e a renovar sua gratidão à
Boa Mãe.

Faz o mesmo com uma estátua de São José, a quem o Instituto tinha fervoro-
samente invocado para obter a autorização.
Quando visitamos l’Hermitage e contem-
plamos essas duas estátuas, também deve-
mos nos recordar da graça do reconheci-
mento legal do Instituto e deixar a gratidão
subir aos corações.

O Instituo Marista cresce
No momento do reconhecimento legal, a
Congregação conta 826 Irmãos. Os pedidos
para a fundação de escolas se multiplicam.
É impossível atender a todos. A sociedade
muda, e os Irmãos necessitam de formação
mais demorada e mais sólida.
É assim que pensa o Ir. Francisco. Deseja
que os Irmãos se formem bem e mante -
nham o fervor religioso dos primeiros tem-
pos. Aos diretores, que recebem os jovens
Irmãos, escreve: “Uma coisa que não se de-
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ve esquecer é que a formação dos jovens Irmãos é apenas esboçada nos novi-
ciados; ela deve prosseguir em todas as casas a que os candidatos são envia-
dos”. Para os Irmãos que dirige quer ser “o retrato vivo” do Fundador, imi-
tando-o quanto possível, trabalhando como ele, conserva como ele a serenida-
de em toda as circunstâncias e, como ele, mostrando-se próximo, interessado,
simples. Gosta de acolher os Irmãos; escreve-lhes cartas bem personalizadas e
afetuosas em que transparece a fraternidade.

Capítulo Geral de 1852
O Ir. Francisco chega ao duodécimo ano de seu mandato. Nesse período, foi
possível resolver as dificuldades e aumentar em número. É o momento de re-
alizar o Capítulo Geral.
Este é uma reunião de delegados, cujo papel é refletir sobre o que foi realiza-
do, sobre os pontos fracos, e dar ao Instituto um programa de ação.

O Capítulo se desenrola em três sessões. A de 1852 vê a edição das Regras Co-
muns, que permanecerão quase imutáveis durante um século. No decorrer da
sessão de 1853, o Capítulo aborda sobretudo questões pedagógicas: isso dará
nascimento ao livro O Guia das Escolas. Na terceira sessão, em 1854, as Cons-
tituições e as Regras do Governo serão colocados em dia. O Instituto consoli-
da assim sua organização.

Em 1858, os Irmãos recebem uma breve Circular, que faz eco à biografia do
Pe. Champagnat: “É uma narração detalhada da bondade e dos favores da
Virgem Maria para com o Fundador e sua obra”. A biografia do Fundador tin-
ha sido publicada em 1856. Foi  o trabalho do Irmão João Batista Furet.

Durante esse ano e o seguinte, o Ir. Francisco e o Ir. Luís Maria se dedicam às
diligências necessárias para obter a aprovação oficial do Instituto por parte da
Santa Sé. Ele também visita as comunidades e as escolas, sempre mais nume-
rosas.

Mas suas forças declinam. Convoca novo Capítulo Geral, em 1860, que ele-
gerá o Ir. Luís Maria como Superior-Geral. Ele próprio dá sua demissão e po-
de retirar-se a l’Hermitage. Escreve: “Tive 20 anos para me preparar a ser
superior; 20 anos para exercer essa função; será que terei 20 anos para re-
parar?”.

O Ir. Francisco foi Diretor-Geral de 1839 a 1852; depois, Superior-Geral de
1852 a 1860, depois da decisão do Padre Colin de deixar total independência
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ao ramo dos Irmãos, conforme parecer da Santa Sé. Nesse período a Congre-
gação conheceu:
1 em 1842, a fusão com os Irmãos de Valence, dependendo do Pe. Mazelier;
2 em 1844, a união com os Irmãos de Viviers;
3 em 1851, o reconhecimento legal do Instituto;
4 em 1852, o Capítulo Geral, que se prolongará em 1853 e 1854;
5 em 1852, o aparecimento das Regras Comuns;
6 em 1853, a publicação do Guia das Escolas;
7 em 1853, a aquisição da propriedade de Saint-Genis, onde se estabelece-

rá a nova Casa Geral;
8 em 1854, a edição das Constituições e das Regras do Governo será obra

da terceira sessão do Capítulo Geral;
9 em 1856, a edição da biografia do Fundador;

10 em 1858, as primeiras diligências para fazer reconhecer o Instituto em
Roma;    

11 a extensão da Congregação por toda a França, a abertura de estabeleci-
mentos na Bélgica, um na Inglaterra e quatro comunidades na Ocenia.
Em seu generalato, 19 Irmãos são enviados para lá;

12 o desenvolvimento, passando de 280 Irmãos para 2086, de 48 escolas pa-
ra 379, de 7.000 alunos para 50 000.

Um dos aspectos que caracterizaram sua liderança, e que muitos Irmãos re-
conheceram, foi sua paternidade, sua bondade com os Irmãos, sua sabedoria
feita de compreensão, paciência e misericórdia. Alguns falam até de ternura
maternal. Um Irmão doente deixa este depoimento: “Ao partir para Roma, o
Ir. Francisco veio visitar-me e, apesar do que possa haver de repugnante jun-
to a um doente, abraçou-me tão cordialmente, dizendo-me palavras tão
amáveis que fiquei confuso e comovido até às lágrimas. Depois de sua parti-
da, eu repassava todo o dia esse testemunho de afeição. Não, não, a afeição
de minha terna mãe não poderia ter sido mais sensível; ter-me-ia comovido
menos”.

Um Irmão entre os demais: 1860-1881

Depois de deixar o Instituto nas mãos do Ir. Luís Maria, Francisco é nomeado
superior da comunidade de l’Hermitage. Antes de deixar a nova Casa Geral
(Saint-Genis-Laval) para regressar a l’Hermitage, abençoou o Ir. Luís Maria
com esta fórmula: “Que o Senhor lhe dê a autoridade de pai, a ternura de mãe
e lhe conceda a graça de nos conduzir ao céu”. Enfatiza, assim, o que o pre-
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ocupava como Superior-Geral: a autoridade do pai, a ternura da mãe, a dire-
ção firmemente mantido para Deus. 

Superior da comunidade de l’Hermitage, Francisco se ocupará também da
horta e de um jardinzinho de plantas medicinais. Dedica muito tempo à leitu-
ra e redige suas recordações da casa.

Em 1863, as Constituições são reconhecidas por Roma. É necessário novo Ca-
pítulo Geral. O Ir. Luís Maria é confirmado Superior-Geral. O Ir. Francisco
tornar-se-á Irmão entre os demais: não desejava outro título que o de Irmão-
zinho de Maria ou de “Avô”. Toma a resolução de “consagrar para o bem do
Instituto, Irmão entre os Irmãos, todo o tempo de vida que lhe restar”. Adi-
vinha que, doravante, sua vocação será sobretudo contemplativa.

De suas reflexões e ensinamentos, resumimos o referente à oração na vida re-
ligiosa: “O religioso deve ser essencialmente homem de oração. A oração deve
tornar-se, ao praticá-la todos os dias, sua ocupação familiar; deve ser como
sua respiração, seu elemento, sua vida, seu alimento”. É variante do que nos-
so Fundador denominava ‘o ponto capital’.

Em 6 de maio de 1872, nova inundação do Gier fornecerá ao Ir. Francisco
ocasião de manifestar seu espírito de fé. Coloca seus dois escapulários nas duas
janelas do quarto. Logo, segundo as testemunhas, a chuva cessa; o nível do
riacho desce; o céu se desanuvia e desaparece todo o temor. O muro do pátio
do noviciado ficou deteriorado por mais de dez metros, mas o prédio está in-
cólume.

O declínio
Em 1876, o Ir. Francisco é vítima de apoplexia fulminante, que lhe paralisou
o lado direito. O prognóstico é grave, quase desesperador. Os Irmãos rezam in-
tensamente por ele: o perigo se afasta, cura-se parcialmente e viverá ainda cin-
co anos.

Depois de ter sido modelo de Irmãozinho, mestre, diretor, Superior-Geral e en-
fermeiro, será doente-modelo pela paciência, doçura, regularidade em todos os
atos da comunidade, pelas orações pelos pecadores e defuntos.

Seus primeiros companheiros, um depois do outro, morrem antes dele. São os
Irmãos Luís, Estanislau, Lourenço, João Batista, Bartolomeu, Luís Maria. Fi-
ca sozinho, aguardando que Deus o chame.
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Esse chamado chega em 22 de janeiro de 1881. Ao meio-dia, nota-se sua au-
sência na visita comunitária ao Santíssimo Sacramento. Vai-se ver no quarto:
está inconsciente, de joelhos, perto da cama. Administra-se-lhe o sacramento
dos doentes. Pelas seis horas da tarde, entrega a alma a Deus.

O corpo será exposto no locutório da casa, sobre um leito ornado de rosas.
Dessa forma, pode ser venerado por multidão de homens e mulheres que che-
gam a l’Hermitage, à medida que a notícia de sua morte é conhecida. Muitas
pessoas tocam-lhe o corpo com objetos de piedade em sinal de veneração.

A assistência aos funerais é muito grande, apesar do frio e da espessa camada
de neve que recobre a terra.

Na morte do Ir. Francisco, como na do Pe. Champagnat, as pessoas da região
comentam: “Morreu um santo!”. No entanto, era apenas conhecido, exceto das
pessoas que vinham consultar o conhecedor de ervas e de remédios baseados
em plantas. Embora a gente o conheça pouco, isso não impediu a difusão de
misteriosa influência e grande admiração a seu respeito. Os que visitavam l’-
Hermitage garantiam que “seu rosto se iluminava, ao receber a comunhão, e
quando regressava ao lugar seu rosto parecia transfigurado”.

É natural que seu túmulo tenha sido colocado ao lado daquele do Pe. Cham-
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pagnat. Em 1924, os restos mortais foram transportados para o interior da ca-
pela de l’Hermitage, onde ainda podem ser venerados hoje.
Essa transferência é uma preparação para a causa de beatificação do Ir. Fran-
cisco. Esta começou em 1910, pelo processo diocesano, em Lião. O papa Pau-
lo VI o declarou Venerável em 4 de julho de 1968. Com esse título, a Igreja re-
conhece que praticou as virtudes cristãs de maneira heróica, em particular a
fé, a esperança e a caridade.

O Irmão Francisco merece ser invocado. Pode, perfeitamente, ser patrono dos
ecologistas ou dos enfermeiros, mas sobretudo das pessoas que se esforçam pa-
ra santificar-se em todas as circunstâncias da vida.

Para nós, Irmãos, e para quem vive o espírito marista, se Marcelino é o pai que
admiramos, que amamos e de quem nos sentimos próximos, Francisco é, cer-
tamente, o Irmão de coração sempre desperto para nos compreender e ajudar.
Seu amor e santidade marcaram nossa família; garantiram-lhe a continuida-
de do espírito das origens. Francisco é modelo de santidade e identidade ma-
rista, excelente retrato do Irmão Marista.

Mais de um século após sua morte, permanece nosso irmão. Ainda hoje nos
ama e intercede em nosso favor junto à Boa Mãe e ao Senhor Jesus. Merece ha-
bitar o céu de nossas amizades e nossa oração.
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Oração para pedir uma graça:

VVenerável Irmão Francisco,

o Senhor te atraiu a si desde a infância

ao pedir-te de servi-lo

numa vida verdadeiramente santa.

Obtém-nos saber ir, como tu,

“a Jesus por Maria”,

na boa vontade, simplicidade

e abandono filial.

Que tua oração, unida à de Maria, 

nos obtenha também a graça de....

e a alegria de louvar o Senhor

que atende sempre nossas orações

de forma visível ou invisível. Amém!
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Oração para pedir Vocações:

I rmão Francisco,

o Senhor quis fazer de ti

um santo da vida cotidiana, 

santificada pelo trabalho e pela oração,

na vocação de Irmão Marista.

Tu te abriste a Deus,

te consagraste a Maria,

e as vocações de Irmãos floresceram ao redor de ti.

Hoje te pedimos

que olhes nossa Família

para que se renove

pela acolhida de jovens

desejosos de se doarem totalmente a Deus,

como educadores consagrados,

apóstolos da juventude de hoje.

Venerável Irmão Francisco,

intercede por nossa Família,

com Marcelino, com todos os Irmãos do céu

e Maria, nossa Boa Mãe,

junto do Cristo, nosso único Senhor. Amém
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Quatro retratos:

O Irmão, o Enfermeiro,
o Superior, o Místico
Ir. Gabriel Michel

O Irmão

Apresentar, em nosso herói, o IRMÃO, isso quer dizer, antes de tudo, o Irmão-
zinho, até mesmo o pequeno Irmãozinho, dado que é o sexto do grupo de ado-
lescentes e jovens, ele, menino de 10 anos, que o Pe. Champagnat deve privi-
legiar um pouco. Tem o direito de estudar Latim e, mais genericamente, de
consagrar maior tempo aos estudos do que ao trabalho manual. Que uma vez
ou outra, isso ocasione pequenas invejas ou, em todo o caso, alguma observa-
ção agridoce: “Com certeza, não vamos pedir isso ao Gabriel!”, é sempre pos-
sível, mesmo em comunidade muito fervorosa. É preciso enxugar uma lágri-
ma e... calar-se.

Apesar de tudo, é um pouco extraor-
dinária essa situação do Irmãozinho.
O leitor católico respeitará essa santi-
dade nascente, dizendo para si mesmo
que não se deve aprofundar demais
esse caso realmente excepcional: con-
sagrado a Maria, desde a idade de 5
anos, Irmão, ou mesmo aos 10 anos!!!
Para o agnóstico, realmente pesquisa-
dor, talvez surja uma interrogação
mais prolongada: “Esse menino tão
marcado espiritualmente, e até a sua
velhice, vejamos como permanece co-
erente no embate social”.

Acompanhemos, portanto, esse Ir-
mãozinho que, aos 12 anos, já se tor-
nará um pouco cozinheiro, um pouco
professor numa comunidade ativa.
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Veja, ei-lo bloqueado na caminhada para essa primeira comunidade e prosse-
guindo o caminho sobre os ombros robustos do Irmão Lourenço. Isso que é re-
almente fraternidade! Nos dias seguintes, o Irmão Lourenço lhe ensinará a fa-
zer uma omelete, um purê, a utilizar bem os pedaços de toucinho ou algum
frango, donativo da família de um aluno. Fazem-se as refeições juntos, reza-
se juntos, ri-se juntos. Oh! o tempo livre é contado: os alunos estão aí todos os
dias, mesmo aos domingos. E há os semipensionistas, porque vindos de povo-
ados muito afastados, não podem voltar para casa ao meio-dia. É necessário
repartir as tarefas para agüentar cada dia até ao anoitecer. Ninguém vai se
queixar. Nas fábricas, somente em 1836 se fará greve para exigir dias de 11
horas, em lugar de 12 (sobre 6 dias, evidentemente!).
Felizmente, a Regra impôs um tempo de oração, que é necessário achar, na
calma. E também uma hora de estudo religioso cotidiano em que se tem, tal-
vez, muita vontade de dormir. Há entendimento cordial entre os três rapazes,
que só conheciam os trabalhos da lavoura e, agora, se empenham em cumprir
bem o encargo de educadores que satisfaz os pais.

Gabriel se tornou Irmão Francisco, quando revestiu o hábito preto dos pri-
mórdios da Congregação. Alguns anos se passam e ei-lo diretor aos 17 anos,
responsável por uma comunidade. O padre Dumas lhe propõe um ideal bem
austero na vida de Irmão: “Mantenha sempre aspecto grave, não o de sua ida-
de, mas de seu estado; conserve grande modéstia nas ruas e sobretudo na igre-
ja. Observe e faça bem observar a Regra e que haja subordinação”. O superior
jovenzinho solicitará ao Pe. Champagnat de lhe compor uma oração para aju-
dá-lo a enfrentar, por um lado, os alunos de 11 a 13 anos da aula mais adian-
tada, e, por outro, a responsabilidade de “observar e fazer observar a Regra”.
Será necessário, eventualmente, repreender um confrade que está se tornando
negligente? Para isso existe a culpa semanal em que se advertem reciproca-
mente as falhas ou defeitos. Na verdade, ser Irmão não é função sem compro-
misso, quando se trata de caminhar juntos para a santidade!

Dentro em breve, aliás, o Irmão Francisco voltando a l’Hermitage deve en -
carar duas outras formas de fraternidade. Adquirirá grande competência em
cuidar dos doentes e é bem nessa função que se poderá viver mais concreta-
mente a atitude fraternal.  Além disso, será responsável pelos noviços e, em-
bora muito jovem, seu trabalho situar-se-á entre paternidade e fraternidade.
Receberá confidências; devolverá confiança aos que acham muito dura a vida
religiosa; saberá rir com os que necessitam expandir-se; não lhes imporá seu
estilo de vida pessoal: todos não tiveram família excepcionalmente religiosa
como a sua. É necessário, nesse percurso de um ou dois anos, discernir muito
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suavemente os verdadeiros candidatos e os que simplesmente vieram por cu-
riosidade.

Nos últimos anos da vida de Marcelino Champagnat, o Irmão Francisco já é
responsável pelo conjunto da Congregação, porque as ausências do Fundador,
por vezes, são prolongadas. Isso o prepara para o papel de sucessor eleito. Me-
nos que qualquer outro não esquecerá os conselhos do Testamento Espiritual:
“Que se possa dizer dos Irmãozinhos de Maria, como dos primeiros cristãos:
vede como se amam”. E Deus sabe quantas vezes dirá ou escreverá a este ou
àquele Irmão: “Amo-o; esteja convencido disso”.  Mesmo, e sobretudo, quan-
do tenha de censurar tal ou qual comportamento.

Nisso ainda, não se trata apenas de palavras. No Testamento Espiritual, Mar-
celino pôde dizer: “Suplico muito humildemente a todos quantos possa ter
ofendido ou escandalizado de algum modo, embora desconheça ter ofendido
voluntariamente a alguém, queiram perdoar-me... ”. E o Irmão Francisco sa-
be que, por exemplo, o episódio dito das “meias de pano” foi doloroso, e Mar-
celino teve de mostrar-se muito severo. São Paulo não foi severo mais de uma
vez, ele que, no entanto, insistia sobre a caridade? Sim, a verdadeira caridade
sabe ser exigente, porque é preciso considerar o bem do conjunto. O Irmão
Francisco, perante o primeiro verdadeiro Capítulo Geral de 1852, deverá en-
frentar uma nova situação: uma democracia, um pouco desconhecida até en-
tão, de que alguns querem aproveitar para abaixar o nível de fervor, sob pre-
textos discutíveis ou completamente falsos. Punirá muito severamente um dos
cabeças, que deverá retrogradar e pôr-se na fileira dos principiantes. Punição,
mas, sem dúvida, também apoio ao faltoso pela oração e pelo contato pesso-
al. Em todo o caso, esse não somente não se revoltará, mas se submeterá com
humildade bastante estupefaciente que lhe permitirá, depois de dois anos de
penitência, retomar seu lugar e papel anteriores.

Sim, isso também é ser Irmão, conforme o Irmão Francisco escreveu no dia de
sua eleição: “Unidos de coração e de espírito e trabalhando de comum acor-
do para a glória de Deus, a honra de Maria e o bem da religião, como bons e
fiéis servidores, como filhos dóceis e obedientes, teremos a consolação de viver
e de morrer santamente numa sociedade fervorosa. [...] Meus Irmãos aliviarão
meu fardo pelo zelo ardente na perfeição de seu estado, pela manutenção da
disciplina religiosa, pela sincera e completa dedicação ao bem da Sociedade,
pelo acordo mútuo e perfeito em santa união de orações e de boas obras”. É
o ideal que é necessário achar sem cessar e reencontrar conforme as circuns-
tâncias, mesmo quando estas nos põem à prova.
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Sucedem-se 15 anos mais tranqüilos com apenas o encargo da comunidade de
l’Hermitage em que a boa vontade parece ter sido bastante geral.  É o avô e
ao mesmo tempo Irmão a quem se pede conselho, que dirige espiritualmente
de viva voz ou por carta os que recorrem a ele, que está sempre disponível pa-
ra os Irmãos doentes, tão desejosos de receber sua visita (ver o “Enfermeiro”).

O ponto final são os 5 anos de hemiplegia em que é necessário tornar-se de-
pendente, ser Irmão assistido, que acolhe com toda a simplicidade a ajuda fra-
terna, que não se quereria sobretudo recusar ao amável avô.
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Na farmácia do Ir. Francisco



O enfermeiro

Os Irmãos se instalam em l’Hermitage na primavera de 1825 e bem depressa se-
rá necessário pensar no cemitério porque a esperança de vida não é elevada nes-
sa época, e a tuberculose é particularmente temida por filhos de camponeses, ha-
bituados ao ar livre, e que devem passar horas em lugares muitas vezes exíguos,
superpovoados de alunos ou em pátios poeirentos. Os que só fazem objeções a
Champagnat não tardarão a dizer-lhe que se morre jovem em sua Congregação.
Mais jovem do que alhures, não foi demonstrado em absoluto – poder-se-ia até
provar o contrário – mas, enfim, ele vai se preocupar do problema bem depres-
sa. Em rodízio, diversos Irmãos serão encarregados de cuidar dos doentes, e, pe-
lo menos a partir de 1826, o Irmão Francisco dedica a isso parte de sua ativi-
dade. Estará já interessado em plantas medicinais?  Fala-se de um Curso de Me-
dicina que ele seguiu. Em todo o caso, vai organizar coleções de remédios para
doenças, seja benignas, como gripe e resfriados, ou graves, como o cólera, que
vão grassar diversas vezes durante sua vida. Em sua biografia: “60 anos de his-
tória marista; 1996”, encontrar-se-ão alguns desses remédios simples e eficazes,
embora desagradáveis para “organismos delicados”. Parece também que sua
“água de l’Hermitage” e sua ratafiá (licor aromático) de nove plantas tenham
algo a ver com o futuro “arquebuse”, que o Irmão Emanuel aperfeiçoará.

Sabe valer-se das celebridades médicas da época, co-
mo Laennec ou Récamier, mas sobretudo, vai rapida-
mente confirmar-se conhecedor das plantas medici-
nais. Na preparação da causa de beatificação, o ad-
vogado do diabo, que realmente não tinha muita coi-
sa a censurar-lhe, vai achar nele demasiada obstina-
ção em organizar um jardinzinho reservado às suas
plantas ou ervas medicinais. Há... encolher de om-
bros que se perdem!
Tendo ele próprio saúde fraca, será mais compassivo
com os que são como ele. Não é questão de ele se jul-
gar curador infalível. Se alguma doença é reservada
ao médico, este é chamado. Em muitos casos, porém,
ele próprio sabe os remédios que devem ser aplicados.
Quando for Superior, haverá casos em que poderá di-
zer a tal Irmão: “Não se preocupe, faça primeiramen-
te o retiro, depois consultaremos o médico”. E o Ir-
mão constata no fim que não há mais necessidade de
ir ao médico.
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Ir. Francisco gostava de
cultivar plantas medicinais



Se é enfermeiro, se continua a sê-lo um pouco durante o generalato e, sobre-
tudo, quando regressa definitivamente a l’Hermitage, não é somente para cu-
rar corpos, embora tenha bons resultados. Digamos, em primeiro lugar, que
consagra bastante tempo em visitar os doentes, podendo assim aconselhar ou-
tros enfermeiros ainda inexperientes. Tem sua provisão de remédios no quar-
to, porque deve também prepará-los.

Uma de suas resoluções é clara: “Vendo Jesus Cristo na pessoa dos doentes, irei
visitá-los e ajudá-los quanto puder”. Inquieta-se, portanto, com o alívio que
pode oferecer em relação à sede, o frio, o calor, mas acredita também na água
benta de que a Igreja nos mune por ocasião da vigília pascal: “Deram-lhe água
benta? Isso faz tanto bem!”.

O doente percebe que deve preparar-se para sarar ou talvez para morrer. De-
pois de se fazer uma novena para pedir a cura, pode-se considerar a possibi-
lidade de outra para “o cumprimento da santa vontade de Deus”. Por expe-
riência pessoal, sabe que “o mau estado da saúde corporal é augúrio de êxito
das obras espirituais”. Não é necessário explicitar que aí estamos no mundo
da fé. “Oh! como, na minha morte, gostaria de ter a felicidade de estar aos
cuidados de Irmão tão bom!”, exclama um de seus assistidos.

Essa visão sobrenatural dos acontecimentos, quando vinda do Irmão Francis-
co, o doente a aceita mais facilmente. Sabe-se que gosta de ver os doentes, que
muitas vezes pode aliviá-los com seus remédios, mas que também pode dizer
a fulano ou sicrano: “Deixo-o aos pés da cruz com nossa terna Mãe”. Não re-
ceia dizer, com freqüência, aos seus doentes que os ama e essa afeição é mais
evidente quando a doença assume formas repugnantes. Um Irmão poderá di-
zer a que ponto ficou comovido quando o Irmão Francisco veio abraçá-lo,
quando seu aspecto não convidava para isso

Um dos princípios que se fixou tem deveras o tom da experiência: “A pessoa
que visita os doentes deve ter o coração de mãe e o sangue-frio do médico”. O
sangue-frio também de um superior que sabe, por exemplo, a importância da
quarentena. Perante a epidemia de cólera de 1854, indaga se é preciso reunir
os Irmãos, multiplicando assim os riscos. Optará por manter a quarentena
(isolamento), e tudo deu certo.

Seria necessário citar casos numerosos em que exerce seu talento de enfermei-
ro... ou seu dom de cura que camufla de alguma forma. O Irmão Barlaam, ao
preparar um altar, caiu de três metros de altura. Sofre terrivelmente. O Ir. Del-
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phinus, um gigante, o transporta sobre o seu leito, enquanto se manda vir o
traumatologista. Mas que pode fazer este diante de três costelas afundadas?
Uma pequena melhora e, de novo, sofrimentos horríveis. O Irmão Francisco
vai buscar a poltrona do Padre Champagnat: “Venha sentar-se aqui”. O Irmão
bem que quereria, mas o menor movimento o faz gemer. O Irmão Francisco,
sem rodeios, toma-o nos braços para assentá-lo na poltrona. “Carregava-me
como se fosse um bebê. Onde buscava ele essa força, ele que estava longe de
ser o Irmão Delphinus? Na oração, pareceu-me. Em todo o caso, não senti
mais nada.” 
Vê-se nisso um pouco o estilo do enfermeiro curandeiro. A exemplo do cura
d’Ars, que escondia os milagres por trás da intervenção de santa Filomena, o
Irmão Francisco poderá dizer que foi o Pe. Champagnat quem fez o milagre.

Em outras ocasiões, bastam seu talento e experiência. O Irmão Augustalis, que
se tornará Assistente-Geral, é noviço de 15 anos. Perdeu todas as forças. Nem
consegue subir os degraus da escada: “Por certo tempo, você não irá às aulas.
Irá trabalhar na cozinha. Todas as manhãs pedirá um pouco de açúcar com
alguma gotas de xarope de dedaleira”. “O ar livre, o trabalho manual duran-
te um mês ou dois – relatará mais tarde o Irmão – acabaram com as palpita-
ções que me aniquilavam. Não consultei médico algum, além do Irmão Fran-
cisco.” O Irmão Valério, em conseqüência de febre tifóide, é desenganado pe-
los médicos. O Irmão Francisco lhe diz simplesmente: “Reze a Nossa Senho-
ra”. O Irmão acrescenta: “Foi sobretudo ele que rezou por mim e fui curado”.

De qualquer forma, dado que nos últimos anos, desenvolveu-se em diversos
países um trabalho profissional de acompanhamento dos doentes terminais, as
atitudes do Irmão Francisco, visitador dos enfermos, podem inspirar enfer-
meiros, auxiliares ou outros acompanhantes. Todos não terão oportunidade de
contemplar prodígios de santidade, mas todos podem se lembrar de que a ora-
ção junto ao moribundo obtém graças. Terá sido a oração do Irmão Francisco
que obteve as que seguem? Deus é que sabe.

Foi testemunha do heroísmo do Irmão Crisóstomo que, há três anos sofria de
uma doença no peito. No decorrer dos últimos meses, os sofrimentos torna-
ram-se espantosos. Nenhum instante de sono, nenhuma posição cômoda por
alguns minutos; tosse dolorosa e contínua, chagas profundas em todo o corpo;
enorme abscesso no joelho esquerdo. E no meio de todos esses males, inteira
confiança em Deus: “Meu Deus – repetia sem cessar – tudo o que quiserdes e
quanto quiserdes; dez anos a mais, se for de vossa santa vontade. Ó meus que-
ridos Irmãos, gosto mais dos dois últimos anos de minha vida que de todos os
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demais juntos. Como é bom morrer na Socieda-
de de Maria!”.

O Irmão Francisco estava presente quando o
santo Irmão Justino morria sorrindo: “Estou
rindo porque vejo a Santíssima Virgem está aí,
vem me buscar”. 

Para um grande homem espiritual não se deve
negligenciar nenhum pormenor. Doença grave
da qual se pôde curar necessita, sem dúvida, de
convalescença. Mas atenção, é necessário que
essa convalescença não seja pretexto para omi-
tir a oração, por exemplo. O tipo de conselhos
que teve de dar a outros, o Senhor vai dar-lhe a
oportunidade de dá-los a si próprio e de ser ain-
da modelo nesse ponto. Depois do enfermeiro, o
enfermo.

Cinco anos antes da morte, é vítima de apoplexia fulminante dos membros do
lado direito. Vai sarar parcialmente, graças às orações dos Irmãos. Ei-lo no-
vamente de pé. Faz o sinal-da-cruz com a mão direita, valendo-se da mão es-
querda. Assiste a todos os atos comunitários; necessita de um coirmão para
ajoelhar-se, porque essa atitude lhe parece tão normal perante o Senhor. Se lhe
acontece cair, na ida e volta ao cemitério, não pode erguer-se sozinho, mas
aguarda pacientemente a ajuda. Aprecia as pequenas consolações: a capela
modificada, sobrelevada, conserva pelo menos o altar e o tabernáculo do Pa-
dre Champagnat. Nova estátua de Nossa Senhora das Vitórias vem substituir
a primeira que se deteriorava; e é coroada, o que significa que seu culto se tor-
nou internacional. Pode ainda participar do Capítulo de 1880, que vai eleger
o Irmão Nestor; dirigirá ao novo Superior palavras de encorajamento.

Em suma, cinco anos de repouso relativo que não o impede de escrever no diá-
rio, por exemplo, dois anos antes da morte: “Jubileu universal. Semana santa.
Jejum estrito”. Sim, fiel até o fim. E quando, pelo meio-dia de sábado, 22 de
janeiro de 1881, é encontrado vítima do último ataque, está apoiado na cama,
quase de joelhos, como para recitar o ângelus cujo toque do sino, sem dúvida,
provocou seu último movimento.
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O superior

O Irmão Francisco é Superior consciente de seus limites, sobretudo, os da sa-
úde precária. Muitas vezes não lhe faltará o desejo de dar demissão, mas cada
vez a situação lhe apresenta sinais que sabe lê-los e... prossegue. 
De saída, está envolvido numa espécie de torno. Está previsto que o eleito de
12 de outubro de 1839, seja quem for, deverá aceitar a eleição. Esta foi sua
resolução: “A vontade de Deus manifestou-se; submeto-me a ela com  doce
confiança; a mão  que  me impõe este fardo, com a outra sustentará o peso”.
Bem entendido, sua confiança repousa muito particularmente em Maria “essa
boa e poderosa Mãe” de quem, há muito tempo, já sentiu a proteção. Muito
naturalmente também, por ser humilde, vê em sua fraqueza uma boa razão
para esperar: “Deus é bom Pai que jamais abandona seus filhos e que se va-
le, quando deseja, das pessoas mais destituídas para fazê-las instrumentos de
sua glória”.

Estamos, portanto, num contexto de fé que deve confortar os que viam, na
morte de Champagnat, um vazio difícil de preencher.  O Irmão Francisco ape-
nas quer continuar o Fundador porque foi ele quem recebeu o carisma.

As circunstâncias se encarregarão de mostrá-lo sob esse ângulo. Desde novem-
bro de 1840, “chuvas torrenciais, fu-
riosa tempestade” fazem transbor-
dar o Gier. Que fazia o Pe. Cham-
pagnat em La Valla nos momentos
difíceis? Levava seu grupo de jovens
para Nossa Senhora da Piedade, re-
citando o miserere na ida e as la-
dainhas da Santíssima Virgem na
volta. Façamos o mesmo. E eis que
durante as ladainhas da Santíssima
Virgem, a chuva se acalma. Ao sair-
mos da capela, as águas se retiraram
do refeitório que tinham invadido.
A fé deve acompanhar-se da humil-
dade. O Irmão Francisco vai pri-
meiro dar-se conta de que é apenas
um “diretor-geral”, submetido ao
Padre Colin, superior do conjunto
marista: Padres, Irmãos, Irmãs.
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Ora, o Irmão Francisco tinha a idéia de utilizar melhor as construções da
margem esquerda do Gier, podendo-se fazer um moinho, um pisador e um la-
gar para possibilitar que alguns Irmãos, inaptos para o ensino, ganhassem as-
sim sua vida e ensinar a alguns órfãos uma profissão: “Outras despesas ain-
da!”, pensa o Padre Colin, e o diz sem medir muito as palavras. Imitemos,
portanto, o Pe. Champagnat que, também soube receber do Padre Colin uma
carta muito dura. Não vou formalizar críticas a meu superior, diz consigo o
humilde Irmão Francisco; é melhor ver o que convém ao conjunto marista.
Aproveitaremos para demolir uma construção da margem direita e transferir
para a margem esquerda o que existia: padaria, depósito, carpintaria, etc.

Em todo o caso, esses pequenos aborrecimentos não bloqueiam outras realiza-
ções importantes. Já faz seis ou sete anos que os Irmãos Maristas estão em con-
tato com os Irmãos do Padre Mazelier, em Saint-Paul-Trois-Châteaux. Acon-
tece que essa pequena congregação recebeu, em período favorável, o reconhe-
cimento legal do governo francês, o que a coloca ao abrigo do serviço militar,
que então é de 6, 7 ou 8 anos. Os Irmãos Maristas puderam beneficiar-se des-
se privilégio indo lecionar nas escolas do Padre Mazelier, ao chegar a época do
serviço militar. Mas agora se apresenta a ocasião de concluir uma união total
entre os dois grupos.

Todo o mundo está de acordo? É preciso reconhecer que é um pouco humi -
lhante para os Irmãos de Saint-Paul terem de dizer-se: “Não éramos bastante
dinâmicos: devemos deixar-nos envolver por outro grupo e levar-lhe o nome”.
Os trâmites vão levar em conta esse aspecto, mostrar que cada um traz algo
ao outro e dele também recebe. Mas a santidade do novo Superior vai falar
bem forte a favor da união: ver, durante alguns dias de retiro, esse homem de
Deus fala melhor que todas as considerações.
Dois anos mais tarde, em 1844, mesma decisão com outra congregação bas-
tante em dificuldade: os Irmãos de Viviers. Seu desenvolvimento estava em
ponto morto. O bispo, Dom Guibert, que se tornará bispo de Paris, estava,
pois, disposto a deixar os Irmãos de Viviers se unirem a outros. E assim outro
setor seria marista.

No norte da França, a escola de Saint-Pol-sur-Ternoise, fundada pelo Pe.
Champagnat, a 700 quilômetros de l’Hermitage, atraía também vocações do-
centes. Aí, uma senhora rica e atenta às necessidades espirituais da região, a
condessa de La Grandville, estava pronta a ajudar financeiramente as funda-
ções de escolas e será de incrível generosidade, quando descobrir o Irmão
Francisco.

34

Irm
ão

 F
ra

nc
isc

o
Ga

br
iel

 R
iva

t(
18

08
-18

81
)



Na verdade, esses primeiros anos foram um bom começo. O Senhor, porém,
queria firmar seu servidor entre os que Bossuet evoca: “Quando Deus quer fa-
zer ver que uma obra é de sua mão, começa por reduzir tudo à impotência e
ao desespero, depois age”. O ano de 1844, cheio de êxitos, vai, no entanto, ser
crucial para a saúde do Irmão Francisco. Às dores de cabeça, junta-se verda-
deira paralisia. Não sequer consegue escrever. Que fazer senão rezar? Ele pró-
prio, bom enfermeiro, não encontra nenhuma solução, e os médicos consulta-
dos, tampouco.

A comunidade, portanto, será convidada a rezar intensamente. A oração a São
José conseguirá melhora palpável e, em dezembro, uma novena a Maria Ima-
culada poderá denominar-se miraculosa. No ano seguinte, 1845, o Irmão
Francisco julgará prudente pedir que um Irmão se encarregue de regulamen-
tar, em todos os detalhes, os assuntos da Congregação. De fato, nunca haverá
uma verdadeira resposta a esse pedido, mas os dois Assistentes eleitos, Irmão
Luís Maria e Irmão João Batista, vão assumir amplamente todas as tarefas ad-
ministrativas, e nada será visivelmente mudado na direção tomada depois da
morte do Fundador.

Em todo o caso, o certo é que o Irmão Francisco torna-se cada vez mais o
acompanhante espiritual dos Irmãos. Transmite-lhes suas convicções, que são
simples e claras: “O hábito da oração constante, diz-lhes, não é incômodo. As-
sim como a boa formação à polidez, à discrição, à atitude correta podem tor-
nar-se inteiramente naturais e mesmo não exigir esforços, assim também o re-
colhimento, o fervor podem tornar-se familiares”. São Paulo diria: “Imitem-
me”. Os Irmãos compreenderam perfeitamente o mesmo conselho, sem que is-
so fosse dito.

Portanto, lidar-se-á com novo estilo de Superior-Geral: não mais o de um ad-
ministrador, mas o de alguém que se preocupa com a santidade daqueles de
quem está encarregado. Nada o impede, no entanto, de resolver problemas
muito concretos. Eis, por exemplo, a Revolução de 1848. Como em 1830, há
ameaças de saques da casa, mas as polícias de La Valla e Saint-Chamond se
declaram prontas a intervir, se amotinadores quiserem se manifestar. E depois,
afinal de contas, coloquemos a medalha milagrosa em todas as portas, e tudo
andará bem.

E, para esse Superior tão espiritual, eis que as questões urgentes se acumulam.
A Revolução de 1848 tende para maior abertura à liberdade de ensino. É o
momento de aproveitar, ou nunca mais. O Irmão Francisco vai, portanto, a
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Paris. Como o Pe. Champagnat, 12 anos antes, aborda os diversos ministérios
interessados, faz intervir as personagens de Paris ou do Loire, que podem des-
empenhar um papel positivo e, sobretudo; sabe muito bem confiar tudo isso
ao Recurso Habitual do Pe. Champagnat, no caso Nossa Senhora das Vitórias,
paróquia e associação a que estamos ligados espiritualmente desde 1838. Oh!
façamos uma promessa: Se conseguirmos o reconhecimento legal do governo
francês, colocaremos em l’Hermitage uma estátua de Nossa Senhora das Vitó-
rias e outra de São José. E a 20 de junho de 1851, Luís Napoleão, que somente
é príncipe-presidente, assina o decreto de autorização.

Em seguida, será o Capítulo de 1852 a que cumpre dar uma boa direção, sem
poupar os fautores de perturbações. A Providência dispôs muito bem as coi-
sas. Eis que  Pe. Colin chega, desde o primeiro dia, para dizer que, segundo o
parecer da Santa Sé, ele renuncia a qualquer intervenção na direção dos Ir-
mãos Maristas, com quem apenas quer conservar laços de amizade. Em outros
termos, o Irmão Francisco não é mais Diretor-Geral, mas  Superior-Geral dos
Irmãozinhos de Maria, título que já lhe reconhecera o governo francês, no ano
precedente.

Sim, com plena liberdade, dirigirá o Capítulo com mão firme, porque esse Ca-
pítulo não é para contemplar concessões, mas para reencontrar sempre me lhor
a linha de Champagnat.
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É preciso, em seguida, encarar a transferência da Casa Geral de l’Hermitage
para Saint-Genis-Laval e, portanto, empreender uma grande construção. O Ir-
mão Francisco, com certeza, lamentará seu Hermitage, mas não se trata de
opor-se a uma decisão tomada democraticamente. O Senhor, aliás, vai dis-
pensá-lo de se pôr muitas questões, porque, no momento em que a construção
de Saint-Genis-Laval termina, deve partir para Roma a fim de solicitar o re-
conhecimento pontifício dos Irmãos Maristas, como obteve o reconhecimento
legal nacional. Seis meses em Roma.

Agora, depois de vinte anos de governo, acha que pode assim mesmo pensar
na sua demissão, baseando-se nas Constituições, que pedem boa saúde para o
Superior-Geral. Em 1860, propõe, portanto, a reunião de um Capítulo Espe-
cial com essa única finalidade. O pedido é aceito; o Irmão Luís Maria é eleito
como sucessor e, em 1863, um Capítulo Regular confirmará essa escolha. Ti -
nha-se em mente um título provisório para o Superior recém-eleito e para o
antigo durante esses três anos, mas agora, deixemos tudo isso. O Irmão Fran-
cisco apenas será Irmãozinho ou, se quisermos, avô. Poderá concluir: “Tive 20
anos de preparação, 20 anos para a execução, terei 20 anos para a repara-
ção?”. Embora não tenha muito a reparar, e se esse período viu passar o nú-
mero de Irmãos de 280 para mais de 2 000, terá esses 20 anos. Na maior par-
te deles, estará ainda comandando a casa de l’Hermitage; depois, a paralisia o
tornará um simples santo enfermo.
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O místico

O Irmão Francisco dá exemplo de crescimento espiritual ininterrupto. Desde a
idade de 5 anos, é consagrado pela mãe à Virgem Maria, e ele está plenamen-
te consciente do alcance desse ato. Mais tarde, essa mãe, Francisca, de quem
levará o nome ao se tornar Irmão, ficará paralítica durante longos anos, e nun-
ca se queixará; mostrando o céu, dirá: “É lá em cima que é preciso ir”. Sem
dúvida, ela mesma é mística que sabe formar o filho querido a uma familiari-
dade com esse outro mundo que dá a conhecer aos filhos. Em todo o caso, te-
mos uma história do anjo da Guarda que protege milagrosamente seu peque-
no Gabriel, nessa mesma idade de 5 anos. É uma história que ele contará di-
versas vezes, como se  tratando de outro menino conhecido por ele, mas um
dia este ou aquele detalhe de seu relato vai traí-lo, e os ouvintes perceberão
que o beneficiado pelo milagre não era outro, mas ele mesmo.
Sim, esse pequeno Gabriel vibra, certamente, com as mesmas convicções da
mãe. Nada sabemos da sua primeira confissão que, provavelmente, terá feito
aos 7 anos, conforme exigia o Concílio de Trento. A primeira comunhão, que
o Pe. Champagnat lhe deu aos 10 anos, é um contato com Jesus, de intensi-
dade difícil de avaliar, mas que se revela, por exemplo, no apego à sua ima-
gem-lembrança, das mais simples, que denominará seu “grande tesouro”.
Sem dúvida, é também a esse contato com Jesus que se deve atribuir a deci-
são de deixar a família, três semanas mais tarde, para viver com os primeiros
Irmãos. Nada o assustava em sua vida austera, nem o levantar cedo de ma -
nhã, nem as outras formas de penitência que marcavam esses começos.

Aos 18 anos, emite votos que, no seu pensamento, são perpétuos. Nesse dia es-
tá tão radiante que o Pe. Champagnat não pode deixar de lhe dizer: “Invejo
sua alegria”. Sim, é toda a sua vida que está empenhada numa ascensão con-
tínua, como, aliás, anotará: “Quando se dá corda a um relógio público ou de
bolso, ele vai sozinho e marca as horas sem a gente pensar, contanto que não
se coloque algum obstáculo. Da mesma forma, quando a alma estabeleceu de
verdade o império do amor de Deus em si mesma, a intenção de sua vontade
é sempre de fazer por amor de Deus e para agradar-lhe tudo quanto faz, sem
mesmo pensar nisso atualmente ou a isso se resolver”. Para certas pessoas, a
vida mística pode parecer privilégio de que não têm o menor desejo e que
 olham com um pouco de condescendência, mas de fato ela é, em primeiro lu-
gar, uma história de fidelidade cotidiana.

Como explicar que muitas testemunhas da causa de beatificação de nosso he-
rói puderam afirmar que ele conservou a inocência batismal? Não foi ele quem
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o disse. Seria necessário que isso pudesse ser deduzido de seu comportamento
de todos os dias. O Irmão Estratônico, um dos sucessores, afirma: “Acredito
que não se possa citar uma circunstância em que estivesse fora de seu dever”.
Tem-se a impressão de alcançar Teresinha, que diz: “Desde a idade de três
anos, não me recordo de ter recusado algo a Jesus”.

Existem almas especialmente marianas, que fazem a ascensão para Deus pelo
caminho suave e rápido da intimidade com Maria. Não há necessidade de dis-
cursos, mas um simples olhar iluminador. E isso se manifesta no Irmão Fran-
cisco, até na oração comunitária que corre tantos riscos de tornar-se rotineira,
seja o ofício, o terço, ou mesmo a celebração eucarística. Um Irmão que reci-
tou durante três meses o ofício da Santíssima Virgem, que ele presidia, pôde
prestar este testemunho: “Quanta dignidade no conjunto de sua pessoa! Pos-
tura grave, firme, enérgica, apenas se apoiando na beirada da cadeira, nun-
ca tocando o encosto. Por genuflexório tinha apenas o assoalho, não levanta-
va os olhos do livro em que acompanhava palavra por palavra a oração.
Quanta atenção em observar todas as rubricas! Tivesse de viver um século,
não esqueceria a impressão suave e profunda que esse santo religioso deixou
em mim nesse ponto”.

Seu corpo inteiro é tomado inteiramente pela oração: “Sua pronúncia grave,
lenta e bem acentuada de todas as orações que recitava dava prazer de ouvir
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Auscultar o coração do Fundador. Alto-relevo em cerâmica do Ir. José Santamarta, 1989



e levava à piedade. Foi então que vi uma comunidade rezar com a maior de-
voção”. Ele cantava bem, com tom exato, agradável, sonoro. Nas cerimônias
da festa do Corpo de Deus, revestia a dalmática, ia debaixo do pálio, feliz em
ouvir os pássaros do jardim de l’Hermitage revezarem-se com os Irmãos,
quando se criava um momento de silêncio ou o padre dizia uma oração. De-
pois, refazia sozinho o percurso do Santíssimo Sacramento: “O Bom Deus pas-
sou por aqui, espalhou seu perfume e graças a mãos cheias, sinto ainda o de-
licioso perfume”.
Sim, estamos perante a alma de um místico, que não compreende as negli-
gências, como tossir ou cuspir nos momentos principais da missa. Cita-se o ca-
so de um coroinha, cujo bolso furado deixou cair uma dúzia de bolinhas. Ne -
nhuma reação da parte do Irmão Francisco; parece não ter ouvido nada, en-
quanto o restante da assistência não pôde conter pelo menos um sorriso...
Para ele, o tempo da eucaristia é tão sagrado que se deixa invadir pela pre-
sença real de Jesus. Todos os Irmãos e fiéis da vizinhança falaram a respeito
de seu sorriso angélico, ao retornar da comunhão. Um Irmão pôde dizer que o
viu, naquele momento, não apenas sorrir, mas rir “como um bem-aventurado”
(fenômeno que se encontra em alguns raros santos ou santas), de tal forma es-
se prelúdio do céu tomava nele toda sua força.

Ao citar São Francisco de Sales, quando fala do homem que carrega um vaso
cheio de líquido precioso, de que não quer perder uma gota, pode-se dizer que
descreve a atitude pessoal e que não teria necessidade de acrescentar a con-
clusão: “Na oração, devemos recolher em nós toda a atenção para nos ocupar
somente com Deus”. “Depois de ter dado às almas o dom da fé, que é uma se-
gunda vida..., Deus lhes concede o dom da piedade, que é um segundo senti-
do do gosto, mas um gosto sobrenatural!”. Não tenhamos dúvida, essa citação
não é para ele apenas frase copiada, mas experiência vivida.
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Sob o céu da Virgem

A vida inteira do Irmão Francisco, da aurora ao entardecer, decorreu sob o
 olhar da Mãe de Jesus. Essa presença impregnou-lhe de tal maneira o espírito
e o coração que realizou de antemão o ideal proposto pelo artigo 4 das Cons-
tituições:

“Contemplamos a vida de nossa Mãe e Modelo 
para impregnar-nos de seu espírito. Suas atitudes 
de perfeita discípula de Cristo inspiram e pautam 
nossa maneira de ser e de agir”.

Francisco estava como que habitado pela Virgem Maria. Nasceu em sábado,
morreu em sábado; aos cinco anos a mãe o consagra à Virgem Maria, em No-
tre Dame de Valfleury; aos dez anos é oferecido de novo na igreja de La Valla,
antes de ser entregue ao Pe. Champagnat. Viverá vinte anos em colaboração
direta com Marcelino, esse grande campeão da Boa Mãe, e, como Irmão, con-
sidera-se “um filho privilegiado de Maria”. Em nossa família, é certamente o
Irmão que conserva e acresce o patrimônio mariano das origens; é dele o her-
deiro e disso se sente responsável.

Gosta de contemplá-la, de procla-
mar-lhe a riqueza da alma e dizer
quão intimamente estava unida ao
seu Filho:

“Nunca houve alma
tão aniquilada em si,
tão repleta de Jesus
como a de Maria.
Jesus habitava na Mãe
em toda a plenitude;
é nela que vivia,
que agia,
que triunfava de tudo,
tornando-a uma com ele,
como ele é um
com o Pai”.
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A Boa Mãe. Ir. José Santamarta



Rediz essa convicção com grande delicadeza:
“É do coração de Maria
que parte o sangue que vivifica o de Jesus,
e é do coração de Jesus que parte a graça
que santifica o de Maria”1.

Aprofunda esse pensamento na contemplação da cruz: “Pensem muitas vezes
em Jesus, pensem também em Maria, mãe de Jesus e nossa mãe; ela estava ao
pé da cruz; sofria com Jesus e foi aí que nos tornamos seus filhos, que Jesus
no-la deu por mãe. É nossa boa e terna mãe, Nossa Senhora das Dores, Nos-
sa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Compaixão. Somos os filhos da sua
dor, os membros sofredores de Jesus, seu divino Filho, que sofre em nós e con-
fere preço a nossos sofrimentos. Somos, portanto, nesse estado, muito caros ao
coração maternal de Maria. Ela nos ama, nos assiste, qual mãe cheia de ter-
nura e, se não nos livra logo de nossas penas, é que sabe quanto os sofrimen-
tos são vantajosos” 2.

Para Francisco, Maria é modelo de vida e de oração, acolhida no seguimento
de Marcelino, como a Boa Mãe e o Recurso Habitual. O Irmão Gabriel Michel3
recorda 15 práticas mariais do Ir. Francisco:

1. Pronunciar seguidamente seu nome, com os de Jesus e
de José.

2. Pedir-lhe a bênção ao levantar, ao deitar, ao sair de
casa, ao regressar... 

3. Saudar afetuosamente as estátuas. Maria é polida e
responde à saudação do céu...

4. Levar a medalha, o terço, o escapulário...
5. Trabalhar perante sua imagem...
6. Oferecer-lhe o que recebemos, antes de guardar...
7. Meditar suas alegrias, suas dores, suas glórias, seus

benefícios.
8. Celebrar suas festas com grande devoção...
9. Jejuar ou fazer alguma obra de caridade em sua hon-

ra, no sábado.

1 Gabriel Michel: Irmão Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p. 341.
2 Idem, p.342.
3 Idem, p.342.
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10. Falar muitas vezes dela com quem nos relacionamos:
Irmãos, crianças.

11. Pedir-lhe que fale por nós, para render nossas home-
nagens a Jesus. 

12. Confiar-lhe nossas penas e alegrias, nossos projetos e
temores.

13. Recitar com muita devoção seu ofício, o terço...
14. Fazer novenas em sua honra ou para preparar suas

festas...
15. Visitar as estátuas, as capelas, as igrejas que lhe são

dedicadas.

Isso pode parecer muito à nossa sobriedade mariana, mas essas práticas tra-
duzem a lógica de um intenso amor.

Seria necessário abrir seus cadernos de notas, percorrer-lhe as cartas pessoais
para achar a Virgem Maria muito freqüentemente  lembrada. Quando, numa
carta, Francisco se deixa ir a conselhos ou expressa sua afeição, não deixa de
falar da Boa Mãe. Recorda-a, a um Irmão, como modelo:

“Trabalhe para formar Jesus em nós
e nas crianças;
ter para nossos Irmãos e nossas crianças
a mesma afeição de Maria para Jesus,
escutar e conservar no coração
a palavra de Deus como Maria;
levar, como Maria, vida oculta”4.

Encerra a carta a outro Irmão com este conselho: “Consagre-se todos os dias
à Santíssima Virgem com seus alunos; peça a essa boa Mãe que o ajude a for-
má-los bem, a fim de que, a exemplo do Menino Jesus, cresçam em sabedoria
e em graça à medida que avançam em idade”5.

Essa maneira de ver anuncia já o artigo 84 das Constituições: “Nossa ação
apostólica é participação em sua maternidade espiritual”.

4 Gabriel Michel, Irmão Francisco, Gabriel Rivat:60 anos de história marista, p.340.
5 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 2, carta 1448.
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Garante a outro Irmão o poder de Maria:
“Vamos a Maria com toda a confiança, 
porque nada há que ela não possa
sobre a vontade de seu divino Filho,
que é de tal modo unido a ela
que ela dispõe dele,
que pode tudo sobre ele,
que usa de seu poder
como de algo que lhe pertence,
e que aplica como quiser,
de tal modo Jesus ama a Maria e de um amor
que é o princípio desse poder”.

Um jovem Irmão passa por momento de crise. Escreve-lhe com afeição e, en-
tre os conselhos, lhe diz: “A quarta coisa que lhe aconselho é de relatar todas
as suas pequenas misérias, todos os aborrecimentos e todas as inquietações à
Santíssima Virgem, como uma criança à mãe. Ela é a consoladora dos aflitos,
e nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a invocaram tenha sido aban-
donado; com maior razão você, que é seu filho, seu benjamim, será socorri-
do”. Mas para fazê-lo sair da tristeza diz-lhe também: “Ponha para fora
aquilo que o aborrece aplicando-se bem, seja às aulas, seja ao estudo, seja
mesmo ao jogo”6. A outro, lembra o que é bem conhecido: “Não esqueça es-
sa boa Mãe no meio das borrascas e tempestades. Olhe a estrela, invoque Ma-
ria; seguindo-a, não se vai desgarrar, ao invocá-la não desesperará, ao ser-
vi-la não perecerá”7. “Você deve reformar o caráter duro, pouco dócil, pouco
social, escreve a um Irmão. Há muito  por fazer, mas não deve desanimar...
Eis um terreno inculto, difícil de trabalhar... Mas você não sabe que tem uma
boa Mãe que o ama muito e quer que se torne bom Irmão?...”. E Francisco
termina essa carta: “Você sabe que o amo, quero que se torne bom religioso,
bom Irmão, verdadeiro filho de Maria. Aguardando, deixo-o nas mãos dessa
Mãe amável”8.

6 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 2, carta 1446.
7 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, carta 1301.
8 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, carta 1317.
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Escreve ele a um Irmão doente? Deixa falar o coração, a afeição e a fé: 
“Deixo-o aos pés da cruz,
com nossa terna Mãe e o Discípulo bem-amado,
é aí que encontraremos nossa força,
esperança,
consolação,
alegria e paz.
Unido às suas orações
e aos méritos de sua paciência
e com os sentimentos da mais cordial afeição,
abraço-o
nos Santos Corações de Jesus e de Maria”.9

Sua afeição deixa-se inspirar no seu trabalho de jardineiro e não falta de entu-
siasmo poético: “Cultive sempre bem seu jardim espiritual, remova a terra, re-
tire as pedras, passe o ancinho, semeie, plante, regue, arranque, corte, replan-
te, etc. Há sempre algo por fazer no jardim, em todo o tempo e em toda a esta-
ção. É o jardim de Jesus e de Maria que você cultiva. Desejo que lhes seja agra-
dável e que aí venham passear com prazer...”.10 Achamos as mesmas imagens
em outra carta: “Meu caro Irmão, é necessário fazer como a natureza na pri-
mavera, renovar-se, embelezar sua alma, perfumá-la com o odor das virtudes.
Cultive, semeie, plante, regue bem seu jardinzinho espiritual. Tenha cuidado de
arrancar dele as ervas daninhas, de mantê-lo fechado para impedir que os ani-
mais (o demônio e as paixões) o danifiquem e devastem. Faça com que Jesus e
Maria passeiem nele e peça-lhes que conservem as plantas, as flores e os frutos
que você lhes consagra, que lhes dá inteiramente e para sempre”.11

A um mestre de noviços recorda os sentimentos de que deve está penetrado:
“O quinto sentimento é a devoção terna e filial à Santíssima Virgem, supli-
cando-a, invocando-a em toda reunião, olhando-a como sua mãe e mãe dos
noviços que lhe são confiados, diariamente consagrando-se a ela com eles e
lhos recomendando sem cessar e procurando inspirar-lhes também uma terna
devoção para com essa boa Mãe...”12.

9 Carta a um doente; Summ. p. 558.
10 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 2, carta 1436.
11 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, carta 1326.
12 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 2, carta 1449.
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Essas citações foram extraídas de um punhado
de cartas. Vemos muito bem o que preenche o
coração do Ir. Francisco e em quem deposita sua
confiança .

Entre os pensamentos de retiro, achamos o se-
guinte: “Suplicar à amável Mãe de Deus, estre-
la do mar, minha boa mãe, de conduzir ela pró-
pria o barco que me confiou...”.13 No decorrer
do retiro de 1839, ano da sua eleição para subs-
tituir o Fundador, anota esta reflexão de São
Francisco de Borja: “A Santíssima Virgem (Je-
sus)14 se encarrega ela mesma da direção dos Ir-
mãos, dado que escolheu o instrumento mais
fraco (corpo),  mais incapaz (alma) e mais in-
digno (pecado) para exercer funções tão abran-
gentes, tão importantes e tão difíceis”.15 A ela,
dirige esta surpreendente prece:

“Ó Maria, o amor nos deu a Cruz!
Ah! fazei que a Cruz me dê o amor,
para que ame sofrendo
e sofra amando ”16.

A densidade da presença mariana na vida do Ir. Francisco expressa o grande
amor que votava à Mãe do Senhor.
E foi no dia da Imaculada que tomou a decisão de caminhar para a santida-
de:

“No dia da Imaculada, resolvi visar
à perfeição em cada uma de minhas ações...”.17
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13 Caderno n.° 3, pensamentos e retiros, p. 2.
14 Sic no original, Caderno n° 3, p. 133. Provavelmente o Ir. Francisco nos deixa compreender
que na Mãe é ainda o Filho quem age.
15 Caderno n° 3, pensamentos e retiros, p.133.
16 Caderno n° 3, pensamentos e retiros, p. 148.
17 Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p. 344. Neste livro,
o capítulo sobre a Virgem Maria, p. 339-345, merece ser lido pela riqueza das citações. A Posi-
tio também se estende por cinco páginas de citações indicando a grande devoção que o Ir. Fran-
cisco nutria à Virgem Maria.



Escrever: arte de governar e amar

Dispomos de quase 1400 cartas do Irmão Francisco, sejam administrativas,
sejam pessoais. Estas, dirigidas sobretudo aos Irmãos, foram apresentadas em
dois volumes pelo Irmão Paul Sester, em 1996. Estão à disposição nos arqui-
vos da Casa Geral.18

Os extratos das cartas destas páginas permitem descobrir um novo rosto do Ir.
Francisco: caloroso com os Irmãos, atento à saúde deles, trabalhando pela uni-
dade na Sociedade de Maria, enérgico e assumindo com força as responsabili-
dades de superior, se as circunstâncias o exigem.

Estas cartas são mina de bons conselhos, de afeição, de reflexões espirituais.
... O Ir. Francisco se interessa pela saúde dos Irmãos e, mais ainda, pela san-
tidade deles; multiplica, então, encorajamentos para que se entreguem a Deus
com alegria e generosidade. Uma vez mais descobrimos o homem de Deus, o
santo de nossa família. �
Notre-Dame de l’Hermitage, 20 de novembro de 1840.

Aos Irmãos Maristas da Polinésia.

Meus caríssimos Irmãos em Jesus e Maria:
Seis dentre nós partem hoje de Notre-Dame de l’Hermitage para ir partilhar
os trabalhos de vocês e auxiliá-los na carreira gloriosa e tão meritória da
grande missão que a divina Providência confiou à Sociedade de Maria...
As últimas cartas que vocês nos enviaram chegaram, este ano, no dia exato
do encerramento do retiro. Com que alegria e solicitude todos os nossos Ir-
mãos reunidos escutaram a leitura piedosa e interessante. O relato dos seus

18 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1: 1841-1852. Apresentadas pelo Ir-
mão Paul Sester, Casa Geral, Roma 1996. – Mesmas informações para o volume 2, exceto as da-
tas 1841-1852.
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trabalhos, dos êxitos, as palavras de encorajamento do bom padre Servant e,
sobretudo, o apelo comovente do santo bispo, Dom Pompalier, despertaram o
zelo e ardor pelas missões da Oceania em todos os Irmãos...

Sem dúvida, vocês, caríssimos Irmãos, se admirarão de não ouvir citar quem
chamávamos recentemente nosso Pai e Superior. Há já seis meses que o bom
Deus o retirou deste mundo... Sua última doença o tinha esgotado de tal ma-
neira que era apenas um esqueleto em vida. Sua morte, como sua vida, foi
cheia de edificação...
Não lhes diremos, caríssimos Irmãos, quanto perda tão grande e tão dolorosa
deixou de pesar e de afeição em todos os corações. É chaga que sangrará por
muito tempo: era para todos os Irmãos de Maria, pai muito bom, guia muito
fiel e consolador muito terno.
Deus, contudo, não nos abandonou, já reconhecemos que, se não era mais
protetor visível na terra, continuava a velar sobre nós do alto dos céus. A paz
e a união, a subordinação e a regularidade nada sofreram entre os Irmãos
de Maria... Tudo continuou no mesmo pé que antes e parece que o bom Deus
derrama cada dia novas bênçãos sobre todos os ramos de sua Obra. Recebe-
mos, no ano passado, 1840,  mais de 60 postulantes e, pelo menos, outro tan-
to no ano precedente, 1839. Nestas férias, éramos perto de 300 em l’Hermi-
tage...
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Não duvidamos, caríssimos Irmãos, que seja a missão da Oceania que atrai
sobre nós tantas graças e proteção. Consideramos nossos caríssimos Irmãos
da Polinésia como sustentáculo mais firme de nossa Obra...
Anexamos à nossa carta, para cada um de vocês, exemplar do Testamento Es-
piritual de nosso bom Pai Superior. Temos certeza de que receberão com re-
conhecimento as últimas instruções de sua ternura...
Coragem, portanto, caríssimos Irmãos, é pelo mesmo Senhor que todos tra-
balhamos; é sob a proteção da mesma Mãe. Não há distâncias nem separa-
ção para os que têm sua única morada no Coração de Jesus...
Possam, caríssimos Irmãos, estas poucas linhas, que escrevemos às pressas,
atravessar o espaço imenso que nos separa. Possam os Padres e os Irmãos que
partem hoje, chegar a vocês sem infortúnio e sem acidente e achá-los em paz
e com saúde. Rezamos todos os dias para recomendar a Deus as necessidades
dessa preciosa Missão. Queiram unir-se a nós nesse piedoso acordo de ora ções
e sentimentos.  Aceitem a certeza da terna e religiosa afeição com que somos
todos, em Jesus e Maria, nossos caríssimos Irmãos, seus humildes e dedicados
Irmãos e servidores.

O Ir. Diretor-Geral, Ir. Francisco.19�
Notre-Dame de l’Hermitage, 28 de janeiro de 1852.

Ao Rev. Pe. Eymard,20 em La Seyne (Var).

Meu Reverendo Padre:

Temos grande número de pedidos, anteriores ao do Sr. Prefeito da cidade de
La Seyne, que nos fez chegar por seu intermédio. Todos os candidatos de que
dispomos já estão comprometidos com a próxima entrada das aulas. Para
comprazer-lhe, meu Rev. Padre, e para secundar as boas intenções do Sr. Pre-
feito e de seu Conselho, prometo-lhe escolher quatro bons Irmãos para fundar,

19 Circulares,Volume 1, 1817-1848, p.333.
20 Trata-se de São Julião Eymard, Padre Marista, Provincial e Assistente dos Padres Maristas; re-
tirou-se para fundar a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento.
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em outubro, a escola cristã da cidade de La Seyne. Queira, meu Rev. Padre,
dar conhecimento disso ao Sr. Prefeito e remeter-lhe as condições do estabele-
cimento.
Aqui tudo vai bem. Somos numerosos e, no entanto, nos faltam candidatos: é
que as necessidades são grandes.
Nossos Padres e também nossos Assistentes lhe apresentam seus humildes res-
peitos; queira aceitar também os meus e permita que o Rev. Pe. Millot e os de-
mais conhecidos meus encontrem aqui a expressão de meus afetuosos senti-
mentos.
No decorrer da primavera, visitaremos o local destinado aos Irmãos.21�
Notre-Dame de l’Hermitage, 13 de setembro de 1852.

Ao Sr. Pároco de Charolles (Saône-et-Loire)

Sr. Pároco:
Um rumor vago, que nossos Irmãos seriam mandados embora de Charolles,
chegou até nós; mas não lhe dei nenhuma atenção porque não tinha recebido
o menor aviso de sua parte e que me parecia impossível que se tratasse disso
e, sobretudo, que se tomasse a nosso respeito tão grave determinação sem en-
tendimento mútuo, sem mesmo nos prevenir.
Contudo, depois que o caro Irmão Visitador me confirmou, hoje, esses boatos
deploráveis, preciso dizer-lhe imediatamente meu pensamento a esse respeito,
com toda a modéstia, simplicidade e respeito que convêm, mas com toda a
franqueza e liberdade.

O Sr. Pároco sabe que não solicitamos, nem de perto nem de longe, o estabe-
lecimento de Charolles. Foi unicamente a seu pedido e às suas instâncias rei-
teradas que o aceitamos e fundamos. Ora, a Providência tendo assim nos cha-
mado a esse lugar, onde nossos Irmãos trabalham, há dois anos, com satisfa-
ção das autoridades e de toda a população, que testemunharam seu agrado
em toda a ocasião, não podemos consentir, de maneira alguma, em ceder o es-
tabelecimento aos Irmãos de Bordeaux.

21 Circulares, Volume 2, 1848-1860, p. 465.
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Charolles é lugar importante para todas as nossas casas do distrito, é o mais
importante que nos possa ser oferecido na região; abandoná-lo, para vê-lo
passar a outra congregação, seria lançar um verniz desfavorável sobre todas
as nossas casas e difundir o desânimo entre os Irmãos da Província e a in-
quietude em todas as paróquias onde trabalham: seria comprometer todo o
futuro de nosso Instituto na diocese e criar um antagonismo dos mais deplo-
ráveis entre duas congregações religiosas, cujo dever primeiro é de se ajuda-
rem a fazer o bem, em vez de se entravarem e se suplantarem. Repito-lhe, Sr.
Pároco, para nós é impossível prestar-nos a semelhante medida. 

Fomos muitas vezes solicitados a substituir os Irmãos das Escolas Cristãs, por
uma ou outra razão. No ano passado, o Sr. Pároco de Tournus fez tudo para
nos ter, mas eu não quis ouvir nenhuma proposta antes de ter o consentimen-
to escrito do Respeitável Irmão Filipe. Tal consentimento, tendo sido dado ao
Sr. Pároco,não fiquei nisso. Escrevi eu mesmo ao Respeitável Irmão Filipe as-
sinalando-lhe todos os inconvenientes que haveria se  congregações de Irmãos
pudessem se substituir nas escolas que ocupam. Por esse motivo, pedi-lhe in-
sistentemente que entrasse de acordo com o Sr. Pároco. O Respeitável Irmão
Filipe agradeceu-me vivamente por essa iniciativa; reatou suas relações  com
o Sr. Pároco, e o estabelecimento de Tournus continuou a caminhar como no
passado...
Ademais, é totalmente evidente que não haveria nenhum administração pos-
sível para um Instituto, se, logo que sobreviesse uma dificuldade num lugar,
uma outra congregação diferente se apresentasse e oferecesse condições mais
favoráveis, procurando ou querendo mesmo desapossá-la, sob pretexto de ofe-
recer algumas vantagens a mais. Essa razão nos deterá sempre perante se-
melhantes pedidos e acredito que ela seja de natureza a deter, da mesma for-
ma, qualquer outra congregação...

Devo dizer também que a estabilidade nas paróquias, sendo um dos primeiro
meios para uma congregação inspirar alguma confiança aos municípios, fa-
zemos questão de conservar o que uma vez aceitamos...

Sou, portanto, obrigado a dizer-lhe, depois de madura reflexão perante Deus,
que nunca consentirei em abandonar esse lugar a que o senhor mesmo nos
chamou!  Somente uma ordem absoluta do Bispo poderia me determinar a is-
so, mas tenho a confiança de que Sua Excelência nunca nos intimará...
Conservamos todas as suas cartas, e o senhor tem as nossas: apresentei-lhe
nossas condições e temos sua aceitação e suas promessas. O contrato tácito
passado entre nós e o senhor não pode ser rompido, enquanto nós cumprirmos
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fielmente nossos compromissos e  nos ativermos a isso. Quebrar o contrato por
outro motivo e contra a nossa vontade me pareceria, nas circunstâncias
atuais, tão contrário à justiça e aos verdadeiros interesses da religião, quan-
to deplorável para nosso Instituto.
Tenho a certeza, Senhor Pároco, que – depois de nos ter chamado, acolhido e
apoiado com tanta bondade durante dois anos, quando todas as dificuldades
iniciais de um primeiro estabelecimento foram superadas – o senhor não que-
rerá sacrificar-nos de maneira tão inesperada e tão imerecida...22�
Meu caro Irmão: 

Gosto de lhe dar esse nome suave, embora esteja afastado de nós, há  pouco
tempo, porque está sempre ligado à Sociedade, que você ama sempre e que-
sou sempre seu Superior.
Recebi sua carta com muito prazer e satisfação. Desejava que me escrevesse
para me dar notícias suas, fazer-me conhecer seu estado atual, suas disposi-
ções, para que possa ser-lhe útil e dar-lhe alguns conselhos.

Porque o amo sempre com muita ternura e penso seguidamente em você. Re-
zei muito por você. Se tivesse sabido antes seu endereço, ter-lhe-ia escrito, ou,
melhor ainda, tê-lo-ia visitado.

Fiquei imensamente triste e senti viva dor, quando soube que não teria o pra-
zer de encontrá-lo em Beaucamps. Lastimei muito não ter podido falar-lhe,
consolá-lo, animá-lo. Quantas vezes disse comigo: Se tivesse podido vê-lo, não
teria saído.

Não irei agora censurá-lo, dado que sua consciência o faz de maneira tão vi-
va e amarga que você apenas pode expressar-se com exclamações e que, de
alguma forma, está sufocado pelo remorso e acabrunhado pelo desgosto...

22 Circulares, 2° volume: 1848-1860, p. 476.
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Percebeu-se que a tristeza, a melancolia, o aborrecimento e certo desgosto to-
mavam conta de você. Oh! por que não estive aí naquele momento, ou por que
não me escreve? Estou persuadido de que teria dissipado as nuvens sombrias
de seu espírito e os negros fantasmas de sua imaginação. A tempestade se te-
ria aplacado e você teria evitado o naufrágio.

Mas nem tudo está perdido, meu caro filho, porque ainda sou seu pai. Você se
afastou como o filho pródigo e, em lugar de achar a felicidade e a paz, só en-
contra perturbação, remorso, indigência e miséria...

Espero-o, portanto, como o pai do filho pródigo, ou a mãe do jovem Tobias,
que escalava todos os dias a montanha, para ver se retornava. Recebê-lo-ei
com a mesma alegria e a mesma solicitude. 

Sei que lhe custará um pouco voltar à sua ocupação, mas será que não custa
mais permanecer no mundo e aí trabalhar? A cruz nos segue por toda a par-
te, e somos obrigados a carregá-la em todo o lugar, de bom grado ou à força.
E cada qual tem sua cruz, em qualquer estado ou posição em que se encon-
tre... Confie inteiramente em Maria.  
Vá prostrar-se aos pés do altar de Nossa Senhora das Vitórias. Essa boa Mãe
nunca recusou seu socorro, sua proteção e assistência a quem a implorou. Ela
não quererá que se diga, pela primeira vez, que você a invocou em vão. Con-
sagre-se de novo a seu serviço e renove, sob a sua poderosa proteção, o voto
de obediência.

Você ama o bom Deus, você ama Maria, você ama a Sociedade, você quer
viver cristãmente, que é preciso mais? É necessário, meu caro Irmão, amar
a Deus mais perfeitamente e deixar tudo para seguir Jesus Cristo. É preci-
so não só ser servo de Maria, mas o filho privilegiado, o Irmãozinho de Ma-
ria...

Ademais, meu caro Irmão, você não fica comovido, enternecido, ao ver em to-
da a parte crianças que lhe estendem os braços, que solicitam o pão da pala-
vra de Deus, o benefício de uma boa educação, sendo que cada uma delas de-
verá compor-lhe a coroa, se você as instruir bem...

Embora repleto de trabalho, apresso-me em responder-lhe porque desejo, co-
mo você, que a carta lhe chegue antes da grande festa de Natal. Espero que,
depois dessa festa, você termine a carta que me disse ter principiado e deixa-
do inacabada. Receberei a conclusão com particular interesse.
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Aguardando, continuarei a rezar por você. Confiante, deixo-o junto ao Santo
Menino no presépio, em companhia da Santíssima Virgem, de São José, dos
anjos e dos pastores. Sou...23 �
Meu caro Irmão:

Estava quase determinado a não lhe responder porque não tinha mais nada
a ver com você. É sempre a mesma coisa. Você não faz o que lhe digo, inútil,
portanto, de lhe escrever de novo. Pedi-lhe explicação de viva voz; ganhei o
quê? Desculpas, lamentações. Disse-lhe que devolvesse o que levou, mesma re-
petição. Fiquei sabendo de  muitas coisas que me desagradaram. No tocante
ao hábito, não sei que indumentária você traz. Acredito que não seja a de nos-
sa Sociedade, a que você está ligado por votos perpétuos e que  abandonou,
como sabe, com grande escândalo, tanto da parte dos Irmãos, quanto das
pessoas que souberam disso. Você sabe que censuras nos deu ocasião de lhe
fazer sobre questão muito delicada. Não estou tranqüilo a respeito de outro
aspecto, a fidelidade, porque se comparamos sua administração e contabili-
dade com a de seu sucessor, temos razões para recear que a última infideli-
dade tenha sido precedida de várias outras.

Não se pode acreditar que malas tão pesadas e tão cheias, que você levou, pu-
dessem conter outra coisa além de roupas usadas e roupa-branca. Eis por que
não quero que tudo isso pese em sua consciência, porque os bens da comuni-
dade não me pertencem, e a intenção do Conselho não é de ceder-lhos, sem
outra forma de processo.

Sei que você está aborrecido e tem razão para isso, mas de quem é a culpa? E
se você cometeu a falta, por que não quis repará-la? Penso que nenhum de
seus Irmãos tem vontade de fazer como você. Mas seria cômodo, falando hu-
manamente, escapulir-se, levar o que agrada e dizer depois: “Peço-lhe que mo
conceda, não posso devolvê-lo”.

23 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1417.
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Veja, portanto, o que deve fazer. Se bem que você esteja nesse triste estado,
sempre me interesso pela salvação de sua alma. Jesus nasceu, sofreu e morreu
por você como para  toda a humanidade. Maria tornou-se nossa Mãe comum
no mistério da Encarnação e no da Redenção. Almejo que seu procedimento
lhe faça participar com abundância dos frutos desses santos mistérios...24�
Meu caro Irmão:

A função que lhe foi confiada é das mais importantes e não lho dissimulo. É
difícil de cumprir, mas tendo-a aceitado por obediência, poderá exercê-la com
confiança porque foi Deus quem lha impôs por intermédio dos superiores. Ao
impor um fardo, Deus concede sempre as graças e as forças para carregá-lo
conforme seus desígnios. O mestre de noviços deve ser homem de Deus, homem
de oração e de meditação. Reze freqüentemente, reze com fervor, peça ao bom
Deus que o encha de seu Espírito, lhe faça conhecer os deveres e lhe dê força
para preenchê-los; que lhe conceda sabedoria, prudência, doçura, caridade,
vigilância, firmeza e paciência necessárias para preencher com cuidado a
honrosa função que lhe é confiada. Apresente-lhe amorosamente suas neces-
sidades e as dos que lhe são confiados: espere tudo de Deus, faça o que sabe,
ele o ajudará a fazer o que não puder.

Comece por conquistar os corações dos noviços demostrando-lhes sempre in-
teresse e dedicação: considere-os como filhos de predileção que a Santíssima
Virgem lhe confiou para educá-los à perfeição de seu estado: tenha uma soli-
citude muito particular, sem recear o trabalho nem a fadiga...

É necessário apresentar a virtude sob feições que a tornem amável: é pela do-
çura que se deve sempre começar; não se deve empregar remédios violentos,
senão em casos extremos e quando não se puder fazer melhor; as advertências
condimentadas com a doçura inspiram gratidão para com aquele que a dá e
excitam o desejo eficaz de emenda; mas a doçura sozinha não é suficiente e
ela deve se acompanhada de sábia firmeza...

24 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1418.
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Você deve exercer vigilância contínua e cuidadosa, mas calma e moderada: é
necessário ver tudo sem ter o ar de investigador; é melhor prevenir as faltas do
que ser obrigado a castigá-las...25�
Os extratos seguintes, mais breves, insistem na saúde, afeição, vida espiri-
tual... Poder-se-ia multiplicá-los. Deixam adivinhar a atenção do Irmão Fran-
cisco, seu coração de pai, grande vivência com Deus e fino conhecedor das vi-
cissitudes humanas.

Compadeço-me sensivelmente de suas dores e dificuldades:  ocupamo-nos dos
meios para aliviá-lo; espero que, daqui a alguns dias, verá chegar seu suces-
sor; interesso-me demais por sua saúde para deixá-lo numa função que lhe
seria contrária...26

... A doença do querido Irmão Acário me leva a recomendar a você, cada vez
mais, de fornecer com abundância a seus colaboradores tudo quanto lhes é
necessário para suportar as fadigas do ensino. A conservação da saúde é a
maior economia que possa fazer no interesse da Sociedade, sempre permane-
cendo nos limites da Regra, a menos – não preciso dizer-lho – duma necessi-
dade extraordinária, que um cuidado todo paternal sabe descobrir, antes
mesmo que o interessado a tenha manifestado...27

Compreendo que esteja sobrecarregado e que, devido à saúde fraca, seria di-
fícil de agüentar por muito tempo, a menos que tome grandes precauções e
partilhe seus momentos e distribua (regule) os exercícios da aula para que
não os tenha em número demasiado cada dia; esperamos enviar-lhe, em bre-
ve, um auxiliar; no aguardo, faça o que puder, agindo em tudo com prudên-
cia e discrição...28

25 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1042.
26 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1050.
27 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1127.
28 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1051.
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Alegro-me com seu estado de saúde e com as felizes disposições dos bons Ir-
mãos que estão com você. O encargo de diretor é, na verdade, muito pesado,
mas o Senhor carrega a maior parte: ele nos carrega junto com nosso encar-
go...29

Sua carta me agradou muito: estava um tanto inquieto a respeito de sua sa-
úde; empregue para a maior glória de Deus as novas forças que lhe deu...
Seu temperamento e penosas funções não lhe permitem jejuar: você compen-
sará o jejum redobrando de fervor e zelo...30

Seu resfriado o inquieta muito: temo que se transforme em catarro persisten-
te e sua saúde seja gravemente alterada. Tome tudo o que for necessário pa-
ra restabelecer-se, com a intenção de empregar suas forças para a glória de
Deus e a salvação do próximo... Não cometa nenhuma imprudência que lhe
possa prejudicar a saúde; evite o ar frio e úmido; mantenha os pés quentes e
secos; siga um regime suave; evite tudo o que é frio, forte e ácido; tome leite de
vez em quando; enfim, nada negligencie para fazer desaparecer o resfriado: lã
sobre o peito, vesicatório no braço, muitas vezes são bem úteis nessas oca-
siões...31

Estou muito envergonhado de lhe dever uma resposta, depois de tanto tempo:
se você não conhecesse l’Hermitage, eu estaria embaraçado para apresentar-
lhe desculpas. Os bons Irmãos que estão com você talvez acreditem que os te -
nha esquecido: por obséquio, afastem tal pensamento. Se fui um pouco demo-
rado em responder a seus felizes e agradáveis votos, não duvide de minha di-
ligência em oferecer ao Senhor os desejos mais sinceros e mais ardentes para
sua perfeição, para a prosperidade de sua casa e a felicidade de todos os ca-
ros Irmãos...32

Seu silêncio me inquieta; penso que não duvida de minha afeição por você e do
interesse que tenho por tudo o que concorre para seu progresso na perfeição re-
ligiosa. Algumas palavras a respeito de sua saúde e de suas disposições atuais
me causariam grande prazer. Eu quereria que me fizesse conhecer a maneira
como cumpre suas obrigações com Deus, consigo mesmo e com os alunos. Fa-

29 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1069.
30 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1086.
31 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1087.
32 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1071.
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ria todo o possível para suavizar-lhe as dificuldades e ajudá-lo a superar
quanto pudesse obstar seu progresso. No aguardo dessa consolação, abraço-o
com a mais afetuosa dedicação nos sagrados Corações de Jesus e de Maria...33

... Almejo, sobretudo a você, que é pai dessa família e meu representante,
grande dose de amor de Deus, de sorte que você seja como um calorífico de ca-
ridade para toda a casa, e cada um lhe sinta a influência salutar. Seja, por-
tanto, todo amor, meu caro Irmão, todo amor para Jesus; nunca cesse de es-
tar à disposição do amor e no amor de Jesus. Que esse divino amor, qual lin-
do Sol, dissipe os nevoeiros que poderiam levantar-se em seu espírito e que
anime e fertilize sem cessar sua vontade. Sim, amemos muito a Deus, amemos
muito a Jesus Cristo, conformemo-nos bem a ele, para sermos um só com ele e
seremos nele intimamente unidos uns aos outros, pois o amor de Deus e o do
próximo são o mesmo amor...34

... O bom Deus lhe concedeu grande graça, ao lhe dar o amor à oração e ao
trabalho. A oração tem poder maravilhoso. Coloca bálsamo em todas as cha-
gas, muda nossas amarguras em doçura, nossos sofrimentos em méritos. Ela
nos revela os segredos do procedimento de Deus sobre nós; nos comunica for-
ça nova para continuar e completar nossa peregrinação, cujo termo está no
seio mesmo de Deus,é aí que nos reuniremos...35

... Nosso bom Deus, esse Pai amoroso e compassivo, só usa de severidade, por
assim dizer, com pesar e dor, Ele, cuja natureza é a própria bondade, vê a ne-
cessidade e as vantagens imensas dos sofrimentos que, por sua impenetrável
sabedoria, nos faz suportar... Nosso Pai celeste procede conosco como fez com
seu Filho bem-amado, afligindo-o mais que a todos, para torná-lo o mais glo-
rioso de todos. É assim que procede com os outros, que Ele predestinou para
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que fosse o primogênito entre
muitos irmãos, conforme diz São Paulo. Deus trata você, portanto, como um
grande ourives trata uma bela pedra de diamante sobre a qual, com mil gol-
pes diferentes, forma mil facetas para torná-la mais brilhante e mais bela...36

33 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 1, n.° 1113.
34 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 2, n.° 1643.
35 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 2, n.° 1642.
36 Irmão Francisco, Gabriel Rivat: Cartas pessoais, volume 2, n.° 1646.
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Testemunhos

Estes testemunhos são extratos do Processo Diocesano da Causa do Irmão
Francisco, processo realizado em Lião, de 1910 a 1912. São também cartas
de Irmãos ou amigos que viveram com o Irmão Francisco. Possibilitam um
 olhar direto sobre fatos concretos, reveladores da personalidade rica, huma-
na e profunda do Ir. Francisco. Dão-nos a impressão de estarmos em l’Her-
mitage com o Ir. Francisco e os Irmãos que o cercavam.

O Padre Ponty, primeiro biógrafo do Irmão Francisco, dizia: “Não encontrei
nada melhor do que isto: um homem de Deus que, segundo o Venerável Padre
Champagnat, seu pai espiritual, ‘fez o bem sem alarde’ e muito bem, bem du-
radouro para a Congregação, a pátria e a Igreja”.37

Depoimento do Irmão Estratônico sobre o Irmão Francisco

(O Irmão Estratônico, 1843-1926, era Superior-Geral, quando deixou seu de-
poimento perante o Tribunal Diocesano de Lião, em 8 de março de 1912.)38

Conheci o Ir. Francisco no período de 24 anos, desde 1857, época de meu in-
gresso no noviciado de Notre Dame de l’Hermitage, até  a morte do venerado
Irmão, em 1881.
Nesse tempo, vivi na mesma casa que ele, em l’Hermitage e em Saint-Genis-
Laval... Posso e devo dizer que tenho por ele grande estima, profunda vene-
ração e o considerei sempre verdadeiro santo.

O que está na vida do Fundador
No decorrer de minha vida religiosa, encontrei-me mais ou menos relacionado
com 98 Irmãos que tinham vivido com o Venerável Padre Champagnat.
Ora, nunca ouvi alguém emitir a menor dúvida sobre a veracidade de tudo o
que está contido na Vida do Venerável, escrita pelo Ir. João Batista, e, por is-

37 Summarium, pp. 664-665.
38 Summarium, pp. 474-491.
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so, pode-se ter por certo tudo o que aí se
diz sobre o Irmão Francisco.
Eis aqui alguns extratos da biografia do
Venerável Pe. Champagnat que, segundo
me parece, poderão dar elevada idéia da
santidade do Irmão Francisco.
1° Quando o jovem Gabriel Rivat foi apre-

sentado, pela primeira vez, ao catecis-
mo do Sr. Padre Champagnat, transpi-
rava candura e inocência.

2° A mãe Rivat viu com prazer seu pe-
queno Gabriel ingressar como noviço
no Instituto nascente. Muitas vezes ela
dissera ao Sr. Padre Champagnat:
“Meu filho pertence à Santíssima Vir-
gem, a quem o consagrei repetidas ve-
zes. Entrego-lho, faça dele o que qui-
ser”. 

O menino era de obediência perfeita, considerava seu sábio diretor, o Padre
Champagnat, como intérprete da vontade de Deus sobre ele. “Por que não
quer estudar latim e tornar-se padre como seu irmão?”, perguntou um dia ao
jovem noviço o padre Préher, pároco de Tarentaise. “Porque não faço minha
vontade, mas a de Deus que me é manifestada por meu superior”, responde o
jovem Francisco. Tendo ouvido isso, o bom pároco, ficou mudo de surpresa e
toda a noite não lhe puderam sair do espírito estas palavras: “Não faço mi nha
vontade, mas a de Deus...”. No dia seguinte, disse ao Irmão Luís: “O seu
 Irmãozinho Francisco me impediu de dormir essa noite: tem sentimentos su-
blimes; se os conservar, como não duvido, Deus o abençoará e se servirá dele
para sua glória”.

Retrato do Fundador
Repleto do espírito do piedoso Fundador e ansioso de imitá-lo em sua manei-
ra de conduzir os Irmãos e de fazer o bem, o Irmão Francisco nada mudou do
que se fazia e continuou fazendo tudo como no passado. Essa sábia conduta
lhe granjeou a estima pública, fez amar seu governo e lhe deu toda a autori-
dade sobre os Irmãos; cada qual viu, com grande satisfação, que a nova ordem
de coisas não trazia mudança alguma e que o Padre Champagnat vivia e agia
no seu sucessor.
Foi como outro Eliseu que herdara as virtudes e a santidade de outro Elias.
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Experiência pessoal
Sempre tive pelo Irmão Francisco grande respeito e profunda veneração. Ao
vê-lo rezar e agir, quando o ouvia falar, tinha a impressão de que era um san-
to que falava, rezava e agia. 
Foi em começos de novembro de 1857 que o vi pela primeira vez. Eu ha-
via chegado como postulante em l’Hermitage, havia uma quinzena de dias.
Ele regressava da Província do Norte, onde fora por ocasião dos retiros
anuais. 
Nunca esquecerei a impressão que senti ao ver esse Irmão tomar seu lugar no
refeitório comum e ouvi-lo recitar o Benedicite. Sua postura era ao mesmo
tempo digna, modesta e cheia de afabilidade. A maneira de fazer o sinal-da-
cruz, o tom de voz, todo o conjunto de sua pessoa produziu em mim edifican-
te impressão que ainda perdura.
É de notar que éramos, então, mais de cem noviços em l’Hermitage. Ora, creio
dizer a verdade ao afirmar que todos, como eu, estavam impressionados ven-
do o Irmão Francisco.

Procurava conhecer os recém-vindos
Um fato particular, sucedido naquela época, é digno de ser citado. Mostra
bem a grande caridade paternal do Irmão Francisco. Quis receber em parti-
cular todos os novos postulantes, chegados durante sua ausência. Era para
conhecê-los. Não foi sem emoção, mesclada de receio, que, chegando a mi -
nha vez, entrei no quarto do Superior-Geral. “Qual é seu nome? Que idade
você tem? De onde provém? Está se habituando bem? Não há nada que o
aflija na casa? Você dorme bem? etc.” – essas foram as perguntas que me
fez com bondade maternal verdadeiramente comovente. Como eu ia deixá-
lo para ceder o lugar a outro, me reteve para perguntar: “Você faz quatro
horas, meu filho?”. Hesitei em responder, porque não compreendi bem o que
pretendia dizer com a expressão “Você faz quatro horas?”. Então mudou a
forma da pergunta para colocá-la a meu alcance: “Você vai comer algo às
quatro horas?”, disse-me sorrindo. À minha resposta afirmativa acrescentou
paternalmente: “Nutra-se bem, meu filho; você precisa crescer, porque é
muito pequeno, mas é defeito de que se corrigirá, com certeza. Não duvido
disso”.
Esse breve entretenimento com o primeiro Superior do Instituto deixou-me na
alma algo que me encantou. Era alegria de boa qualidade que sentia, deixan-
do esse bom pai para juntar-me aos condiscípulos.
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Transfiguração
Toda a comunidade de l’Hermitage notava ou podia observar a espécie de
transfiguração que se manifestava no rosto do Irmão Francisco no trajeto que
fazia ao voltar ao lugar, depois de ter comungado; devia percorrer quase todo
o comprimento da capela. Eu estava colocado de modo a poder observá-lo sem
me deslocar. Era sorriso que diferia do sorriso humano comum. É difícil achar
uma expressão para pintar o aspeto que assumia sua fisionomia nesse mo-
mento. Era algo que parecia aproximar o sobrenatural e, no entanto, parecia
produzir-se muito naturalmente. Acho que todos os meus colegas notavam tão
bem como eu essa transfiguração. Falávamos disso, por vezes, nos recreios e
nos passeios. Vários Irmãos mais antigos, a quem falei desse fato, me afirma-
ram de terem constatado a mesma coisa...

Palestras de domingo à tarde
Recordo-me de que, nos primeiros meses de noviciado, estávamos contentes de
ver chegar a tarde de domingo. Pelas 6 horas e meia, a comunidade inteira se
reunia, e o Ir. Francisco vinha fazer sua instrução. Era grande a alegria de to-
dos ao ouvir sua palavra simples, mas cheia de unção. Citava muitas vezes os
exemplos e a doutrina do Venerável Padre Champagnat. Essas instruções eram
também muito apreciadas pelos Irmãos e noviços e produziam nas almas ex-
celentes frutos de salvação.
Mais tarde, em duas estadas de alguns meses em l’Hermitage, quando o Ir.
Francisco era diretor da casa, tive a ocasião de ouvir novamente as instruções
do domingo de tarde. Foi com o mesmo prazer, a mesma edificação e o mes-
mo proveito espiritual...

Respeito pela natureza
Foi grande meu espanto, ao chegar a primavera de 1858, quando noviço em
l’Hermitage, ao ver os passarinhos fazerem o ninho nas roseiras e outros ar-
bustos do jardim, nos buracos dos muros do pátio de recreio, e isso ao alcan-
ce de qualquer um que quisesse desaninhá-los. Não tardei a ter a explicação
daquilo que me parecia tão extraordinário; na minha terra, eu tinha a paixão
de correr atrás dos ninhos, mas não para protegê-los. Advertiram-me que o Ir-
mão Francisco era de severidade muito grande nesse ponto. Não tolerava que
se perturbasse essas criaturinhas do bom Deus na confecção de seus ni nhos ou
nas idas e vindas para alimentarem os filhotes.
No Ir. Francisco isso era um estado de alma, comum a grandes santos, nota-
damente São Francisco de Assis, seu patrono.
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Fama de santidade
O Padre Pousset, fundador em La Valla das Irmãs da Sagrada Família, ao re-
gressar de uma visita a l’Hermitage: “Oh, minhas Irmãs, minhas boas Irmãs,
tomem a peito, muito a peito, de se tornarem, sempre mais, santas religiosas.
Venho de l’Hermitage e posso dizer que naquela casa, cheira-se a santidade”.

Em setembro de 1911, tive ocasião de visitar, em Saint-Chamond, o Sr. Jac-
ques de Boissieu e o Sr. André Neyrand. Conversamos a respeito do Ir. Fran-
cisco. Ambos disseram-me que, em sua família, o Ir. Francisco era tido por
santo e que se tinha a certeza de, ajudando-o pecuniariamente ou de outra for-
ma,  contribuir para uma obra grandemente útil à igreja, à glória de Deus, à
salvação das almas e aos melhores interesses da pátria. O Sr. André Neyrand,
sobretudo, nos lembrou quanto sua mãe, que era muito criteriosa, tinha ex-
traordinária veneração para com o Irmão Francisco.

Nos funerais
Fazia muito frio e espessa camada de neve cobria a terra. Recordo-me de
que tivemos de fazer a pé o trajeto de Saint-Chamond a l’Hermitage e que,
apesar da inclemência do tempo, estávamos alegres e reconfortados com o
pensamento de que eram os funerais de um santo a que iríamos assistir...
Sua fisionomia não produzia nenhum impressão desagradável, pelo contrá-
rio. Experimentava-se um sentimento de religiosa satisfação ao contemplá-
lo. Tinha-se a impressão de que se estava na presença dos restos mortais de
um santo.
A gente sentia-se antes levado a invocá-lo como intercessor junto de Deus do
que rezar pelo repouso de sua alma.
Quase todos os que tiveram o privilégio de visitar esse venerando defunto, ex-
posto na sala de visitas da Comunidade, procuraram tocar seus restos mortais
com objetos de piedade, tais como terços, cruzes, medalhas. 
Fui testemunha feliz dessas religiosas manifestações, que expressavam tão
bem a elevada idéia que se tinha da santidade do venerado Irmão.

Testemunho do Irmão Maria Vitrício39

Quando ingressei no noviciado, em 1872, apresentaram-me ao Rev. Ir. Fran-
cisco, que me recebeu de braços abertos. Falou-me tão bem da Santíssima Vir-
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gem e da grande graça que me fazia ao me chamar à vida religiosa, que nun-
ca esquecerei suas palavras e os bons conselhos que me deu nessa ocasião.

Mais tarde, renovou-me muitas vezes seus bons e caridosos conselhos, depois
falou-me do Rev. Pe. Champagnat, da grande devoção que nosso piedoso Fun-
dador tinha para com a “Boa Mãe”.

No noviciado, todos os domingos, o Reverendíssimo nos dava uma instrução
sobre a Santíssima Virgem e não cessava de nos recomendar que recorrêsse-
mos a ela em todas as necessidades. Durante mais de seis anos que vivi com
ele, quantas vezes não me repetiu as mesmas coisas.

Além da grande devoção à Santíssima Virgem que, no sentir de todos, era ca-
ráter particular de sua vida, o Rev. Irmão Francisco praticava, em grau su-
premo, a virtude de obediência. O Capítulo Geral de 1860 aceitou seu pedido
de  exoneração do generalato. A partir desse dia, viveu sob o regime da obe-
diência. Posso testemunhar que levou a prática ao ápice. Na casa de l’Hermi-
tage, encarregaram-me da marcenaria. Um dia, o diretor da casa, Ir. Anfiano,
proibiu aos Irmãos da comunidade de pegarem madeira do ateliê, sem me pre-
venir. O venerado Irmão, ao notar alguns pedaços de tábuas inutilizáveis, que
julgava úteis para si, pensou levá-los, mas, lembrando-se da proibição, pediu-
me humildemente licença para servir-se deles; imaginem minha confusão, eu,
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simples noviço, ao ver o Reverendíssimo Irmão praticar a tal ponto a obe-
diência e a humildade. 
Muito grandes eram também sua caridade e solicitude. Quando vinha o médi-
co, o Reverendíssimo Ir. Francisco o acompanhava sempre junto aos doentes.
Ademais, com freqüência, os enfermos o viam retornar junto deles, trazendo-
lhes palavras de resignação e inspirando-lhes pensamentos para santificar os
sofrimentos.
O Reverendo Ir. Francisco, o “Avô”, como o apelidávamos na casa, presidia to-
dos os domingos a publicação das notas semanais dos noviços. Aproveitava
dessa ocasião para nos estimular a fazer tudo para agradar a Deus e à Santís-
sima Virgem.

Na capela, sua postura era exemplar. Rezava com piedade admirável. Quando
as cerimônias religiosas eram bem executadas, transparecia em seu rosto uma
expressão muito visível de satisfação e felicidade.

Assisti seus últimos momentos; ajudei a colocá-lo no caixão e posso afirmar
que, depois de 36 horas, os despojos não exalavam nenhum mau cheiro. Guar-
dei até a vaga impressão que ele se exalava estranho perfume.

Testemunho do Irmão Antônio40

Conheci muito bem o Reverendíssimo Ir. Francisco durante seis anos, isto é,
de 1855 a 1860, em Saint-Paul-Trois-Châteaux. Era sempre com grande pra-
zer que o víamos todos os anos presidir o retiro. Sua grande piedade e fortes
instruções muito nos edificavam.

Depois do retiro de 1859, aproveitou algumas semanas de repouso em Saint-
Paul-Trois-Châteaux. Naquele ano, eu era estudante da escola especial e pude
vê-lo mais de perto.
Naquela época, na casa, com o objetivo de deixar mais tempo aos estudos, ti -
nha-se dispensado os Irmãos que freqüentavam o curso especial de recitar o
Ofício da Santíssima Virgem. A grande piedade e o amor à Regra, que o ve-
nerado Ir. Francisco praticava, não lhe permitiram deixar subsistir essa lacu-
na, e restabeleceu a recitação regular do ofício.
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Como ele fosse muito bom, de abordagem fácil e entendesse um pouco de me-
dicina, um dia fui ter com ele para que me aliviasse a dor de dentes. Recebeu-
me muito bem; examinou o dente e me disse: “Meu caro Irmão, é preciso fa-
zer todo o possível para conservar esse dente, porque a falta dele prejudicará
muito sua fala”. Imediatamente, pôs-se a introduzir um remédio no orifício do
dente.
Apesar da dor muito viva que sentia, quis bancar o herói e, de repente, caí des-
maiado em seus braços. A seu convite, tive de voltar diversas vezes para rece-
ber seus cuidados, sempre dados com amável caridade.

Em 1876, antes de minha partida para Nova Caledônia com os caros Irmãos
Andri e Antonino, foi-me permitido vê-lo pela última vez em Notre-Dame de
l’Hermitage. Parece-me ainda ouvi-lo dizer: “Vão, caros Irmãos, para onde a
obediência os chama; sejam bons missionários, cumpridores da Regra, amem
muito o bom Deus e a Santíssima Virgem; estarei com vocês nessa longa via-
gem sobre os oceanos. De coração os abençôo”.

Depoimento do Irmão Aniano41

Em 1864 e 1865, encontrava-me na escola especial de Notre-Dame de l’Her-
mitage. Professores: Irs. Silvestre, Gamaliel e Dídimo. Diretor: o Rev. Ir. Fran-
cisco, que sempre me edificou muito em tudo, mas especialmente em nos ins-
truir todos os domingos sobre as festas da semana seguinte.
Ele nos falava cada semana; sabia fazer-nos amar a vida religiosa; dava-nos o
exemplo de trabalho ao cultivar flores sobre o rochedo, que regava com difi-
culdade. Quando lavávamos os pés no Gier, fazia de boa enfermeira para afas-
tar qualquer dissabor.
Dava-se conta de nosso emprego, e não deixava de fazer-nos as oportunas ob-
servações.
Certo dia, enviou muitos de nós às montanhas do Pilat a colher musgo para a
festa do Santíssimo Sacramento. Ao regressar, a chuva nos apanhou todo o
tempo. O Ir. Francisco prevendo que estaríamos molhados de suor e de água,
preparou-nos um bom vinho quente.
Havia cinco anos, andava com uma fluxão no peito. Um remédio de suor, chu-
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va, cansaço e vinho quente, em seguida o leito, me curou radicalmente.
Digo-lhes que guardei boa lembrança do Ir. Francisco.

Testemunho do Irmão Juventino42

... A terceira razão desta carta é a convicção que tenho da santidade do Reve-
rendíssimo Ir. Francisco, que teve a bondade de me admitir no noviciado de
l’Hermitage, a 15 de setembro de 1853, e o costume que tenho de invocá-lo,
ao visitar nossos benfeitores dos juvenatos.

O primeiro motivo que me faz acreditar na sua santidade é a estranha per-
missão que me deu, quando lhe dei a conhecer de que maneira vivemos em
Quincié, no ano infeliz de 1854-1855.
Eis suas próprias palavras: “Se, no futuro, se encontrar em casa semelhante,
sendo deixado sozinho por dias inteiros no estabelecimento, venha à casa-mãe
e, se para obter dinheiro, for necessário pegar um machado, quebre a escriva-
ninha e pegue a importância e venha”.

Segundo motivo. Em 1860, encontrando-me em l’Hermitage, na função de en-
fermeiro provisório, aconteceu o seguinte. Certo Irmão, chamado Zefirino, da
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escola especial, foi operado das amígdalas; na da esquerda, devido à operação
demasiadamente profunda, houve considerável hemorragia, das 4 às 6 horas
da tarde. Nessa hora, deixando o doente aos cuidados de um coirmão, corri a
chamar o Ir. Francisco, que veio logo. Ao chegar,  pediu-me o frasco de ácido
sulfúrico e pegando um pouco de algodão molhado no ácido, aplicou-o um
instante na parte exterior do pescoço, do lado esquerdo. A hemorragia cessou
imediatamente. Terá sido a aplicação do ácido que a fez cessar, ou a oração do
Ir. Superior?  Ele rezava ao fazer a aplicação; não sei... O certo é que a hemo-
rragia foi detida de repente, e o doente, que estava desmaiado, logo recuperou
os sentidos.

Testemunho do Irmão Fiacre43

Indo à La Bégude para o retiro de 1856, fui atingido pela febre. Estava em
plena convalescença, quando cometi uma imprudência e recaí. Essa vez a do-
ença foi mais séria. Recordo-me que tive hemorragia, que não foi fácil estan-
car. Nessa ocasião o Rev. Ir. Francisco veio à La Bégude, e me dizem de me
preparar para receber sua visita. A notícia causou-me grande alegria e resolvi
solicitar-lhe uma permissão. Minha espera não foi longa e, em breve, ele esta-
va ao lado de minha cama.
Após examinar-me, disse: “Meu Irmãozinho, desta vez você sarará, mas se co-
meter outra imprudência, não respondo por você”. Então, atrevi-me a dizer-
lhe: “Meu Reverendo, o senhor permitiria que comesse um pouco de uva?”.
“De bom grado – respondeu-me – mas com a condição de não engolir a cas-
ca”. Foi o que fiz com grande satisfação.
Quem sabe se não foi à sua bênção que devo, em parte, a saúde de que gozo?
É que os santos são todo-poderosos junto de Deus.
Durante o retiro que houve em Saint-Paul, em 1858, fui ter com o Rev. Ir.
Francisco para a direção espiritual e, ao mesmo tempo, pedir-lhe que me
trocasse de estabelecimento porque eu não estava satisfeito com meu Dire-
tor: “Sabe você se ele não mudou no decorrer do retiro?”. Na verdade, não
sabia o que responder e retirei-me tendo sempre no espírito estas palavras:
“Sabe você se ele não mudou?”. Parecia-me quase impossível mudar tão de-
pressa.
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No encerramento desse mesmo retiro de 1858, aconteceu durante o canto do
Te Deum, quando o altar estava esplendidamente decorado e iluminado, que
o fogo pegou numa espécie de grinaldas e logo invadiu todo o altar, apesar da
pronta e generosa dedicação de vários Irmãos, de maneira que tudo ficou pre-
sa das chamas.
Todo o mundo lastimava e sofria com o incidente... Recordo-me que o recreio
que seguiu o jantar foi bastante melancólico...

Enfim, a sineta toca para a oração, depois da qual o Reverendo sobe à cáte-
dra e nos dirige mais ou menos estas palavras: “Meus caros Irmãos, relata-se
na Sagrada Escritura que Gedeão, tendo erguido um altar, colocou sobre ele
le nha e um touro. O Anjo do Senhor tocou o holocausto com a ponta de uma
varinha. O fogo consumiu tudo. O Anjo desapareceu deixando Gedeão na ale-
gria. Algo semelhante – acrescentou – aconteceu esta tarde. Devemos, a exem-
plo de Gedeão, bendizer a Deus por ter aceito nosso sacrifício”. Essas palavras
reanimaram todos os presentes e os encheram de santa alegria. 

Testemunho do Irmão Anatole44

Nunca pude esquecer os cuidados paternais do Rev. Ir. Francisco a meu res-
peito. Foi,  acredito, em 1853. Eu era então Irmão muito jovem no meu 14.°
ano, o menor e mais raquítico da comunidade.

Certa manhã, depois de acabada a missa, fui depressa até a porta do caro Ir.
João Batista para ver, por minha vez, esse bom e venerado Assistente a quem
eu amava como pai e que sabia tão bem conquistar o coração de todos os seus
inferiores. 
Enquanto aguardava diante dessa porta, sempre assaltada por bom número de
Irmãos, o Rev. Ir. Francisco saía da capela com seu colega, o Irmão Procura-
dor-Geral, acredito.
Percorrendo o corredor, ouviu tossir (eu tinha forte resfriado). Deixou o com-
panheiro e se dirigiu ao grupinho que cercava a porta para saber quem tinha
tossido Disse-me então: “Deve curar esse resfriado quanto antes. Depois de
ter-se entrevistado com seu Assistente, vá à enfermaria: dirá ao Irmão Fabia-
no (enfermeiro) de lhe dar tal coisa e de cuidar bem de você. Mais tarde, ve-
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rei se cumpriu minhas ordens”. Com efei-
to, veio pouco depois e prescreveu ao en-
fermeiro os cuidados que me deveria dar. 

Dentro em breve curei completamente.
Nunca esqueci a bondade de uma perso-
nagem tão eminente, que deixa suas ocu-
pações para aliviar quem sofre.

O Rev. Ir. Francisco foi sempre considera-
do entre nós como um santo. Eu lhe ti-
nha profunda veneração, e igualmente
todos os meus coirmãos. Nunca ouvi
algu ma voz discordante a esse respeito.
Também nunca ouvi palavra de crítica,
uma queixa sequer contra seus atos ou
seu governo.

Testemunho do Irmão Gaciano45

Em 1857, o Ir. Bajulo era diretor da escola de Izieux onde também me encon-
trava.
A cozinha desse lugar era muito malsã. Combinou-se com o Ir. Francisco que
seria instalada na sala de estudos do primeiro andar. 
Esse quarto estava separado da sala da prefeitura apenas por um simples ta-
bique.
Tal vizinhança era pouco conveniente para ambos. O prefeito não agüentou.
Assim, poucos dias depois de nossa instalação, deu-nos ordem de sair e sem
demora.
Às observações do Ir. Diretor, o prefeito respondeu que se, dentro de quinze
dias não se tivesse evacuado a sala, viria ele próprio lançar nosso mobiliário
pela janela. Não quis ouvir nenhuma observação e se retirou muito mal-hu-
morado.
Voltou na mesma tarde para entender-se com o Ir. Diretor. O Ir. Bajulo disse
que nada tinha feito e nada faria sem a autorização do Superior. 
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“Se é assim – diz o prefeito – eu mesmo irei a l’Hermitage para  convencer seu
Superior.”
Com efeito, foi lá, mas a bondade e a firmeza do Rev. Ir. Francisco conquista-
ram o prefeito a ponto de, não apenas deixar os Irmãos tranqüilos, mas de ce-
der-lhes a sala da prefeitura. E isso realmente foi feito.
“Esse Irmão é tão bom e tão razoável – dizia depois o prefeito – que não se lhe
pode recusar nada do que pede.”

Irmão Francisco Bórgia46

... O servo de Deus conduziu o Instituto com mão suave e firme e soube fazer-
se temer ao mesmo tempo. Viu-se crescer de maneira prodigiosa a obra con-
fiada a seus cuidados...  Entre as bênçãos que o céu derramou sobre o gover-
no do Irmão Francisco convém assinalar:
1.° O crescimento prodigioso da congregação, favorecida pela fusão dos Ir-
mãos de Saint-Paul-Trois-Châteaux e os de Viviers  com a nossa.
2.° O reconhecimento legal do Instituto como instituição de utilidade pública.
3.° A revisão e a fixação das Regras e das Constituições.
4.° A aprovação do Instituo pela Santa Sé. Embora concedida na administra-
ção do Irmão Luís Maria, foi preparada pelo Ir. Francisco (1858: em primei-
ro de março, depois em 9 de agosto, o Irmão Francisco e o Irmão Luís Maria
foram recebidos pelo Papa Pio IX).
5.° A transferência da casa-mãe de l’Hermitage para Saint-Genis-Laval (aqui-
sição da propriedade em 1853, transferência em 1858).

Algum tempo antes da morte, o Venerável Pe. Champagnat disse, um dia, ao
Irmão Estanislau: “Previno-o de que, após minha morte, os progressos da
Congregação serão mais rápidos do que já foram”. Essa profecia não tardou a
realizar-se, dado que o Ir. Francisco pôde escrever aos Irmãos, na Circular de
15 de janeiro de 1841: “Nossa Boa Mãe não tardou em escolher de novo filhos
para substituir os que chamou para sua cara missão da Oceania. Trinta novos
postulantes vieram depois das férias”.
Essa afluência se manteve. Calculou-se que de 1840 a 1860, cada ano, em
média, 130 jovens recebiam o santo hábito. Por ocasião da morte do Vene-
rável Fundador, em 1840, o Instituto contava 280 Irmãos, 48 escolas e
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7.000 alunos. Vinte anos mais tarde, quando o Servo de Deus deu demissão
de Superior-Geral, havia 2.080 Irmãos, 379 escolas e mais de 50.000 alu-
nos.
Durante seu governo, o Irmão Francisco deu ao Instituto duas novas Provín-
cias florescentes: a de Saint-Paul-Trois-Châteaux e a de Aubenas. Fundou a
do Norte e do Oeste. Desde então, essa prosperidade sempre se manteve. No
primeiro século, a Congregação difundiu-se em todas as partes do mundo...

(Não é de espantar que a saúde desse modesto operário do Senhor ficasse
abalada e mesmo comprometida aos 52 anos.)47

Há muito tempo que o Ir. Francisco sofria dores de cabeça. As dificuldades, as
preocupações, os encargos, as inquietações não lhe deixavam folga. As dores
de cabeça passaram ao estado crônico e atingiram tal grau de acuidade que
pediu para ser exonerado do governo do Instituto...
Para não dificultar a autoridade e a liberdade de ação de seu sucessor, retirou-
se a Notre-Dame de l’Hermitage. No silêncio e no retiro, foi durante 20 anos
a alma e a Regra viva dessa casa, continuando a dar sábios conselhos e a edi-
ficar por suas eminentes virtudes. Exercia, como gostava de dizer, o ofício de
“Moisés rezando na montanha, enquanto seus irmãos combatiam na planí-
cie”... 

Para ele não era bastante ser servo de Maria, queria ser e, de fato era, filho de
Maria. Não se contentava de pedir à Santíssima Virgem, queria também dar-
lhe algo... Sua devoção a Nossa Senhora era imensa e como ilimitada... O ros-
to irradiava de alegria visível quando, no domingo de tarde, anunciava uma
festa da Santíssima Virgem...

O Ir. Francisco parecia adivinhar as penas e os aborrecimentos dos Irmãos.
Então, os chamava ao seu quarto, os interrogava e  escutava com bondade e
paciência. Quase sempre os despedia consolados e reconfortados. Amava os Ir-
mãos como um pai. Garantia-lhes, com freqüência, que seriam sempre caros
à sua lembrança e nunca deixaria de ocupar-se deles.
Amava também os pequenos, os humildes, os infelizes, os enfermos, os peca-
dores. Sua caridade fazia com que nunca repreendesse com paixão ou mau-
humor.
Onde mais transparecia sua caridade era, precisamente, no relacionamento
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com os Irmãos doentes, porque a fé lhe fazia ver Nosso Senhor na pessoa de
cada um dos Irmãos... Todas as manhãs visitava os doentes; oferecia a todos
água benta; previa que tivessem os remédios necessários; prodigalizava-lhes
cuidados sem conta; animava-os; dava-lhes piedosos conselhos; exortava-os a
santificar os sofrimentos e os alegrava, quando preciso: assim cuidava eficaz-
mente dos corpos e das almas...

O Ir. Francisco se comprazia no meio das crianças, procurava conquistar-lhes
a confiança para atraí-las ao catecismo. Amava-as como um pai; as instruía
com zelo e método e rezava constantemente por elas. Quantas recomendações
e exortações fez aos Irmãos sobre a educação das crianças! Quantas vezes os
exortou a verem nelas os filhos de Deus, irmãos e membros de Jesus Cristo,
templos do Espírito Santo...

“O Irmão Francisco é considerado verdadeiro santo, por todos os que o co -
nheceram – declarou uma testemunha. Já em vida, essa fama de santidade era
visível. Minha convicção profunda é que, um dia, estará sobre os altares. Es-
sa reputação, longe de diminuir, vai crescendo.”... Conheço pessoas que o in-
vocam em particular... Em La Valla, a maioria das famílias tem a imagem do
Ir. Francisco exposta na parede da sala comum, ao lado daquela do Pe. Cham-
pagnat. Nessas famílias, é invocado todos os dias.

Rev. Padre José Bruno48

O Ir. Francisco, quando exercia funções importantes de enfermeiro ou mestre
de noviços ou secretário, nada mudava em sua maneira de ser. Não se preva-
lecia de nada, estava sempre pronto a se humilhar.
Li que, por ter deixado estragar-se no fogo um vaso de metal, fez a culpa na
refeição seguinte, de joelhos, no meio do refeitório. Li que, tendo quebrado in-
voluntariamente uma bilha, fez também a culpa, tendo ao lado o objeto dani-
ficado. A cena tinha algo de engraçado e ao mesmo tempo edificante. Por is-
so, todas as testemunhas do fato não puderam impedir o riso. Ficaram, porém,
impressionadas pela atitude simplesmente humilde de seu Irmão.

O Ir. Francisco guardou-se de aparecer mais avisado ou mais hábil do que o
Venerado Fundador. Não sonhou nada de melhor que ser “o retrato vivo do
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Pe. Champagnat”.  Por isso procurou ins-
pirar-se em seu espírito e imitá-lo na ma-
neira de conduzir os Irmãos e de fazer o
bem. Nada mudou do que tinha sido es-
tabelecido antes de seu superiorato e em-
penhou-se em continuar tudo como no
passado. Não só evitava de ressaltar seu
valor ou  dar-se importância, mas ainda
procurava o bem dos outros e servir. Li
que, eleito Superior-Geral, quis inaugu-
rar suas funções por um ato de humilda-
de e de abnegação, encarregando-se, com
os Assistentes, de servir a comunidade na
refeição que se seguiu à eleição. Esse ges-
to de caridade e de humildade do Ir.
Francisco devia simbolizar toda a ação de
seu superiorato.

Li também que o Ir. Francisco deparou-se com muitos dissabores e dificulda-
des, em particular, nas negociações para o reconhecimento legal da Sociedade.
Nunca foi visto desanimado. Quando as dificuldades aumentavam, só tratava
de rezar mais ainda e incentivava o fervor dos Irmãos. (Em 1840, o governo
opõe uma recusa clara...) No meio de todos esses fracassos e de todas essas di-
ficuldades, em 10 de agosto de 1841, escreve aos Irmãos uma Circular reple-
ta de paz e de confiança, convidando-os a não se perturbarem e a conserva-
rem a paz.
Quando o sucesso responde a seus esforços, ele não se atribui o menor mérito.
(A carta que anuncia o reconhecimento legal é monumento de humildade.)

“Se o Bom Deus – escreve em 1860, depois da eleição do Irmão Luís Maria –
quiser me conceder um pouco de forças e de saúde, será meu prazer mais sua-
ve e minha maior felicidade poder recebê-los, falar-lhes, consolá-los e servi-
los, como avô entre seus netos. Se, pelo contrário, aprouver ao Senhor prolon-
gar-me a doença e as indisposições, oferecer-lhas-ei para compensar o que não
puder mais fazer por mim mesmo. E, a exemplo de Moisés e Samuel, não ces-
sarei de rezar para que obtenham a vitória completa sobre os inimigos da sal-
vação e as graças necessárias para atingir o objetivo de nossa santa e sublime
vocação.”

Li que, retirado em l’Hermitage, não tendo outro título senão o de avô, de que
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aliás gostava muito, escrevia isto, que não era destinado a ser lido pelos de-
mais:
“Considero-me um velho vaso quebrado, rachado, que apenas serve para usos
mais grosseiros e que não deve ser poupado, visto seu pouco valor”.

O Rev. Ir. Nestor, apenas eleito terceiro Superior-Geral, pede ao Ir. Francisco
de abençoar o Capítulo Geral. O Rev. Ir. Francisco, “tremendo de emoção”, o
fez nestes termos: “Que Jesus, Maria e José abençoem a todos e conservem en-
tre nós o espírito primitivo, espírito de humildade, de simplicidade e de mo-
déstia e que nos façam crescer na piedade, na regularidade e em todas as vir-
tudes de nosso santo estado”.

Em primeiro lugar, “o espírito primitivo”, sempre a lembrança das lições re-
cebidas do Pe. Champagnat.
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No universo dos votos:

Pobre e manso, casto e cheio de amor, obediente, mas na alegria.

Este capítulo, como os seguintes, hauriu abundantemente nos testemunhos
dos que conheceram o Ir. Francisco.

Estes depoimentos têm a vantagem de recriar o quadro e os momentos da vi-
da desse Irmão: é como se tivéssemos a ocasião de falar com ele, vê-lo, escu-
tá-lo, ser um Irmão de sua comunidade.49

Pobreza que humaniza o coração

A sociedade de consumo em que vivemos, com suas facilidades e desperdícios,
cria um quadro de vida que nos torna difícil a compreensão do voto de po-
breza tal como foi vivido pelos primeiros Irmãos do Instituto e pelo próprio
Padre Champagnat. É normal que tenhamos sensibilidade diferente a respei-
to da pobreza. No entanto, para o Ir. Francisco, como para nós, esse voto diz
que somente Deus é o tesouro; que somos pobres por natureza, e esse voto sig-
nifica grande liberdade. Já os pobres da Bíblia, os “anawim”, faziam de Javé
o tudo de sua vida.

Esses aspectos da pobreza encontram-se no Irmão Francisco, quando fala da
“santa pobreza” ou quando diz que “a pobreza é a nobreza e o tesouro do re-
ligioso”. Alguns Irmãos testemunham “que amava a pobreza como sua mãe e
queria que os Irmãos a amassem do mesmo jeito” Antes de ser privação, antes
mesmo de ser liberdade, a pobreza é paixão que cede a Deus o lugar central,
é amor e adoração.

O que arde no coração do Ir. Francisco manifesta-se na pessoa e no estilo de
vida com um rigor que nos espanta, nós, filhos de uma sociedade de abun-
dância.
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A pobreza vê-se, ela apresenta sinais externos: vestuário, calçado, sobriedade,
pobreza de seu quarto, cuidado em recolher pequenas coisas que, algum dia,
podem servir. “Seu vestuário reduzia-se ao estrito necessário, mas sempre
muito limpo... Após sua demissão como Superior-Geral do Instituto, nunca
aceitou roupa nova; era preciso dar-lhe o que já tinha servido muito tempo a
outros... ‘Deixemos – dizia – o vestuário novo para os coirmãos que estão em
relação com o público.’... Levava um velho manto que, de tão gasto, eu já não
conseguia remendar. Ao querer dar-lhe um melhor, ele me disse: ‘Meu manto
e eu somos velhos amigos: Fizemos três vezes a viagem a Roma. Não nos se-
pare no fim de nossa carreira.’ E foi enterrado com esse velho manto... Possu-
ía somente um par de sapatos que, na morte do Irmão, tinham pelo menos 14
anos de uso... Na cela propriamente dita, onde rezava, trabalhava e castiga-
va o corpo, uma pequena cama de ferro, muito parecida com um leito de tra-
pista... Seu quarto era muito simples e pobre, seu mobiliário era dos mais mo-
destos. Nunca o vi com lâmpada durante os cinco anos que o assisti. Quando
ia para deitá-lo, ele punha sobre alguns carvões de sua chaminé um punha-
do de cascas de nozes, e é com essa luz que eu fazia a operação... Ele ajunta-
va, por espírito de economia, todo objeto que pudesse ser utilizado: pedaços
de madeira e de carvão que levava ao quarto para alimentar a sua chaminé...
Ao deixar de ser Superior-Geral, entregou seu relógio, dizendo que já não pre-
cisava dele.”
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A pobreza do Ir. Francisco
era também trabalho e cui-
dado de tudo o que pertencia
à comunidade e atenção aos
pobres: “Ao levantar-se o
menor vento, percorria a ca-
sa para verificar se tudo es-
tava bem fechado, se nenhu-
ma janela corria o risco de
quebrar. De noite, antes de
deitar-se, dava também seu
giro... Nunca o vi tampouco
perder tempo; pelo contrário,
via-o empregar todos os mo-
mentos livres em pequenos
trabalhos... Construía pe-
quenas taipas... cultivava
plantas medicinais... Não

deixava estragar nada; cuidava para que se utilizassem as sobras de comi-
da; mandava dar aos pobres o que havia de aproveitável nas sobras das re-
feições”.

Francisco transmitiu aos Irmãos sua paixão pela pobreza. As testemunhas di-
zem: “Posso atestar que o Ir. Francisco praticou a pobreza, até para com o
seu Instituto. Não procurava riquezas para a congregação... Não se pode acu-
sá-lo de ter juntado dinheiro, mesmo para o Instituto... Manteve entre os Ir-
mãos esse espírito de pobreza e de ordem... Nos retiros, sobretudo, alguns Ir-
mãos se queixavam, não sem razão, da penúria extrema e das más condições
do local. Em resposta, o Ir. Francisco relatava, de modo simples e gracioso, a
história dos primeiros anos em La Valla, onde a penúria era ainda pior, na
época do venerado Fundador. Gostava de dizer que, apesar de sua estatura
reduzida de então, muitas vezes batia com a cabeça nos barrotes que susten-
tavam o telhado...”.

O Ir. Francisco, ao viver a pobreza, cedia lugar aos pobres, ao trabalho, aos Ir-
mãos, à congregação, à liberdade interior, mas sobretudo ao amor e à adora-
ção de Deus.
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Somente porque se ama50

Nosso mundo é muito diferente daquele do Ir. Francisco: o estilo de vida é
mais aberto; a sociedade impõe menos tabus no domínio do amor; a mídia ig-
nora o pudor.
O Ir. Francisco vivia praticamente como monge; fazia parte dos costumes de
seu tempo aceitar separações tranchãs.
Entretanto, sua maneira de viver o voto de castidade só pode ser compreendi-
da no conjunto de uma vida que se dera a Deus, em que a motivação central
era o amor. Ontem, como hoje, a castidade é uma aventura de amor entre o
Criador e a criatura.

As testemunhas que falam da castidade do Ir. Francisco insistem em sua ino-
cência batismal, na modéstia, oração e na presença especial da Santíssima Vir-
gem. Afirmam que a integridade do espírito, do coração e do corpo era para
ele tesouro precioso. Como para nós, sua castidade se reforça no amor de Deus
e na prudência.

“A inocência batismal” é realidade que pode surpreender, sobretudo para um
homem que viverá mais de 70 anos. No entanto, é a primeira afirmação que
achamos na boca de três testemunhas, que falam da castidade do Ir. Francis-
co. Uma delas ouviu o confessor do Irmão dizer: “Quem viu de perto, como eu,
o Ir. Francisco, constatou que a reserva nas palavras, a modéstia em toda sua
pessoa, a atenção em ocupar-se constantemente de suas obrigações e a fideli-
dade em desobrigar-se, com todo o cuidado possível, de todos os exercícios re-
ligiosos  consagraram nele a inocência batismal...”.
Outro aspecto sobre o qual insistem as testemunhas é sua modéstia: “O sem-
blante respirava a modéstia... Sua modéstia era perfeita, a de um santo. Man-
tinha os olhos constantemente baixos... Todo o exterior de sua pessoa refletia
bem a pureza da alma... Respirava modéstia. Bastava vê-lo para estar certo
de sua pureza...”.

Essa ascese, porém, era acompanhada de orações: “Quantas orações fez e
mandou fazer para obter essa bela virtude para si e para todos os membros
de sua querida comunidade... Seu grande recurso, para a castidade, era o es-
pírito de oração... Conservava a castidade pela oração e pela mortificação...
(Algumas testemunhas falam em cinto de ferro que lhe castigava a carne...)
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Recitava diariamente o Ofício da Imaculada Conceição para obter de Maria
a graça de guardar intacta essa bela virtude... Compôs uma oração que reci-
tava com freqüência:

“Divina Maria,
Virgem e Mãe ao mesmo tempo,
e espelho sem mancha da pureza de Deus,
Virgem mais pura do que todas as inteligências celestes,
Mãe fecunda, mas sem mancha e sem labéu,
visto que sempre permanecestes virgem,
obtende-me, de vosso adorável Filho,
que é o Esposo das virgens,
um verdadeiro amor
pela pureza de espírito, de coração e de corpo...”.

Muitas cartas testemunham: tinha a arte de animar os Irmãos, sobretudo
quando passavam por momentos de crise. “Procurava com insistência e su-
cesso inspirar aos Irmãos o amor dessa virtude... Recomendava seguidamente
a virtude de castidade, obtida pela vigilância e muita oração.

Francisco quer inspirar aos Irmãos o amor à castidade, e à Boa Mãe pede “ver-
dadeiro amor à pureza de espírito, de coração e de corpo”. Faz-nos compre-
ender que a castidade não é primeiramente questão de ascese, mas questão de
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amor, escolha de Deus por paixão. Nessa escolha, Francisco permanece muito
perto de nós.

Na suave e forte vontade do Pai51

Ao ler os depoimentos sobre a obediência do Ir. Francisco, descobrimos que
Francisco fazia da vontade de Deus o coração desse voto. Hoje também, a
abertura à vontade de Deus forma o essencial da obediência e da santidade.

Provavelmente, no tempo do Ir. Francisco, a leitura da vontade de Deus era
mais imediata que em nossos dias: a Regra, o superior, a vida comunitária, o
respeito à autoridade da Igreja... Nós a descobrimos no discernimento dos si-
nais dos tempos e deveria desembocar num projeto de vida comunitária, em
resposta ao que Deus nos diz no mundo em que vivemos.

Contudo, nada é simples, e Francisco conheceu também numerosos momen-
tos em que tinha de discernir, pedir conselho, rezar, esperar...  Durante os vin-
te de Superior-Geral, teve de manter a qualidade da vida espiritual dos Ir-
mãos; pensar  em sua formação sempre mais exigente, dar um arcabouço à
Congregação; respondeu a numerosos pedidos de fundação; abrir o Instituto
para novas missões, realizar o ideal de Marcelino: “Todas as dioceses do mun-
do entram em nossos planos”.

Muitas testemunhas, no decorrer do processo diocesano, insistem em sua pai-
xão pela vontade de Deus: “O Ir. Francisco foi sempre muito respeitoso de tu-
do o que parecesse a vontade de Deus... Disse ao pároco de Tarentaise: “Eu
quero fazer somente a vontade de Deus”. Numa Circular, cita as palavras de
um santo religioso: “Estou habituado a ver a imagem de Jesus Cristo em meu
superior; vejo. escuto, sirvo unicamente Jesus Cristo nele. Tudo quanto ele
mandar ou fizer, aceito-o como vindo diretamente de Nosso Senhor”. Certo
padre, ao vê-lo partir de viagem, apesar de séria fadiga, externou-lhe seu es-
panto. “Parto – disse-lhe – porque o superior me chama e obedeço sem in-
quietar-me do que poderá acontecer”.

Essa paixão pela vontade de Deus torna-se respeito e veneração aos superio-
res: “Respeitava perfeitamente tudo que viesse do Papa, do Arcebispo... Fala-
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va das autoridades eclesiásticas com o maior respeito, sobretudo dos bispos e
do Papa... Pedia, como se fosse um noviço, todas as permissões de Regra...
Quis receber de joelhos a bênção do Irmão Nestor, um de seus sucessores”. (In-
formatio, cap. Sobre a obediência, p. 95.)

Muitos coirmãos o recordam também como “exemplo vivo da Regra... obser-
vante modelar das Regras do Instituto... uma Regra viva... Caso se perdesse o
livro das Regras, achar-se-ia cópia viva no Ir. Francisco...”. Podemos, talvez,
achar excessivo tal comportamento, mas não podemos criticá-lo por ter a Re-
gra de tal modo no coração que a vivia espontaneamente. Nossas Constitui -
ções são certamente de qualidade espiritual melhor do que as Regras do tem-
po do Irmão Francisco, mas será que podemos dizer que as vivemos, que ha-
bitam nosso coração, inspiram nossa vida, nutrem nosso relacionamento com
Deus, com o próximo, que são luz no discernimento que temos de fazer? 

Temos sensibilidade diferente, mais atenta ao espírito do que às minúcias. Mas
certamente a paixão do Ir. Francisco pela Regra poderia iluminar a nossa pe-
las Constituições e quando as tivermos no coração, que Irmãos seríamos nós
para as pessoas de hoje!

O Ir. Francisco se esforçou toda a vida para transmitir aos Irmãos esse amor
da Regra, essa paixão pela vontade de Deus.
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Uma novena no universo das virtudes52

Crer, esperar, amar sem limites,
na prudência, sabendo ser justo, moderado e forte.

Novena53

É essa oração tradicional que se faz durante nove dias, invocando a interces-
são de um santo ou de um Servo de Deus em favor de uma pessoa que nos é
cara e que enfrenta sérios problemas de saúde. Mas pode ser motivada tam-
bém por decisões importantes, situações críticas, festas...

Condições
Essa oração requer condições para ter todo o seu valor e tornar-se realmente
um gesto humano. Três laços parecem ser exigidos: o primeiro com a pessoa
pela qual se reza: devemos envolvê-la de nossa afeição e prepará-la para que
entre nessa oração. O segundo é o laço no grupo que reza, unido na fé, no
amor, no gesto que coloca. O terceiro laço é com o Servo de Deus a quem pe-
dimos a intercessão: deve haver uma amizade entre ele e nós, laços de família,
laços pessoais de encontro diário, mesmo breve. 
A novena cria grande espaço à fé na bondade de Deus e educa nossa disponi-
bilidade à sua vontade.

Essa oração deve encontrar seu tempo, sua dignidade, sem ficar de sanduíche
entre outras orações, e nalgum dia poderá tornar-se uma celebração. A nove-
na não é necessariamente uma oração a mais, ela é outra oração, é um tempo
em que estamos diante de Deus para implorar. Nenhum outro momento é tão
oportuno e forte para implorar como a Eucaristia do dia. Entramos na gran-
de intercessão do Senhor. Poderia haver uma novena de missas.
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melhor à situação que vive, podendo concluir pela oração sugerida na p. 23.
53 Os textos em laranja ajudam a compreender o processo que segue uma causa, mas não fazem
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Primeiro dia da novena

Viver da fé, todos os dias
Pensamento do Ir. Francisco
Dispomos de 8 volumes de seus escritos, que
reproduzem seus 13 cadernos de notas.

No primeiro retiro que fez em 1819, sob a di-
reção do Padre Champagnat, escreve:

“Lembrar-me-ei da presença de Deus...
ao rezar, ao lecionar, ao caminhar,
nos recreios, nas refeições, etc.:
agindo em tudo com santa modéstia,
para a glória de Deus, a honra de Maria
e o bem da religião”.

Francisco tem apenas 11 anos e, depois de um ano, está em l’Hermitage com
o Padre Champagnat. A influência de Marcelino é clara e, talvez, desperte em
Francisco o desejo de tornar-se seu retrato vivo. Encontramos um jovem nos
seus primeiros passos no caminho da santidade marista, caminho que nós per-
corremos hoje. �

Oração

Irmão Francisco,
viveste tua entrega a Deus

e a teus irmãos e irmãs
de maneira exemplar;

Pedimos-te que nos ajudes
no caminho da doação e do amor,

para que Jesus
se torne o centro de nossa vida
e seja reconhecido como Senhor

por aqueles que nos encontram. Amém.
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Na luz da Fé54

Houve 95 testemunhas chamadas ao Processo Diocesano de Lião, 1910-1912.
Seus depoimentos estão recolhidos no livro sobre a heroicidade das virtudes, a
Positio super Virtutibus.

Oferecemos, cada vez uma página de testemunhos sobre a Fé, a Esperança, e
a Caridade... Esse olhar sobre a santidade do Ir. Francisco pode ser um estí-
mulo para nossa própria vida com Deus. Conheceremos um santo de nossa fa-
mília, um Irmão como nós.

Testemunhos55

Ele me parecia sempre penetrado da presença de Deus...
O Ir. Francisco estava constantemente em Deus...
Amava a solidão e o silêncio devido à necessidade que sua alma tinha de fa-
lar a Deus...
Possuía grande espírito de fé e via Deus em todas as coisas. Dizia muitas ve-
zes: “Tudo quanto nos acontece é querido ou permitido por Deus”...
Lembro-me que na capela o Ir. Francisco ficava imóvel, cheio da presença de
Deus, edificante...
Vi o Servo de Deus em atitude bem recolhida que nos inspirava muita pieda-
de...
Sua fé viva se manifestava na recitação das orações! Quando as dizia com a
comunidade, era sempre de forma extraordinária...
Como era bonito vê-lo orar, presidir a oração, a meditação. Sua atitude, de
pé ou de joelhos, nos inspirava: tudo nele rezava! Sua postura, durante a mis-
sa, era uma oração por si só...
O Ir. Francisco fazia sua meditação entre nós e como nós, ajoelhado no soa -
lho. Estive muitas vezes ao lado dele: ele me parecia penetrado do amor de
Deus...
Sua atitude era tão edificante que eu me dizia: ele fala com o Bom Deus, só
se ocupa com Ele, evitemos de distraí-lo. A oração parecia ser seu elemento e
lhe era bem natural, por isso suas Circulares voltam seguidamente sobre a
oração, prova de que ele mesmo fazia dela suas delícias. A gente o via sempre
em profundo recolhimento...
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Era fácil reconhecer nele um homem de oração, homem do Bom Deus, um san-
to... 
Chamavam-no Vovô ou Moisés, cujas mãos estavam sempre elevadas para o
Senhor...
Fazia perfeitamente o sinal-da-cruz e queria muito que todos o fizessem bem;
repreendia os que o faziam mal e lhes mostrava como fazê-lo com perfeição,
com espírito de fé, lembrando-lhes que se tratava de uma prece ao Pai, ao
 Filho e ao Espírito Santo. 
Sua fé manifestava-se de maneira singularmente viva na Eucaristia...

Devemos entrar em nossas capelas e na igreja com o mais profundo respeito,
adorar o Santíssimo com os mais vivos sentimentos de fé na presença real de
Jesus Cristo... Nesse sentido faremos profunda genuflexão, caminharemos com
circunspeção, com os olhos modestamente baixos, mostrando assim, com todo
o exterior, nossa fé viva na presença do Verbo Encarnado...

Grande era sua devoção a Maria. Era uma das características fortes de sua
santidade. Nunca vi um cristão, um sacerdote, um religioso levar tanto a sé-
rio esse abandono, essa confiança, esse amor filial à ‘Boa Mãe’, sua expres-
são habitual...86

Irm
ão

 F
ra

nc
isc

o
Ga

br
iel

 R
iva

t(
18

08
-18

81
)



Venerável Irmão Francisco
A 4 de julho de 1968, o Irmão Francisco recebia da Igreja o título de Venerá-
vel.

Esse título indica duas coisas:

Um longo trabalho de demonstração, 
reconhecido pela Congregação dos Santos, de Roma.

– O trabalho começou a 10 de maio de 1912, em Lião. Essa fase diocesana
terminou em 1938, com a produção de 4 grossos volumes de testemunhos.

– A fase romana começou em 1938 e terminou a 4 de julho de 1966, com a
produção de 12 volumes, contendo os dois últimos a Positio sobre a heroi-
cidade das virtudes.

O título de Venerável 
reconhece que o Irmão Francisco praticou as virtudes cristãs de maneira he-
róica, tornando-se, portanto, para todo cristão um modelo de doação a Deus
e às pessoas. É um caminho de vida. 

Esse título deverá ser mais caro para nós, Irmãos Maristas: Francisco é um dos
nossos; viveu nosso carisma, nossa missão, nossa espiritualidade. Amou nossa
família, devotou-se muito aos Irmãos. Está ligado a nós por toda a sua vida,
por todo o seu amor, por todo o seu trabalho. Ele é um marco da vida maris-
ta e, no céu, um amigo e intercessor.
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Segundo dia da novena

Esperar, porque Deus é Pai56

Pensamento do Ir. Francisco
“Por puro amor o Filho ama seu Pai!”.
“A Boa Mãe dará jeito em tudo!”.

Nunca desanimava,
conservava sempre a serenidade;
em caso de insucesso, 
esperava o tempo de Deus.�

Oração de esperança

Irmão Francisco,
para que Deus seja ainda mais glorificado em ti,

gostaríamos de ver-te um dia beatificado.
Por hoje, ajuda-nos

a amar o Pai por puro amor.
Que o amor do Filho entre em nossos corações.

Por hoje,
ajuda-nos a ter confiança no Pai,

porque nosso futuro
já está cheio de sua bondade.

Que possamos dizer também, contigo:
“A Boa Mãe dará jeito em tudo!”.

E nós te agradecemos
pelos exemplos de esperança,
de confiança e de serenidade

que tu nos dás. Amém.
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Porque tu és Pai...

Na esperança, Deus é olhado e amado como Pai; sua vontade é colocada aci-
ma de tudo; e porque ele é Pai, merece nossa confiança. As forças se refazem
diante do Santíssimo Sacramento e aos pés de Maria. Essa certeza da ajuda de
Deus e de Maria dão serenidade e equanimidade nas provações.

Testemunhos
Nunca vi o Servo de Deus perder a calma que possui aquele que só quer em
tudo a vontade de Deus...

Nenhum acidente ou insucesso o molestava. Sua serenidade era sempre a mes-
ma. Sua confiança em Deus era ilimitada. Ele nos lembrava que nunca algo
acontece sem a permissão de nosso Pai, que nos ama, que saberá fazer-nos
justiça, se confiarmos Ele...

Não desanimava, pelo contrário, quanto mais dificuldades, maior confiança
ele tinha. Todos os Irmãos observaram isso.”Ele fala ao Bom Deus”, dizia-se...

Muitas vezes ouvi o Ir. Francisco repetir: ‘Esperemos na grande bondade de
Deus para chegarmos ao céu; lá seremos bem compensados das dificuldades
passadas aqui na embaixo’. ...

“Ia buscar junto ao Santíssimo a solução das dificuldades!...

Sei que, pela confiança em Deus, o Ir. Francisco nunca desanimava. Em caso
de insucesso, aguardava o momento de Deus...

Sua confiança em Deus lhe permitia caminhar ousadamente para frente, ape-
sar de sua natureza tímida... E essa sua confiança tão viva sabia comunicá-
la aos outros...

Em suas cartas sabia inspirar confiança aos outros, refutando receios exage-
rados ou ilusórios. Em seus apontamentos tinha muitas máximas sobre a con-
fiança e delas se servia como de um arsenal...

Foi sobretudo como Superior-Geral que sua esperança heróica esteve mais em
evidência. Muitas vezes teve de sentir nos ombros o grande peso do superiorato,
mas ele havia colocado em Deus toda sua esperança. Nas tribulações sempre se
manteve inabalável. Tudo esperava da proteção divina e do socorro de Maria...
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Quando da morte do Padre Champagnat, em 1840, o Ir. Francisco, que cer-
tamente sentiu-a mais que todos os outros, que se deixavam levar ao desâni-
mo, repreendia-os suavemente, consolava-os e lhes dizia entre outras coisas:
“Não se deve desesperar... Tenhamos, pois, confiança em Deus que prometeu
a vida aos que têm confiança nEle”. O Ir. Francisco pôs sempre sua esperan-
ça em Deus nas numerosas dificuldades de seu Generalato. Mesmo nos casos
que pareciam sem esperança... Em todas as suas doenças sempre manteve a
serenidade em razão de sua confiança em Deus...

Em 1872, eu estava em l’Hermitage. Uma tempestade terrível fez transbordar
o Gier, e um muro do jardim foi derrubado. Ora, em frente à capela, notamos
que as águas haviam baixado no mais violento da tempestade. O Ir. Francis-
co tirando seu escapulário, pendurou-o à janela de seu quarto e se pôs de jo-
elhos...

Sua confiança em Deus era muito grande. Em 1846, o Ir. Luís Maria, Assis-
tente, sofreu um ataque que ameaçava levá-lo. O Ir. Francisco desceu à cape-
la e pôs-se em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Quando voltou, to-
do o perigo havia sumido.
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A Beatificação
É a etapa, na causa de um Servo de Deus, em que a Igreja reconhece que um
milagre se realizou por Deus, graças às orações de intercessão de seu Servo.

Antes de tudo, a Beatificação é uma glorificação de Deus, porque todo
santo é obra-prima do Espírito Santo que o abriu totalmente ao Cristo, e o mi-
lagre revela um Deus próximo e paternal. É a Igreja que rende graças e essa
ação de graças, hoje em dia, se exprime no decurso de uma Eucaristia.

Mas é também, ao mesmo tempo, uma glorificação do Servo de Deus, de
quem o povo de Deus reconhece e admira a qualidade exemplar de sua vida
evangélica.

A Beatificação é uma grande alegria para a porção do povo de Deus que
vota uma veneração especial ao Servo de Deus: é um dos nossos, um interces-
sor e amigo no dia-a-dia.

A Beatificação é um grande estímulo: proclama possível a santidade, não
já em caminhos desconhecidos, mas nessa vida evangélica que o Espírito San-
to faz nascer em nós... É a mim que é dada a animação, sobretudo se eu sou
da mesma família; sobretudo se o Servo de Deus é alguém que já tem seu lu-
gar em meu coração. A Beatificação é uma graça que cria forças e desejos de
se tornar santo, pois que isso foi possível a um dos nossos; é uma porta que se
abre sobre o amor de Deus.

Esperamos a Beatificação do Irmão Francisco... Um milagre é sempre possí-
vel, mas... é preciso pôr o Irmão Francisco no céu de nossa amizade.
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Terceiro dia da novena57

Se simplesmente nós amamos
Pensamento do Ir. Francisco
“Pai nosso... 
santificado seja o vosso nome”: 
Santificar o nome do Senhor 
é conhecê-lo, 
amá-lo 
e servi-lo, 
é  
– para um Irmão de Maria – 
propagar por todos os meios possíveis 
esse conhecimento e esse amor prático 
no espírito 
e no coração da meiga juventude.”58

“Aqueles que acreditam 
não devem guardar injustamente 
a verdade presa no seu coração, 
mas devem fazê-la agir neles, 
comportando-se de acordo com sua fé.”59�

Oração:

Irmão Francisco, nós te pedimos simplesmente que nossa amizade cresça.
Nossa amizade para contigo nos levará certamente a um amor mais forte

para com Deus, à alegria de santificar seu nome
e a uma fé que não manteremos prisioneira de uma vida feita de rotina.

Francisco, nós te pedimos simplesmente que nossa amizade cresça.
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59 Circular sobre a Fé, 15 de dez. de 1848, p. 14, vol. 2.



Esse Deus que seduz

Na linguagem de seu tempo, os depoimentos nos revelam atitudes do Ir. Fran-
cisco que formam ainda hoje o coração da santidade.

1– Deus antes de tudo... mas vamos a ele com amor, porque ele é Pai.
2– Jesus, encontrado sobretudo na Eucaristia, no tempo forte da comunhão,

e nas visitas ao Santíssimo Sacramento, cuja freqüência revela a necessi-
dade de estar juntos.

3– A oração que leva sobretudo para a contemplação.

Testemunhos
A caridade ou o amor para com Deus, cume da perfeição, foi heróica no Ser-
vo de Deus. Essa caridade aumentou com a idade, como também o gosto pe-
la oração e o atrativo pela meditação...

O Ir. Francisco amava de todo o coração a Nosso Senhor. Eis um fato que me
aconteceu. Um dia eu olhava atentamente uma imagem de piedade. O Ir.
Francisco, tomando-a, a considerou com devoção, depois a beijou e ma de-
volveu muito impressionado. Vi seus olhos cheios de lágrimas. É que a imagem
representava o bom Jesus beijado por Judas...
Lembro-me que era sobretudo durante as solenidades religiosas que seu
amor por Nosso Senhor desabrochava com naturalidade... Cantava com to-
da a sua alma; o amor por Jesus se manifestava por um doce e gracioso sor -
riso de felicidade. Dir-se-ia que estava então no momento mais belo de sua
vida...

Na realidade, sua vida era uma oração contínua...

O Servo de Deus foi modelo de oração. Na capela dir-se-ia que via Jesus: fi-
cávamos pasmados. O amor da oração era uma das características do Ir.
Francisco.

Afirmo que o Servo de Deus possuía em alto grau o amor de Deus... Esse amor
o levava a grande devoção ao Santíssimo Sacramento, a visitá-lo na capela,
sobretudo nos momentos difíceis...

Suas visitas ao Santíssimo Sacramento eram freqüentes. Vi-o muitas vezes re-
zar na capela, na atitude recolhida de um verdadeiro santo...
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Sua atitude pausada ao ir à Sagrada Mesa – lembro-me bem – nos fazia com-
preender com que preparação interior recebia a Jesus...

No momento da Santa Comunhão e depois de receber Nosso Senhor, seu ros-
to desabrochava num sorriso celeste, sua pessoa como que se transfigurava.
Numerosas testemunhas viram esse espetáculo que as arrebatava e durava pe-
lo menos todo o tempo da ação de graças...

Fui testemunha de sua felicidade na comunhão. É o que mais me impres -
sionou. Vi-o rir na ação de graças; repito essa palavra: rir como um bem-
aventurado. Dir-se-ia estar em êxtase...

Quando um doente devia receber a comunhão, ele o preparava com grande
cuidado e com palavras ferventes de amor que inflamavam...

O Irmão Francisco agia somente para agradar a Deus e para mover os Irmãos
a agirem somente para Deus...

Seu humor era sempre igual, mas quando se tratava do pecado, oh! então não
era o mesmo homem... Reconhecíamos o seu sofrimento, ou melhor, seu horror
da ofensa feita a Deus...

Ele ardia de um grande zelo para conhecer e tornar conhecido Jesus...

Ele dizia que o dia em que mais se ama a Jesus é o dia em que se sofre algo
por Ele...
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A intercessão do Ir. Francisco
Um milagre é sempre um presente de Deus. Mas os fiéis que o esperam, o pe-
dem por intercessão de um amigo de Deus de sua confiança e com o qual têm
laços de afeição e devoção. É o que se denomina “fama de santidade”. Não se
reza a um santo que está fora de nosso cotidiano.

A forma da oração é freqüentemente uma novena, mas uma oração insistente
de um grupo de amigos também é ouvida... Eles intercedem por pessoas que
amam e que estão doentes, por projetos importantes, por situações difíceis, por
momentos de grandes decisões. O Servo de Deus é convidado a encabeçar is-
so e a interceder com eles. Ele está junto de Deus, é amigo de Deus e amigo
também dos que suplicam.

Podemos depositar confiança no Ir. Francisco? Sim! Mas...
Sim, é realmente um santo extraordinário que Deus nos deu. Os testemunhos
já propostos provam-no, seja no seu amor a Deus, seja na sua atenção às pes-
soas. Ele merece confiança.
Mas... é preciso um mínimo de amizade entre ele e nós. Devemos ser um pou-
quinho honestos: como interessar um santo ausente de nosso coração? É por
isso que precisa começar a tecer uma amizade. A um amigo podemos pedir fa-
vores;  podemos até insistir.
O livrinho que justifica a decisão deste Ano Especial do Ir. Francisco apresen-
ta alguns favores, obtidos num lapso de tempo muito breve.60 Francisco nos
faz sinal de que está pronto a interceder. Quanto a nós, procuremos intensifi-
car nossa amizade com ele e tenhamos a audácia de pedir sua intercessão.
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Quarto dia da novena

Amar no hoje
Medicado pelo Irmão Francisco
“... Eu estava com a febre tifóide. Abandonado, condenado pelo médico, jul-
gava-me perdido. Mas o Ir. Francisco me devolveu a esperança ao recomen-
dar-me que invocasse Maria. Rezou por mim e fiquei curado. Sempre atribuí
essa cura às suas orações e aos bons cuidados recebidos na enfermaria.” 

Pensamento do Ir. Francisco
“... Dir-lhes-ei que nunca terão um sujeito capaz, um sujeito de caráter, que
não se excite às vezes, que não faça algumas travessuras. Esses homens que
raramente são esquecidos e que nunca escapam são ordinariamente sujeitos
sem energia, que levam sua vidinha, sem dar muito incômodo, mas que depois
cumprem muito mediocremente seus deveres e nunca conduzem bem uma tur-
ma. Um sujeito capaz é um homem de caráter, de vontade firme e, necessa-
riamente, lhe escapa, às vezes, o autodomínio.”61�

Oração para pedir uma graça

Venerável Irmão Francisco,
o Senhor te atraiu a si desde a infância,

ao te pedir que o servisses
numa vida realmente santa.

Obtém-nos de saber ir, como tu,
“a Jesus por Maria”,

na boa-vontade, simplicidade
e abandono filial.

Que tua oração, unida à de Maria,
Nos obtenha também a graça de...

e a alegria de louvar o Senhor
que atende sempre às nossas preces,

de maneira visível ou invisível. Amém!
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Apaixonado por tudo o que é humano

Testemunhos
São abundantes os testemunhos do amor que o Ir. Francisco tinha para com
todos. 

Aqui são dados somente testemunhos sobre o comportamento do Ir. Francisco
em relação aos doentes e pobres.

Sempre o vi solícito em ajudar seus Irmãos em todas as suas necessidades es-
pirituais ou corporais...

Os doentes, sobretudo, puderam apreciar o ardor de sua caridade. Quantas ve-
zes foi visto prodigalizar-lhes seus cuidados, sem contar tempo nem fadiga!
Visitava-os todos os dias e sempre com uma palavra afetuosa e um doce sor -
riso...

Os doentes o consideravam como sua mãe. Uma visita do Ir. Francisco era
uma festa. Comprometia o paciente a ser um doente santo, a oferecer seus so-
frimentos a Nosso Senhor... 97
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Talhado na rocha. Alto-relevo em cerâmica do Ir. José Santamarta, 1989



A fé descobria-lhe Jesus Cristo em cada um de seus assistidos...  O Ir. Fran-
cisco, não contente de se devotar dia e noite no cuidado dos doentes, procura-
va formar bons enfermeiros, revelando-lhes os conhecimentos médicos que ha-
via adquirido...

Visitava os doentes muitas vezes para fazer-lhes tomar os remédios e cuidar
que nada lhes faltasse. Conhecia bem a medicina e esforçava-se muito para
cuidar do corpo; mas maior cuidado tomava para com os doentes espirituais,
que seguia de perto e fazia acompanhá-los...

Considerava os enfermos como uma bênção do céu. Possuía verdadeiros co -
nhecimentos de medicina e cuidava perfeitamente dos doentes.

Eu via seguidamente muitos pobres à porta... Minha filha também notou essa
multidão de miseráveis, sobretudo na sexta-feira...
Aos pobres só deixava dar roupas limpas e perfeitamente remendadas...
Meu marido sempre me dizia que o Ir. Francisco era muito caridoso para com
os pobres. Visitava-os pessoalmente e ajudava-os conforme seus modestos
meios. Dava-lhes bons conselhos médicos; entendia de medicina e fornecia aos
pobres, gratuitamente, excelentes remédios...

Nunca vi o Irmão Francisco ralhar com alguém, embora culpado. Pelo con-
trário, vi-o cheio de caridade para com todos e se prodigalizando pelas neces-
sidades espirituais e temporais dos Irmãos, reabilitando os desanimados e for-
talecendo os fracos...
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Um milagre

É o que falta para que a causa do Ir. Francisco chegue à beatificação. Muitas
vezes uma novena é motivada pelo gravíssimo estado de saúde de uma pessoa
que nos é cara, que só podemos contar com o socorro de Deus e a intercessão
de um amigo de Deus que nos é um tanto familiar. Pedimos um milagre.

Pedir um milagre, que audácia! É uma grande aventura de fé... em que real-
mente necessitamos de um intercessor para obtê-lo e para saber levá-lo depois.
Muitas vezes as novenas ficam em nível muito baixo, em que nada de mim
nem da comunidade se compromete seriamente em relação a Deus ou à pes-
soa por quem rezamos.

Um milagre é dizer a Deus: “Fica perto, entra na minha vida, acotovela-me,
eu confio em ti, tu és meu Pai; sinto-me pecador e ouso pedir-te a cura dessa
pessoa que me é cara. Mas, Senhor, venho a ti com teu Filho, com sua Mãe,
com Francisco que foi teu amigo e servidor”.

Um milagre implica muita gratidão e conversão... “Creio, Senhor, vem socor -
rer minha pouca fé”.

Pedir um milagre é aceitar pôr-se a certa altura de vida espiritual. Certamen-
te, os milagres são dons; mas eles dificilmente florescem nos desertos espiri-
tuais, porque todo milagre proclama Deus, e devemos estar preparados a en-
trar nessa proclamação. No Evangelho, os relatos de milagres terminam fre-
qüentemente por um buquê de louvores a Deus.
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Quinto dia da novena

Amar..., em primeiro lugar os mais próximos
Testemunho a favor do Irmão Francisco
“Dizia-se que ele era 
o pára-raios do Instituto.”62

“Quando o Servo de Deus 
via um coirmão 
vítima de melancolia obstinada, 
acentuava a condescendência 
– ele, tão sério – 
a ponto de entoar uma canção humorística, 
e só se retirava 
depois de lhe arrancar um sorriso
e uma palavra religiosa de confiança.”63

Pensamento do Ir. Francisco
“Eis-me colocado à frente de meus Irmãos para amá-los e querê-los com en-
tranhas de pai, para ser-lhes, em todo o tempo e lugar, guia e modelo...”.64�

Oração

Irmão Francisco, tua vida foi cheia de novenas,
de orações de intercessão e de atenção aos outros.

Entretanto nós, Irmão Francisco, custamos
a rezar, a crer, a amar.

Ajuda-nos a sermos Irmãos
como Deus nos sonhou,

quando o Espírito caprichava no carisma marista,
e como a Boa Mãe nos quer

no seguimento de Marcelino e dos primeiros Irmãos.
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63 Testemunha 16 no Processo Diocesano.
64 Gabriel Michel, Ir. Francisco Rival, Gabriel Rivat: 60 manos de história marista, . 73



Paixão da família

O amor para com o próximo é a pedra-de-toque da santidade. O primeiro
mandamento aguarda ser comprovado pelo segundo. O Ir. Francisco continua
atencioso para com os Irmãos que têm problemas, os pecadores, as almas do
purgatório e até para com os pássaros que fazem seu ninho... Entre os Irmãos,
ele cultiva a generosidade, a nobreza e a alegria.

Testemunhos
Sua grande preocupação era formar Irmãos piedosos, santos, observantes da
Regra, capazes de levar as criança ao bem. Não podia encontrar uma crian-
ça sem sentir a vontade de catequizá-la. Quanto nos recomendava de conser-
var puras as crianças...

Lembro-me da grande bondade, tão discreta e delicada, do Ir. Francisco...
Então, para seus Irmãos, quanta solicitude, tanto por sua alma quanto por
sua instrução! Nada tinha mais a peito que a piedade deles, seu amor de
Deus, sem negligenciar o lado profissional. Dava-lhes seguidamente palestras
a esse respeito, para que os Irmãos fossem competentes em atrair as crianças
à escola e fazer-lhes o bem – que era o objetivo.

Quantas vezes insistiu na educação das crianças, na maneira de prepará-las
à primeira comunhão e no modo de lhes ensinar o catecismo...

Nas repreensões, o Ir. Francisco era justo, sério, mas sempre cheio de bonda-
de e de ternura. Era severo, mas de severidade paternal...

Ademais, sabia tão bem atenuar suas repreensões, que a gente o deixava con-
tente e em paz. Eu o vi pessoalmente numa circunstância em que fiquei co-
movido até as lágrimas...

Quando aborrecidos, íamos pedir-lhe conselho, e a gente se sentia bem...

Em todo noviciado há momentos penosos, e eu encontrava no Ir. Francisco en-
corajamentos paternais que me reanimavam...

Sempre inclinado a perdoar, ele fazia-se todo para todos...

Ele queria que se praticasse sempre a caridade fraterna...
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Fazia-nos rezar pelos
que tinham tentações...
Ele próprio oferecia seus
sofrimentos para a sal-
vação dos pecadores e
pelas almas do Purga-
tório...

Suas visitas ao cemité-
rio eram verdadeiras e
piedosas peregrinações;
sempre recolhido, as
mãos nas mangas da
batina, dir-se-ia que
conversava com esses
seres invisíveis...

Observei pessoalmente
que o Ir. Francisco quase não passava dia sem visitar o cemitério da comuni-
dade...

Sua bondade estendia-se até aos animais, particularmente os passarinhos.
Não permitia que fossem molestados os pássaros que nidificavam pertinho de
nós...
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A heroicidade das virtudes cristãs

Não temos certeza de que essa expressão seja simpática à nossa sensibilidade
cultural. A Psicologia moderna trabalha de tal forma nas falhas humanas, que
falar em heroicidade das virtudes pode parecer pretensioso e deixar pensar
num modelo distante. No entanto, é a primeira coisa que se pede a todo Ser-
vo de Deus cuja causa se queira apresentar.

Não é de se espantar que um homem de Deus pratique todas as virtudes em
grau fora do comum. Elas se chamam umas às outras por uma espécie de ló-
gica interna, em que entram em jogo a graça e o hábito da generosidade hu-
mana. Cria-se um clima de amor que facilita o dom e a fidelidade. O homem
ascende progressivamente para Deus, atraído e seduzido por Ele. A vida se
unifica no amor.

Heroicidade de virtudes, porém, não significa ausência de limitações, de sofri-
mentos, de problemas, de busca... e, ainda menos, afastamento dos demais. Je-
sus, embora Filho de Deus, conheceu sua parte de sofrimento, rezou com bra-
dos e lágrimas (Hb 5,7-9); fez-se homem, tornou-se próximo, multiplicou os
contatos com as pessoas. 

A heroicidade das virtudes expressa generosidade, amor, fé, como hábitos ad-
quiridos, num quadro humano que exige esforços (ascese) e se vive num cor-
po que sofre.  Mas todo Servo de Deus apaixona-se pela aventura humana,
multiplica seus laços, aproxima-se dos menos favorecidos.
Perante a afirmação da heroicidade das virtudes, a confiança nas testemunhas
que viveram com o servo de Deus tem mais peso que uma admiração teórica.
Ela convida à abertura e acolhida, muito mais humanas que uma atitude de
recusa.

103

A
 A

LEG
R
IA

 D
E SER

 IR
M

Ã
O



Sexto dia da novena

Simples como a pomba e prudente...
Pensamento do Ir. Francisco
“Admiremos o amável procedimento da divina Providência:
o que nós consideramos como infelicidades e desgraças, 
muitas vezes tornam-se para nós 
fonte abundante de graças e bênçãos.
Se com uma das mãos Deus nos castiga, 
com a outra nos acaricia:
Ele nos cerca de sua misericórdia
e proteção toda paternal,
quando nos lançamos confiantes em seus braços 
e nos damos a Ele inteiramente e para sempre.
Seus conselhos permitiriam fazer entrar todo o mundo 
no acordo da caridade...”

Oração do Ir. Francisco, Superior:

Meu Deus, fazei, por vossa graça,
que eu me torne um Superior conforme vosso coração,

empenhado em todos os deveres,
unicamente ocupado com meu emprego...

olhando somente para Vós, procurando somente a Vós,
não esperando senão em Vós, ninguém temendo senão a Vós.

Dai-me zelosos colaboradores,
enviai bons operários à vossa vinha, à vossa messe.

Concedei-me o discernimento para escolhê-los,
a piedade para formá-los,

a sabedoria para empregá-los,
a vigilância e a bondade para governá-los.

Abençoai-os, conservai-os, santificai-os,
fazei deles homens conforme vosso coração,

cheios de vosso espírito
e sempre empenhados no seu ministério.65
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Aquele que vive com Deus, irradia a sabedoria66

É essa experiência que estamos fazendo com o Ir. Francisco. As páginas ante-
riores nos apresentaram sua Fé, Esperança e  Caridade... Continuemos a nos
deixar surpreender, descobrindo as virtudes de Prudência, Justiça, Fortaleza e
Temperança. Se o quadro é um tanto clássico, as descobertas, porém, serão be-
las.

A leitura dos depoimentos sobre a prudência cristã do Irmão Francisco revela
uma virtude de muitas facetas, uma conjugação de forças e qualidades huma-
nas e espirituais, muito mais rica do que se poderia imaginar à primeira vis-
ta.

Testemunhos
A virtude da prudência, segundo as testemunhas, brota da intimidade com
Deus, da abertura à sabedoria do Espírito: “Essa  prudência era inteiramente
sobrenatural e fundamentada na oração... O Ir. Francisco nada empreendia
sem ter refletido maduramente e sem ter rezado muito e feito rezar. Muitas ve-
zes fui testemunha desse procedimento... Recomendava a Deus a questão, exa-
minava-a cuidadosamente, consultava, aguardava o momento oportuno e se
preservava da precipitação, da paixão que cega, da obstinação e da vaidade.
Não falava antes de ter pedido as luzes de Deus... O Bom Deus era seu gran-
de conselheiro”.

Essa virtude é também escuta dos outros, abertura a todo conselho que pode
iluminar uma situação, um problema, uma decisão a tomar: “O Ir. Francisco
parecia-me refletido, ponderado. Aconselhava-se com pessoas sábias”. “Gos-
tava de se aconselhar com o Padre Colin, depois com os bispos e os Assisten-
tes... Não negligenciava nenhum meio humano, mas feito isso, entregava-se a
Deus e recorria aos meios sobrenaturais e divinos”.

Prudência e sabedoria dão-se as mãos. Prudente, o Ir. Francisco era homem a
quem, de bom grado, pede-se conselho: “Possuía grande sabedoria e prudên-
cia sobrenatural, era consultado de toda a parte. Os diretores de nossos pen-
sionatos, mesmo os mais importantes, vinham de vez em quando a l’Hermita-
ge para submeterem suas dificuldades ao julgamento do Ir. Francisco. Muitas

66 Positio super virtutibus: Informatio, pp. 60-64.
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vezes ouvi Irmãos se felicitarem pelos sábios conselhos recebidos... Quando ele
visitava os estabelecimentos, todos gostavam de receber seus conselhos, que
permitiam chegar a um acordo na caridade... Depois de uma entrevista, a
gente saía encorajado para seguir seus conselhos... Ao ser consultado, não
respondia de imediato; se o assunto fosse grave, aguardava, rezava, refletia.
Caso fosse necessário, consultava, depois normalmente dava solução muito
acertada... Nunca ouvi dizer que o Ir. Francisco tivesse faltado à prudência.
Sei, pelo contrário, que em muitas ocasiões conteve e moderou certos Irmãos
muito imprudentes e temerários”. 

Há como que um acordo entre a prudência e a sinceridade: “O Ir. Francisco
era a sinceridade em pessoa, nunca se valia da dissimulação... A franqueza o
colocava ao abrigo do disfarce”.

A prudência torna-se um clima de vida. Algumas testemunhas atribuem à
prudência os êxitos que o Ir. Francisco conheceu na vida: “A prudência do Ir.
Francisco é atestada pelo sucesso das grandes e difíceis obras que empreen-
deu e levou a bom termo, por exemplo, a união com os Irmãos de Viviers e de
Saint-Paul e, de maneira geral, o governo do Instituto”.
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A Positio
Muitas vezes alude-se a esse trabalho, que é obra do Postulador,67 aconselha-
do pelo Relator.68 Habitualmente é um livro volumoso que se divide em três
seções:

1 - A Informatio, parte que ordena as provas da santidade ou do milagre: bre-
ve biografia do Servo de Deus, sinais da fama de santidade, as virtudes te-
ologais, as virtudes cardeais, votos... (para um milagre, as provas médi-
cas...).

2 - Os documentos pessoais do Servo de Deus: certidão de nascimento, pri-
meira comunhão, confirmação, diplomas de estudos, documento de iden-
tidade, passaporte, fotos, ‘obediência’, documentos médicos...

3 - O Summarium que reagrupa as respostas mais significativas das teste-
munhas no processo diocesano e os testemunhos escritos, recebidos de
amigos que viveram com o Servo de Deus. Esse Summarium constitui a
mina de onde o Postulador haure seus argumentos para escrever a Infor-
matio.
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67 Postulador é a pessoa encarregada da causa da parte do ator. Para nós, Irmãos Maristas, o ator
para nossas causas é nossa Congregação.
68 O Relator é a pessoa na Congregação dos Santos que acompanha o trabalho do Postulador,
aconselha-o e garante o valor do trabalho junto a seus pares na Congregação dos Santos. É um
especialista no trabalho das causas para as beatificações e canonizações.



Sétimo dia da novena

O justo da Bíblia
Pensamento do Ir. Francisco:
Que cegueira e que pavorosa loucura
passar a vida a tecer, com a maior se-
riedade do mundo
e toda a aplicação do espírito,
teias de aranha
que a morte varrerá em meio segun-
do.69

Oração do Ir. Francisco

Divino Coração de Jesus,
dai-me por partilha amar-vos

sempre e sempre mais.
Recebei, ó Coração Sagrado,

todos os meus pensamentos, meus desejos,
minha liberdade, minha memória, minha vontade,

minhas ações e minha vida.
Recebei meus sofrimentos e minhas aflições,
entrego-me totalmente a Vós para sempre.

Senhor,
todos os momentos de minha vida são vossos,

todas as minhas ações são vossas;
fazei que eu as termine por vossa graça,

unicamente com vistas a vos agradar e vos servir.70
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70 Positio, parte Summarium, p. 555.
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Justo à maneira de Deus71

A justiça cristã nada tem a ver com assuntos de tribunal. Ela tem o sentido de
prestar a Deus o culto e a gratidão que lhe são devidos, reconhecer e professar
sua obra; ao mesmo tempo, é um profundo respeito dos outros, de  seus direi-
tos,  de sua autoridade, de seu trabalho, ela é um esforço para ajudá-los a se-
rem eles mesmos.. Essa virtude remete ao justo da Bíblia, a José, por exemplo,
que é dito “homem justo”. A justiça da Bíblia é fruto do amor e se exprime
num quadro de amor.

Testemunhos
É para essa compreensão que conduzem os depoimentos sobre a justiça do Ir.
Francisco: 
“Recordo-me de que o Irmão Francisco era muito diligente em todos os deve-
res para com Deus, dirigindo a Ele todas os seus afetos, prestando aos santos
o culto que lhes era devido... Não cessava de falar das bênçãos extraordiná-
rias concedidas pelo Bom Deus a seu querido Instituto e levava os Irmãos à
gratidão por todos os favores obtidos... Nas instruções voltava seguidamente
sobre a ação de graças: ‘Meus Irmãos, o bem está sendo feito, agradeçamos
a Deus. Ah! não cessemos de agradecer-lhe...’. Em sua caderneta, menciona
seguidamente o agradecimento a Deus e a Maria... Acredito que o Ir. Fran-
cisco deu a cada um o que lhe era devido, conforme sua consciência reta e até
um pouco timorata. A Deus dirigia sua adoração e seus afetos; aos santos, o
culto que lhes era devido, segundo as normas litúrgicas de que nunca se afas-
tava”.

Esse sentido da justiça refletia-se também nos que estavam ao redor dele, nos
colaboradores mais achegados: “Esse digno Superior respeitava e fazia respei-
tar a autoridade e os direitos de outrem... Eu mesmo o ouvi falar da gratidão
que devemos ao Papa, que tão bem o acolheu em Roma... E que respeito não
demonstrou toda a vida  aos padres, aos bispos e a todas as autoridades ecle-
siásticas! E como seu coração transbordou de gratidão e de respeito, ao re-
gressar de sua viagem a Roma, onde foi solicitar ao nosso Santo Padre o Pa-
pa Pio IX a aprovação das Regras do Instituto!...”.
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Respeito e gratidão, como nuanças da justiça, são acompanhadas natural-
mente pela afeição: “Nunca criticava seus sucessores... Um pai de família não
pode ter tanto apego, tanta afeição sincera e sobrenatural pelos seus quanto
esse bom superior pela sua congregação”. Uma senhora, a quem solicitara um
serviço, diz : “Recordo-me de que o Ir. Francisco era muito justo. Assim, que-
rendo encomendar-me alguns trabalhos de agulha, veio tratar a respeito das
condições com meus pais; mostrou-se muito exato no pagamento e muito de-
licado”. A experiência de outra senhora é semelhante: “ ... Meu marido, que
era fornecedor de tecidos, disse-me muitas vezes: ‘O Irmão Francisco era sem-
pre justo, muito atencioso e afável; nas compras que realizava, nunca pechin-
chava, e queria que se tivesse o lucro legítimo’”.
Outras pessoas atestam: “O Servo de Deus era muito grato pelos benefícios re-
cebidos. Posso citar, em particular, seu reconhecimento à senhora Grandvi-
lle72... Tinha muito cuidado em fazer respeitar o bem do próximo, era muito
grato por qualquer préstimo que lhe fosse feito... Sucediam-se as novenas pe-
los benfeitores... Por ocasião do falecimento de um benfeitor, fazia recitar o
ofício dos defuntos... Rezava seguidamente pelos seus pais que muito amava”.

A justiça cristã é um estilo de vida em que o senso e o respeito de Deus e dos
outros e a gratidão produzem  o comportamento justo e oferecem a Deus, aos
santos e às pessoas uma espécie de precedência e promoção.
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72 A condessa de la Grandville é uma benfeitora extremamente generosa para a Província do Nor-
te (Beaucamps). Cf. Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p.
229.



Teólogos e historiadores
Antes de uma causa ser examinada pela diocese onde o servo de Deus faleceu,
pede-se a teólogos e historiadores que examinem os escritos do Servo de Deus.

Dois teólogos são escolhidos de comum acordo entre o autor da causa e o bis-
po da diocese.
Submetem-se à leitura desses dois teólogos os escritos públicos, em primeiro
lugar, depois os particulares: cartas, artigos, conferências, notas do Servo de
Deus.
Pede-se aos teólogos de:
1. Verificar a conformidade desses escritos com a fé da Igreja;
2. Esboçar o retrato espiritual do Servo de Deus, tal como se depreende de

seus escritos.  Esse retrato pode ser extremamente útil e rico.

Os escritos públicos e particulares são também entregues a três historiadores:
1. Devem garantir a autenticidade desses documentos;
2. Devem, sobretudo, descrever a personalidade humana depreendida dos

escritos.

O retrato espiritual e o retrato da personalidade humana do Servo de Deus são
documentos preciosos vertidos no conjunto do dossiê da causa.

111

A
 A

LEG
R
IA

 D
E SER

 IR
M

Ã
O



Oitavo dia da novena

Toda boa viatura tem bons freios
Pensamento do Ir. Francisco:
Agir por amor
e não por temor.
O temor é como o gelo
que endurece, constringe, entorpece, destrói.
O amor é como o calor
que dilata, amolece, alegra e anima.73

Pensem muitas vezes em Jesus,
pensem também em Maria, 
Mãe de Jesus e nossa mãe. 
Ela estava ao pé da cruz,
ela sofria com Jesus
e foi lá que nós nos tornamos seu filhos,

que Jesus no-la deu por mãe.
É nossa boa e terna mãe,
Nossa Senhora das Dores,
Nossa Senhora da Piedade,
Nossa Senhora da Compaixão.
Nós somos filhos de sua dor,
membros sofredores de Jesus,
seu Divino Filho,
que sofre em nós e dá valor a nossos sofrimentos.
Somos, pois, nesse sentido,
caros ao coração maternal de Maria.
Ela nos ama, 
ela nos assiste,
como mãe cheia de ternura e,
se ela não nos livra imediatamente de nossas penas,
é porque sabe quanto os sofrimentos nos são vantajosos.74
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73 Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p. 201.
74 Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p 342.



Os freios espirituais

A temperança é a expressão do autodomínio, que é um dos dons do Espírito.
Esse autodomínio se expressa sobretudo com relação ao corpo pela frugalida-
de, pela moderação que refreia a cupidez natural.

Testemunhos
“O servo de Deus gozava entre os Irmãos de grande reputação de temperança
e de mortificação nas refeições. Desconhecia o que fosse uma boa refeição,
porque pouco se preocupava com a qualidade dos alimentos que lhe serviam.
Apenas bebia água tingida com algumas gotas de vinho, de preferência água
do Gier: era – afirmava – o melhor vinho... Durante certo tempo estive, no re-
feitório, perto de sua mesa. Fazia-se servir em tudo como a comunidade, co-
mo os noviços, à exceção, porém, de um copo de água do Gier, que tomava re-
gularmente após cada refeição. Era seu café – dizia jocosamente... Nunca exi-
gia algo de especial, mesmo durante sua doença... Um dia, numa casa, onde
fora recebido como superior, foi-lhe servido um prato a mais do permitido pe-
la Regra. Fez retirar, muito amavelmente, o que estava em demasia... Conta-
se que levaram ao refeitório algumas trutas do Gier, dissimuladas em omele-
te, para que as aceitasse. Mandou levá-las aos doentes, dizendo que não ha-
via  para todos.”
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Óculos e livro de canto do Ir. Francisco (ele tinha uma maviosa voz, cantava bem e gostava de cantar)



A temperança vai além da frugalidade: “Sabia dominar o corpo pela mortifi-
cação; tinha o perfeito domínio dos sentidos, particularmente dos olhos... Em
toda a parte, mantinha atitude modesta... Era sempre calmo e moderado no
seu linguajar...”. Diversas testemunhas relatam que usava a disciplina e leva-
va sobre o corpo uma grossa cintura de ferro, com colchetes salientes, mas,
acrescentam: “Ele nos proibia penitências extraordinárias, sem permissão”.
Um de seus sobrinhos nos informou que levar o cilício era costume de família;
a mãe – irmã do Irmão Francisco – o carregava antes do casamento...75
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75 Positio super virtutibus: Informatio, pp. 68-73.



O Processo Diocesano
No percurso de uma causa, o Processo Diocesano constitui uma das grandes
etapas, senão a principal. Segue a decisão de abrir uma causa e prepara o tra-
balho que se fará em Roma.

Quando o postulador preparou todos os documentos: escritos publicados e pri-
vados, documentos pessoais do servo de Deus, testemunhos a favor, lista das
testemunhas e das perguntas, ele envia uma carta ao bispo da diocese onde o
Servo de Deus faleceu para pedir a abertura do processo diocesano.

O bispo, depois de ter pedido o parecer dos outros bispos da região e infor-
mado os fiéis da diocese, constitui um tribunal. Este é formado de um juiz ins-
trutor, de um promotor de justiça e de um ou vários notários. Diante desse tri-
bunal, as testemunhas que conheceram o Servo de Deus respondem a pergun-
tas destinadas a iluminar sua vida e suas virtudes.

Um dossiê contendo as respostas será enviado a Roma. Então se abre a fase
romana junto à Congregação dos Santos. Um exame positivo conduz ao re-
conhecimento da heroicidade das virtudes e, portanto, ao título de “venerá-
vel”.

O processo diocesano exige trabalho minucioso, mas confere à causa grande
valor histórico e possibilita que muitos aspectos da vida do Servo de Deus se-
jam conhecidos. Graças aos testemunhos, aparece melhor, também, o traba lho
do Espírito na vida de uma pessoa: há nisso uma verdadeira revelação de
Deus.
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Nono dia da novena

O amor precisa de força
Pensamento do Ir. Francisco:
Quando nos recreamos, devemos recrear-nos
bem;
recomendo-lhes muito este artigo,
ele é mais importante do que, às vezes, ima-
ginamos, 
e não foi sem razão que o incluíram nos
meios de perfeição.
Façam, pois, o possível para que os recreios
sejam sempre agradáveis aos seus Irmãos.
Não se deixem absorver por seus alunos.
Vocês precisam dos recreios.
É preferível que os alunos aprendam menos,
mas se afeiçoem aos Irmãos e os amem

a que protestem e achem que os Irmãos 
os tratam com dureza para fazê-los trabalhar.76

É do coração de Maria
que parte o sangue
que vivifica o de Jesus,
e é do coração de Jesus
que parte a graça
que santifica o de Maria.77 � 

Oração

Ó Santo Espírito,
união das inteligências

na eterna verdade,
e dos corações

na eterna caridade.78
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76 Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p. 222
77 Idem, p. 341.
78 Idem, p. 89



A força do amor79

A virtude da fortaleza leva a viver com energia. Esse aspecto do amor a Deus
e ao próximo faz com que nos doemos com integridade, constância, paciência.
A fortaleza é feita de serenidade, autodomínio, abertura à vontade de Deus, e
conserva, ao mesmo tempo, a suavidade humana que possibilita verdadeira
comunhão com os que sofrem.

Testemunhos
“Certa vez, presenciei o capelão perguntar-lhe se não estava cansado. O Ir.
Francisco respondeu: ‘Oh! nunca se está cansado quando se faz a obra de
Deus’. Sei que, ao demitir-se, o Ir. Francisco nos disse que faria ainda tudo
quanto pudesse pelo seu Instituto...  Apesar das enfermidades, observava a
Regra, e vejo nisso uma prova de sua energia... Quando as forças físicas di-
minuíram, a força moral o levava a fazer-se violência para trabalhar ainda.
Sua fortaleza de alma, porém, evidenciou-se mais no esforço constante para
cumprir a Regra e exigi-la dos Irmãos. Nunca o vi desanimado, mas sempre
enérgico; sabia muito bem encorajar os outros. O que se deve admirar é que,
malgrado a fragilidade da saúde, conseguisse realizar tanto trabalho. Embo-
ra sofresse, doente, nunca foi ouvido queixar-se, sendo que muito raramente
era visto tomar remédios. Suportava os sofrimentos com toda a paciência e re-
signação à vontade de Deus”. 

O capelão de l’Hermitage testemunha: “Na doença era muito paciente, nunca
me disse uma palavra de queixa. Dizia: ‘Sofro o que o Bom Deus quer!’”. 

Desculpava-se por dar trabalho aos demais: “Dou-lhes muito incômodo”. 

Um noviço conta: “Vejo ainda esse bom ancião, de aspecto calmo e alegre, de
rosto sempre sorridente, de palavra suave e persuasiva... Certamente, via-se
que a consciência estava tranqüila, embora os sofrimentos fossem grandes,
tendo parte do corpo paralisada e, ademais, cingindo um horrível cilício: tu-
do isso não lhe alterava a serenidade de alma. Dizíamos correntemente, entre
nós, noviços: ‘O Irmão Francisco é um santo. Se bem que sofresse muito, nun-
ca se lamentava, mas sentia enorme compaixão pelos sofrimentos dos outros;
dir-se-ia que os sentia ele próprio”.
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Outro Irmão o vê deste modo: “Ao Servo de Deus nunca faltou fortaleza cris-
tã, nem paciência nas diversas provações, doenças, dificuldades,  tribulações.
Dava-nos a todos a impressão de perfeito autodomínio por seu porte exterior
constantemente digno e enérgico... Acredito que o Ir. Francisco sempre foi for-
te, por exemplo, na morte do Padre Champagnat, quando todos desanima-
vam. O exemplo dos santos o fortalecia”.

Essa fortaleza não vai sem esforços: “O Ir. Francisco se reprimia para manter-
se calmo, embora o temperamento nervoso o levasse a se agitar, a repreender
rispidamente, quando via infrações à Regra, mas dominava-se, continha-se...
Permanecia impassível perante as contrariedades, apesar de possuir tempe-
ramento sensível... Repreendia quando era necessário, mas fazia-o suavemen-
te, sem desanimar as pessoas”.
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A fase romana de uma causa

Concluído o trabalho diocesano, os autos são enviadas a Roma. A Congrega-
ção dos Santos verifica a validade do trabalho feito na diocese e o garante por
um decreto.

Então se abre a fase romana.

O Postulador é convidado a preparar a positio da causa. Submete seu traba lho
ao Relator.

O estudo da positio é feito por consultores (teólogos); se sua opinião é favorá-
vel, leva normalmente ao reconhecimento da heroicidade das virtudes no Ser-
vo de Deus e, portanto, ao título de “venerável”.

Se a positio concerne a um primeiro milagre, o resultado favorável à Congre-
gação dos Santos abre o caminho à beatificação ou à canonização para um se-
gundo milagre.

A positio para um milagre estabelece a evolução clínica do caso com todas as
provas médicas disponíveis. Uma cura extraordinária no quadro de uma ora-
ção feita para obtê-la, passa, por etapas diferentes, entre as mãos de pelo me-
nos 11 médicos, especialistas da doença em causa e que são cientificamente
muito rigorosos.

O tempo de espera entre a entrega da positio à Congregação dos Sntos e a de-
cisão final da heroicidade das virtudes é de mais ou menos 14 anos. Uma po-
sitio apresentada em 2003 tem chances de concluir seu percurso em 2017.

As positio sobre os milagres, pelo contrário, são bem mais rápidas. As causas
que apresentam milagres passam antes das outras. 
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As três violetas80

Ouvi do bom velhinho Ir. Renovato, que outrora conheceu o Ir. Francisco em
l’Hermitage: “O Ir. Francisco não será beatificado tão cedo, é demasiado
humilde, nunca quererá passar antes de Padre Champagnat”. O bom Irmão
dizia isso com certo acento de gravidade e segurança que me tocou e me fez
sentir a impressão profunda que ele guardava da humildade do Ir. Francis-
co.81

Essa virtude torna-se como o porta-bandeira das três virtudes maristas, sen-
do as duas outras a simplicidade e a modéstia.

Os testemunhos revelam um Irmão Marista autêntico.

“Ele não falava de si mesmo e parecia sempre esquecer-se, pondo seus coir-
mãos à frente... Jamais ouvi dizer que ele tenha dado a perceber que era Su-
perior-Geral. Dizia de si mesmo: ‘Sou um pobre jarro quebrado que deve ser-
vir ao uso mais humilde’... Dizia que não era capaz de ser Superior... Gosta-
va sobretudo de ficar na sombra, no último plano, fazendo passar seus Assis-
tentes antes dele... Embora tenha sido Superior-Geral e desempenhado papel
importante, não se distinguia em nada dos outros Irmãos. Nem deixava sus-
peitar que tinha sido...”.

Certo dia um jovem Irmão lhe disse no refeitório: “Meu Reverendo Irmão, o
senhor quer ter a honra de me servir?”. “Pois quero ter essa honra”, lhe res-
pondeu o Ir. Francisco com um gracioso sorriso. ... Sei que o Ir. Francisco, sen-
do Superior-Geral, tinha tal humildade, simplicidade e modéstia que os que
não o conhecessem não suspeitavam que fosse superior... Preparava e servia o
café a seus Irmãos, quando o Irmão cozinheiro estava doente... Quando foi
eleito Superior-Geral, julgava-se indigno: por humildade quis servir à mesa
com seus Assistentes. E esse costume foi seguido por seus sucessores... Quando
de sua demissão, fez todo o possível para deixar todas as dignidades: foi mui-
to grande sua alegria ao deixar a função... Em 1880, quando foi necessário
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80 Positio super virtutibus: Informatio, pp. 98-101.
81 Summarium, p. 665.



indicar um sucessor ao Ir. Luís Maria, o Ir. Francisco foi chamado para pre-
sidir o Capítulo; nunca quis, porém, assentar-se na cadeira presidencial, mas
numa cadeira ao lado e, tão logo o Ir. Nestor foi nomeado, o Ir. Francisco lan-
çou-se aos seus pés para pedir-lhe a bênção...”.

“Quando ele havia cometido alguma falta, sabia pôr-se de joelhos no refeitó-
rio, como também quando deixou derreter um pote sobre o forno e quando
quebrou a bilha de seu...”.

“Creio que o Ir. Francisco era muito humilde, sua vida era totalmente interior,
mas ela se manifestava em toda a parte cheia de profunda e sincera humil-
dade. Isso se viu bem quando da sua demissão de Superior-Geral. Os capitu-
lares ficaram tão impressionados que chegaram a chorar. Voltando às fileiras
comuns, não se concedia nenhum privilégio, nem se dispensava de nenhum
ponto da Regra.”

O Ir. Francisco, que gostava de cultivar plantas medicinais e flores, cultivou
certamente as três violetas maristas: humildade, simplicidade e modéstia. 
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Uma árvore boa produz bons frutos:
alguns pensamentos do Ir. Francisco

Estes pensamentos afastam um pouco o véu da modéstia e permitem descobrir
o Ir. Francisco na sua vida íntima. Eles nos reconfortam e iluminam na gran-
de aventura que cada um de nós vive: nossa vida de relação, de amor com
Deus, com a Virgem Maria, com as realidades do Espírito. E essa via interior
é sempre uma grande fonte de energia para se apaixonar pelo mundo e pelas
pessoas que nos cercam.
Ela não é fuga, ela é caminho para o coração das coisas.82

1 Esforcem-se para que Jesus sempre viva em vocês mesmos e em toda a sua
casa, de maneira que cada um dos que a compõem represente alguns tra-
ços desse divino Mestre.

2 Uma coisa não deve ser esquecida: a formação dos jovens Irmãos é apenas
esboçada nos noviciados; ela deve prosseguir em todas as comunidades a
que forem enviados.

3 A piedade – participação ampla do espírito filial de Jesus Cristo para com
seu Pai – nos dá esse abandono de filho, essa confiança absoluta, que nos
levam a apresentar a Deus, como ao melhor dos pais, nossas menores ne-
cessidades e nossos mais leves sofrimentos.

4 Forme seus Irmãos à piedade 
– escreve ele a um diretor –
você os fará felizes 
e os salvará infalivelmente.83

5 É sobretudo na comunhão que 
– unindo-nos intimamente a Jesus – 
nos tornamos um mesmo corpo e um mesmo espírito com ele; 
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82 Uma leitura meditativa é aconselhada para os pensamentos seguintes.
83 Gabriel Michel, Ir. Francisco Rivat: 60 anos de história marista, p. 333.



vivemos de sua vida; 
que ele nos comunica sua pureza, 
humildade, 
santidade, 
todas as suas virtudes.
O demônio, que conhece todas essas vantagens da comunhão, 
fica contente quando, por suas astúcias e artifícios, 
consegue nos privar de uma só.

6 É preciso dizer com Santa Teresa: “Ou sofrer ou morrer”. Não há meio-ter-
mo. É necessário que nos resolvamos, que nos disponhamos a aceitar isso
até com alegria. Com efeito, todos os momentos de sofrimento são tão pre-
ciosos, e os de nossa vida, tão breves, que devemos estar contentes de que
nenhum nos escape sem que esteja temperado na amargura da cruz.

7 Quando estamos alegres, em paz, contentes, o demônio fica triste, desani-
mado, desconcertado; quando estamos tristes, inquietos, melancólicos, o
demônio está contente, alegre e forte contra nós. Não esqueçam essa ad-
vertência: Deus permite que vocês tenham provações de toda a espécie,
porque tem algo em vista, desígnios sobre vocês e deseja que se acostumem
a todas as vicissitudes da vida.
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8 É bom, às vezes, haver pessoas que nos contradigam, que se tenha de nós
opinião má ou desfavorável, ainda quando nossas ações são boas e retas.
Com freqüência, isso serve para nos tornar humildes e nos defender da
vanglória.

9 Quem visita os doentes 
deve ter coração de mãe 
e sangue-frio de médico.84

10 É preciso que nos acostumemos a saborear a oração, 
a degustá-la 
a digeri-la, por assim dizer, 
apropriando-nos dos sentimentos, 
como o corpo digere o alimento, apropriando-se dele. 
Tomados precipitadamente, 
os alimentos sobrecarregam em lugar de aliviar, 
cansam em lugar de nutrir; 
o mesmo sucede com a oração 
quando é precipitada, engrolada, distraída.85

11 Não basta que rezemos algumas vezes 
ou até com freqüência no decorrer do dia,  
mas é necessário que a oração passe para nossa substância, 
se nos incorpore, 
se fixe em nós, 
se misture, por assim dizer, 
à nossa carne e ao nosso sangue, 
de maneira que, à imitação do salmista, 
o coração e a carne exultem 
de amor pensando no Deus vivo.86

12 Nossa maior felicidade,
já nesta vida, 
deve ser pagar amor com amor 
àquele que nos amou com amor eterno.87
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84 Gabriel Michel, , Gabriel Ir. Francisco Rivat: 60 anos de história marista, p. 321.
85 Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p. 333. 
86 Idem, p. 335
87 Idem, pp. 335-336.



13 Quando que a gente adquiriu o feliz hábito do recolhimento, do fervor e da
atenção sobre si, então tudo isso se torna familiar e também pouco incô-
modo, assim como para uma pessoa bem-educada que adquiriu a modés-
tia, a discrição, as boas maneiras, as atenções, a boa postura, etc., que pa-
recem difíceis a quem sempre viveu livre e desleixado. Ninguém é mais pre-
vidente, mais exato e mais regular do que aquele que é dono de suas coi-
sas, porque, longe de deixar-se dominar por elas, domina a si mesmo em
paz. 

14 Quanto é necessário vivermos da vida de fé, sermos sempre fortificados
contra o pecado pela lembrança das grandes verdades da fé, sermos ajuda-
dos nos caminhos da virtude pelas imperecíveis promessas da fé e dirigidos
em nossa peregrinação para a Eternidade pela luz da fé.88

15 Retiremo-nos muitas vezes no santuário da alma, 
pela fé encontraremos Deus. 
Adoremo-lo, ofereçamo-nos a ele 
e multipliquemos em sua presença nossos atos de louvor, 
de agradecimento, de contrição, de amor e de confiança.89

16 Meu Jesus, estou privado da vista. Assim seja! 
Meu Jesus, sofro dores de cabeça. Assim seja! 
Meu Jesus, sou surdo. Assim seja! 
Meu Jesus, não posso celebrar a missa, 
nem recitar o breviário. Assim seja!90

17 Meus caríssimos Irmãos, 
ao descarregar sobre outrem as difíceis e importantes funções 
que eu não podia mais preencher, 
sinto que minha afeição, 
meu apego a vocês 
e minha solicitude por tudo o que diz respeito ao bem do 
Instituto não diminuirão nunca
e que, pelo contrário, só aumentarão, 
enquanto o Bom Deus me deixar sobre a terra...
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88 Circular sobre o Espírito de Fé. Summmarium, p. 551.
89 Summarium, pp. 551-552.
90 Oração de Dom Foulquier, antigo bispo de Mende. O Ir. Francisco cita essa oração com admi-
ração.



Com efeito, quando se esteve por 20 anos à testa de uma Sociedade tão ca-
ra e tão interessante como a Sociedade dos Irmãozinhos de Maria, quando
se teve relações tão freqüentes, tão íntimas, tão agradáveis com os mem-
bros que a compõem, poderíamos esquecê-los? E esses suaves sentimentos,
essas preciosas lembranças não se gravam no espirito e no coração com ca-
racteres indeléveis? Não é bálsamo precioso para todos os instantes da vi-
da? Sim, caros Irmãos, sempre os amei ternamente e sempre os amarei as-
sim. Sim, sempre a lembrança de vocês será cara à minha memória; 
nunca cessarei de me ocupar de vocês; 
receberei notícias suas com o mais vivo interesse; 
farei tudo o que depender de mim 
para lhes proporcionar todos os bens espirituais 
e corporais de que precisarem.91

18 Os Irmãozinhos de Maria falarão sempre muito
humildemente de sua pequena congregação 
e preferirão todas as demais no tocante à estima, 
à honra, à consideração.
Mas a preferirão a todas as demais quanto à afeição,
ao apego e ao amor.92

19 Sendo eu cozinheiro da enfermaria, certo dia preparava uma sopa com
 alho-porro. Coloquei os legumes antes da ebulição da água. O Irmão Fran-
cisco passava naquele momento. Repreendeu-me, dizendo: 
“Nunca se deve colocar os legumes antes da ebulição da água; é isso que
causa azedume no estômago e cansa os Irmãos”.93

20 Toda a casa de Notre Dame de l’Hermitage pode ser considerada 
o grande Relicário
do venerável Padre Champagnat. 
Foi ele quem a construiu. 
Nela morou durante 16 anos. 
Tudo aqui fala dele 
porque punha a mão em tudo 
e dirigia tudo.
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91 Circular para anunciar a eleição do vigário: Ir. Luís Maria, 1860.
92 Summarium, p. 565.
93 Summarium, p. 573.



21 É preciso pedir a Deus sabedoria, prudência, mansidão...
É necessário que apresente amorosamente a ele suas 
necessidades e as daqueles de quem está encarregado.
Comecem por conquistar os corações dos noviços e demonstrar-lhes muito
interesse e dedicação; considerem-nos filhos privilegiados da Santíssima
Virgem... Mas sem recear o trabalho e o cansaço... É necessário represen-
tar a virtude sob os traços que a tornam amável...94

22 Sei por experiência quanto o enfraquecimento das faculdades intelectuais
torna a administração penosa e cansativa, mas, por outro lado, parece que
o Bom Deus se compraz em servir-se do que há de mais fraco para que o
poder da graça brilhe ainda mais.95

23 Três realizam mais do que dez, quando Deus aí coloca a mão; e ele a põe
sempre que nos tira os meios humanos e nos empenha na necessidade de
fazer alguma coisa que excede nossas forças.96

24 Você tem – escreve a um Irmão – ‘disciplinas’ de 70 cordas (seus alunos) e
duas vezes ao dia está obrigado a flagelar-se durante três horas... Você de-
ve fazer jejuar a língua, quando seria agradável falar, e falar até ficar can-
sado. Oh! não. É preciso reprimir-se, fazer-se violência para rezar, e isso
várias vezes por dia. Não, você não precisa ir à Trapa.97

25 O Irmão Avit, muito inteligente, é nomeado Visitador das escolas. Entre
muitos sábios conselhos, o Irmão Francisco lhe diz: “Na visita às aulas,
preste atenção para nada dizer perante os alunos que possa melindrar os
Irmãos, caso haja algo a ser corrigido... Você nem pode repreender ou avi-
sar nenhum menino perante os demais, mas repreendê-lo em particular e
falar-lhe de coração a coração, isto é, com bondade e suavidade”.98.

26 Para ter bom resultado com os meninos é necessário fazer-se amar e res-
peitar. Quando os alunos amam o Irmão que está com eles, estão contentes
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94 Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, pp. 83-84.
95 Idem, p 86.
96 Idem, p. 118.
97 Idem, p. 131.
98 Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p. 140.



e satisfeitos com ele e não quererão causar-lhe desgosto: quando o respei-
tam, sua presença os conserva em ordem, modera-lhes a leviandade e a dis-
sipação natural. Para fazer-se amar é preciso amar; é necessário estar no
meio das crianças, como um pai com seus filhos. É preciso que percebam
que os amamos, que nos interessamos por tudo quanto lhes diz respeito: sa-
úde, sofrimentos, alegrias, trabalho, brinquedos, e... é necessário teste-
munhar-lhes que se está contente com eles e que apenas queremos seu bem
espiritual e temporal.99

27 Há afirmações que caracterizam a correspondência do Irmão Francisco: 
“Eu o amo, você sabe que o amo e que apenas quero seu bem”.
“Você sabe que o amo muito e desejo ardentemente seu progresso na per-
feição”.
“Você sabe, meu caro Irmão, que sempre o amei ternamente”.100

28 É necessário usar de prudência até para ordenar coisas excelentes e retirar
dessas recomendações todo ar de rigidez, de exagero, de perfeição exagera-
da, antes do tempo conveniente. O que eu quero é levá-los a imitar a Sa-
bedoria eterna, que age fortemente para atingir o objetivo que se propõe e
para isso dispõe os meios com suavidade.101

29 Conheço diversos elementos egressos de nossa Sociedade com o objetivo de
encerrar-se na solidão. Nenhum deles permaneceu ali. Onde estão hoje? Ig-
noro-o.102

30 Jesus começou por fazer, antes de ensinar. Que fazia Champagnat por sua
vez? Levantava sempre às 4 horas da madrugada, lecionava o catecismo de
maneira simples e familiar e nos ensinou a proceder assim; amava a euca-
ristia; soube traçar novas vias, embora permanecendo aberto aos superio-
res; conheceu as provações; praticou a penitência em grau elevado, etc.103
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99 Gabriel Michel, Ir. Francisco, Gabriel Rivat: 60 anos de história marista, p. 159.
100 Idem, p. 215.
101 Idem, p. 215.
102 Idem, p. 221
103 Idem, p. 250.
104 Idem, p. 287.
105 Idem, p. 267.
106 Idem, p. 304.
107 Idem, p. 305.



31 Quem nos livrará desta dureza de coração tão funesta? Quem nos dará
esse coração terno, esse coração dilatado que faz  saborear a lei de Deus,
que a faz abraçar com coragem e perseverança? É a piedade. Natural-
mente duro e indócil, ingrato e rebelde, inclinado ao prazer dos sentidos
e oposto à lei do Espírito, nosso coração se abranda pela meditação, pe-
la oração.104

32 As forças da alma se esgotam... Se a piedade não vier repará-las e reno-
vá-las, elas serão insuficientes para cumprir as obrigações, vencer as ten-
tações, praticar as virtudes; estaremos abaixo das provações da humilda-
de, da obediência e das demais virtudes, abaixo dos conselhos evangéli-
cos, de nossa vocação, de nossos votos, abaixo até dos mandamentos de
Deus.105

33 As Ordens – diz ele – que não observaram a pobreza (e sublinha a pala-
vra), essa santa pobreza de quem eram filhos, perderam o aspeto de con-
gregação, depois que não se assemelharam mais à sua mãe.106

34 A vida me seria insuportável, se eu não tivesse nada a sofrer pelo nome de
Jesus Cristo.107 129
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A mesa de La Valla, símbolo da primeira fraternidade



35 Quando sinto frio e não consigo dormir, rezo mais tempo pelos pobres e pe-
los viajantes.108

36 Para governar bem é preciso fazê-lo solicitando com amor, em vez de pe-
dir imperiosamente.109

37 Fazer-se amar por dedicação sem limites, é a arte do comando.110

38 Remexam na oração os avisos, as repreensões e penitências como se revira
a salada no azeite e no vinagre.111

39 Descreve a meditação: Essa oração por excelência em que Deus fala ao nos-
so coração e em que, nosso coração fala a Deus sem o intermediário de fór-
mulas e apenas pelo atrativo da alma que se eleva para a fonte de todo
bem... É nela, sobretudo, que se deve acumular essa provisão de recolhi-
mento, esse tesouro de espírito interior que deve animar, santificar nossas
ações e sem o que essas mesmas ações não teriam nenhuma virtude.112

40 A caridade é sempre duvidosa enquanto não for marcada pelo selo da pa-
ciência, como o vaso de argila pode sempre dissolver-se em barro enquan-
to não tiver passado pelo fogo.113

41 O crente aceita da mão de Deus o que lhe acontece, persuadido de que na-
da lhe pode vir de um Pai tão bom que não seja para seu maior bem. Sem
esse dom precioso, a gente é para com Deus como um estranho... (Mas) o
espírito filial substitui logo o espírito de servidão.114

42 Desejo que este lugar (l’Hermitage) permaneça puro e santo... Minha in-
tenção é que, se os Irmãos chegassem a se afastar da perfeição, este lugar
seja sempre abençoado e subsista como espelho e modelo para toda a Con-
gregação, uma espécie de candelabro perante o trono de Deus e diante do
altar da Bem-aventurada Virgem Maria. Meus filhos, jamais abandonem
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108 Idem, p. 305
109 Idem, p. 306.
110 Idem, p. 310.
111 Idem, p. 333.
112 Idem, p. 335.
113 Idem, p. 335.
114 Idem, p. 336.



este lugar... pois é santo; é a morada de Jesus Cristo e da Santíssima Vir-
gem, sua Mãe. Aqui é que o Senhor nos multiplicou quando éramos pou-
cos; por isso tenham grande veneração por este lugar. Aqui, quem rezar
com devoção obterá o que pedir.115

43 Não poderíamos dizer que os verdadeiros religiosos, proporcionalmente,
são quase tão raros como os verdadeiros cristãos?... Ai! pode-se dizer que
a raça dos santos está quase extinta em nossos dias, de tanto que a fé está
fraca...116

44 O espírito dos Irmãos de Maria, seu caráter distintivo, deve ser o espírito de
humildade e de simplicidade que os leva – a exemplo da Santíssima Vir-
gem, sua mãe e seu modelo – a ter predileção particular pela vida oculta,
pelos trabalhos humildes, pelos lugares e turmas mais pobres, que lhes per-
mita fazer o bem em toda a parte e sempre, sem barulho e sem espalhafa-
to; que os afeiçoe ao ensino modesto e restrito, mas sólido e religioso. So-
mente a luz de uma fé viva pode nos ensinar a excelência dessas virtudes
que o mundo despreza, a felicidade de uma alma que foge dos olhares das
pessoas e põe toda a sua glória em viver desconhecida e oculta. Não, so-
mente a fé na Palavra e nos exemplos de Jesus Cristo, a suavidade e hu-
mildade de seu adorável coração, a entrada do céu fechada a quem não ti-
ver a humildade e a simplicidade de uma criança a glória prometida aos
que se abaixam e se humilham, somente, digo, essas considerações da fé
podem dissipar as ilusões de nosso amor próprio, [...] e nos fazer ver que a
verdadeira glória, a verdadeira segurança [...] estão  apenas na humildade,
simplicidade e modéstia.117

45 A presença de Deus... Mas procuremo-lo sobretudo dentro de nós, no fun-
do de nosso coração; porque é lá que ele habita, como em seu santuário,
para receber nossas adorações e homenagens... Lá está o grande segredo da
santidade e da perfeição.118

46 O amor que se diz de múltiplas formas:
Meu Deus, amo-vos de todo o coração.
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115 Idem, p. 362.
116 Ensaio sobre as origens d a espiritualidade marista, p. 169: Ir. André Lanfrey, setembro de
2001... Circular O Espírito de Fé, primeira parte, 1.° de dezembro de 1848.
117 Idem, p. 169.
118 Idem, p. 172.



Que seja feita a vossa vontade.
Quero agradar somente a vós.
Quisera ver-vos amado por todo o mundo.
Quero somente o que quereis.
Fazei de mim e daquilo que possuo tudo o que vos agradar.
Eu me confio a vós.
Nunca permitais que me separe de vós.
Adoro-vos no fundo de meu coração e dou-me todo a vós.
Agradeço-vos todas as graças que me concedestes.
Tende piedade de mim.
Ó Jesus, amo-vos, redobrai meu amor.
Não me deixeis perecer.
Livrai-me desta tentação.
Jesus, Maria, José, assisti-me.119

47 A santidade no comum da vida. A fé nos diz ainda que toda a nossa per-
feição consiste em fazer bem nossas ações ordinárias, porque se a perfeição
consiste em nossa união com Deus e na conformidade de nossa vontade à
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119 Ibidem.

Devocionário do Ir. Francisco



dele, só podemos ser perfeitos fazendo o que Deus quer e como ele o quer.
Ora, sabemos certamente que nossos exercícios de cada dia são precisa-
mente o que Deus nos pede, visto que é a Regra que no-los impõe: só nos
resta, portanto, sendo fiéis, fazê-los bem, isto é, fazê-los da maneira e pe-
los motivos que Deus quer. Podemos dizê-lo, o reino de Deus está dentro de
nós mesmos (Lc 17, 21) e o custo de nossa salvação está pago: fazendo
aquilo que fazemos cada dia, sem mais tempo nem pena, podemos chegar
à perfeição e à santidade.120

48 Os meios para adquirir e conservar o espírito de fé?
Esses meios são quatro:

– a leitura e a meditação assíduas da palavra de Deus,
– o espírito de oração,
– a comunhão freqüente,
– e o santo exercício da presença de Deus.121

49 A Palavra de Deus...A leitura atenta, o estudo aprofundado da palavra di-
vina é o alimento da alma: é ela que a torna mais forte e constante contra
as tentações, que lhe inspira santos pensamentos e desejos ardentes do céu,
que ilumina seu entendimento com as luzes da fé, que aquece e abrasa sua
vontade, que a consola de todos os desgostos e de todas as aflições da vida,
que a enche de alegria toda espiritual e segundo Deus.122

50 Será a Eucaristia que nos enfraquecerá o aguilhão do pecado, amortecerá
o fogo da concupiscência, submeterá a carne ao espírito e deterá os desre-
gramentos, que iluminará nosso entendimento e fortificará nossa vontade,
nos encherá de alegrias e consolações no serviço de Deus e, pela ação inte-
rior e toda celeste que espalha em todas as faculdades da alma, nos levará
facilmente e com suavidade aos atos de virtude que nos parecem mais di-
fíceis e mais contrários às nossa más inclinações.123
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120 Ibidem.
121 Idem, 173.
122 Ibidem.
123 Idem, p. 173.



51 Se tivermos uma vez entrado profundamente no coração de Jesus e prova-
do um pouco de seu ardente amor, saberemos por nós mesmos o que é ter
o espírito de fé, viver da fé! Quem conheceu Jesus Cristo... não pode mais
prestar atenção ao que agrada ou desagrada: só pensa em se desprezar a si
mesmo e tudo o mais, para se apegar a Jesus Cristo.124

52 Aproximemo-nos de Jesus Cristo pelo conhecimento e pelo amor, mas so-
bretudo pela imitação.125
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124 Ibidem,
125 Idem, p. 175.
126 O Irmão Pierre Zind (1923-1988) é conhecido por estar entre os pioneiros na pesquisa das
fontes maristas, certamente um dos maiores. Seus artigos eram lidos com interesse por todos os
Irmãos do Instituto. Da Província de Saint-Genis-Laval, morreu no Brasil, em Mendes, RJ, quan-
do dava um curso sobre as origens de nosso Instituto. Homem brilhante, professor na Universi-
dade Estadual de Lião, seus artigos deixam transparecer seu saber e sobretudo sua paixão ma-
rista.



Conclusão:

Ir. Pierre Zind,126 fale-nos de Francisco.

Manhã primaveril em La Valla

Quarta-feira, 6 de maio de 1818.
O vigário de La Valla sobe ao povoado de Maisonnettes. Não é precisamente o
ministério que o chama, menos ainda um passeio entre as giestas em flor. Mas
uma haste de lírio-convale desabrocha do outro lado do barranco e seu perfu-
me arrebata o coração do bem-aventurado Champagnat. Ele entra na casa dos
Rivat, faz vir Gabriel: é o caçula dos rapazes.

Nos seus olhos de menino, um pouco tímido, brilha a candura de sua alma ma-
rial. Sua mãe, Francisca Boiron – uma dessas mulheres-padrão como a cam-
panha produz e que até seu casamento trazia sob a cintura de moça um cilí-
cio, com o qual pediu para ser enterrada em 1844 – tinha-o consagrado em
agosto de 1813 a Nossa Senhora de Valfleury e revestido com seu traje azul.  
Conforme o costume, Champagnat o marca na fronte com o sinal-da-cruz. O
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rapaz cora um pouco: sabe o motivo da visita daquele que o admitiu tão jo-
vem à primeira Eucaristia. Com os pais o entendimento foi facilmente conclu-
ído: amanhã, Gabriel iria à vila, pôr-se sob a direção do Fundador dos Irmãos
Maristas.

No dia seguinte, bem cedo, a mãe e o filho, com roupa domingueira, atraves-
sam o Ban, escalam o lado direito e entram em La Valla. Numa capela da igre-
ja, acima do altar, está suspenso um quadro de Nossa Senhora do Rosário. Um
modesto pintor de Saint-Chamond, Ravery, o havia executado há pouco, a pe-
dido de uma senhora que queria agradecer a Nossa Senhora pela volta, sãos e
salvos, dos dois filhos mais velhos, convocados aos exércitos imperiais. Essa
senhora é ela, a mãe de Gabriel. É diante de seu ex-voto que Francisca reno-
va a consagração de Nossa Senhora de Valfleury.

Mas hoje, o filho está consciente do dom de sua mãe: “Dado por minha mãe a
Maria aos pés do altar da capela de Nossa Senhora do Rosário, na igreja de
La Valla, eu saí do mundo, quarta-feira, 6 de maio de 1918”, escreverá ele no
início de seu diário pessoal. Acaba de chegar aos dez anos. Dora em diante,
Gabriel não é mais o filho de Francisca: é filho de Maria. e eis por que, con-
fiando-o alguns instantes mais tarde às mãos de Champagnat, pronunciou
apenas estas palavras: “Aceite este meu filho, faça dele o que bem entender:
ele pertence à Santíssima Virgem a quem eu o consagrei muitas vezes”. Uma
mulher sozinha transpõe o Ban, escala o lado esquerdo, volta a Maisonnettes:
está consumado o seu sacrifício.

Uma noite de outono em Nossa Senhora de l’Hermitage

Sábado, 12 de outubro de 1839
Naquela noite de outono, terceira depois do começo do retiro, uma janela con-
tinua iluminada por muito tempo em Nossa Senhora de l’Hermitage: o Irmão
Francisco está acordado.

Ele se revê Gabrielzinho, acompanhando a mãe naquela límpida manhã de
primavera de 1818, recorda sua tomada de hábito aos onze anos, a 8 de se-
tembro de 1819 e, aquele cozinheiro-mirim de treze anos, que o Irmão Dire-
tor da Escola de Marlhes é obrigado a carregar nos ombros, e aquele Irmão-
zinho que se alça sobre uma pedra grossa para parecer maior na sua aula, que
ensina a ler e a escrever às crianças de Vanosc, de Boulieu, sim, ainda é ele.
Reanima no coração a alegria de sua profissão perpétua no elã generoso de
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seus dezoito anos, a 11 de outubro de 1826, aqui, em Nossa Senhora de l’-
Hermitage. E, depois, aqueles treze anos de permanente contato, de colabora-
ção direta com o bem-aventurado Fundador, na solidão dos Gauds...

O dia de hoje foi pesado: 92 Irmãos professos perpétuos elegeram um suces-
sor ao santo Fundador. A cerimônia foi presidida pelo venerável Colin, Supe-
rior-Geral da Sociedade de Maria; o bem-aventurado havia recolhido os votos:
87 votos indicavam o Ir. Francisco; ele tem apenas trinta e um anos. Em seu
quarto o novo Superior ouve novamente as felicitações dos Padres Maristas,
dos Irmãos, dos Noviços e dos Postulantes; ressente ainda o olhar de alegria
intensa do Fundador. Mas a caneta, imobilizada por um momento, retoma seu
deslizar sobre o papel.: “Que farei, eu que reconheço claramente não ter a for-
ça corporal nem a saúde, menos ainda a do espírito, da virtude? A vontade de
Deus se manifestou; resigno-me com a doce confiança de que, Aquele que com
uma das mãos me impõe o fardo, saberá, com a outra, sustentar-lhe o peso.
Deverei sempre temperar a firmeza pela bondade, a severidade pela clemên-
cia. Deverei encorajar, fortificar, advertir, repreender, corrigir... Oh! como são
imensas essas obrigações! Como são difíceis!...”. A lâmpada se apaga, a noite
retomou seu domínio, e na calma de suas dobras violetas, somente as casta -
nheiras continuam a cochichar com o Gier. 137
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Uma manhã de verão em Saint-Genis-Laval

Domingo, 19 de agosto de 1860.
Grande alegria em Saint-Genis-Laval: 26 postulantes revestem o hábito de
Maria. No meio dos seus, o Irmão Francisco se rejubila, tal como um vovô no
meio dos netinhos. É tanto mais feliz  porque, no último Capítulo Geral, há
um mês, conseguiu ser descarregado das esmagadoras responsabilidades da
Administração Geral, em favor de seu primeiro Assistente, o Ir. Luís Maria.
Sua saúde nunca fora grande coisa, e os trabalhos do superiorato apenas re-
dobraram suas dores de cabeça. Ele se havia consagrado inteiramente à tare-
fa: em 1842, levava a bom termo a fusão com os Irmãos de Saint-Paul-Trois-
Châteaux; em 1844, com os de Viviers. Sete anos mais tarde, a 20 de junho de
1851, o Governo francês cumpria literalmente a profecia de Champagnat, au-
torizando o Instituto; desde 1789, era esse o primeiro no gênero, a quem a
França reconhecia oficialmente, por decreto, o caráter religioso. O outrora pe-
queno campônio de La Valla fora recebido em audiência pelo Presidente da
República, o futuro Napoleão III, e várias vezes pelo Papa, em Roma. E des-
de três anos, sobre a colina de Saint-Genis-Laval, uma nova Casa Generalícia
ostentava já duas imensas alas brancas aos ardores do sol canicular, vibrando
com seus cristais de granito.

Em 1840, quando o santo Fundador morreu, o Instituto contava com 48 es-
tabelecimentos e 280 membros. Em 1860, quando o venerando  Francisco deu
sua demissão, contava com 379 casas e cerca de 2.000 Irmãos. 

O Irmão Francisco voltou ao seu quarto: à frente, a majestosa cadeia dos Al-
pes: a seus pés, no fundo do vale, o Ródano, turbulento e impetuoso; à es-
querda, Fourvière, o antigo santuário lionês, levantado sobre seu promontório;
bem perto, a competição estridente das cigarras e dos gafanhotos; num can-
tinho, as malas prontas para l’Hermitage; sobre a escrivaninha, seu caderno
de apontamentos: “Para meu superiorato tive 20 anos de preparação; 20 anos
de operação; será que terei 20 anos de reparação?”.

Um dia de inverno no relicário do Padre Champagnat

Sábado, 22 de janeiro de 1881
Esses 20 anos ele os terá, menos para reparar do que deixar um derradeiro
exemplo de vida oculta em Deus: com Jesus, Maria e José de Nazaré. Para a
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salvação das almas, ele reza como Moisés sobre a montanha, mortifica-se co-
mo João Batista no deserto.

Seu prazer: cuidar dos doentes e enfermos e consolá-los.

Sofrendo ele mesmo, como compreende.

Pensando neles, cultiva pessoalmente um pequeno jardim de plantas medici-
nais, e todas as manhãs percorre os dormitórios para assegurar-se que nin-
guém está cansado.

Mas sabe que não há outro mal senão o pecado. Assim toda a sua vida foi uma
luta renhida contra o “inimigo”. Sua correspondência está cheia de conselhos
para vencer as tentações; possui o dom todo particular de encorajar os que são
violentamente tentados, para inspirar aos outros o amor à pureza. E agora, co-
mo um novo Cura d’Ars, esse “inimigo” o atormenta: “Vai-te embora, demô-
nio, nada tenho a ver contigo”.

A exemplo de seu modelo, o bem-aventurado Champagnat, teve também sua
porção de contradições; em seu caminho encontrou oposições que o fizeram so-
frer. “É bom ter alguma vezes pessoas que nos contradizem. É preciso carregar
nossa cruz com Jesus, isto é, sofrer de todo o mundo e não fazer sofrer ninguém.”

Sempre amou as crianças. Continuamente lembrava aos Irmãos que a santi-
dade deve ser o objetivo de todos os seus esforços; que sejam santos, para que
seus alunos sejam santos e santos felizes.
Sente-se à vontade no meio dos juvenistas que procuram cercá-lo. O espírito
dele, sempre jovem e espontâneo, certa manhã de maio de 1818, sintoniza
com a alegria deles: “Nunca se deixem levar pela tristeza, nem pelo desgosto;
deixem essa triste sorte àqueles que servem o diabo; vocês que servem o bom
Deus, que são os filhos da Santíssima Virgem, tratem de se manter sempre ale-
gres, joviais, descontraídos.”

Mas hoje, com grande espanto da comunidade, o Irmão Francisco não está na
visita ao Santíssimo Sacramento que precede a refeição do meio-dia. Vão in-
formar-se, encontram-no de joelhos, com a cabeça apoiada na cama, atacado
de apoplexia. 

Para o verdadeiro cristão, para o bem religioso, a morte é o começo da vida.
A morte súbita não é de se temer quando se está sempre pronto, mas a boa
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morte é uma obra-prima: são necessárias muitas tentativas para sair-se bem;
por isso a vida nos é dada tão-somente para preparar-nos a bem morrer (fe-
vereiro de 1843).

Vindo ao mundo num sábado, sai também num sábado.

Enquanto a noite gelada termina de encobrir os pináculos imaculados e impor
silêncio ao murmúrio do Gier, o sino dobra tristemente: são seis horas da tar-
de.127
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127 Esses textos do Irmão Laurent (Pierre Zind) foram retomados por Robert Masson, no seu li-
vro: Marcellin Champagnat, les impossibles de Dieu, 1999, p. 126-131. Foi desse livro que os
recopiamos.
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Os Irmãos Maristas
Uma família sem fronteiras:

no coração do Mundo, no coração da Igreja.

4.500 Irmãos, de todos os continentes, presentes em 77 países.
Trabalham como educadores cristãos junto às crianças 
e jovens para torná-los homens 
e discípulos de Cristo. Uma família religiosa que abre 
sua espiritualidade, seu carisma e sua missão a todos
os cristãos que querem viver e colaborar com s Irmãos.

Guiados pelos princípios pedagógicos
de Marcelino Champagnat:
– Para bem educar é preciso amar!
– Para bem educar é preciso formar o homem todo:

o cidadão e o cristão!
– Para bem educar é preciso viver com os jovens!
– Para bem educar é preciso oferecer a ternura paternal

e maternal de Deus.
– Para bem educar é preciso deixar-se inspirar por Maria,

Mãe e Educadora do Cristo.
– Para bem educar é preciso guardar o coração aberto às crianças

e aos jovens em dificuldade.

Guiados pela espiritualidade de Marcelino Champagnat:
– Vamos aos jovens porque nós mesmos somos amados por Jesus.
– Vamos aos jovens olhando para Maria, a Boa Mãe: 

“Nossa ação apostólica é uma participação em sua 
maternidade espiritual” (Const. 84).

– Nossa divisa é:
“Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus”.
Com a ambição de Marcelino:
“Todas as dioceses do mundo entram em nossos planos”.

São Marcelino Champagnat (1789-1840):
Fundador dos Irmãos Maristas e verdadeiro Pai para eles.
coração sem fronteiras,
homem de fé e ação,
educador nato e formador de educadores,
homem de relação e de comunhão,
homem de Deus e apóstolo de Maria,
homem humilde, simples, discreto, alegre.


