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PREFÁCIO
Tenho a impressão de que este livro traz algo de novo e de feliz no
campo da produção religiosa. Novo, porque é o primeiro, no que se
refere ao gênero e ao estilo, publicado sobre o tema. Até o presente,
a literatura relativa às origens da Sociedade de Maria se limitava a
obras de caráter espiritual, às vezes com biografia, dedicadas a uma
das congregações, ou então a obras de documentação histórica e de
reflexão. O conteúdo de tal literatura destinava-se aos membros da
Congregação ou a eruditos, não ao “grande público”.
Antoine Forissier, padre marista nascido na França, na mesma
região de padre Champagnat, e residindo no México, apresenta-nos
uma obra acessível, vasta e vibrante sobre o mundo marista, que
ultrapassa o ponto de vista de cada congregação e propõe um quadro
geral da origem das diferentes famílias que se denominam “Maristas”.
Mas o livro não é somente novo, é também uma feliz realização
se o tomamos do ponto de vista literário. Nele encontramos uma
linguagem ágil, capaz de prender o leitor, e uma mensagem espiritual
profunda, sólida e atual, que transmite a grande intuição espiritual,
apostólica, eclesial e missionária da Sociedade de Maria. É possível
reconhecer aí claramente o tronco comum e as versões diferentes dessa
Sociedade, segundo a personalidade e o carisma dos que intuíram
cada um dos ramos.
Nestas páginas, se conjugam harmoniosamente a dimensão
biográfica dos protagonistas e sua atitude filosófica. Traços
vigorosos definem os rostos de Colin, de Chavoin, de Perroton e de
Champagnat, os quatro fundadores ou pioneiros das quatro famílias
da Sociedade de Maria. Definem também – é a grande novidade – a
fisionomia das dez jovens extraordinárias, missionárias leigas, que se
lançam, com intrepidez e heroísmo, para além de todo elogio, na obra
de evangelização e promoção da mulher, nas ilhas desconhecidas da
misteriosa e distante Oceania.
Entrelaçada aos dados biográficos, uma série de observações
ajuda o leitor a compreender os fatos e a descobrir a visão pessoal
que animava esses obreiros da primeira hora da causa marista. Tais
observações explicam suas atitudes e constituem um guia através da
trama de suas vidas.
8
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Rápidos acenos sobre outras personagens da época e sobre os
costumes e as correntes sociais, políticas e culturais oferecem o pano
de fundo à vida dos fundadores, sem distrair a atenção nem diminuir
o valor da narração.
Contudo, um dos aspectos mais decisivos é o realismo e a
coragem com que padre Forissier apresenta os protagonistas. Longe
de cair na tentação de expurgá-los ou idealizá-los, diria que segue
a recomendação de Péguy: “Deixem a verdade dizer o que ela quer
dizer”. Ao lado de aspectos de luz, encontram-se as limitações, as
sombras da vida, isto é, incertezas, hesitações, erros, defeitos e outras
misérias humanas. Nesse contexto, os fundadores se agigantam ainda
mais e suscitam admiração.
Um santo não é necessariamente um ser sem defeito, perfeito, mas
alguém que, a partir de sua condição pecadora, se deixa invadir pelo
amor de Deus e, cheio de fé e de caridade, procura e abraça a vontade
do Senhor e o serviço aos irmãos, conforme a própria vocação.
Vasconcelos o expressava jubilosamente nas Ladainhas da tarde: “Quis
ser um anjo, e Deus me respondeu: basta que sejas um homem!”.
Finalmente, entre as ideias felizes da obra, gostaria de assinalar
a simplicidade com que o autor descreve o caráter positivamente
revolucionário e profético das diversas atitudes maristas. Profético no
sentido de contradição – contradição evangélica – a respeito de certos
costumes e desvios de personagens na Igreja, e mesmo de igrejas
propriamente ditas, no meio das quais se movem figuras importantes,
descritas em diversos lugares.
Profético igualmente no sentido de antecipação, pois apresenta
atitudes que, mesmo à distância de um século e meio, correspondem
a temas fundamentais do Concílio Vaticano II: a inculturação; o lugar
dos leigos na ação eclesial; o laicato missionário; o lugar e a promoção
da mulher na sociedade e na Igreja; a visão de uma vida religiosa
plenamente leiga e de uma vida religiosa feminina inteiramente
apostólica e ativa para a Igreja do tempo. Evidentemente, tudo
isso foi vivido com as limitações, as incompreensões e mesmo as
cruzes inevitáveis daquela época. Esses gestos e atitudes, mais que
eclesiológicos, são proféticos.
Não posso terminar esta breve apresentação sem mencionar o
fervor com que padre Forissier evoca essa espécie de cosmovisão
marial típica de padre Colin:
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Fazendo eco dessa visão e da imagem que o papa João Paulo II
apresenta na Encíclica Redemptoris Mater, o autor põe em evidência
o lugar eminente de Maria na Igreja e na cultura hodierna, para
preparar o terceiro milênio da Redenção1. Como Maria se encontrava
presente, de maneira silenciosa e eficaz, no nascimento do Verbo e no
Pentecostes primordial, pode-se pensar que ela presidirá igualmente,
com o mesmo silêncio e êxito, os primeiros passos da Igreja no milênio
que bate à porta.
Como Marista, felicito padre Forissier e agradeço-lhe o importante
trabalho realizado.
No passado, e com a melhor boa vontade, cada uma de nossas
congregações – ramos do projeto original da Sociedade de Maria –
tendia, salvo honrosas exceções, a se fechar em si mesma, bebendo
apenas das próprias fontes. Isso acarretava certo desconhecimento ou
conhecimento empobrecido do “tronco carismático comum” e, mais
ainda, dos fundadores e das riquezas espirituais dos “ramos irmãos”.
Hoje, reunindo as grandes figuras dos fundadores com suas
riquezas espirituais, padre Forissier nos prestou precioso serviço. Com
documentação rigorosa, probidade da exposição, espírito de síntese,
linguagem agradável e o amor declarado do autor por tudo o que é
marista, este trabalho de história torna-se excelente aquisição para o
patrimônio espiritual marista.
Além do serviço que o livro pode prestar aos membros das quatro
famílias maristas, penso que suscitará interesse também entre os
beneficiários de nosso trabalho apostólico. Vai frutificar igualmente
entre os fiéis que desejam conhecer melhor as múltiplas riquezas que
o Espírito Santo suscita na Igreja.
A ação pastoral dos quatro ramos da Sociedade de Maria realizase junto a milhares de jovens e adultos que puderam conhecer, por
meio dessa ação, não somente a mensagem evangélica, mas também a
espiritualidade marista. Os interessados certamente encontrarão aqui
as fontes dessa espiritualidade.
Há ainda outra realidade que nos é muito cara, de maneira especial
neste momento. Desde as origens, sob a inspiração dos padres Colin e
Eymard, os leigos foram convidados a viver o carisma e a espiritualidade
marista em grupos de vida espiritual ou em fraternidades, recebendo
estrutura própria. Constituíram, assim, a Ordem Terceira de Maria.
As Congregações de Irmãos e Irmãs entraram mais tarde nesse

“Todo o mundo deve ser marista?... Sim, o papa também!”
1 A apresentação data de 1990. [n.t.]
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projeto e organizaram as próprias fraternidades de leigos. Esses leigos
encontrarão seguramente nestas páginas uma iluminação múltipla e,
por vezes, inesperada para o desenvolvimento de suas iniciativas.
Basílio Rueda Guzmán 2

				

INTRODUÇÃO
França, início do século 19.
Uma jovem acredita que é possível transformar um vilarejo numa
comunidade humana mais feliz e que talvez não seja tão difícil criar
entre seus habitantes as indispensáveis relações de serviço, de amizade
e mesmo de oração. Para isso, ela se inspira na vida inteiramente
simples de Maria, que viveu também em uma cidadezinha, Nazaré.
Um filho da Revolução Francesa, robusto, com os pés no chão,
mostra-se sensível aos sinais dos tempos. Não leu Rousseau 3 nem
Montesquieu 4 , mas as ideias de igualdade e promoção humana
chegaram até ele. Contrário às teorias de Julien Sorel 5, em lugar de
se aproveitar da ascensão social que lhe proporciona o sacerdócio,
dedica-se à educação das crianças do campo e dos vilarejos. Encontra
na devoção marial o modo de conduzir sua obra.
Um jovem sacerdote da mesma idade está mais atento aos sinais
dos tempos religiosos. No momento da história em que se fala de
restauração, está persuadido de que é a Igreja que precisa primeiramente
se renovar. Acredita que encontrará em Maria o espírito para realizar
o projeto, assim como as orientações necessárias.
Uma mulher de Lyon, já perto dos 50 anos, certo dia toma a sério
uma revista missionária e embarca para a Oceania, do outro lado
do mundo, sem esperança de volta. Com espírito livre, sem outra
preparação além da experiência e da fé, evangeliza o mundo das
mulheres, sempre imaginando o que Nossa Senhora faria no meio
delas. Uma dezena de mulheres leigas vai condividir, 12 anos mais
tarde, a aventura dessa mulher, mas elas vão inventar o próprio jeito
de se tornar especialistas da condição feminina.
No início da Família Marista, com todas as congregações de Irmãs,
Irmãos e Padres, na França, na Oceania e no mundo inteiro, não é
3 Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo francês, publicou O Contrato Social e Emílio, cuja influência marcou tanto a educação como a vida social. [n.t.]
4 Charles Louis de Secondat, barão de La Brède e de Montesquieu (1689-1755), pensador francês que
influenciou fortemente os movimentos revolucionários do século 18. Sua principal obra é O Espírito
das leis. [n.t.]

2 Irmão Basílio foi o 9º Superior Geral do Instituto dos Irmãos Maristas, de 1967 a 1985. Faleceu no
México, em 21 de janeiro de 1996. A causa de beatificação está na fase do processo diocesano. [n.t.]
12

5 Personagem central do romance O vermelho e o negro, de Stendhal (1783-1842). [n.t.]
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uma pessoa apenas que recebe a mensagem e a difunde. São várias
individualidades que, perto ou longe umas das outras, descobrem em
sua fé e na vida certas mensagens.
Entre elas há troca de comunicações mais ou menos importantes,
diretas e indiretas. Há compreensão e, às vezes, incompreensão. Nada
é definitivo. O Espírito, na verdade, sopra onde quer. Para reconhecerlhe os pensamentos, é preciso tempo e alma aberta. E os caminhos nos
quais o Espírito se encontra nem sempre são os que se imagina.
Neste livro, vamos nos encontrar com essas pessoas.
O que se oferece são retratos de família, que põem em relevo um
estilo que tem suas vantagens. De fato, não se pede ao pintor para
ser profissional da História, simplesmente para utilizar o trabalho dos
historiadores. Não é preciso que seja indiferente ou imparcial. Afinal,
quem é capaz de ser imparcial? Como faz parte da família, tem direito
de não esconder sua simpatia, admiração e até emoção. Enfim,
reconhecemos-lhe certa liberdade ao traçar as personagens: plena
luz, claro-escuro, impressionismo, o estilo e a técnica que considerar
adequados.
A cortesia obriga este autor a iniciar com uma das mulheres.
Certamente cortesia, mas também respeito à verdade. A Virgem
Maria é mulher. Não há surpresa em descobrir que as mulheres, por
certo, foram as primeiras a compreendê-la, e a perceber e mostrar o
que poderia ser a atitude ideal dessa família: mais que mensageiros,
presenças de Maria.

CAPÍTULO PRIMEIRO

JEANNE-MARIE CHAVOIN, FUNDADORA
DAS IRMÃS MARISTAS
Jeanne-Marie Chavoin não é somente a decana do grupo6 . No meio de
companheiros aos quais não faltou intuição, pode-se dizer que ela é a intuitiva
em estado puro. Do começo ao fim da vida. Esse dom natural não deixará, em
sua fé, de alimentar cumplicidades com o sobrenatural.
EM COUTOUVRE, QUATRO VEZES DIZ NÃO
Vamos encontrá-la em Coutouvre, cidadezinha onde nasceu e viveu
até os 31 anos. É camponesa jovem, sem grande instrução escolar. Sua
ortografia se ressentirá por toda a vida. Mas, como muitas vezes se pode
observar entre mulheres piedosas, tanto nos campos e nos vilarejos de
outrora como nas missões de hoje, a frequência perseverante da igreja
lhe dá o que não foi adquirido pelos estudos. Esse aprendizado vem
pelas leituras da missa, pelas instruções dos padres na paróquia e nos
retiros, pela utilização de vocabulário seguramente abundante, pelo
exercício da meditação pessoal e da reflexão com outras mulheres,
pela necessidade de tomar a palavra nas reuniões. De modo ainda
mais refinado, adquire certo discernimento espiritual e, por que
não dizê-lo, o hábito de um olhar metafísico sobre a vida. Ademais,
como ela leva vida tranquila, dotada de bom senso e de juízo bastante
seguro, não é estranho que tenha desenvolvido nesse ambiente, além
da vida espiritual, suas possibilidades psicológicas.
Mas é no âmbito da vocação que revela uma intuição extraordinária.
Ela tem vocação à vida consagrada. Sabe disso e não esconde.
Quatro vezes lhe fazem propostas. A primeira de modo clássico: a
superiora do Mosteiro de Pradines, que a acolhe para retiros e que se
tornará sua amiga, tem ocasião de falar com ela e a convida, como é
normal nesses casos, a entrar no convento. Mas Jeanne-Marie diz não.
A segunda se apresenta em circunstâncias que poderiam
impressionar uma jovem camponesa. É o tio do imperador, cardeal
Fesch, instruído pela superiora, quem faz o convite. Fala-lhe de
diversos conventos possíveis e promete todas as facilidades necessárias.
Mas, de novo, ela diz não.
6 Joana Chavoin nasceu em 1786; Champagnat, em 1789; Colin, em 1790; Françoise Perroton, em
1797.
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Alguns meses mais tarde chega a terceira proposta. Ao que parece,
tem tudo o que é preciso para persuadi-la. O mesmo cardeal, cujo juízo
pessoal por ocasião do encontro precedente confirmou o da superiora,
pede-lhe que vá a Lyon a fim de fundar uma comunidade e assumir
sua direção. Oferece-lhe até a casa! Jeanne-Marie não responde
imediatamente, solicita ao cardeal para refletir sobre a proposta. Não
consegue, contudo, esperar o dia seguinte para dizer outro não a uma
das duas jovens que o prelado destinava à mesma fundação.
A quarta foi mais modesta: o pároco de uma paróquia vizinha
solicita sua colaboração para que, junto com outras jovens, leve avante
sua escola. Essas jovens, ele diz, desejam formar uma comunidade.
Nova recusa.
“Afinal, que você pretende fazer?”, tinha-lhe perguntado o
cardeal. “Eminência, ficarei com meus pais até que eu conheça mais
claramente a vontade de Deus”.
A quinta proposta vem por meio de uma carta de padre Pierre
Colin, pároco de Cerdon e irmão de Jean-Claude Colin, seu vigário.
Ele deseja pôr em execução projetos gestados no tempo do seminário
maior. O comportamento de Jeanne-Marie não é mais o mesmo.
Dirige-se a Cerdon para informar-se melhor, no dizer dela mesma,
“para preparar os caminhos de nossa próxima partida”. Alguns dias
depois, antes do fim de 1817, refaz o caminho em companhia de Maria
Jottillon “para começar a Sociedade da Virgem Santa”.
Por que falar de intuição no relato dessas quatro recusas e não ver
nisso as indecisões de uma jovem vacilante?
Nos dois últimos casos, é evidente: “ela sente que Deus não queria
aquilo”. A expressão religiosa não exclui a reação psicológica que
“sente”, como ela afirma, ou pressente outra coisa. Pouco tempo
depois da terceira proposta, feita pelo cardeal Fesch, os acontecimentos
militares alijarão do cenário político o imperador e sua família e, com
eles, todos os projetos do cardeal. A quarta proposta, da paróquia
vizinha, revela-se mais do que decepcionante: sua amiga Maria, que
tinha aceitado o convite, voltou pouco depois, cansada das pressões
morais e com a saúde arruinada.
As duas primeiras recusas, ela as explica pela “repugnância”
que experimenta em face das formas de vida religiosa que lhe são
propostas: Pradines, a Visitação, as Carmelitas. Ainda que a palavra
nos pareça mais forte do que conviria, abre interessante perspectiva
sobre o sentimento que tinha da própria vida.
16
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Em Coutouvre, trabalha com seus pais, como todas as mulheres
de sua condição. Mas leva ao mesmo tempo intensa vida pública,
na qual é reconhecida como uma espécie de religiosa em traje civil.
Sacristã, assegura a manutenção da igreja. Anima o grupo de oração
denominado “Associação do Amor Divino”. As reuniões se realizam
em sua casa ou na casa de uma viúva. Rezam o terço enquanto
trabalham. Fazem leituras e ouvem piedosas palestras. Visita os
doentes, dá catecismo às crianças e prepara-as à primeira eucaristia.
É apresentada como “uma auxiliar preciosa do pároco”. Isso se
prolonga na vida particular, nos encontros pessoais, quando viúvas e
mães de família lhe pedem conselho. Toma a seus cuidados uma órfã
de 5 anos, alojando-a no próprio quarto. Vive em partilha espiritual
com Marie Jotillon e outras amigas. Como leva avante tudo isso com
entusiasmo, senso prático, eficácia, “graça jovial” e fé impossível
de esconder, compreende-se que ela tenha uma “personagem” bem
definida, tanto para si como para os outros.
Jamais negou essa personagem. Pelo contrário, busca na memória
desses fatos apelos para aumentar o fervor. Não se trata, a seus olhos,
de simples preparação para a vida futura. Do seu jeito, até os 31 anos,
já vive vida de consagrada. Esse jeito, sem dúvida mais confuso
em certos momentos e mais lúcido em outros, serve-lhe de guia, de
orientação e de inspiração para a vida religiosa que vai escolher e
seguir. Não se sente bem numa vida de claustro nem nos costumes
muito atrasados dos conventos tradicionais. No dizer de uma de suas
irmãs, “uma vida mais simples e mais conforme à vida de Jesus e
Maria era o objeto de todos os seus desejos”.
Por que tem a sensação de que o chamado do pároco Pierre Colin
mostra alguma probabilidade de corresponder a seus desejos? É
o segredo de sua intuição e de sua fé. Eis a frase de padre Lefranc,
seu primeiro diretor: “Você não é destinada para uma comunidade
já começada, e sim para uma a começar”. Esse pensamento, que a
sustentará mais tarde, não poderia ter um papel decisivo neste
momento: a segunda proposta do cardeal Fesch também era para uma
comunidade por iniciar.
Quando, no fim de 1817, Jeanne-Marie Chavoin chega a Cerdon
“para começar a Sociedade da Virgem Santa”, já não é jovem
inexperiente, a quem os padres Colin devam tudo ensinar e explicar. É
mulher que tem história pessoal com Deus e certa experiência de vida
consagrada, vivenciada nos relacionamentos e nos serviços de uma
pequena cidade. Ela tem o próprio projeto sobre o que poderia ser a
vida conforme a da Virgem Santa. Se nela houve alguma revelação de
17
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certa missão, isso não se deu unicamente na oração, mas na realidade
de sua existência.
EM CERDON, GOVERNANTA DO PÁROCO
Jeanne-Marie não sabe bem o que a espera. Será preciso, mais uma
vez, que sua intuição mostre rara perspicácia para que possa se manter
firme em seu projeto nos seis primeiros anos de Cerdon.
Que essa Sociedade da Virgem Santa deve começar exatamente?
Trata-se do projeto que tinha nascido dois anos antes, no Seminário
Maior de Lyon, por iniciativa de Jean-Claude Courveille, jovem
clérigo vindo de Puy. Ele afirmava ter recebido, em 15 de agosto de
1812, na catedral dessa cidade, a inspiração de fundar a Sociedade
de Maria. Uma dúzia de seminaristas haviam-se interessado pela
ideia e a haviam transformado em projeto, por ocasião de uma
missa celebrada no Santuário de Fourvière, em 1816. O vigário de
Cerdon, Jean-Claude Colin, pertencia ao grupo. Tinha reconhecido
na proposta de Courveille uma ideia que cultivava em seu coração,
há tempo. Os neossacerdotes de 1816 haviam sido dispersados para
o ministério nos quatro cantos da diocese, mas Jean-Claude Colin
não tinha esquecido a ideia. Um ano mais tarde, no outono de 1817,
falou disso a seu irmão Pierre, o vigário, quatro anos mais velho.
O projeto previa uma sociedade religiosa constituída de três ramos:
Padres, Irmãs e Ordem Terceira, a que o padre Champagnat havia
pedido se acrescentassem Irmãos. Havia normalmente os candidatos
sacerdotes, os da consagração de Fourvière. Candidatos irmãos
apareceram desde o mês de janeiro, por iniciativa de Champagnat,
em La Valla. Mas não havia ninguém para representar e fazer existir
o ramo das Irmãs. É nesse momento que Pierre Colin, vigário em
Coutouvre durante quatro anos, se lembra de Jeanne-Marie Chavoin
e de sua amiga Marie Jotillon, e lhes escreve.
No final de dezembro de 1817, Jeanne-Marie e Marie Jotillon se
acham em Cerdon e se sentem no direito de perguntar: neste momento,
o que já é realidade de fato no projeto? Os Padres? Além dos padres
Colin, Courveille, Champagnat e talvez Déclas, ninguém havia dado
sinal de vida. Há dois irmãos em La Valla e duas jovens em Cerdon.
Isso é tudo!
Do lado da administração eclesiástica, na diocese de Lyon, da
qual dependem todas as nomeações dos padres, não há autorização
para o agrupamento e, com certeza, nenhuma perspectiva de
reconhecimento. As tentativas feitas foram em vão.
18
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A vida diária? A única solução, para padre Colin, é colocar as duas
jovens em pensão na comunidade das Irmãs de São José, que dão aula
em Cerdon. No momento de “dar início” a uma congregação segundo
seu coração, Jeanne-Marie encontra-se instalada há dois anos numa
dessas comunidades, onde não queria entrar e onde a aguardam
“alguns sofrimentos e humilhações”.
No fim dos dois anos, duas circunstâncias imprevistas. Padre
Courveille, que a partir de sua paróquia age como superior da
Sociedade de Maria ou, pelo menos, de todas as pessoas que se
esforçam por fazê-la existir, envia Marie Jotillon, companheira de
Jeanne-Marie, a uma comunidade religiosa que ele havia fundado em
Saint-Clair, Isère, e que se ocupa também do ensino. A separação das
duas amigas vai durar quatro anos.
Segunda circunstância: Jeanne-Marie torna-se “governanta do
pároco”. É assim que um documento da prefeitura de Ain traduziu
em 1853: “antiga governanta do superior geral dos maristas”. Durante
a ausência de Marie Jotillon, Jeanne-Marie viverá na casa paroquial,
retomando as atividades de Coutouvre, ocupando-se ao mesmo tempo
da casa paroquial e da igreja: cozinha, limpeza, manutenção, sacristia
e outros serviços que ela conhece bem, como visita aos doentes,
atenção aos pobres e a duas crianças agitadas, de 5 e 10 anos, que ali
vivem. Isso vai levá-la até os 37 anos. Ela se mantém firme.
Que acontece, então? No meio de tudo isso, que está longe
de parecer um sucesso, sua intuição, ao mesmo tempo natural e
sobrenatural, não somente se mantém constante, mas se encontra com
outra, a de Jean-Claude Colin, não menos persistente. Este dizia, com
efeito, dele mesmo:
Por essa época, o pensamento da sociedade
religiosa sob o nome da Mãe de Deus e toda
consagrada a seu culto fazia exultar meu coração
de alegria e consolação. Essa alegria, acompanhada
de confiança, que se poderia dizer equivalente
à certeza, fazia com que estivesse intimamente
persuadido de que a ideia vinha de Deus e que teria
sucesso.

Essas duas confianças, que se apoiam mutuamente, tudo
transfiguram. Descobrem, na realidade modesta em que vivem,
razões para esperar o que os místicos sempre ensinam: a predileção de
Deus pelos humildes, a preferência evangélica pelos pequenos meios,
a fecundidade da provação, a confirmação do valor que a oposição
19
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do adversário confere a uma obra de Deus. Para Jeanne-Marie, como
se diz em matemática, os sinais se invertem. Os dois anos passados
na casa das Irmãs mostram-se como “preparação aos hábitos da vida
religiosa”, “um meio de continuar a obra secretamente”. Os quatro
anos de governanta tornam-se “verdadeiro noviciado de vida religiosa
marista”, dos quais madre Boyer dirá mais tarde ter sido um tempo de
“formação longa, prática, séria e totalmente singular”.

A virtude da esperança é a que provoca e conduz as negociações,
sejam orais ou escritas, que visam obter as autorizações eclesiásticas.
Jeanne-Marie, que não teme ninguém, como testemunham suas
entrevistas com cardeal Fesch, participa de todo esse movimento.
Nós a vemos em visita aos vigários gerais, “muitas vezes” ao de Lyon,
uma vez ao de Puy. Alguns relatos conservaram a lembrança de sua
habilidade diplomática.

“Totalmente singular”, não há dúvida. A tentação dos noviciados
é a de criar mundos reclusos, onde a iniciação pode fechar em vez de
abrir. Aquilo que se está organizando, na casa paroquial, sem que
nisso se pense, é, de um lado, permuta espiritual e, de outro, a prática
mais ou menos obrigatória da virtude da esperança.

Mas, com o passar do tempo, isso não continua sem algum
desalento. Uma bonita confidência de Jeanne-Marie ilumina o que
era então o ambiente da casa:

A permuta espiritual consiste, sobretudo, na reflexão sobre as ideias
já elaboradas por Jean-Claude Colin, cuja preocupação era escrever
uma Regra. Trata-se de algo fácil e prazeroso quando a meditação
se refere ao exemplo que a Virgem Maria dá no meio dos Apóstolos.
Jeanne-Marie já tinha vivido com prazer a humildade, o espírito de
fé e oração, a pobreza e simplicidade, o trabalho e esquecimento de
si, virtudes que padre Colin tanto acentua. Ela acolhe com alegria
a fórmula “desconhecido e escondido no mundo”, um dos temas
preferidos do padre.
Mas a discussão torna-se às vezes pesada. Colin tem ideias muito
rígidas sobre a vida religiosa das mulheres: os conventos femininos
são, a seu ver, abrigos de segurança para seres frágeis expostos a
todos os perigos caso fiquem no mundo. Afirma essas coisas com
tanta ingenuidade que nem duvida delas. Na mesma linha, vê o
“ramo das Irmãs” como uma congregação enclausurada, encarregada
essencialmente de rezar pela obra ativa dos padres. Esse homem,
que pensa tanto na Virgem Santa, tem dificuldade de lançar sobre
as mulheres outro olhar que não esteja marcado pela velha cultura
machista.
Jeanne-Marie é mulher muito mais aberta, orientada para uma
congregação de vida ativa, em que não cabem essas considerações
de clausura ou “semiclausura”. Defende seus pontos de vista. Mas
a cultura machista aliada a certa dose de clericalismo faz com que
padre Colin permaneça impenetrável a quem, nesse campo, se afaste
de seu ponto de vista. Jeanne-Marie não tem a última palavra, deixa
falar – veremos isso na prática – e guarda consigo a fidelidade a sua
proposta.
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Quando esses senhores estavam como que
aniquilados por essas contrariedades, me sentia
cheia de coragem e os animava. Em seguida,
algumas vezes, quando estavam calmos, era minha
vez. Oh! Era um dos momentos mais belos. Um
dia, receberam uma carta que os mortificava, e o
mesmo correio trazia uma resposta importante.
Esses senhores estavam arrasados. Eu lhes disse:
Vamos à igreja! Íamos os três. Rezávamos durante
uma hora, uma hora e meia. Saíamos da oração em
paz e contentes.

Finalmente, foi ela a conseguir as primeiras autorizações, antes dos
Padres, antes dos Irmãos. Melhor ainda, ela as obtém no mesmo verão
de 1823, tanto do Bispado de Lyon como do de Belley. Vai à procura
de Marie Jotillon em Saint-Clair e, em 8 de setembro, inaugura com
ela a vida comum reconhecida pela Igreja.
PRIMEIRAS COMUNIDADES EM CERDON E BELLEY
Repete-se, assim, a história de Clara de Assis, de Agnes de Proceno,
de Joana de Montefalco, de Teresa d‘Ávila7: os começos no fervor, na
alegria, em certa paixão espiritual.
Em menos de um ano chegam nove jovens. No início, duas de
Coutouvre. A primeira é sobrinha de Marie Jotillon, Marie Gardet,
que havia passado quatro anos com a tia em Saint-Clair e que Jotillon
quer junto a si o quanto antes. A Congregação a enumera entre as três
7 O autor se refere a quatro santas fundadoras: Clara de Assis (1194-1253), companheira de são Francisco de Assis e fundadora da Ordem de Santa Clara; Agnes de Proceno (1268-1317), que fundou a
Abadia de Santa Maria Novella, em Montepulciano; Joana de Montefalco (1250?-1291), que fundou
o mosteiro de Santa Cruz, hoje chamado de Santa Clara, irmã mais nova de Joana; e Teresa d´Ávila
(1515-1582), que refundou a Ordem dos Carmelitas Descalços, tanto dos monges quantos das monjas.
[n.t.]
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fundadoras. Em seguida, em dezembro, chega uma prima de JeanneMarie.

antigas, como Jeanne-Marie e Marie Jotillon, para desenvolvê-lo
livremente em todos esses tempos de oração pessoal e comunitária.

Entre 25 de junho e 31 de julho de 1824, isto é, no período de pouco
mais de um mês, de Cerdon chegam as sete jovens seguintes, entre 19
e 24 anos. Uma delas, que se tornou importante na Congregação, fez
mais tarde uma reflexão significativa: “Os pais dessas jovens não se
opuseram à vocação delas, não alegaram que não se sabia ainda o que
viria a ser essa casa nem a falta de fundos”. Madre Boyer pensava que
uma das razões dessa atitude fora “a impressão profunda que JeanneMarie, nos anos precedentes, havia deixado em Cerdon”, a comoção
que “havia conquistado a maior parte dos moradores”, deflagrando
“verdadeira atração nas jovens”.

Na base desse entusiasmo, há também outro elemento: “começavase a Sociedade da Virgem Santa”. A devoção marial, estimulada na
cidade pelos padres Colin, dava ao projeto luz e calor muito especiais.
Vive-se como Maria, em suas pegadas, segundo seu exemplo: vai-se a
ela, e a Deus com ela.

A primeira moradia, durante oito meses, quando ali estão apenas
as quatro de Coutouvre, corresponde a uma grande sala situada acima
da estrebaria. À maneira das edificações rurais de então, o piso é feito
de tábuas, e lembra Belém: o calor dos animais serve de aquecimento!
Em junho de 1824, com o anúncio da chegada de postulantes, uma
casa é alugada, mas o proprietário reserva para si um apartamento.
Isso corresponde a seis salas e uma adega para a comunidade, que
conta com uma dúzia de membros. Ficam aí por um ano.
Qual o dia a dia nessas casas? Essencialmente, uma vida de
noviciado, de convento: muita oração, meditação, instruções dadas
por Jeanne-Marie, por sua amiga e pelos padres Colin, as tarefas
domésticas, uma horta para cultivo de batata e legumes, e “tarefas
a domicílio”, quer dizer, trabalhos de costura remunerados. JeanneMarie retoma os costumes do grupo “Amor Divino”, de Coutouvre:
reza-se o terço, e até o rosário completo, isto é, três terços, recitados
durante o trabalho de costura. O ambiente é de silêncio e recolhimento,
com intervalos de recreio. A pobreza reina, sem ter sido provocada. A
simplicidade é natural num contexto em que a vida comum é restrita
e permanente.
Tudo isso poderia parecer aborrecido e inutilmente incômodo
a Pierrette Bourbon e às jovens Rougemont, que gozavam de bemestar na família. Nada disso! É vida de tipo familiar, mais humilde e
sacrificada, é verdade, mas com um espírito que a transforma a partir
de dentro. Desejam o encontro com Deus, ao qual podem enfim dar
livre curso, longe do respeito humano, das reservas e impedimentos
que acompanham a vida social comum. Esse encontro é facilitado por
mútua cumplicidade: todas as jovens tendem ao mesmo fim, numa
emulação que parece natural. Aproveita-se da experiência das mais
22

O vigário geral e o bispo de Belley se interessam dessa fundação e
lhe fazem várias visitas. Aproveitam a ocasião para pensar no hábito
religioso, na vestição. Em 1825, ambos concordam em propor nova
instalação para as Irmãs. Serão transferidas para Belley, para uma
propriedade em que poderão não somente crescer, mas também
organizar as atividades necessárias.
É o tempo do Bon-Repos, nome dessa propriedade. Jeanne-Marie,
desde 8 de dezembro de 1824 chamada de madre São José, tem 39
anos quando chega. Aí permanecerá por 27 anos.
Agora há espaço. A construção é maior que a de Cerdon, e o vasto
terreno vai permitir as ampliações necessárias. A hora é de ação de
graças: na vida de uma fundadora, não existem só tempos de espera.
Mas não é preciso perder o entusiasmo das primeiras comunidades
de Cerdon! Conserva-se, em linhas gerais, o programa que provocara
tal entusiasmo. Os horários e os exercícios de piedade serão ajustados,
sobretudo quando as atividades se desenvolverem mais. Mas a
casa, que vai abrigar o noviciado e a formação das religiosas, será
fundamentalmente um convento no estilo de Jeanne-Marie.
Falava-se de Nazaré durante esses anos? Não sabemos. A palavra
não aparece nos ditos e escritos que temos dela, a não ser no fim da
sua vida, quando a evolução da espiritualidade terá dado a esse nome
nova atualidade. Mas sua referência a Nazaré parece muito distante
das considerações de piedade eucarística que então a ocupavam. Para
ela, trata-se da cidade concreta da Sagrada Família. As realidades que
ela sublinha são “a pobreza, a simplicidade e o amor ao trabalho”. Há
perfeita continuidade entre a vida de Coutouvre, a de Cerdon e a que
começa em Belley.
Ela não faz referência à piedade e à oração, mas isso é evidente
para ela, trata-se da matéria-prima da vida religiosa. A antiga sacristã
de Coutouvre, que tinha a chave da igreja e aproveitava disso para
longas orações diante do Santíssimo, mesmo de noite, jamais cessará
de pregar pela palavra e pelo exemplo. A intimidade com Deus, o
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amor de Deus, o amor a Deus, não são para ela fórmulas livrescas.
Sua experiência corresponde a essas expressões. Isso transborda de
sua vida cotidiana de duas maneiras típicas. A primeira é a visão de fé,
isto é, o olhar inspirado pelo trato habitual com Deus, que ela expressa
em circunstâncias felizes e infelizes. A segunda é o sentido tão natural
da Providência, a tal ponto que ela não se admira dos acontecimentos,
por vezes milagrosos, que respondem a sua confiança, tanto nos
problemas de falta de dinheiro como na multiplicação de alimentos.
Isso é a base. As três lições de Nazaré são os adornos da vida religiosa.

aspecto de Nazaré. Encontra-se em Bon-Repos: a própria mãe, que a
tinha substituído como governanta na cúria de Cerdon; sua sobrinha
Marie Philiberte, órfã; duas ou três sobrinhas de padre Colin, oriundas
de família numerosa e em dificuldades, que ela tinha recebido sem ter
pedido o parecer do tio; o pequeno Millot, que, depois de ter estado
em Capucinière e no colégio, continua a frequentar a casa. Falase também de uma “pobre jovem da roça” que Jeanne-Marie tinha
acolhido, a pedido de um pároco, “para livrá-la das pretensões de um
libertino, e que ela recebeu até encontrar para ela uma boa colocação”.

A pobreza e a simplicidade vão continuar a fazer parte do
programa, sem o menor esforço. A casa, que é maior que a de Cerdon,
vai ser ampliada por diversas vezes, mas será ocupada à medida das
necessidades. Haverá irmãs, isto é, as postulantes, as noviças e as
professas que permanecem no local. Haverá crianças internas, quando
se abrir uma escola, já no primeiro ano. Encontrar-se-ão, às vezes,
“senhoras pensionistas” e, mais ou menos frequentemente, membros
da família. É uma questão que Jean-Claude Colin não compreende
e censura em Jeanne-Marie. No entanto, cumpre dizer que a Nazaré
de Jeanne-Marie é mais realista do que a da “escola francesa” ou
das renovações eucarísticas. Nazaré não é somente Maria, José e
o Menino Jesus. É também – sempre se esquece disso – os famosos
“irmãos de Jesus” e suas irmãs.

O paralelo com os irmãos de Jesus pode ser levado mais longe.
Sabe-se que Tiago e Simão foram, um após o outro, os dois bispos
de Jerusalém. O pequeno Millot tornou-se padre marista. Marie
Philiberte e duas sobrinhas de padre Colin ficaram religiosas e
assumiram responsabilidades na Congregação.

Conhecemos bem quatro “irmãos” de Jesus, que pertencem a três
famílias diferentes: Tiago e José, filhos da “outra Maria”; Simão,
filho de “Maria de Cléofas”; e Judas, do qual se diz somente que é
parente de José. Pouco se sabe das irmãs. O Evangelho deixa entender
que eram mais numerosas. Reconstituições históricas realizadas a
respeito desses irmãos, na realidade primos, abrem novas perspectivas
sobre a paternidade adotiva de São José: a “outra Maria” e a “Maria
de Cléofas” seriam viúvas cujos maridos teriam sido irmãos de José
(é certo para Cléofas) e que José teria ajudado na educação de seus
filhos. Isso não quer dizer que todas essas pessoas viviam na casa da
Sagrada Família. As casas eram muito pequenas. Mas moravam em
instalações provavelmente muito próximas, à maneira das vecindades8
familiares da América Latina. Nazaré era também a vizinhança de
todo o mundo e a ajuda do tio e da tia para esses sobrinhos e sobrinhas.
Jeanne-Marie certamente não terá feito considerações especiais
sobre os irmãos de Jesus, mas sua experiência muito direta da vida e
a intuição que a caracteriza lhe fazem viver de improviso esse outro
8 Construção tradicional, especialmente no México, com as casas voltadas em geral para um pátio
central, onde ficavam instalações comuns. [n.t.]
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O amor ao trabalho, que Jeanne-Marie contempla na Nazaré
da Virgem Santa e que deseja ver reinar na sua, dá lugar a diversas
iniciativas.
Não precisa procurar muito longe para encontrar oportunidades
de serviço e apostolado. A preocupação com a escola é mais viva que
no século precedente. A necessidade é imensa, para meninas e para
meninos, e muitos párocos, como o de Belleville, estão à procura de
jovens ou de religiosas para fundar uma escola. Por outro lado, Marie
Jotillon e Marie Gardet têm experiência no assunto e se trata de um
serviço que convém perfeitamente a uma Sociedade da Virgem Santa:
Maria, em Nazaré, por certo se ocupou da instrução e da educação.
Logo que chega a Belley, funda uma escola com internato, na
própria casa. “O número de pensionistas nunca foi inferior a 20, e o
das externas, a 80”.
Como isso não é suficiente para manter a casa – além dos números
citados, contam-se 25 meninas aceitas gratuitamente – há sempre um
ateliê, onde as religiosas e alunas fazem juntas o trabalho de costura.
Mais tarde, fabricarão hóstias, atividade clássica de convento. Em
outros momentos, receberão “senhoras pensionistas” e acolherão
senhoras para retiros. Como a propriedade é bastante grande, há o
cultivo da horta, como em Cerdon, que não é de se desprezar, visto
que fornece retorno significativo. Não falta, além disso, a criação de
animais.
A responsabilidade da escola e as fundações que serão feitas
acarretarão para as Irmãs a criação, dentro dos mesmos muros, de
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uma verdadeira “escola normal” – o termo figura em documento
oficial –, para a preparação dos títulos acadêmicos.

origens da Congregação não são propriamente as circunstâncias, que
ela confiará a padre Mayet: são rostos, são almas, são santas!

Como acabamos de dizer, ocorrem diversas fundações. Uma
das jovens Rougemont, chamada irmã Santa Isabel, vai se tornar
especialista em inícios. Jeanne-Marie a nomeará quase cada vez
que houver novas obras. Assim, vão ser fundadas comunidades
e escolas em Meximieux (1835), Lyon (1838), onde haverá quatro
vezes mudança de endereço, Orliénas (1839), Sainte-Foy-les-Lyon
(1841), onde se vai tomar a cargo uma “providência”, isto é, orfanato
com oficina de trabalho, e Collonges (1852). As fundações supõem,
da parte de Jeanne-Marie, todo o trabalho que daí deriva: visitas
e correspondências, autorizações eclesiásticas e administrativas,
locação ou compra de imóveis, reformas, problemas de dinheiro,
nomeações e, consequentemente, atenção à vida dessas casas.

Como não tem tempo para redigir seu texto de uma única vez, só
o retomará nos meses seguintes. Páginas mais coloridas sobre a saída
de Cerdon e a “história da protestante” trarão certamente alguns
acontecimentos. Em seguida, deixa esse dossiê descansar, e será
preciso que, 16 anos mais tarde, irmã Santo Anselmo, assistente que
lhe serve de secretária, insista, prometendo-lhe sua colaboração, para
que retome o fio da memória inacabada. Jeanne-Marie deixar-se-á
guiar: sim, será preciso falar das fundações, e lembrará Meximieux,
Lyon, Sante-Foy. Mas a visão de 1834, que se havia imposto tão
fortemente nas primeiras horas de redação, não pôde se apagar.
Revendo o conjunto de suas notas para que irmã Santo Anselmo
as coloque em ordem, ela vai completar as notícias das primeiras
religiosas e acrescentar um preâmbulo que é capaz de surpreender:
um texto sobre Marie Jotillon, a amiga dos inícios, falecida em 1838.

Os dias e os anos passam. Como o círculo de relações se alarga,
como o mundo de Belley e de Lyon não é o de Coutouvre e Cerdon,
a aparência camponesa, as maneiras e a ortografia de Jeanne-Marie
não agradam a todos. Mas mesmo estes, que a observam à distância,
admiram as qualidades que ela mostra nessa aventura: é eficiente,
administra com desembaraço, sabe escolher as responsáveis, encontra
soluções naturais e sobrenaturais para os problemas financeiros e, na
gestão da Congregação, mantém seu espírito e qualidade espiritual.
AS PEQUENAS SANTAS DAS ORIGENS
Nos escritos de Jeanne-Marie, há um texto emocionante, chamado
“manuscrito de Cerdon”. Apesar das correções no estilo original feitas
por outra religiosa, não perdeu a força inicial.
Jeanne-Marie tem 44 anos. Pedem que coloque por escrito
as lembranças das origens da obra. Ela, que se exprime com tanta
facilidade quando fala, experimenta alguma inibição diante das folhas
de papel em branco. Por onde começar? Que dizer? Para ajudá-la,
tomou o registro das candidatas, isto é, das jovens que se propuseram
a entrar na Congregação, cada uma com o dia de sua entrada. Os
primeiros nomes que encontra são, é claro, de Cerdon: sua prima, as
sete jovens da cidade que entraram no mês de julho e as meninas de
dezembro e janeiro.
A memória se detém nessas jovens religiosas. Várias já morreram.
E então a decoração desaparece e não restam senão figuras. As

Qual é seu pensamento ao redigir setes retratos espirituais? Deixar
à posteridade a lembrança de algumas pioneiras para servirem
de exemplo? Não seria estranho às suas ideias, mas não é tudo. A
primeira visão era mais rica. Havia nela um significado místico:
não seria preciso ver nas primeiras vocações, marcadas por grande
qualidade de alma e pela morte prematura – ela teria preferido dizer
“em vista da santidade e do sacrifício” –, as “pedras fundamentais” de
sua Congregação? E talvez, aguardando os mártires do Pacífico, não
representariam elas toda a Sociedade de Maria? “Não está proibido à
mulher ser vítima”, diz Claudel, explicando Violaine9.
Para Jeanne-Marie, para o bem de muitas irmãs e outras pessoas,
não há dúvida de que Marie Jotillon é considerada como a santa
da obra. Gostaríamos de ter mais informações sobre ela. Por meio
da única correspondência que nos resta e dos comentários de suas
companheiras, descobrimos uma dessas almas íntegras, como Clara
de Assis, Teresa do Menino Jesus, Rosa de Lima10, “que sobem
direto ao céu”. Uma dessas jovens que têm por missão mostrar o que
pode ser a verdade espiritual, a atuação da graça e da liberdade em
harmonia feliz, a profundidade insuspeitável do amor. Uma dessas
amigas da Virgem Santa, que passam pelo mundo sem sentir a atração
do pecado, ocupadas em seu coração com outros amores. “Cheia de
graça, o Senhor está contigo”, disse o anjo a Maria.
9 Paul Claudel (1868-1955), diplomata e escritor francês, conhecido pela defesa do cristianismo.
Escreveu a peça teatral La jeune fille Violaine [A jovem Violaine] em 1892. [n.t.]
10 Rosa de Lima (1586-1617), dominicana, primeira nativa das Américas a ser canonizada. É padroeira do Peru.
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Leva vida das mais simples. De boa família, com preparação
intelectual melhor do que sua amiga no convento de Pradines. Uma
pequena crise, muito normal aos 15 anos, como Teresa d’Ávila, lhe dá
consciência mais viva de si. Por fim, a retomada da fé no ano seguinte,
com a ajuda de um sacerdote, de Jeanne-Marie e de um retiro. E a
caminho para uma vida santa...
Passa vários anos em Coutouvre, como Jeanne-Marie e com ela,
até os 25 anos: recusa de casamento, emulação de oração e de serviço
com sua amiga, fidelidade à “Associação do Amor Divino”, na qual
participa dos exercícios e atividades.
Depois, vem a atenção à voz de Deus, que pode chamar aqui e ali.
Pede-se que vá a Belleville. Ela aceita, após consultar um sacerdote.
A orientação não era boa. Aí, sua saúde piora. Volta e, um ano mais
tarde, com mais segurança, acompanha Jeanne-Marie a Cerdon,
onde também conhece a espera na casa das Irmãs de São José. A
decisão de padre Courveille de enviá-la a Sant-Clair tem tudo para
surpreendê-la. Com a mesma docilidade, dirige-se para esse local.
Chama uma de suas sobrinhas e passa aí quatro anos, quatro longos
anos, aparentemente num caminho de atalho: sem demora, leva a vida
religiosa do lugar e admira a generosidade espiritual de suas novas
companheiras.
Com as aprovações episcopais e a orientação de Jeanne-Marie, volta
a Cerdon e começa a desejada aventura comunitária. Comunidade
de duas, três, quatro, em seguida com as candidatas de Cerdon e de
alhures. Tem 32 anos, emprego garantido: Jeanne-Marie conhece
seu pessoal e imediatamente a nomeia mestra de noviças. Será ela a
formar as primeiras gerações das Irmãs Maristas durante os 15 anos
que lhe restam de vida. Uma doença, hidropisia, fará com que sofra
durante três anos, levando-a à morte.
Nenhuma nota desafinada durante todo o percurso de sua vida. As
companheiras que têm a língua e a pena afiadas, quando falam dela,
não apresentam nenhum elemento negativo. O elogio não somente é
unânime, mas também cheio de delicadeza, de respeito, de emoção, à
maneira de padre Mayet: “Irmã Maria era uma santa alma favorecida
por Deus”.

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

humildade” sempre alegre, “jamais se viu consciência tão delicada”.
Elogia-se seu fervor: “sua vida era oração contínua”, a maneira como
vive “sua pequena cruz” misteriosa diante do Santíssimo Sacramento
e das dores da doença. Uma irmã mais letrada, impressionada com
ela, procura palavras que possam encobrir os próprios sentimentos,
mas a confissão rompe o pudor, quando ela evoca “esse encanto
irresistível que distingue as grandes almas”.
A importância do papel que Maria exerceu não escapa a ninguém:
“era para a nossa madre o braço direito, sustentáculo e apoio.
Partilhava suas penas e trabalhos. Era para toda a comunidade uma
segunda mãe”. Jeanne-Marie dirá no dia do funeral: “Eis a metade de
mim mesma que hoje é retirada desta comunidade”.
A carta de Coutouvre às amigas revela muito de si mesma: o
modo natural de habitar no pensamento místico, a amálgama de
ingenuidade e lucidez nos conselhos, a leveza (“Caçoemos muito das
tentações do demônio”) e a complacência em falar simplesmente do
amor, a impressão que fica de uma alma livre e alegre.
Quando Jeanne-Marie redige suas memórias, talvez pense também
nesse momento crítico da doença, quando sustentava Marie Jotillon
nos braços e quando esta, “reunindo todas as forças, havia dito à sua
comunidade: ‘Amai vossa madre, foi ela que me fez nascer para a
vida da graça’”. Era verdade, por que negar? São Paulo não o negava,
regozijava-se. Alegremo-nos, portanto: a graça e Maria haviam feito
juntas muito caminho! Sim, é preciso apresentá-la como preâmbulo
das lembranças do manuscrito. Ela havia-se tornado a figura de proa
da Congregação.
No texto, vêm a seguir as notícias das pequenas irmãs falecidas.
As correções de irmã Santo Anselmo não alteraram muito a narração
de Jeanne-Marie. Os pormenores se sucedem em frases curtas. Passase de um a outro pormenor sem cuidado de transição. A linguagem
espiritual é mais próxima de Teresa do Menino Jesus que dos
hagiógrafos da época. O que escreve soa como verdadeiro e confere
um ar de simplicidade pacífica à emoção impossível de esconder.

Elogia-se sua inteligência: dizem que havia chamado a SaintClair “para reerguer essa casa”. Elogia-se seu caráter “doce e amável”.
Elogia-se a personalidade moral: “muitas virtudes e muitas qualidades
que não se encontram facilmente”. Citam-se diversos pormenores
que ilustram “sua pobreza, amor ao trabalho e ao serviço”, “sua

Eis Marie-Adelaïde Dubreuil, 19 anos, que morre de tuberculose
cinco meses após sua chegada. Para evitar o contágio na casa apertada
– muito tarde, sem dúvida –, mandam-na para casa, sem deixarem de
cuidar dela. Jeanne-Marie admira a santidade dessa filha: o que sabe
de sua vida anterior na família e na paróquia – sabia muitas coisas da
cúria e da Igreja –, o que ela pôde observar na comunidade durante o
curto espaço de tempo que aí esteve e o que se passou na aproximação
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da morte. Os sentimentos de alegria espiritual de Teresa do Menino
Jesus estão aí: “Quando chegará o feliz momento de ver a Virgem
Santa?”. Marie-Adelaïde sabe que vai morrer de um dia para outro.
Em 8 de dezembro, depois da tomada de hábito das primeiras irmãs,
dirigem-se mais de cem pessoas à casa da jovem. Recebe a unção dos
enfermos, faz a consagração correspondente à cerimônia da tomada
de hábito e “é acolhida no número das filhas da Congregação”. Os
numerosos pormenores não poderiam ter sido inventados, as lágrimas
são inevitáveis e Jeanne-Marie conclui: “Sua alegria tornava-se cada
vez maior à medida que sentia que seu fim estava próximo. Ela o
espera com certeza espantosa. Nunca sentiu o menor temor. Enfim,
adormeceu no Senhor, em 18 de dezembro, com 19 anos”.
A tuberculose vai levar também Pierrette Bourbon, a primeira das
sete de Cerdon, em Belley, em 1826, após menos de dois anos de vida
religiosa. “Caráter vivo e ardente”, despertava muitas esperanças.
Pronuncia os votos no leito de doente e precede Teresa de Lisieux nas
pequenas frases cheias de sentido. Como Jeanne-Marie não consegue
reter as lágrimas ao pé da cama da Pierrette, esta lhe diz: “Não se
canse, minha madre, vou ser mais útil no céu do que aqui”11. Há
pessoas que queimam as etapas!
Em seguida, há duas pequenas pensionistas que entram com 10 e
12 anos no inverno de 1824-1825 e depois se tornam religiosas, tendo
emitido os votos aos 17 e 19 anos: Claudine, sobrinha de Marie Jotillon,
e Jeanne-Joséphine Chavoin. A primeira falece depois de sua segunda
profissão religiosa, aos 20 anos; a segunda com 22. Os comentários
de Jeanne-Marie são totalmente positivos, fala de “fervor” e admira a
morte da segunda.
As duas outras notícias concernem a uma prima da fundadora,
Jeanne-Marie Chavoin de La Gresle, e Clémence Béroud, que faziam
parte das primeiras postulantes e que falecem em 1840. O que JeanneMarie diz a respeito da prima dá peso às palavras cheias de elogios
sobre Clémence Béroud e as quatro precedentes. Não duvida em
explicar as dificuldades que esta prima trouxe à comunidade: “caráter
melancólico”, “devoção rústica e esquisita”, certo número de desvios,
“ela nos tornava a vida difícil”. É verdade que tudo favorecia uma vida
“das mais virtuosas”.
“Pedras fundamentais”, sem dúvida, essas vidas ceifadas muito
cedo serão proteção para a obra, “mais úteis no céu que na terra”.
Mas provavelmente Jeanne-Marie pensa ainda em outra coisa: no
11 Teresa de Lisieux dirá: “Passarei o meu céu a fazer o bem à terra”. [n.t.]
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momento em que ela, que não morre, se vê afundada em dificuldades
e novas provações com as quais deve continuar a viver, se compraz
em constatar que, desde o começo, o próprio céu, sem dúvida, para
bem firmar a obra, quis abençoá-la e enviar-lhe todo esse reforço de
santidade. Com exceção da prima, não foi o convento que as fez santas,
já eram desde o início! Essas pequenas companheiras dos primeiros
dias, vindas do céu, vão ser como penhor de confiança, princípio de
força e – não se proíbe em certas horas – consolação.
PROVAÇÕES DA FUNDADORA
As dificuldades começam durante o inverno de 1843-1844, 19 anos
depois da chegada das primeiras postulantes, e vão encher de sombras
os 15 últimos anos de Jeanne-Marie.
Há duas séries de dificuldades que caminham paralelamente
e se confundem um pouco depois de algum tempo: umas, as mais
importantes, com padre Jean-Claude Colin, outras com uma parte das
irmãs.
A fundadora beira os 60 anos, o que representa certa idade para
uma mulher dessa época. O conflito de gerações tinha se tornado
mais agudo pela evolução da sociedade e a renovação das vocações.
Algumas das religiosas que entram agora vêm de outros lugares e têm
formação intelectual e social menos rudimentar que a ministrada sob
a Revolução Francesa. Os tempos não são os mesmos: o avanço da
burguesia começa a desenvolver outros modelos de vida. A religião,
que refloresce depois de um tempo de cisma e de perseguição, segue
um pouco esse movimento. No mundo cristão, a atenção tradicional
aos pobres tem dificuldade em reconhecer o significado das revoltas
operárias, que parecem ainda ligadas à descrença.
As primeiras murmurações na comunidade surgem a partir de
1841, quando a superiora se ausenta por dois meses. Em 1842, “tinha
ela pavor da presença de um novo frei Elias”, alusão ao monge
companheiro de São Francisco de Assis que não tinha esperado a morte
do santo para deixar de lado seus ensinamentos. Ela continua a ser o
que Colin dizia dela em 1839: “Em Bon-Repos, nas Irmãs Maristas,
temos, graças a Deus, uma superiora decidida, que transmite às suas
religiosas uma virtude aguerrida, audaciosa e sólida”.
Não há motivo para exagerar os problemas. Padre Mayet nota em
1846: “Há nessas irmãs excelente espírito e almas santas”. Alude ao
juízo de dom Devie, bispo de Belley, por ocasião da visita canônica a
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Bon-Repos: “O bispo de Belley ficou extremamente satisfeito e disse
não ter visto, desde sua ordenação, casas que andassem tão bem”. Era
um pouco o que, sete anos antes, padre Colin havia dito do mesmo
convento e da sua superiora: “Mostrem-me uma casa que ande como
a dela!”.

Congregação. É o costume da Igreja: “vivam, desenvolvam-se, façam
a experiência do que desejam, tomem o tempo para pensar e redigir
a Regra”. Quem diz “Regra” ou “Constituições” diz “espírito” da
Congregação. A Igreja sempre admitiu a pluralidade das orientações
espirituais no interior da fé comum.

É preciso esperar os anos posteriores a 1850 para que o “mal-estar”
de que fala padre Colin se manifeste de maneira sensível, mal-estar
que vai ser incrementado, como se verá, pelo próprio padre Colin.

Ora, as Irmãs de Belley nasceram na proximidade dos Padres, com
a ideia de que o conjunto constituiria a “Sociedade da Santíssima
Virgem”. Havia um espírito comum a ambos. Competia às Irmãs
apresentar uma Regra que fosse a expressão desse espírito e indicasse
suas aplicações. As Irmãs, a esse respeito, sentiam-se dependentes dos
Padres, que tinham sido não somente os capelães, mas superiores de
fato, se não de direito. Vivia-se, sem pensar muito nisso, a união dos
ramos sob a mesma cabeça – dos Padres –, mais particularmente de
padre Jean-Claude Colin, pensador da obra e superior dos Padres, do
qual as Irmãs esperavam o texto de suas Regras ou Constituições.

Um ano depois da volta da segunda viagem a Roma, em 1842,
Colin mostra um comportamento muito diferente em relação à madre
São José. Tinha ido à Cúria Romana para apresentar as Constituições
que o Capítulo Geral dos Padres acabara de aprovar. Apesar das
respostas que lhe haviam sido feitas em 1833, continua a alimentar a
ideia dos três ramos, que se tornam quatro com o dos Irmãos. Há no
texto das Constituições um artigo que prevê a reunião sob o mesmo
superior geral. Melhor, um pedido dos Irmãos, igualmente aprovado
pelo Capítulo, figura no dossiê. Após longas discussões sobre a união
dos Padres e dos Irmãos, padre Colin percebe a oposição definitiva da
Cúria e não apresenta a situação das Irmãs.
Durante 1843, estuda com mais profundidade a situação jurídica
das congregações femininas e chega a algumas conclusões. A primeira
deriva claramente das respostas que tinha recebido em Roma. O tempo
de três ou quatro ramos tinha terminado, e a Congregação das Irmãs,
assim como a dos Irmãos, deve ser independente da dos Padres. Para
que as coisas fiquem bem claras para o futuro, faz com que o Capítulo
dos Padres realizado em 1845 ratifique essa conclusão.
A segunda conclusão provém do estudo jurídico que tinha feito.
Sua primeira concepção, de Cerdon, estava superada. Havia pensado
nas grandes ordens com votos solenes, nas quais as religiosas, monjas
enclausuradas, dependeriam do ramo masculino dos Padres. Isso
não é mais possível. Em continuidade às modificações trazidas pela
Revolução Francesa à vida religiosa, a única fórmula mantida pela
Igreja para as mulheres, antigas monjas enclausuradas ou religiosas
novas, é o estatuto de congregação de votos simples sob a dependência
do bispo. As Irmãs devem, portanto, ater-se a essa fórmula e tornar-se
congregação diocesana.
Nesta altura, começam as dificuldades. As Irmãs já dependiam
do bispo: autorização de existência, vestição, votos, funcionamento
ordinário da obra, tudo estava sob sua jurisdição direta. Falta, porém,
a aprovação oficial, para a qual é necessário apresentar a Regra da
32

A atitude da madre São José, ao longo desses anos, é muito simples
e constante. Fiel ao passado de Cerdon, pensa que padre Colin, desde
aquele tempo, possui graças especiais para definir o espírito do mundo
marista e, nos bons e maus momentos, pede-lhe que se ocupe dessa
famosa Regra. Para ela, que não é perita em Direito Canônico, a coisa
não parece tão complicada como lhe dizem: propõe a padre Colin
que venha passar alguns dias no quarto do capelão e que termine o
esperado texto. Ela fala outra vez de um projeto de Constituições que
ela tinha feito. Mas, como diz padre Coste, trata-se de proposições
semelhantes às feitas no tempo da estada em Jarnosse e que já foram
assinaladas: “Que nossa Congregação não é criada para se basear
sobre essa ou aquela congregação, mas para ter o próprio espírito,
que é o amor à pobreza, a simplicidade e o amor ao trabalho: sem
a observância desses três pontos, não podemos ir longe. É preciso
que a casa de Nazaré seja nosso modelo”. O teor de vida, ela o aplica
à sua ação, já bem controlada pelos Padres e pelo bispo: trata-se de
uma congregação que se denomina “ativa”, tal como se encontra em
Bon-Repos. Espera de padre Colin que redija, em forma conveniente e
conforme o vocabulário exigido, o que sempre foi cumprido e vivido.
Como Francisco de Assis na mesma circunstância, ela é uma intuitiva,
não doutora da lei.
O problema é que padre Colin também não é doutor da lei, da
maneira dos grandes doutores romanos. Não se sente muito à vontade
em questões jurídicas. Fala-se que ele ignorava, ao chegar a Roma em
1833, certas noções elementares a respeito dos votos religiosos.
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Nas dificuldades que se desenvolvem durante dez anos entre
ele e madre São José, há elementos diversos, em primeiro lugar no
campo das ideias. Que colocar no quadro da congregação diocesana?
Agarrado às suas concepções sobre as mulheres e sobre o conventoaprisco de onde elas não devem sair, padre Colin pensa na clausura,
mesmo se contentando com a “meia clausura”. Gostaria que todas
as casas fossem casas de oração e de trabalho, convento-clausura.
Aceita, porém, “casas para a instrução”. Ele esbarra no problema de
uma superiora geral ou de superioras diocesanas. Se a congregação é
diocesana com casas em duas dioceses, deve haver duas superioras,
pois dois bispos podem não estar de acordo sobre a regra e sobre a
superiora. Mas uma superiora geral seria uma opção vantajosa, etc. A
distância existente entre suas ideias e a realidade concreta do momento
provoca uma série de entraves, como a do ofício: pensando sempre
no convento-clausura, censura a madre de não recitar regularmente
o ofício na capela. Para acrescentar a essa confusão um ponto cujo
impacto afetivo não é menor, quer que as Irmãs deixem de se chamar
“maristas”. “Elas não podem levar o mesmo nome que nós, por causa
da malignidade do século”. Madre São José não se reconhece em
nenhuma dessas ideias muito pessoais de padre Colin. A confusão
em que essas ideias se apresentam não facilita em nada, porque padre
Colin não conhece suficientemente as possibilidades de movimento
das Irmãs no quadro jurídico.
Mas não é tudo. O clima psicológico da questão, que havia
começado mal, piora por completo. As disposições de padre Colin,
neste ponto, absolutamente não são mais as mesmas.
Ele, que tinha sustentado espiritualmente Jeanne-Marie Chavoin
na Cúria de Cerdon, que havia partilhado com ela as inspirações
religiosas, as longas esperas e as esperanças, que dirigia a Bon-Repos
cartas de aconselhamento tão benévolas e tão compreensivas, que a
apontava como exemplo e lhe elogiava as virtudes, parece que, a partir
do inverno de 1843-1844, não a suporta mais. Pode-se adivinhar o que
aconteceu.
Nessa época, padre Colin está muito ocupado, a cabeça cheia
de preocupações de toda a espécie: as missões têm mil razões de
preocupá-lo, as numerosas fundações que realiza por si, as relações
com os Irmãos, as famosas Constituições dos Padres que é necessário
recomeçar, etc. Voltou de Roma doente, fisicamente cansado e com
os nervos esgotados. Então, madre São José que, volta e meia, vem
retomar suas ideias que não mudam em nada, a própria humildade
de suas cartas que parecem suplicar as armas do céu em seu auxílio,
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tudo isso reaviva nele as prevenções contra as mulheres, adquiridas
na infância. Fala a seus confrades “da dificuldade de orientar as
mulheres, das sutilezas que usam, do tempo que o fazem perder, de
seus caprichos, da fraqueza de suas cabeças que as impossibilitam de
compreender a razão das coisas, da pouca confiança que se pode dar
ao que elas comentam, ademais de suas tramoias e espírito curto”.
Há também, e não há por que esconder, as deformações dos
superiores eclesiásticos da época. Eles, que em razão da lei da
obediência quase nunca eram contrariados, tinham a tendência de
sacralizar a própria autoridade. Habituaram-se ao costume, muito
comum no século 19, “de provar os outros”, isto é, de lhes infligir
humilhações particulares ou públicas, às vezes extravagantes, para
desenvolver nos inferiores a virtude da humildade. Padre Colin se
torna muito sensível à reticência, ao desacordo, à oposição, até com os
bispos. A mínima discussão com madre São José, que não representa
nem a décima ou centésima parte das repreensões que lhe infligem, é
imediatamente considerada como sinal de recusa.
Mas há ainda uma razão de cunho religioso. Padre Colin pensa
que madre São José é infiel à vocação. “Há muito tempo que estou
seriamente preocupado a seu respeito”. É o tempo em que padre
Colin conhece um segundo sopro de vida espiritual, se assim se pode
dizer, com o desejo de uma casa de retiro que permita a todos os que
quiserem, sacerdotes e leigos, participar de uma vida contemplativa
menos austera que a dos monges trapistas e de outros grandes
mosteiros. A ideia vinha desde 1841, mas está prestes a se realizar,
pois a compra da propriedade de La Neylière, em 1850, corresponde
a essa aspiração. Esta, no entanto, não é ideia só de padre Colin. É
fruto de toda uma corrente de ideias partilhadas e há testemunhas
que o provam e que vivem perto dele: padre Eymard, na orientação
que dá à Ordem Terceira; logo mais, outra mulher, madre MarieTherèse Dubouché, também fundadora, que vai se tornar, durante
uma dezena de anos, sua confidente espiritual. Esse segundo sopro,
orquestrado desse modo, vem reforçar suas ideias de sempre sobre a
vocação contemplativa das Irmãs Maristas, em nome do exemplo de
Maria, e de suas ideias a respeito das mulheres. Não lhe ocorre que sua
interpretação de Maria no meio dos apóstolos, dedicada à oração para
a missão deles, e a aplicação dessa interpretação ao mundo feminino,
não sejam, talvez, tão seguras. Não imagina nem um instante que os
apóstolos poderiam ser também mulheres. Pois bem, parece-lhe que
madre São José, que aspira a algo mais do que um papel puramente
espiritual, está traindo a ideia marista fundamental a que se refere,
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está completamente fora do movimento, “o demônio a engana
em vários pontos”. “Minha boa Irmã, eu vos deixo fazer o que vos
aprouver”. Torna-a assim responsável pelo pouco desenvolvimento da
sua congregação e até pela ausência das Constituições. Não “tenho
mais que me ocupar de vós nem da Regra”. Dá-nos pena ver como
as acusações se repetem, de uma carta a outra, apesar das respostas
humildes e mortificadas que ele recebe.
O último elemento de dificuldades é o que padre Colin faz nesse
mesmo tempo. Qual sua situação jurídica em relação às Irmãs? Foi
nomeado, em 1842, pelo cardeal de Bonald, “superior delegado” das
Irmãs Maristas na diocese de Lyon, mas não tem nenhuma autoridade
sobre as de Belley, onde se beneficiou, por longo tempo, de um “fazer
que não se sabe de nada” do bispo e onde recusou a nomeação de um
“superior delegado”, por ocasião da proposta de dom Devie. Disso
tem consciência e escreve, em 1849, à madre São José: “Sabeis tão
bem quanto eu que não tenho que tomar decisões, visto que não
sou e não posso ser superior da vossa congregação”. Contradição
espantosa, porquanto justamente é o tempo em que decide. Alguém
pode dizer que não se trata propriamente de decisões, visto que pede
o parecer da superiora. Mas é ele quem toma a iniciativa das grandes
mudanças de 1844, contando com a obediência habitual de madre
São José, que aceita todos os nomes que ele propõe, remanejando
assim profundamente a administração geral: assistente, mestra das
noviças, visitadora, assim como superioras e conselhos das casas.
É ele quem, pela maneira da resposta, interrompe os projetos de
fundação de Ouzouer, Écoches, Notre-Dame du Laus. É ele quem
solicita uma proposta de fusão com as Irmãs de Saint-Antoine. É ele
quem organiza, em 1849, uma reunião das superioras, na ausência
da madre, para estudar os pontos principais da Regra a ser proposta.
É ele quem passa nas casas antes do Capítulo de 1852 para presidir
a eleição das delegadas, e quem preside finalmente o Capítulo.
Acrescentemos que a desavença com madre São José vai se tornando
cada dia mais visível. As antigas irmãs vão dizer: “Ela experimentou
muitas contradições da parte do Pai Fundador. Muitas vezes via-se
que ela voltava de junto dele pesarosa”.
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caminha nesse sentido, e a consciência que tem de ser fundadora
confirma tal sentimento. Mas encontra-se diante de verdadeira cilada:
o que lhe parece erro vem justamente de quem ela reconhece como
autoridade na matéria, por razões de dependência, até aqui real, e por
razões de ordem sobrenatural, pois crê nas graças recebidas e em sua
missão dentro do projeto marista global. As pressões sobre ela são
muito fortes: uma, interior, vem da consciência dessa autoridade; outra
se abate com vigor sobre ela em nome dessa mesma autoridade e em
nome de sua condição de mulher. “Deus deve inspirar-lhe sentimentos
de desconfiança de si mesma e de humildade, as mais sólidas bases
da virtude verdadeira e que convém tão bem, sob todos os aspectos,
a pessoas de seu sexo”. Nessa luta de consciência se acrescenta em
certas horas verdadeira “noite do espírito”, como testemunha uma
carta de seu primeiro diretor de Coutouvre, a quem ela consultou.
Que fazer? A segunda carta desse diretor que compreende sua
situação confirma para ela a velha solução da obediência religiosa
à qual se ateve até agora: fazer todas as observações que crê devam
ser feitas em nome da consciência. Se essas representações não
forem recebidas e se destinarem ao fracasso, deve, então, submeterse, confiando tudo a Deus por meio dessa submissão. É a prática do
sacrifício, é o que o Cristo fez diante dos sumos sacerdotes. Eis o que
diz o diretor, padre Lefranc:
A submissão à vontade de Deus, sem reservas, não
é culpável senão quando se torna uma indiferença
e inação, isto é, que não faz nada do que se é
obrigado por dever: não querer senão o que Deus
quer, fazer tudo o que se pode fazer para a glória
de Deus e amar até os que nos humilham, contanto
que se perceba que Deus foi glorificado e que se
esteja satisfeito em ser humilhado pelo fracasso.
Fará pois tudo para Deus e deixará o resultado por
conta de Deus, que pede um trabalho cujo fruto
lhe pertence. Deus pede o esforço, não o sucesso.
Obras, muitas vezes excelentes, foram contrariadas
pelos superiores, o seu fim não deve ser controlado
senão por Deus. A pessoa deve se submeter a Deus,
sem julgar.

De que maneira Jeanne-Marie vive todos esses anos? Compreende
muito bem o que está em exame: as definições que se lhe propõem
não correspondem ao que é sua obra até aqui e, dada sua idade,
essas definições tendem a ter maior peso para orientar o futuro da
Congregação do que o realizado até o presente. Com a cabeça fria,
“ela sente”, para retomar suas palavras, que a evolução da obra não

Foi o que ela fez. A missiva é de junho de 1850. As disposições de
que fala são exatamente as da madre São José, seis meses antes.
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Em carta ao padre Colin, de 7 de novembro de 1849, após uma
reunião das superioras que o padre tinha convocado sem nada lhe
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falar e em sua ausência, ela compreende, pelas condições em que a
reunião tinha se realizado, que a hora do fracasso havia chegado e que,
doravante, vão deixá-la de lado. A conclusão da carta faz referência
aos dois elementos da atitude espiritual, com concisão, lucidez e
qualidade extraordinárias:
Permita-me, antes de terminar minha carta, que
eu lhe diga que não encontrará em mim nenhum
capricho por tudo o que o senhor quiser determinar
a meu respeito. Se me permitirem expressar meus
sentimentos, hei de expressá-los, mas se os julgarem
inconvenientes, bendirei o Senhor, a quem peço
todos os dias a graça de não ter outra vontade que
não a dele.

Depois dessa carta, como último esforço para tranquilizar sua
consciência de fundadora, envia um texto a um dos padres maristas
de Belley: “As Constituições que acredito necessárias à nossa
Congregação”. O documento se perdeu. Padre Coste pensa que o texto
devia reafirmar, como mais tarde o de Jarnosse, o espírito primitivo e
relembrar práticas que vinham, talvez, do tempo das origens.
Em seguida, na carta de 14 de dezembro de 1849, que é preciso
citar por inteiro, ela se aprofunda na submissão total, acompanhada
de sua demissão.
Estava longe de pensar receber do senhor (Colin)
uma carta que me lançou na maior desolação.
Nunca teria pensado que, falando-lhe com tanta
abertura do coração, lhe tivesse causado pesar.
Reverendíssimo padre, em nome de Deus e de
Maria, nossa Mãe, suplico-lhe: não abandone nossa
pequena Sociedade. Se eu mesma for obstáculo ao
bem que o senhor deseja fazer, faça de mim tudo
o que lhe aprouver. Abandono-me a todas as suas
decisões, estou pronta a dar minha demissão,
quando achar bom. Nada mais desejo do que a
prosperidade de nossa Ordem, para a maior glória
de Deus e a salvação das almas a ela chamadas.
Se tenho sido para o senhor motivo de aflição, seja
em minhas relações, seja em minhas cartas, é de
todo o coração que lhe peço humildemente perdão.
Não faça sofrer toda a Congregação como castigo
das faltas das quais me tornei culpada. Creia,
reverendíssimo padre, não houve de minha parte
nem malícia nem má intenção. A dor que sinto
38
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no coração não me permite dizer mais. Peço-lhe
queira aceitar meus sentimentos mais respeitosos e
mais submissos, aquela que é...

A demissão será aceita quatro anos mais tarde. O Capítulo das
Irmãs, entrementes, em 1852, adota, por unanimidade, portanto com
o voto de madre São José, certo número de pontos de Regra de padre
Colin, prevendo que as irmãs vão depender diretamente do bispo do
lugar. Vão se chamar “Religiosas do Santo Nome de Maria”, submeterse à clausura e ter superioras diocesanas em vez de uma superiora
geral.
No Capítulo de 1853, irmã Santo Ambrósio é eleita superiora geral,
exceção prevista como provisória à regra das superioras diocesanas.
Um gesto comovente marca essa eleição: madre São José se põe de
joelhos diante da nova superiora, que, surpresa, nada pode fazer de
melhor do que imitá-la.
Dois dias após, a pedido de padre Colin, madre São José deixa
Belley para sempre. Sequer é convidada para a inauguração da capela
que tinha começado a construir. Da mesma forma, vai ser também
“esquecida” na reunião de superioras, realizada em 1857 e 1858.
Permanece dois anos em Meximieux e três em Jarnosse, onde vem
a falecer em 1858.
Os três anos de Jarnosse constituem seu testamento. É uma
fundação sua, comunidade com escola, num vilarejo perto de
Coutouvre. Aos 69 anos, em vista de nova casa, retoma as atividades
que conhece bem: construção, arranjos, começos de uma obra. A nova
superiora geral, na falta de dinheiro, lhe concede a equipe de irmãs de
que necessita. Sua sobrinha pertence à equipe e vai lhe suceder mais
tarde.
É um testamento exarado na maneira de sempre: mais pela vida
que pelo texto. Todavia o texto existe e foi formado pelas cartas que
comentavam sua vida ao longo dos dias. O lugar escolhido, um vilarejo
pobre, representa uma opção, lembra o dever de evangelizar e de servir
os pequenos nazarenos do mundo. A vida diária da comunidade é a
última ilustração do comportamento de Jeanne-Marie, com os três
pontos que pôs por escrito, uma última vez, em carta à superiora geral:
“Amor à pobreza e à simplicidade e amor ao trabalho”.
Um mês antes de sua morte, dirige a última carta ao padre Colin,
pedindo-lhe mais uma vez, após nove anos, que termine a Regra,
lembrando-lhe que ela acredita sempre em sua missão: “É preciso que
39
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na Regra não haja outro espírito que o da Virgem Santa, e o senhor
sabe que a Boa Mãe o designou para torná-la conhecida por todos
os seus filhos e traçar-lhes o caminho que devem seguir para serem
verdadeiros maristas”. “Todos os seus filhos... para serem verdadeiros
maristas”, portanto, os Padres e as Irmãs. Ela segura o leme.
Padre Colin deve ter guardado essa carta: no momento em que ela
lhe chega, como veremos, tem valor de mensagem.
JEANNE-MARIE TINHA RAZÃO
A história desses 15 anos e da luta de consciência que os marca
lembra outras que ficaram célebres: Teresa de Ávila com os “mitigados”
e o padre Doria, e as religiosas de Port Royal, retomada pelo escritor
Henri de Montherland.
Jeanne-Marie Chavoin nunca perdeu essa intuição que a norteava.
No embate difícil com padre Colin, afinal, ela estava com a razão.
Os pontos da Regra votados pelo Capítulo de 1852 não perdurariam.
As superioras diocesanas nunca existiram. Em 1856, até o princípio
foi supresso. Desde 1857, as “Religiosas do Santo Nome de Maria”
voltaram a ser “Irmãs Maristas”, quando ainda vivia madre São José.
A Congregação, em seguida, vai ser reconhecida como de vida ativa
e internacional. Com sua independência, hoje ela é uma das partes
vivas da Família Marista, um dos seus ramos.
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caminho secretamente, nada perderia de sua força e fecundidade. “Se
o grão não morre...” é realidade evangélica.
A linha reta de vida de Marie Jotillon e das pequenas irmãs
exemplares, falecidas na flor da idade, fez delas modelos de uma
santidade pura e alegre, sempre possível. A longa vida de JeanneMarie, vivida de ponta a ponta no meio de provações e de uma ação
múltipla, pela certeza de sua missão, sublinha a importância de um
eixo na vida, da orientação que a tudo pode fazer frente e resistir. O
dom natural da intuição era carisma de fundadora, mas a intuição
sobrenatural que brota da fé está ao alcance de todos. Os magos
falavam de uma estrela, a Virgem Maria sabia pelo anjo que o Senhor
estava com ela.
Jeanne-Marie igualmente prestou serviço à condição feminina.
Sabe-se que as três realidades cristãs que fizeram mudar a vida das
mulheres são o casamento cristão, a meditação sobre a Virgem Santa
e a existência de religiosas. A contribuição para um feminismo sadio,
que era o de Jeanne-Marie, parece ser dupla: sem revolta, ela ajudou
a reduzir, junto com outras fundadoras, algumas servidões que a
velha civilização masculina impunha ainda às religiosas; também
com outras fundadoras, desejou e catalisou a existência de um tipo
de mulher ativa, independente e responsável, tanto no mundo como
na Igreja.

A própria Família Marista, sem dúvida, deve a Jeanne-Marie
Chavoin mais do que ela podia imaginar: uma ideia da Virgem Santa
mais realista do que a existente na Igreja do século 19, que estava
mais atenta a seus favores e privilégios; mais realista também que a
de padre Colin, apesar de preocupado com sua ação. Sua concepção
contribuirá para modificar a compreensão dos grandes dogmas
marianos, velada então por representações demasiado superficiais da
“glória de Deus”. A Imaculada Conceição, proclamada em 1854, e a
Assunção são evidentemente privilégios, mas qual é mesmo a verdade
da vida existencial? Que lições tirar daqui para os fiéis?
O tema do “desconhecido e escondido” tomou em Jeanne-Marie
uma profundidade mística inesperada para uma mulher de ação, e
que não será levado mais longe. A maneira como viveu a provação em
seu interior e nas múltiplas humilhações de sua vida pública autoriza
todas as esperanças. A verdade interior, revelada na intuição pessoal e
na fé, podia deixar-se encobrir e dissimular por todas as circunstâncias
que a renegavam ou a condenavam. Ela sabia que, percorrendo seu
40
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CAPÍTULO SEGUNDO

MARCELLIN CHAMPAGNAT, FUNDADOR
DOS IRMÃOS MARISTAS
Deixamos, ainda emocionados, Jeanne-Marie Chavoin e suas primeiras
companheiras. Agora, para seguir Marcellin Champagnat, literalmente nos
extenuamos. Seria acaso sua santidade – foi oficialmente reconhecido pela
Igreja como “bem-aventurado” em 195512 – que impressiona o peregrino? Na
verdade, este é levado a crer que são os próprios doutores do Vaticano a ficar
impressionados com Champagnat, por causa de sua incrível vitalidade.
Quando se toma contato com ele, vem à mente a expressão popular: “Obra
da natureza”. Sabemos que sua linguagem comportava muitas expressões
populares. Caberia, em seu caso, completar a fórmula e dizer: “Obra da
natureza... e da fé”.
A REVOLUÇÃO NÃO O ASSUSTOU
Marcellin nasce em 1789, ano da Revolução Francesa. Dela vai
herdar não traumas, mas algo mais positivo.
Os primeiros acontecimentos desenrolam-se em sua infância.
Ainda pequeno, pergunta à sua tia: “Que é revolução, uma pessoa
ou um bicho?”. Mas quando, entre os 8 e 10 anos, vê o pai se ocupar
novamente dos negócios públicos, como durante os anos 1791-1794,
está na idade de compreender melhor os fatos por si mesmo.
Figura brilhante, esse pai. Agricultor proprietário mais instruído
que a média, hábil nos negócios, estimado pela população e interessado
por certas ideias novas, ele toma parte importante no movimento
revolucionário em seu cantão13. As responsabilidades políticas lhe
chegam umas sobre outras, sem tê-las procurado: secretário-escrivão
da prefeitura de Marlhes, presidente da Comissão Revolucionária,
coronel da Guarda Nacional, eleitor dos deputados de Saint-Etienne
à Convenção. A queda de Robespierre14 o tira de cena, mas retorna
em 1797, para novo quadriênio como presidente da Administração
Municipal no cantão de Marlhes. Antigo responsável da Confraria
dos Penitentes, concede favores à descrença que acompanha as novas

ideias, faz o elogio da deusa Razão na igreja paroquial, leva sinos
a Saint-Etienne para fabricar armas, planta árvores da liberdade e
preside festas civis. Mas, colono perspicaz, não mostra tanto zelo como
seu primo Ducros quando se trata de empregos, que ele considera
instáveis. Limita ou evita o quanto possível o que poderia prejudicar a
cidade e seus habitantes, diferentemente de muitos outros cantões. No
seu, não haverá nem morte, nem incêndio, nem recrutamento forçado
para as armas revolucionárias. Ele até ajuda sacerdotes e religiosas
perseguidos a se esconder, a começar por uma de suas irmãs, a quem
recebeu em casa.
O adolescente encontra-se na encruzilhada de duas influências
complementares. Primeiramente a das duas mulheres que moram na
casa, a mãe e a tia religiosa. Elas lhe transmitem fé e sensibilidade
cristã, conhecimentos de religião que não faltam a sua tia e, de ambas,
profunda devoção à Virgem Santa.
A influência paterna, de outra ordem, não é menor. As atividades
políticas de seu pai provocam nele certa simpatia pelas novas ideias,
que inspiram sua atenção às crianças pobres e suas reações em face do
clero de seu tempo. Deixam também o exemplo de audácia temperada
pela prudência, a ausência de medo e a autoridade sem complexos,
e certa distância e grande senso do relativo diante do vai e vem dos
negócios políticos.
Na vida diária, o pai é homem que sabe conduzir bem as coisas:
o sítio, a exploração do moinho e o comércio. O rapaz, que é de
estatura alta, cerca de 1,80 m, e fisicamente robusto, aprende tudo o
que um homem do campo atilado deve saber fazer: cavalgar, ocuparse das lavouras e dos animais, trabalhar em tudo o que diz respeito à
construção. Nos sítios, não se tem necessidade de ir procurar pedreiro
ou marceneiro para arrumar ou construir uma casa. Haverá sempre
alguma oficina com os instrumentos apropriados. Desse modo,
Marcellin logo aprende como levantar muros, colocar vigas, telhas e
pisos, fazer portas e janelas, etc.

14 Maximiliano Maria Isidoro de Robespierre (1758-1794), revolucionário francês e uma das figuras
mais influentes na Revolução Francesa, foi guilhotinado em praça pública de Paris. [n.t.]

Não é suficiente produzir, é preciso vender. Estamos na região
de Auvergne, onde há longa tradição nessa matéria. O rapaz não
envergonhará nem seus antepassados nem seu pai. O aprendizado
do comércio é simples. Por exemplo, o pai lhe dá três carneiros
para cuidar e vender, e o lucro fica com ele. Os carneiros vão se
multiplicar, a frequência aos mercados lhe ensina certos segredos e
o lucro conhecido será logo de 600 francos, soma impressionante,
sabendo-se que o salário de um dia de trabalho nessa época é de 1
franco ou pouco mais. O espírito auvergnense torna-se tão forte que
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12 Marcellin Champagnat foi canonizado pelo papa João Paulo II, em 18 de abril de 1999. [n.t.]
13 Divisão territorial, na França, abrangendo alguns municípios. [n.t.]
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se manifesta mesmo na família: certo dia sugerem-lhe que compre
suas roupas com a própria reserva. Protesta: compete aos pais equipálo como seus irmãos. Utilizará esse dinheiro para pagar os estudos,
quando entrar no seminário. Mas, por ora, não tem nenhuma ideia
da vocação sacerdotal. Prepara-se a ser colono como todos os homens
que conhece.
No inverno, aproveitam para enviá-lo à escola. Naquele tempo,
não era obrigatório frequentá-la e muitos vilarejos sequer a possuíam.
São as prefeituras ou os párocos que têm a iniciativa de mobilizar
voluntários para ensinar os rudimentos de leitura e cálculo. Nem
todos vão e a assiduidade depende das estações: quando os trabalhos
do campo são mais urgentes e todos os braços são requisitados, sem
problemas deixa-se de lado a escola. Marcellin não fica muito tempo
com o professor: este costumava bater nos alunos e o menino tinha
todas as dificuldades do mundo, intelectuais e físicas, para aprender
a ler. Marcellin finca pé, insistindo em não voltar mais àquela escola.
Ninguém se opõe. Tampouco ele aprecia o catecismo do pároco, que
caçoava de alguns meninos e lhes impunha apelidos. A tia religiosa
substitui o pároco, mas não há ninguém para ocupar o lugar do
professor.
Seu linguajar não é exatamente o que lhe atribui seu biógrafo
irmão Jean-Baptiste Furet. Trata-se da linguagem popular, tanto
do campo como da cidade, que Molière e Pagnol15 sabiam escutar.
Essa linguagem se serve de frases curtas e, como as palavras não
são suficientes para exprimir ao mesmo tempo o objeto, a ideia que
se tem e os sentimentos que se relacionam, são muito utilizadas as
imagens, cujo material provém do dia a dia. Por outro lado, sabe-se,
quando se trata de pessoas “rudes”, em que grau o pudor é deixado
de lado. Certamente, tanto a mãe como a tia obrigam-no a não ser
rude e lhe fazem as censuras necessárias. Mas, para o restante, ele
não conhece, até os 17 anos, o que Malègue16 chama nos liceus de
“a deseducação dos cursos”: não se trata aqui dos pátios de recreio
escolar, mas a educação ou deseducação da rua, dos campos, do bar,
do mercado. Essa linguagem, malgrado os estudos que vai realizar e
o imperativo da linguagem eclesiástica, ele a conservará na conversa
informal ao longo da existência. Como agir de outra maneira, dado
o convívio diário com crianças e jovens que se associarão a ele e não
terão, muitas vezes, outro vocabulário?
15 Molière, pseudônimo de Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), foi ator, dramaturgo, diretor de teatro. Marcel Pagnol (1895-1974) foi importante diretor de cinema francês. [n.t.]
16 Joseph Malègue (1876-1940), escritor francês, publicou em 1933 o romance Agostinho ou o mestre
está aí. Outro romance, Pedras negras, ficou inacabado com sua morte. [n.t.]
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Padre Maîtrepierre, que apreciava padre Champagnat e se
dizia sinceramente “edificado” quando estava com ele, deixou dois
exemplos bem típicos.
Muitas vezes tinha um linguajar um tanto pitoresco,
mais ou menos intraduzível. Alguns meses antes de
sua morte (em março de 1840), eu tive a consolação
de passar uma semana com ele. Um dia, irmão João
Maria, ecônomo da casa, entregou-lhe uma carta.
Leu-a enquanto conversava comigo. De repente
disse: “Veja, irmão João Maria, isso é com você. É
o senhor pároco fulano de tal que lhe apresenta um
jovem, que é muito gentil, mas isso não o deixou
sem dentes. Se ao menos tivesse muque, a gente o
faria trabalhar, mas tem só 15 anos. Você vai gastar
muito pão com ele e será compensado com um bife
de sola de sapato”.
Nos começos do Instituto, recebia com grande
facilidade caolhos, coxos, surdos, rostos
desfigurados, sábios, ignorantes, educados,
malcriados, e com isso abria estabelecimentos.
Dizia: “Faço fogo com a lenha que tenho. Quando
necessito de superior, de diretor ou de professor,
se não encontro alguém com dois olhos, coloco o
caolho; quando não encontro alguém que caminhe
direito, escolho o capenga, e digo: ‘Se a Virgem
Santa quer que isso vá para frente, que se arrume.
Ela sabe muito bem que, sem sua ajuda, o negócio
não pode ir adiante’”.

No próprio texto de irmão Furet, cujos esforços de depuração nesse
domínio iam até colocar entre aspas a expressão “ovelha sarnenta”,
chega-se a reencontrar outros ditos. Por exemplo, na fórmula relativa
às faltas de seus Irmãos, que devia ser mais dura na origem: “Perdoo
a primeira falta; se torna a cair, a pessoa me deve; se cai pela terceira
vez, paga”. Champagnat a utilizava frequentemente: “Atenção, você
me deve!”. “Vou me esforçar para não pagar”, respondia o interessado,
o que evitava longas conversas. Para falar da graça que é mais eficaz
que o barulho feito pelos homens, dizia: “Não é pelo barulho que o
canhão derruba as muralhas, é pelo projétil”. Também aqui é fácil
encontrar o original mais expressivo.
Não se trata de amenizar esse aspecto de sua personalidade.
Ajuda a acentuar mais vigorosamente o caráter ao mesmo tempo
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forte, independente, sagaz, alegre e destemido. É esse mesmo caráter
que vai revelar um dia fé suficiente para se interessar pela visita do
sacerdote “recrutador”, que busca vocações sacerdotais, e para tomar,
aos 16 anos, a decisão de se tornar padre, colocando a serviço dessa
decisão todos os recursos de que dispunha.
INÍCIO DOS ESTUDOS AOS 16 ANOS
Como fazer? O garoto que, quando criança, desertou da escola,
retorna a ela jovem. Como não sabe ler e escrever bem, passa um ano
numa cidade vizinha, em casa de sua irmã que desposou um professor,
antigo seminarista. Os resultados não são nada brilhantes, pois o
cunhado, segundo a tradição, desaconselha outros estudos. Mas o
espírito de independência tem algo de bom: munido dos 600 francos
de suas economias, Marcellin entra no Seminário Menor de Verrières,
onde frequenta o curso de francês para iniciantes. No fim do ano, é
convidado a ficar em casa. Isso não o detém: vai em peregrinação a La
Louvesc, para rezar a São Francisco Régis, e consegue a intervenção
do pároco de Marlhes, a pedido da mãe, junto ao superior de Verrières.
Marcellin retoma o caminho do seminário menor, onde é aceito nas
classes de latim. Desta vez, persevera.
Pouca coisa se sabe dos oito anos que aí passou. Irmão Balko faz
notar que certa desorganização de Verrières, durante os primeiros
anos em que Marcellin aí esteve, foi felizmente vantajosa para ele.
A passagem da vida de colono à experiência do seminário não foi
muito difícil para um jovem como ele. Fala-se do “bando alegre” que
se havia estabelecido entre os seminaristas e do qual ele fazia parte.
Mas conta-se também que a morte de um colega de sua região, no fim
do segundo ano, determinou “uma conversão firme e perseverante”.
Seu comportamento considerado médio (em latim, “medíocre”) se
torna, no fim de 1808, “muito bom”. Sendo mais velho, confiamlhe responsabilidades. Torna-se vigilante, isto é, encarregado do
dormitório. Aproveita, assim, para estudar nas primeiras horas da
noite.
A partir de 1810, ele escreve uma série de “resoluções”, que vão
balizar os últimos anos de estudos até a ordenação sacerdotal, em
1816. Alguns pontos chamam a atenção.
Em 1812, por exemplo, anota: “Confesso, Senhor, que não me
conhecia ainda”, e o que descobre em si é “o orgulho”. É preciso crer,
pois ele o afirma, mas o que esse termo parece apontar são mais os
aspectos negativos de seu caráter independente e forte, já manifestados.
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Muito interessante a operação moral que se desenvolve a partir daí:
não vai perder, na aventura, nem sua força nem a capacidade de
paciência, de resistência à provação, de perseverança firme, que são
as vantagens de sua independência. O que doravante Marcellin vai
controlar e dominar é o que há nele de subjetividade superficial e de
segurança irrefletida. A confiança em si, pode-se dizer, vai desconfiar
de si mesma e procurar apoiar-se em outra confiança, de ordem
sobrenatural.
O programa, no tempo do seminário, não é muito difícil. Consiste
em desenvolver maior vida de fé e novo olhar sobre si e sobre o mundo,
e em dar mais importância à obediência, em relação aos superiores,
visto que estão ali, e à regra, sobretudo a que se pode exercitar diante
das solicitações da vida, tais como dominar as antipatias, verificar
os julgamentos precipitados, ser aberto aos outros, ter com eles
mais consideração, etc. Essa é a atividade típica do seminário, que
consiste em disciplinar, por meio de esforços de virtude e de progresso
espiritual, as potencialidades pessoais e possibilitar que estas se
desenvolvam em melhores condições de verdade e de segurança.
As resoluções das férias refletem as orientações dadas pelos
professores do seminário: elaboração do projeto pessoal para o
bom emprego do tempo e fidelidade à vida de oração e aos estudos
eclesiásticos. Mas essas resoluções sublinham coisas novas, duas
atividades apostólicas que lhe serão caras toda a vida: a visita aos
doentes e a catequese. Derivam tais resoluções das orientações
propostas no seminário, ou são fruto da iniciativa do futuro sacerdote,
sensível a esses aspectos do serviço sacerdotal? O conselho dado
procura assegurar algum apostolado, mas a escolha fica por conta do
seminarista.
Algo novo irrompe. A consciência de que é preciso santificar a
vida cotidiana: a própria, a da família, a dos outros. Não se trata
simplesmente de esforço de vida cristã entre outros mais, mas de
responsabilidade, por assim dizer, de tipo profissional. É a consciência
sacerdotal que se desenvolve, mas que sabe manter as formas religiosas
de seu passado. A devoção aos santos que vinha das mulheres da casa
paterna permanece viva e se consolida: a Virgem Santa, são Luís de
Gonzaga e são Francisco Régis não somente são intercessores, mas
modelos e inspiradores. O sentido da piedade popular não é renegado.
Pelo contrário, como testemunha o oratório que preparou aos 25 anos,
no qual, “prosternado diante da cruz, adora, em espírito, o Santíssimo
Sacramento do altar”.
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No último ano do seminário maior, inteira-se das ideias de JeanClaude Courveille, associa-se aos seminaristas que projetam a criação
de uma Sociedade de Maria e toma parte nas reuniões do grupo. Certo
dia, faz uma proposição que vai repetir muitas vezes. O grupo fala de
uma sociedade religiosa de três ramos, isto é, Padres, Irmãs e Ordem
Terceira. A sentença de padre Champagnat ficará gravada na tradição
marista: “Precisamos de Irmãos, precisamos de Irmãos!”. Como os
demais seminaristas, todos voltados para o sacerdócio, não pensam
nessa direção, deixam-lhe o encargo de se ocupar disso. Ele mesmo
vê na resposta que lhe foi dada a missão que deve levar a termo. Vai
repetir essa sentença muitas vezes e vai expressá-la, por ocasião de sua
demissão, ao falar do “ramo dos Irmãos Maristas que lhe tinha sido
confiado em 1816”.
Desde quando alimenta ele a ideia de congregação de Irmãos, que
se vai inscrever para ele no projeto de uma Sociedade de Maria de
diversos ramos? Certamente desde os anos de seminário, em Marlhes,
durante as férias, ou em Verrières, durante o ano escolar. Por acaso, o
êxito dos catecismos e sua iniciativa não lhe recordam, por contraste,
o pároco e o professor de sua infância? É muito provável. A partir
dessa experiência, percebe-se como se organiza, em seu espírito, todo
o projeto. Anos antes, havia sido capaz de pôr em execução a criação
de carneiros e levá-la a bom termo. Aplica-se agora em operação de
outra ordem, analisa as razões de sucesso, vai além e elabora planos.
Nas conversas, gosta de ligar sua ideia às experiências desastrosas
de aluno. A carta dirigida em 1834 ao rei e ao ministro da Instrução
Pública corresponde perfeitamente ao que costuma dizer muitas vezes:
Nascido no cantão de... só vim a aprender a ler e
escrever com inúmeras dificuldades, por falta de
professores competentes. Compreendi desde então a
urgente necessidade de uma instituição que pudesse
com menor custo proporcionar aos meninos da
região rural o grau satisfatório de ensino que os
Irmãos das Escolas Cristãs proporcionam aos
meninos carentes das cidades. Elevado à dignidade
sacerdotal em 1816, fui destacado como coadjutor
numa paróquia rural. O que vi com meus próprios
olhos me fez sentir mais vivamente a importância
de pôr em execução, sem mais demora, o projeto
que há muito vinha acalentando.
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A primeira Regra, impressa em 1837, apresentará a finalidade da
Congregação nessa mesma perspectiva: “Os Irmãos de Maria têm por
finalidade a instrução primária: além da instrução moral e religiosa,
ensinarão a leitura, a escrita, os elementos de gramática francesa...”.
Que vai produzir em Marcellin Champagnat, a partir da
experiência das férias, o sentimento de poder fazer alguma coisa de
interessante e útil em favor das crianças? Os primeiros anos do jovem
padre vão mostrar.
EM LA VALLA, OS PRIMEIROS SEGUIDORES:
JUVENTUDE E ENTUSIASMO
Em 15 de agosto de 1816, com 27 anos, chega como vigário ao
vilarejo de La Valla, nas encostas do monte Pilat, perto de SaintChamond. Nesse tempo, não faltam sacerdotes, pois há dois para uma
população de “duas mil almas”, distribuída na cidade e nas vilas.
O vigário, geralmente padre jovem, tem a seu encargo as crianças.
Padre Champagnat ocupa-se, portanto, do catecismo, e durante todo
o ano faz como sacerdote o que tinha praticado como seminarista
durante as férias. Começa com o catecismo aos domingos. Logo
depois, estende-o para os dias da semana.
Utiliza duas estratégias. A primeira, que se manifesta de imediato,
é a simplicidade. Havia assimilado os conhecimentos religiosos a
ponto de explicá-los de maneira simples. A meditação pessoal, cujo
fim é procurar a significação de vida nos ensinamentos da Bíblia
e da Igreja, produz nele todos os frutos. O próprio jeito de Jesus
Cristo, que pregava o Evangelho com parábolas, isto é, com histórias
concretas tiradas do cotidiano, corresponde plenamente ao que uma
infância e uma adolescência sem cultura haviam desenvolvido nele.
Seu atraso para começar os estudos revela-se benéfico: o mundo dos
livros não substitui muito cedo o “livro da vida”. Inteligente como
seu pai, conserva os elementos da cultura popular: observação da
vida cotidiana, da natureza e do povo; espírito realista em face do
mecanismo das relações sociais, tanto do mercado de trabalho como
da família; e também algo dessa “experiência” que cria provérbios e
os aprecia.
O resultado é que seu catecismo, quer se trate do Credo, dos
Mandamentos, dos Sacramentos ou da História Sagrada, apresenta
pessoas vivas: Jesus Cristo, Maria, os santos e os profetas, e o próprio
Deus, com os quais se entra em relação por meio da oração – e reza49
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se de verdade durante as reuniões! –. A partir dessas pessoas, de seus
ensinamentos e exemplos, o próprio catecismo explica a vida. Há
quem vai dizer: “Todo catecismo tem que ser assim!”. É verdade, mas
alguns o ensinam melhor que outros.
Seu linguajar popular, tão arraigado nele, constituído precisamente
por imagens e alusões, combina perfeitamente com esse método. Não
tem dificuldade nas homilias: age do mesmo modo com os adultos.
Como a “preguiça religiosa” tinha deslocado o ofício de vésperas de
domingo para uni-las à missa solene da manhã, inventa uma reunião
pela tarde, na igreja, utilizando o ofício de completas, cantos, leituras
e suas próprias reflexões. Há testemunhos de que a população se
interessou por isso e de que ele gostava de explicar aos fiéis como é
fácil santificar-se, isto é, viver santamente, em todo o trabalho do dia,
tanto dos homens como das mulheres.
A segunda estratégia para o catecismo é de ordem espiritual.
Trata-se de “uma visão de fé”. Jesus Cristo e a Virgem Maria amavam
as crianças assim como são: “as crianças boazinhas e as que ainda
não o são”. Champagnat tem consciência muito viva e permanente
desse amor. Por toda sua vida, vai pregar aos Irmãos as atitudes e as
palavras de Jesus relativas às crianças: as reprimendas aos Apóstolos
que queriam afastá-las, “Deixem vir a mim as criancinhas”; “Aquele
que recebe uma criança em meu nome, recebe a mim mesmo”; “O que
fazem aos mais pequeninos, é a mim que o fazem”; as frases sobre o
Reino e sobre o escândalo. Champagnat chega a adaptar, de maneira
legítima, um texto do Antigo Testamento: Jesus “fazia suas as delícias
de estar entre os filhos dos homens”.
Quanto à Virgem Maria, “nossa Boa Mãe”, a quem seu Filho nos
havia confiado do alto da cruz, ela certamente nos ama como as mães
sabem amar, isto é, com esse sentido individual e pormenorizado que
lhes é próprio.
Tudo isso para ele não é piedosa consideração, mas se tinha
tornado reflexo: Jesus e Maria amam esta criança que está diante
de mim! Isso não parece muita coisa, mas provoca numerosas
consequências: o respeito às crianças, sem dúvida, mas também um
amor inspirado no amor de Cristo e de sua Mãe, isto é, compreensão,
atenção benévola, afeição, cuidado de crescimento e promoção, desejo
de vê-las próximas de Deus e cheias de alegria sincera e, é claro, ajuda
material, subsistência e moradia para os pobres e órfãos.
“Precisamos de Irmãos!”. O sonho que carrega vai conhecer bem
logo um começo de realização. O que o faz decidir a não mais esperar
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é a morte, num dos povoados da montanha, de um rapaz de 17 anos.
Assiste-o nos últimos momentos e constata que nada sabe, a ponto de
ignorar até os mais simples rudimentos da religião.
Os acontecimentos se precipitam. A Providência deve amar as
personalidades eficientes e generosas, preparando pelo caminho
os encontros necessários. Menos de cinco meses após sua chegada
a La Valla, em 2 de janeiro de 1817, Champagnat dá início a uma
comunidade com um jovem de 22 anos e um rapaz de 14. O jovem
Jean-Marie Granjon, morador numa aldeia da povoação, é antigo
granadeiro da Guarda Imperial, recrutado em 1813, que tinha
participado das últimas campanhas de Napoleão e se retirado das
armas após a queda do Império. O vigário o tinha observado na
igreja. O mês de outubro proporciona a ocasião de falar-lhe mais
longamente. O ex-granadeiro vem buscá-lo para visitar um doente de
sua aldeia. Champagnat convida-o então a se instalar perto da igreja e
o ensina a ler e escrever. O rapaz de 14 anos, Jean-Baptiste Audras, já
é alfabetizado. Um livro de piedade lhe havia inspirado a ideia de se
inscrever com os Irmãos das Escolas Cristãs. Estes lhe responderam
que era muito novo e que deveria falar de sua vocação ao confessor.
Abre-se com padre Champagnat. Este, após oração e reflexão, o
chama a se juntar ao primeiro voluntário.
Assim começa a história dos Irmãos Maristas, denominados,
durante certo tempo, “Irmãozinhos de Maria”. Como muitos começos
religiosos, essa história é original. Nela se encontram audácia e
generosidade dignas de povoar os sonhos dos Irmãos Maristas de
todos os tempos.
Perto da igreja, no mês de outubro, o padre aluga uma casa, com
um quintal, conforme o costume do lugar. Mais tarde ela vai ser
comprada com a ajuda financeira de padre Courveille. Os dois moços
que ele dirige, morando na cúria, fazem o que se pode chamar de
noviciado: oração na igreja e em casa, e estudo, visto que devem se
tornar professores. E trabalho manual: começam com o arranjo da
casa e a fabricação do mobiliário. Champagnat sabe lidar com tudo
o que se refere à construção e à marcenaria. Os jovens aproveitam
para aprender alguma coisa desses ofícios. Nos meses seguintes,
para ganhar a vida, fabricam pregos, indústria bastante difundida na
região.
O ano finda e, na época do Natal e do Ano novo, aparecem outros
dois candidatos: Antoine Couturier, de 17 anos, piedoso, mas sem
instrução, e o irmão de Jean-Baptiste Audras. Os pais deste, surpresos
que ele passasse boa parte do tempo fazendo pregos, decidem acabar
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com essa aventura e enviam o filho mais velho, Laurent, de 24 anos,
para reconduzi-lo à casa paterna. Jean-Baptiste não tem nenhuma
vontade de voltar. Champagnat chega, fala com o irmão mais velho,
a quem já conhece da paróquia, e este, em vez de cumprir sua missão,
junta-se ao irmão.
Cinco meses depois, em maio de 1818, há novos voluntários:
Barthélemy Badard, 14 anos, e Gabriel Rivat, 10 anos, logo seguidos
de Jean-Pierre Martinol. Gabriel Rivat constitui um caso à parte.
Champagnat o tinha conhecido no catecismo, acabava de lhe dar a
primeira eucaristia e havia notado, além da piedade, uma inteligência
que prometia futuro brilhante. O menino vem como aluno, e o padre
ensina-lhe latim e o leva a estudar até mesmo noções de medicina.
Realizará as promessas depositadas nele, visto que, aos 31 anos, se
tornará o braço direito de Champagnat e será eleito diretor-geral da
Congregação e seu sucessor.
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Em 1819, João Maria, o ex-granadeiro, assume a direção da escola
de La Valla no lugar do professor. O padre se instala na casa dos
Irmãos e, no tempo livre que sobra do ministério paroquial, auxilia e
aconselha seus jovens de todas as maneiras.
Em 1820, a pedido do prefeito, que ouve falar da escola de Marlhes,
outra escola é aberta em Saint-Sauveur-en-Rue. O diretor é um noviço
que havia entrado um ano antes, Étienne Roumessy, cuja idade é
desconhecida. Ocupa-se da primeira classe dos pequenos, enquanto
Barthélemy Badard, de 16 anos, se ocupa da segunda.
Em 1821, o prefeito de Bourg-Argental, que conhece Saint-Sauveur,
pede também uma escola. Jean-Marie Granjon vai fundá-la com dois
outros jovens irmãos, enquanto Jean-Baptiste Audras, de 19 anos, vem
substituí-lo em La Valla. O mesmo Jean-Baptiste, no ano seguinte, vai
substituir Jean-Marie em Bourg-Argental.

Na festa de Todos os Santos de 1818, Marcellin abre uma escola
para crianças em La Valla e convida um professor, ex-irmão das
Escolas Cristãs, como garantia de competência, com dupla missão:
dirigir a escola, assegurando o ensino, e formar os jovens irmãos,
associando-os a seu trabalho. Competente no plano profissional, não
satisfaz em outros, obrigando Champagnat a dispensá-lo do serviço
no fim do ano. No entanto, os irmãos aproveitam a experiência.
Observaram o funcionamento de uma aula segundo os bons métodos
da época e, a modo de estímulo pessoal, desde 1818, dirigem-se às
aldeias às quintas-feiras e aos domingos para dar catecismo e ensinar
noções básicas às crianças que não podem frequentar a escola.

Durante os mesmos anos – as datas não são muito precisas –,
coloca-se a história dos ministérios de irmão Laurent, o irmão mais
velho de Jean-Baptiste. Agora com 26 anos, irmão Laurent encarregase da aldeia do Bessat, que ainda não era paróquia, situada no cimo do
monte Pilat, regularmente coberto de neve no inverno. Laurent arruma
um quarto na casa de um morador, e faz a própria comida. Aí passa
a semana e desce todas as quintas-feiras a La Valla, a 10 quilômetros,
para se encontrar com a comunidade e fazer sua provisão de batatas.
Aos domingos, organiza paraliturgias, na capela aí existente, onde
prega e anima a reza e o canto. Nos dias de semana, munido de sineta,
reúne a criançada para ensinar-lhe o catecismo e a leitura. Amado
dos pequenos e dos adultos, torna-se, sem ser sacerdote, o pastor do
lugar. Pouco mais tarde, quando padre Champagnat lhe pede que
assuma, em Tarantaise, distante 5 quilômetros, a direção da escola
numa chácara sem mobiliário, Laurent manterá a missão no Bessat,
indo aí todas as quintas-feiras e domingos.

Não deixa de impressionar o que se passa com essa primeira
equipe de sete, completada em 1819 por Étienne Roumessy e mais
um ou dois. Fundações são realizadas sem interrupção. Na festa de
Todos os Santos de 1818, Champagnat responde aos pedidos urgentes
do pároco de Marlhes, sua cidade natal, e envia dois de seus jovens
para aí abrir uma escola: Jean-Baptiste Audras, 16 anos, que já tinha
certa instrução antes de entrar, é o diretor e o primeiro professor; seu
assessor é Antoine Couturier, 18 anos. Mal recebidos pelo pároco, por
achá-los muito novos, eles se impõem e conduzem muito bem a escola.
Três anos mais tarde, quando Champagnat precisa de Jean-Baptiste
para outra função, o mesmo pároco fará tudo para retê-lo.

É necessário encontrar tempo para admirar esses começos. Com
menos de dez irmãos, há cinco escolas em 1821. Champagnat não
hesita em colocar, como diretores e instrutores, jovens de 16 anos,
e anima tudo isso com grande entusiasmo. Não são nada gloriosas
as condições de vida: alguns párocos, com efeito, revelam uma
negligência incrível. O de Marlhes, que tanto havia insistido em ter
irmãos, lhes oferece uma casa em péssimo estado, pequena, úmida
e insalubre, onde a saúde é posta à prova. O de Tarentaise hospeda
irmão Laurent num dormitório, onde havia reunido alguns internos,
e lhe deixa o trabalho de fazer a própria comida no presbitério. Padre
Champagnat, após diversas intervenções junto ao pároco de Marlhes,
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São agora sete candidatos. Champagnat, sempre residindo na casa
paroquial, pede-lhes que escolham entre eles um responsável pelo
grupo. Jean-Marie é eleito. Faz-se um regulamento mais preciso e o
grupo torna-se verdadeira comunidade religiosa.
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será obrigado a retirar os irmãos. Em Saint-Sauveur e Bourg-Argental,
os prefeitos deram melhor acolhida.
SEGUNDA EQUIPE: CONSTRUÇÃO
DA CASA EM LA VALLA
Padre Champagnat, “que tinha experimentado grandes
consolações vendo o sucesso que obtinham por toda a parte os seus
filhos”, no início de 1822 está muito preocupado, porque já não recebe
vocações: haveria uma segunda equipe? Sabe-se de certo número de
grupos nascidos aqui e ali e que desapareceram: não seria o seu um
deles? Entre outros sofrimentos, essa é a provação que mais lhe dói.
Diante das oposições e contrariedades, pode-se fazer alguma coisa,
mas diante do nada? Os primeiros êxitos, ainda assim, lhe parecem
um sinal. Reza, dirigindo-se à Santíssima Virgem, que para ele está
na origem dessa aventura. Essa prova deve ajudá-lo a suportar outras,
porque as orações são seguidas de um capítulo na história que, se não
tem o caráter heroico do primeiro, apresenta aspectos de mistério e de
graça que ninguém poderia imaginar.
Merece, pois, ser contado. Durante a Quaresma, Champagnat
coloca à prova um candidato que lhe não agrada e que já havia passado
um tempo em outra congregação. No momento em que pede para que
se retire, o jovem lhe desafia: “O senhor me receberia se lhe trouxesse
meia dúzia de bons candidatos?”. “Sim, quando você os encontrar”,
responde o padre, em tom de brincadeira.
Semanas mais tarde, pelo fim de março, o candidato dispensado
chega com oito jovens de 14 a 20 anos, aos quais, no meio ano
seguinte, se juntarão outros 12, todos provindos de três vilarejos do
Alto Loire. O futuro biógrafo de Champagnat, irmão Jean-Baptiste
Furet, pertencia ao grupo e se lembrará muito bem das condições não
somente de pobreza, mas também de certa suspeita com que foram
recebidos. A persistência deles e seu bom espírito causam a admiração
do padre, que vê nisso a resposta da “Boa Mãe” e faz tudo o que pode
para alojar a vintena de candidatos.
Avante, pois, para uma nova sessão de trabalhos! Já não basta fazer
reformas. Constrói-se um novo edifício ao lado do primeiro. Constróise sem operários: essa casa, mais importante que a existente, é obra
de Champagnat e seus jovens. Acampam, não há outra palavra, na
primeira casa, participam da missa cedo e rezam, sem dúvida, mesmo
trabalhando. É assim que a segunda equipe aprende inicialmente as
técnicas de edificação e de carpintaria.
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Esse canteiro de obras significa para padre Champagnat mais do
que lhe parece. Em jogo, não está somente a possibilidade de realizar
uma construção em condições indispensáveis de economia, por falta
de recursos. A Providência tem muito a fazer para pagar a pedra e a
madeira usadas na construção. Em jogo, está, afinal, outro elemento
importante do espírito da obra, o trabalho, inclusive o trabalho manual.
O sacerdócio, que representa ainda um meio de promoção social
– como testemunha O vermelho e o negro, do escritor francês Stendhal,
que data dessa época –, ao se esquecer do exemplo de são Paulo, acaba
afastando o padre dos trabalhos materiais. Um eclesiástico de passagem
por La Valla, ao encontrar padre Champagnat nos andaimes, “a batina
toda suja de terra e branca de poeira, as mãos cheias de massa”, não
pode deixar de advertir que “esse gênero de ocupação não convém,
de modo algum, a um sacerdote”. “Esse trabalho”, responde o padre,
“nada tem de desonroso para meu ministério, e muitos eclesiásticos se
ocupam de coisas bem menos úteis”.
Conforme a Congregação progride e desperta interesse no mundo
do campo e das pequenas cidades, torna-se importante para Marcellin
que seus professores-catequistas permaneçam, como ele, “antenados”
com os alunos e suas famílias. É questão de credibilidade humana,
em oposição à condescendência. Torna-se assim, na medida em que
a instrução e o catecismo são princípios de promoção, uma forma de
cumplicidade total no esforço dessa promoção. Um inspetor do Estado
certa ocasião lhe faz uma anotação favorável em seu relatório: os
primeiros irmãos em suas escolas se ocupam eles próprios dos reparos,
cultivam a horta como os colonos, fazem a cozinha, lavam a roupa e
fazem a arrumação da casa. A pobreza e o trabalho manual, um de
seus componentes, não têm somente valor místico, mas expressam a
solidariedade com o mundo operário, como se diz hoje, acarretando
não poucas consequências. A compreensão profunda entre eles, seus
alunos e as famílias é uma delas.
Durante e após a construção, que dizer da alimentação dessa
segunda equipe? Como a da primeira, não é muito variada: pão preto,
sopa de legumes, batatas, queijo e, de tempos em tempos, um pouco de
toucinho. Como dirá irmão Avit, “não enriqueciam nem açougueiros,
nem lojas de vinho, nem confeiteiros, nem fabricantes de licores”.
Todos os rapazes devem aprender a fazer a cozinha, o que, em face
do cardápio rotineiro, não é a coisa mais difícil. As batatas cozidas do
Cura d´Ars17 também estão na moda na casa dos irmãos.
17 Cura d´Ars, são João Batista Maria Vianney (1786-1859), foi colega de seminário de são Marcellin
Champagnat. Pároco de Ars de 1818 até o final da vida, é patrono dos padres diocesanos. [n.t.]
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Chega o dia em que a construção torna-se habitável. Aí se instalam
e começam um ritmo de vida em que se mantém o trabalho manual,
mas é possível consagrar mais tempo à preparação propriamente
dita dos professores e catequistas. As tradições da primeira equipe
são revividas: o catecismo dois a dois nos vilarejos, a aprendizagem
educacional com a escola de La Valla, que não havia cessado de
existir, e até um pequeno internato, que Champagnat decide criar para
as crianças que vêm de localidades muito afastadas. É possível assim
começar a atender novamente aos pedidos dos povoados, fundando
mais escolas, três delas em 1823.
APOIOS E DIFICULDADES: CONSTRUÇÃO
DE L’HERMITAGE
As dificuldades de tipo “oposição” começam a aparecer pela Páscoa
de 1821, por meio de duas cartas. Champagnat não desconhecia os
inevitáveis rumores surgidos aqui e ali por causa de sua obra. Mas,
desta vez, os boatos chegam até as instâncias administrativas.
A primeira carta tinha sido dirigida ao pároco de La Valla por um
vigário geral, que estava preocupado com as “reuniões ilegítimas” de
jovens organizadas pelo vigário e com o suposto desvio das esmolas
doadas pelos fiéis na igreja. A segunda era de um padre amigo, que
colocava o vigário a par das queixas que certo Comitê da Instrução
Primária se propunha apresentar ao arcebispo contra ele, por
iniciativa do diretor do colégio de Saint-Chamond. Emoção, crise de
consciência em nome da obediência, reunião dos irmãos: parar tudo,
vender a casa, mudar de diocese ou, até nisso se pensa, partir para as
Américas?
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projeto de associação que planeja o vigário geral, não é favorável à
união e aconselha Champagnat a “dar tempo ao tempo”.
A provação, também nesse caso, vai conhecer final feliz no início
de 1824. O novo arcebispo, Gaston de Pins, interessado na educação,
prevenido favoravelmente pelo superior do Seminário Maior, recebe
com benevolência Champagnat, anima-o, autoriza seus irmãos a
emitirem votos, e confirma seu apoio por um edito do Arcebispado, em
3 de março. Convida-o a acrescentar outra casa às que são pequenas
demais, concede-lhe 8 mil francos para a construção e lhe propõe,
além disso, nomeá-lo pároco de La Valla. A Boa Mãe quer mesmo
sua obra e responde às orações não somente com vocações, mas com
facilidades que vão além do que se tinha sonhado. A obediência
religiosa à autoridade mais alta de que ele depende confirma o que
tinha empreendido nove anos antes, como sugestão de seus confrades.
Não há mais temor nem dúvida possível.
A Quaresma de 1824 torna-se assim tempo de profunda paz
espiritual. Paz consigo mesmo, paz com o céu que o abençoa, paz com
a Igreja que lhe dá confiança e o impele à ação. Não aceita ser pároco
e não é mais vigário, apesar de continuar a prestar seus serviços na
paróquia nos fins de semana. Agora pode se ocupar totalmente de sua
obra. Tem 35 anos.
Nesse momento, com o espírito isento de empecilhos, a força da
natureza que nele habita, excitada pela fé, deixa-se levar livremente,
sempre dentro de seu estilo.
O apoio oficial data de 3 de março. Nos primeiros dias de maio,
dois meses mais tarde, um vigário geral, seu professor do Seminário
Maior, vai benzer a pedra fundamental da nova construção.

Na verdade, as oposições mais veementes partem dos mais
próximos: o diretor do colégio de Saint-Chamond e o pároco de La
Valla. Este aproveita a ocasião para criticar abertamente os projetos
de seu vigário. No Arcebispado, os fatos são mais atenuados. Um dos
vigários gerais, que conhece Champagnat e vê sua obra com bons
olhos, o anima: “Não sei por que lhe fazem tanta oposição, pois é
coisa excelente formar bons instrutores de que tanto necessitamos.
Continue!”. O outro vigário geral, que escreveu a carta ao pároco,
censura-o de não o ter avisado de suas reuniões e fundações. Mas
como ele também está tentando fundar uma obra de professores
e gostaria de juntar aos seus os Irmãos de Champagnat, bem mais
numerosos, não se mostra assim intratável como se temia. O superior
do Seminário Maior, amigo de padre Champagnat, que está a par do

Não se trata de um anexo à escola de La Valla, mas de nova
propriedade, que vai se tornar l´Hermitage, casa de peregrinação,
onde repousam atualmente seus restos mortais. Muitas vezes tinha
lançado o olhar sobre um espaço mais cômodo, de acesso fácil e bem
mais perto de Saint-Chamond, situado no fundo do vale que está
abaixo da cidade, e que proporcionava a vantagem de certa solidão.
Fortalecido pela segurança interior que sente, “pensa grande”, como
se diz por lá, e desenha um edifício de quatro andares. A seu pedido,
padre Courveille é enviado pelo Arcebispado para ajudá-lo. Adquire
com ele a propriedade, que não cessa de aumentar com a compra dos
terrenos vizinhos. Avante, pois, para o novo canteiro de obras!
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Desta vez contrata alguns pedreiros e, com os 20 jovens que faz
descer de La Valla, ele mesmo arquiteto e mestre de obra, organiza
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sua equipe. Os Irmãos Maristas gostam de recordar esse fato de sua
história. Os religiosos alojam-se numa casa vizinha que alugaram e
ali acampam, como foi feito em La Valla dois anos antes. O padre
passa as noites numa varanda ao relento, quando o tempo é bom,
e na estrebaria, quando faz frio. Todos levantam antes da aurora e
participam da missa na colina que está acima do canteiro de obras.
Tinham preparado ali um pequeno oratório, que abriga o altar e o
celebrante. Os jovens fazem círculo ao redor, no meio dos arbustos.
Depois disso, distribuem-se as tarefas: os preparadores de argamassa,
os carregadores, os construtores, os andaimes, o cozinheiro. A cada
hora toca-se o sino e recitam-se algumas orações. A casa, um edifício
central com duas alas, sobe no ritmo do entusiasmo, tão depressa que,
antes do inverno, em menos de seis meses, o telhado já está colocado.
Após o telhado, vem o trabalho de marcenaria, que eles mesmos
ajustam e fixam, como em La Valla. Haverá apenas três acidentes,
com poucos arranhões.
No verão de 1825, a comunidade está instalada: é formada de 20
irmãos e dez postulantes. Nas dez escolas, há 22 irmãos. A cada ano,
estes vêm passar uma parte das férias, ou pelo menos o tempo de retiro,
na casa-mãe. A vida de comunidade retoma seu ritmo regular, com
acento na formação de professores e catequistas. Não faltam trabalhos
manuais. É preciso ainda construir a capela e algumas dependências,
aplainar os terrenos, traçar alamedas, desenvolver a horta. Mas esses
trabalhos já não constituem a tarefa principal.
Tudo iria melhor se padre Courveille não tivesse, pouco a pouco,
criado uma situação, num primeiro momento confusa e curiosa, e
depois cada vez mais tensa.
Padre Courveille era o seminarista que tinha dado a ideia da
Sociedade de Maria. Considerava a si mesmo o superior geral de tudo
quanto desse andamento a essa Sociedade. Havia tentado ele próprio
criar um grupo de irmãos em Epercieux, que não teve sequência, um
grupo de Irmãs em Rive-de-Gier e em Saint-Clair. Lembremos que
havia escrito a Marie Jotillon a fim de enviá-la a essa casa. Havia
acompanhado com interesse os esforços de padre Champagnat, que
tinha sido o mais proficiente de todos os que fizeram alguma coisa
em prol da Sociedade. Courveille tinha-o ajudado na compra da casa
de La Valla, em 1817, instalara-se na paróquia, em 1824, e acabava
de participar na compra da propriedade de l´Hermitage e de saldar
algumas parcelas. No verão de 1825, desce também ele à nova casa.
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Marcellin Champagnat vê nele o iniciador da obra sonhada e da
qual o ramo dos Irmãos não é senão um elemento. No convívio mais
imediato, porém, certos aspectos de sua personalidade vêm à tona e
surpreendem. Nota-se nele certo pedantismo, o modo um tanto solene
e ingênuo de pôr em evidência o título de superior geral que havia
dado a si mesmo, intervindo no andamento da casa sem se entender
com o responsável. Nem se poderia imaginar que num dia do verão
de 1825 ele reuniria a comunidade e pediria para eleger o superior dos
irmãos entre os três padres que se encontram então na casa: ele próprio,
padre Champagnat e padre Terraillon, que tinha acabado de chegar.
É surpresa para os irmãos, porque nada conhecem de Terraillon e
muito pouco de Courveille. Todos os votos, naturalmente, são dados
a padre Champagnat. Diante da decepção de padre Courveille, que
estranhamente esperava ser eleito e exige um segundo escrutínio, que
é realizado com maior reflexão, Champagnat advoga humildemente
em favor do confrade. Mas os irmãos confirmam o primeiro voto, sem
nenhuma hesitação.
A questão poderia ter ficado apenas como recordação estranha,
mas deixa sequelas. Champagnat aproveita a presença dos dois
padres para se dedicar, durante cerca de dois meses, à visita de suas
dez escolas. A caminhada a pé – é assim que habitualmente vai
de uma escola à outra – e a alimentação negligenciada durante o
percurso causam-lhe um cansaço que ele não tinha sentido até então.
A essa fadiga se juntam todas as que o haviam acompanhado na
construção de l’Hermitage. Ao voltar das visitas às comunidades, cai
prostrado no leito, com doença da qual tudo se pode temer. Padre
Courveille, durante esse tempo, manda imprimir um prospecto em
estilo pomposo, mas, logo após ter mal conduzido e indisposto toda a
comunidade, põe-se a propalar bem alto que tudo anda mal, que essa
obra não é senão desordem e que Champagnat é o responsável por
seu mau funcionamento. Os rumores que se espalham e a doença do
padre fazem com que os credores venham numerosos, provocando,
desta vez, verdadeiro pânico na comunidade.
Então se renova o episódio de Jesus acalmando a tempestade sobre
o lago de Tiberíades. Padre Champagnat, ao saber pelo irmão que
dele cuida que haveria uma reunião comunitária, particularmente
tensa, convocada por Courveille, recobra um pouco de força e se faz
conduzir à sala. Esta é uma bela página da tradição dos Irmãos, que
lembra outra, da vida de Teresa d’Ávila no convento da Encarnação. A
alegria dos jovens, que não tinham visto seu Pai havia já três meses, é
tão grande que a situação, num instante, sofre uma reviravolta.
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A tempestade dos credores é igualmente amainada. Pároco de
Saint-Chamond, seu amigo, se ocupa deles e convida Champagnat a
passar a convalescença em sua casa.
Durante essa ausência, acontece um último rompante de padre
Courveille: escreve ao Arcebispado para denunciar as negligências de
padre Champagnat e a má-formação dos irmãos. Um jovem vigário
geral, recém-nomeado, vem fazer uma inquirição. Visita a casa com
padre Courveille e faz duras reprimendas a Champagnat, que tinha
voltado às pressas de Saint-Chamond. Não é senão um sobressalto.
Algumas falhas de ordem moral de padre Courveille o obrigam a se
retirar, ainda nesse ano de 1826. A reputação dos irmãos se restabelece
no Arcebispado.
As primeiras relações de colaboração concreta com os confrades
da missa de Fourvière foram uma decepção. Courveille revelou um
espírito e procedimento que em nada correspondiam às esperanças
nele depositadas. Terraillon, desanimado por essa descoberta, desistiu
de uma possível Sociedade de Maria e retomou imediatamente o
ministério diocesano. As últimas circunstâncias tinham-lhe dado
ocasião de rever Jean-Claude Colin, mas ele, com seu irmão e Déclas,
pregavam missões em Bugey. Existiria outra Sociedade de Maria além
daquela dos Irmãos? A das Irmãs, talvez. Mas os Padres...
A tempestade que havia passado sobre a casa custa a Marcellin
Champagnat essa desilusão e algumas saídas, duas das quais lhe
causam muito sofrimento: de Jean-Marie Granjon e de Étienne
Roumessy, companheiros das primeiras horas. Como é de constituição
robusta, recobra um pouco a saúde, logo esquecendo que deveria se
poupar. Sua obra, com a nova casa-mãe, para falar do jeito dele, pode
enfim tomar sua velocidade de cruzeiro.
O DIA A DIA, REGRAS E REGULAMENTOS
Esse é o momento em que os biógrafos também tomam tempo para
parar e examinar a realidade cotidiana dessa obra.
Pela primeira vez, começa-se a redigir os Estatutos, documentos
necessários para os procedimentos administrativos. Em seguida, a
partir de 1831, rascunham-se Regras e Regulamentos. Tudo sem pressa.
Por ora, basta viver e organizar a vida da casa-mãe e das escolas. Já há
experiência, costumes e tradições orais. Deve ser possível colocar isso
por escrito, aproveitando tudo o que a vida mostrou.
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O leitor que toma contato com as primeiras Regras encontra certo
pragmatismo deliberado. Após uma introdução de dez linhas, entrase de imediato no horário dos dias, desde o levantar (2º parágrafo)
até o deitar, passando pela meditação, o ofício da Virgem Santa,
os estudos pessoais da manhã, o almoço, a entrada em aula, os
pormenores das atividades escolares dos alunos, a missa, o catecismo,
etc. Termina com uma série de observações práticas, mais ou menos
em ordem. Quando Marcellin se inspirar na Regra dos Irmãos das
Escolas Cristãs será, sobretudo, para colocar ordem exterior naquilo
que tinha redigido, especialmente as “observações” do primeiro texto.
Nos Regulamentos, não se preocupa somente em indicar os costumes
e atitudes, mas também as motivações espirituais: explica o porquê
das normas de ação guardadas até aqui, manifesta o espírito que
as inspira e dá certo número de conselhos. Julga bom cercar-se de
alguns livros religiosos: manual do seminário, Imitação de Jesus Cristo,
Regra de São Bento, Constituições das Irmãs de São José, além de livros
de exercícios espirituais e de retiros. Mas o essencial permanece seu,
tanto para as normas de vida como para as orientações.
O plano do texto impresso em 1837, que se denomina Regra dos
Pequenos Irmãos de Maria, continua correspondendo à vida vivida. A
introdução de dez linhas do texto primordial conta agora 60. Segue
uma pequena página sobre a “finalidade”, acima citada; em seguida,
duas páginas, de formato pequeno, sobre as condições de entrada na
Sociedade; duas outras sobre as condições para se abrir uma escola; e
chegamos ao famoso horário, que enche 12 páginas. As “observações”
foram ordenadas: governo dos Irmãos (diretores e visitadores), meios
de manter a piedade e a regularidade, relações com os de fora da
Congregação, correspondência, saídas e viagens, férias, cuidado do
temporal e funerais. É breve. O conjunto ocupa 65 pequenas páginas.
As 50 páginas seguintes trazem conselhos para a meditação e o exame
de consciência, “mandamentos religiosos” e orações. Curiosamente,
há longo texto de Santo Inácio de Loyola, que ocupa 30 das 50 páginas.
Certo número de pontos impressiona de imediato o leitor. O
horário é ainda o do mundo rural, sem eletricidade: deitar às 20h15,
levantar às 4 ou 5 horas, segundo as estações.
O programa é de um protecionismo surpreendente: o ritmo das
atividades e as exigências comunitárias ordenam todo o pormenor
da vida. “Vae solis!”, “Ai dos que estão sós!”. Irmão Balko cita a
expressão de Maritain18 a respeito da espiritualidade que se pratica na
18 Jacques Maritain (1882-1973), filósofo e pensador político, foi figura de destaque do pensamento
filosófico da Igreja Católica e teve influência notável na Declaração Universal dos Direitos Humanos
da ONU. [n.t.]
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época: “o esquecimento sagrado do humano”. Não se pode deixar de
pensar nisso quando se percebe o caminho que é proposto para todos
os dias. Aqui aparece o jogo típico das intuições e das mentalidades.

Praticando esses princípios em paz, pode-se afirmar que a obra
viveu de maneira feliz, diversos anos, pelo menos até 1833, com
surpresas boas ou ruins, que impediram a vida de se tornar monótona.

Marcellin Champagnat, em muitos pontos, tem a intuição do
“humano”, ausente em seu tempo. Suas ideias sobre simplicidade
e trabalho e sua compreensão da Virgem Santa são testemunho de
certa atenção à vida mais lúcida e mais verdadeira que muitas ideias
contemporâneas. Contudo, as mentalidades, isto é, as ideias que se vive
sem se ter consciência, porque correspondem a costumes e esquemas
mentais programados desde tempos indefinidos, conservam uma
força tal que é difícil dominá-las por inteiro. O conflito da intuição
e das mentalidades é o da criatividade e de suas limitações. Cada
geração, em seu modo peculiar, conhece essa experiência.

Há primeiramente surpresas agradáveis: a primeira vem da
prefeitura do Loire, que aprecia os trabalhos desses irmãos, embora
não fossem reconhecidos pelo Governo. Ainda assim, a prefeitura lhes
envia, em 1826, um donativo de 1.500 francos, com felicitações. O
mesmo gesto vai se repetir por quatro anos.

Na mesma linha, a organização da vida, sobretudo na casa-mãe,
lembra certo planeta de homens solitários. Isso se pode compreender
de um convento contemplativo afastado livremente do mundo, mas
dificilmente se entende de uma Sociedade que deve viver no mundo
com escolas. Em l´Hermitage, não há uma mulher sequer. Tudo é
assegurado permanentemente por homens. Pitoresca é a lista de
funções: alfaiate, chefe do ateliê em que se confeccionam batinas
e meias, dois mestres pedreiros, um ferreiro que fabrica camas,
cozinheiros, padeiros, sapateiros, roupeiros, jardineiros, hortelões.
Felizmente há uma devoção extraordinária à Virgem Santa –
psicanalistas, fechem olhos e ouvidos! –, que resulta pelo menos na
procura do espírito de família, outra característica do Instituto.

A segunda, inesperada, vem do ramo dos padres da Sociedade de
Maria e causa forte impressão em Marcellin Champagnat. Sozinho
após a desilusão de 1826, ele não mais sonhava com os confrades da
missa de Fourvière. Tinha-se dirigido ao Arcebispado, solicitando
outro sacerdote: precisava de capelão em l’Hermitage, por causa de
sua frequente ausência para fundações e visitas a escolas, a fim de
partilhar com ele a responsabilidade sacerdotal do projeto. Ora, um
jovem diácono, Étienne Séon, ao ser ordenado em 1827, vai prestar
serviços no colégio de Saint-Chamond e se interessa pela obra de
l’Hermitage. No momento do pedido, Champagnat sugere o nome
dele. O Arcebispado aceita, e padre Séon é nomeado para l’Hermitage.

Ao se observar os episódios que ficaram na história e o tom de
cartas pessoais de Champagnat, parece que as comunidades não são
simples ajuntamentos, mas algo parecido a uma família. Os discípulos,
que serão seus sucessores imediatos, tinham-no compreendido
muito bem e se referem explicitamente ao Fundador: “Ao fundar
sua Congregação, quis que fosse uma família”; “Os irmãos jamais
esqueçam que, chegando à comunidade e unindo-se para constituir
uma só família, se comprometem a se amarem como irmãos”. O
próprio nome que portam, “Pequenos Irmãos de Maria”, é visto como
convite. As alusões à “Boa Mãe”, “nosso Recurso Habitual”, apontam
muitas vezes o reconhecimento desse espírito de família e visam a
desenvolvê-lo. O mesmo tema, como vimos acima, é igualmente
válido para as escolas: “A finalidade dessas regras e instruções (...) é a
de fazer da escola uma família”.

Tudo vai bem, até o dia em que Séon interroga Champagnat
sobre os padres da Sociedade de Maria. Sorriso consolador do padre:
“Ah! meu amigo, não pense mais nisso. Creio que não haverá outra
Sociedade de Maria além daquela dos Irmãos. Não pense mais
nisso. Você faz o bem aqui, e nossa obra dá glória a Deus, isso nos é
suficiente”. O jovem padre, que nutria desde a infância a esperança
de uma vocação marial e tinha sido encorajado a isso pelo diretor
do Seminário Maior, estava persuadido de que Champagnat e padre
Colin realizariam a Sociedade de Maria. Ao ouvir o que Champagnat
lhe diz, não entende que assim deva ser e declara que vai embora.
Pedirá ao Arcebispado para ser enviado junto aos padres Colin. Mas o
Arcebispado não quer que ele saia da diocese. Étienne não quer saber
disso e censura o vigário geral de fazer tudo para impedir uma possível
Sociedade de Maria sacerdotal, tanto assim que retorna a l´Hermitage
com um diácono que partilha dos mesmos anseios que ele. Marcellin
Champagnat, num primeiro momento, mantém-se reticente. Depois
percebe, com emoção, renascer em sua casa um núcleo de jovens
padres, dispostos a fazer surgir o ramo dos padres. Diácono Bourdin,
ordenado no ano seguinte, se instala em l´Hermitage, seguido de
Pompallier e de três outros, nos quatro anos seguintes.
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Também desse lado a esperança renasce, a “visão de fé” reconhece
os caminhos de Deus e a determinação da Boa Mãe, que mais uma vez
demonstra “que é ela quem tudo fez entre nós”. Marcellin Champagnat
se considera não somente sócio, mas o responsável desse grupo. Uma
reunião em Belley, em 1830, nomeia Colin “superior central” da obra
dos padres e Champagnat “provincial” para os da diocese de Lyon.
Em 1832, a equipe dos padres fixa residência em Saint-Étienne.
Champagnat deixa a responsabilidade a Séon e conserva consigo
somente os capelães de l´Hermitage, mas não deixará de se considerar
membro do grupo.
A surpresa desagradável vem com a revolução de 1830. Provoca
duas consequências para a obra. A primeira, a interrupção do processo
de reconhecimento administrativo, iniciado graças às felicitações
e subvenções da Prefeitura e apoiado pelo Arcebispo de Lyon, que
era, ao mesmo tempo, par de França19. Esse processo tinha chegado
à última instância, não faltando senão a assinatura real. Entretanto,
não se podia mais contar com ela.
A segunda, mais cômica, refere-se à chegada dos policiais à
l´Hermitage. Champagnat acolhe pessoalmente o procurador e os
policiais. Faz com que visitem todos os lugares sem exceção, a ponto
de arrombar, apesar da recusa do procurador, uma porta da qual
não se encontrava a chave. A visita tinha começado com a suspeita
de rigor: dizia-se que l´Hermitage era centro de treinamento para
contrarrevolucionários, com depósito de armas e exercícios de tiro,
sob a direção de um marquês rebelde. Mas termina bem: o procurador
acaba por achar graça e assegura que a visita vai reverter em benefício
da casa. É o que acontece, pois manda estampar um artigo na imprensa
local, fazendo justiça contra todas essas calúnias.
Marcellin Champagnat, nessas circunstâncias, em nada se
perturba. Seria por causa da lembrança dos acontecimentos políticos
de Marlhes, em que, outrora, se havia metido seu pai? Não cede aos
rumores e temores, mantém o retiro em l´Hermitage, vai a Paris
de batina e se dá o luxo de recitar o terço com os passageiros da
diligência 20. Nessa época, realiza ainda uma fundação que, apesar de
certas dificuldades locais, deve ser importante para a obra e trazer-lhe
numerosas vocações. E assim se passam os dias.

19 Título de nobreza concedido pelo rei. [n.t.]
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UMA LEI-CILADA QUE ACABA FAVORECENDO A OBRA
Corre o ano de 1833, que traz sérias preocupações. Desta vez, vêm
do Governo. Uma nova lei impunha a todos os titulares de escolas
primárias a posse de diploma fornecido pela Universidade, nessa
época muito hostil à Igreja. “As congregações deviam assim passar
sob as forcas caudinas21 daqueles aos quais iriam fazer concorrência”,
explica irmão Avit. A mesma Universidade impunha também certo
número de condições aos membros de congregações docentes para
serem dispensados do serviço militar.
O problema era tríplice: reconhecimento pelo Governo, diplomas
e serviço militar.
Nada de novo para Marcellin Champagnat. Não experimenta
nenhuma angústia, mas decide, uma vez mais, tomar o caminho dos
confrontos, das expectativas, das paciências, das inseguranças. Tem
44 anos, mas já está muito cansado, mais do que convém à sua idade.
Novamente encontra-se só. Os confrades sacerdotes, agora em SaintÉtienne, não têm a experiência dessas providências. Os futuros homens
fortes da Congregação dos Irmãos, os que se tornarão o diretor-geral
e os assistentes, seis anos mais tarde, não têm ainda senão 23, 25 e 26
anos. O único que conhece um pouco esse gênero de negócios é JeanClaude Colin, mas nesse momento está em conversa com diversos
bispos e prepara sua viagem a Roma. É necessário retomar o bastão
de peregrino e agir sozinho.
Começa por assegurar a retaguarda. Gabriel Rivat, 25 anos, que
toma o nome religioso de irmão Francisco e que já ajudava o fundador,
torna-se secretário geral da obra e o substitui durante suas ausências.
Coloca-se l´Hermitage na moda da época: a casa se torna “Escola
Normal dos Irmãos de Maria”, imprime-se papel de carta timbrado
com esse título, organizam-se os programas e as condições de exame
para obtenção do novo diploma, e preparam-se os irmãos.
Em seguida, Champagnat retoma as negociações para obter o
reconhecimento do Governo. No início de 1834, escreve ao rei Luís
Felipe e lhe envia um relatório. O Conselho Real concede autorização,
mas o Ministério bloqueia o processo dando-lhe parecer contrário.
Em 1835, escreve à rainha e solicita que um deputado do Loire
intervenha junto ao Ministério. Este, durante vários anos, multiplica
as exigências, as comissões, os conselhos, as expectativas. Marcellin
nada conseguirá em vida. Mais tarde, em 1851, os sucessores terão
ganho de causa, com a promulgação de uma legislação mais liberal.

20 Carruagem de transporte na época, puxada a cavalo. [n.t.]
21 Referência à derrota humilhante do exército romano em 321 a. C. [n.t.]
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Enquanto se espera, é preciso viver. Outras congregações locais,
mais antigas, dispõem de uma ordenança real que as reconhece.
Padre Pompallier, que tinha se unido ao grupo e que não é homem
fácil, toma em 1834, em condições muito penosas, uma iniciativa
que poderia ter sido boa. Sem Champagnat saber, e fazendo censuras
e críticas à sua administração, pede ao Arcebispado para passar os
Irmãos de Maria sob a direção da Congregação de Saint-Viateur22 ,
que já tinha autorização. Todavia, essa Congregação autorizada
legalmente, na prática não existe. Na época, conta com “uma escola,
um religioso, dois ou três simpatizantes”. Os Pequenos Irmãos de
Maria são 92, dos quais 52 trabalham em 19 escolas. Padre Marcellin
contemporiza, deixando a questão se arrastar e se prolongar. Mais
tarde, o Arcebispado, melhor informado, o felicitará por não ter
seguido tal proposta.
Solução melhor surge em 1835. O superior de outra congregação
de Irmãos docentes23, autorizada desde 1823, contando 23 irmãos e
dez escolas, com sede em Saint-Paul-Trois-Châteaux, no Drôme,
vem pessoalmente encontrar Champagnat para diversos pontos
de colaboração. Os espíritos das duas congregações eram muito
semelhantes. Os dois superiores entendem-se perfeitamente. A
primeira colaboração tem o intuito de evitar algumas das deploráveis
consequências da lei: a congregação autorizada tinha mais facilidades
para obter a dispensa do serviço militar. Champagnat, como o pároco
de Ars e quase todo o clero de seu tempo, por razões diversas que
não se referem todas ao protecionismo acima assinalado, não via com
bons olhos o serviço militar. Envia, portanto, ao Drôme, os irmãos
sorteados para o serviço militar: aí se preparam para a obtenção do
diploma, servem nas escolas dessa congregação e, quando o perigo
desaparece, voltam a l´Hermitage. O relacionamento entre as duas
congregações é tão bom que a do Drôme decide unir-se, oito anos
mais tarde, aos Pequenos Irmãos de Maria.
Conjetura-se um meio de se driblar a lei, mas a situação geral não
se torna tão delicada como se temia. Leis são leis, mas os usos são
mais fortes do que elas. Algumas prefeituras não dão importância
às novas disposições e continuam a agir como antes. Além disso, os
professores enviados pelo Governo nem sempre dão as caras, o que
acaba gerando um efeito completamente imprevisto: as prefeituras
que não têm escola e precisam criar uma se dirigem a l´Hermitage
22 Luís Maria José Querbes (1793-1859), colega de Colin, Champagnat e Vianney, funda em 10 de
novembro de 1831 o Instituto dos Clérigos de Saint-Viateur, aprovado pelo papa em 1838. [n.t.]
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para pedir irmãos. A fim de que os pedidos tenham mais peso, os
próprios prefeitos os formulam. Padre Champagnat vê-se com excesso
de pedidos para abertura de escolas. Não consegue atender a todos.
Funda 19 escolas, de 1834 a 1837. Durante o mesmo período, recusa
66.
O episódio mais pitoresco acontece em 1838: um alto funcionário
do ministério lhe pede que aceite a direção de uma escola, perto de
Arras, no Norte. É o mesmo funcionário encarregado de lhe anunciar,
depois de anos de espera, que sua autorização não tinha tido êxito. Tal
escola é a mais distante de l’Hermitage.
A nova tempestade de 1833 vem em benefício da obra: ela se torna
mais conhecida, as vocações continuam a se multiplicar, as escolas são
sempre mais numerosas e apreciadas, os próprios irmãos são levados
a fazer progressos profissionais, com a preparação para a obtenção
dos diplomas, que eles conseguem mais facilmente do que esperavam.
Champagnat logo deixa de se preocupar.
A PROFISSÃO RELIGIOSA DE “PADRE CHAMPAGNAT”
Em meio a essas circunstâncias, Champagnat se torna “padre
marista” na forma como se deve.
O ramo dos padres, de fato, dá grandes passos. Para Colin como
para Champagnat, 1833 não foi motivo de ufania. O governo da Igreja,
em Roma, nada quis saber dessa congregação de quatro ramos. Em
seguida, subitamente, em 1836, a situação se modifica completamente.
Um antigo prefeito apostólico da ilha de Bourbon, aposentado, estando
em Lyon à procura de um possível prefeito para as novas missões que
a Igreja almejava criar na Oceania, tinha entrado em contato, por
intermédio de um vigário geral, com padre Pompallier. Este fala com
padre Colin sobre a proposta, que, em nome de seu grupo de padres,
aceita. Tudo se processa rapidamente. Pompallier tinha sido nomeado
bispo e a Cúria Romana havia outorgado a aprovação à Congregação
dos Padres Maristas. Colin reúne em setembro os 20 padres de SaintÉtienne e de Belley, que formam sua equipe. Estes haviam emitido os
votos e elegido Colin superior geral. Marcellin é do número dos 20 e
torna-se “padre Champagnat”.
Que significa para ele, nessa etapa da vida, tornar-se “padre
Champagnat”? Que poderia isso acrescentar à sua consciência
espiritual de fundador?

23 Padre Francisco Mazelier, íntimo amigo de padre Champagnat, estava à frente da Congregação
dos Irmãos da Instrução Cristã, que se uniu em 1841 ao Instituto dos Irmãos Maristas. [n.t.]
66

67

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

Talvez aqui uma porta se abra sobre a vida particular, pessoal
e íntima desse homem que fala pouco de si e parece entregue
inteiramente a sua obra. Fatos, mais que palavras, demonstram isso.
Está com 47 anos quando faz a profissão religiosa. Fala-se que é
um dos primeiros, o primeiro talvez, a apresentar o pedido. A etapa
de vida que se situa entre os 40 e 50 anos é considerada, muitas vezes,
como um patamar, o momento da maturidade, em que o ser humano
habitualmente já fez a experiência de suas capacidades de ação e
conhece a medida de seus êxitos e limitações. É o tempo também do
possível “demônio meridiano”. Há um tempo para cada coisa, diz o
Eclesiástico. Por certo, há o tempo de ação, em que todas as forças
se encontram mobilizadas. O motor dessa concentração de esforços é
bem conhecido. É o interesse da própria ação, com todos os aspectos
que comporta: busca e explicação racional, solicitação da criatividade,
apelo à força interior para caminhar para frente e sobrepujar os
obstáculos, alegria da obra que começa a aparecer e se desenvolver.
Quando o sucesso corresponde ao esforço global, é o próprio sucesso
que provoca novo impulso com o sentimento de segurança, confiança
em si e satisfação que o acompanham.
Em grande parte é essa a experiência vivida por Marcellin
Champagnat. Os anos de 1834-1837 são os do patamar. O êxito aí
está, e talvez haja consciência dos desafios bem enfrentados. Em 1833,
as leis levavam a temer o pior, mas a situação se reverte: as 19 escolas
desses anos, os 66 pedidos recusados e os sucessos na obtenção dos
diplomas devem ter-lhe proporcionado muita alegria, que não coube
apenas em seu interior. É coisa boa, vê do que é capaz. O desapego de
si e da própria ação se encontram. Que temer doravante?
Talvez não seja tão inconveniente como parece evocar o “demônio
meridiano”. Se a expressão designa geralmente novo surto de vida
afetiva, capaz de perturbar fortemente o equilíbrio adquirido até aqui
nesse campo, não há por que limitar seu alcance. O ser humano que
entendeu a medida de sua personalidade criadora se põe a pensar
que há um tempo para outra coisa: se o campo afetivo foi um tanto
mal amadurecido ou deixado em segundo plano, fica agora mais
disponível a esse respeito. A aventura não desemboca forçosamente
na infidelidade e no adultério. Pode levar ao despertar, à renovação,
ao aprofundamento de um amor adormecido.

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

razoavelmente exorcizado. Os esforços no seminário não tinham sido
vãos, e os temores de 1822 acabam por tranquilizar a consciência clara
do “fundador”. Naquele ano, as vocações aparentemente se tinham
esgotado. Champagnat, vendo nascer e desaparecer a seu derredor
tantas organizações religiosas efêmeras, perguntava-se se sua obra
sobreviveria à primeira equipe.
Seu projeto não se assemelhava em nada aos “negócios”. Por que
meios podia ele atrair candidatos, oferecer algo que pudesse ter valor
humano e interesse? A vida de irmão não oferecia a promoção social
do sacerdócio. Quando muito, uma instrução que estava longe de se
comparar com a dos colégios. O isolamento nos campos e vilarejos
faria deles uma nova categoria de autoridades? Ainda não. Será
preciso esperar o tempo da escolaridade obrigatória e do ajustamento
legislativo do ensino para que o docente tome seu lugar ao lado do
notário, do prefeito e do pároco. A escola, por enquanto, não era
objeto de grande respeito. As ausências de professores nem mesmo
criavam problemas de educação. E que dizer da vida particular dos
irmãos: pobre, laboriosa, sem amor humano, sem família, com um
Regulamento que, por certo, não a transformava em convívio de
excepcional satisfação.
Por outro lado, não havia nenhuma operação de publicidade ou de
recrutamento. No sentido próprio, o que esperava em 1822, como nos
anos seguintes, eram “vocações”, jovens chamados por outra pessoa.
“A messe é grande, os operários poucos. Pedi ao Senhor da messe
que envie operários à sua colheita”. Isso havia rezado. Que mais
fazer? As pessoas se lembram de como a resposta tinha confirmado
suas reflexões: os 20 jovens que chegaram durante o ano vinham de
vilarejos afastados do Alto Loire que ele nem conhecia.
A operação consistia, portanto, em trabalhar com o céu, tanto para
as vocações como para os obstáculos. A oração, a fé e a ação levadas na
fidelidade foram suas armas fundamentais. Eis porque, aos 47 anos,
lança o olhar sorridente e brincalhão sobre essa obra que é sua, e os
últimos arroubos não são de orgulho. Não é mero homem de negócios,
que faz as contas, felicitando-se do próprio talento, competência e
habilidade. Ele é “fundador”, alguém que acaba de conduzir uma
aventura que corresponde, o mais possível, aos estímulos que, na fé,
recebe do Céu.

Como se situa aqui o fundador dos Irmãos Maristas? Como
percebe o passado recente? A fé teria fraquejado durante esses 20
anos? Não parece. É a ela, pelo contrário, que atribui o sucesso de sua
obra. O orgulho, cujas raízes havia sentido pelo ano de 1812, acha-se

Padre Coste, historiador marista, reuniu de uma homilia de
Champagnat algumas frases que não admitem réplica, em que
exprimia a consciência que disso tinha:
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Nós, que estamos no começo, somos como pedras
brutas que se lançam nas fundações. Não se
empregam para isso pedras polidas. Há pessoas que
querem absolutamente encontrar algo maravilhoso
nos começos da Sociedade. O maravilhoso é que
o bom Deus se tenha servido de tais instrumentos
para essa obra.

Citando outra reflexão desse gênero, que vai ainda mais longe,
padre Maîtrepierre acrescenta: “Disse-me isso ele próprio. Precisaria
enfatizar aqui o tom rude, grosseiro por assim dizer e um pouco
bárbaro, como ele o expressava”.
A humildade exagera, como é frequente nos santos. A graça não
suprime a natureza, e mesmo o Céu sabia muito bem a quem tinha
confiado sua obra.
Seja como for, nesse patamar da vida, Marcellin Champagnat, em
face do êxito de sua obra, alegra-se, sobretudo, de sua fidelidade ao
Céu. A fé não tinha fraquejado. A mesma fé vê a profissão religiosa de
1836 como acontecimento da graça que confirma, no plano pessoal, o
que tinha vivido, dando-lhe segurança para o que lhe resta viver.
Até agora, era um sacerdote que havia fundado uma obra de
irmãos, que lhes havia proposto votos religiosos, mas ele mesmo
não era religioso em sentido jurídico rigoroso. O novo para ele nessa
profissão não é a matéria primeira dos votos de pobreza, castidade
e obediência. Afinal, que outra coisa tinha ele vivido? O novo é o
aspecto místico do ato, o sinal suplementar, visto que já é sacerdote, de
intimidade especial com Deus, a nota nupcial que a tradição da Igreja
sempre tem reconhecido nesse procedimento — amar é grande coisa,
maior ainda saber-se amado —, a oportunidade de dar à fidelidade e
à consagração já reais um tom mais radical e absoluto.
“Não temam”, repete a Bíblia desde os começos do Primeiro
Testamento. “No amor não há mais temor”, acrescenta são João. A
profissão religiosa vem também assegurar a confiança no futuro.
Essa confiança não se apoia somente nas numerosas experiências
de resposta ou de solução providencial em circunstâncias em que
se poderia temer o pior. Funda-se no vínculo novo gratuitamente
proposto, na maturidade de vida, agora que o esforço principal dessa
vida havia passado. Não, não há mais a temer: é tempo de mergulhar
nessa confiança sem a mínima restrição.
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a constrói”. Pode repeti-lo ainda: não é mais a expressão de uma fé
que aguarda, mas a de uma experiência que sente como sua: ele havia
construído muito bem, no pleno sentido da palavra, com o Senhor, e o
Senhor havia construído com ele – ambos constroem no versículo –, e
isso não foi em vão. E não será em vão nos anos que virão.
Essa profissão religiosa, ademais, tem o aspecto marial. A devoção
de meninice à Virgem Santa, que o tempo lhe havia mostrado ser
ela a “Boa Mãe”, “nosso recurso habitual”, como gostava de dizer,
se transforma em consagração, com o reconhecimento da própria
Virgem de que ele havia feito por ela e com ela. A Virgem confirma
que se trata de sua obra. A Sociedade de Maria, 20 anos após a missa
de Fourvière, existe na realidade, com todos os ramos imaginados, e
Marcellin se encontra ligado a dois deles.
Essa pertença a dois ramos vai lhe causar também alguns
problemas, mas a confiança de 1836 é mais forte que os problemas.
O momento de dúvida que tinha censurado em si – ele, que nunca
havia duvidado da obra dos irmãos, que era também sacerdote, tinha
duvidado da obra dos Padres Maristas! – contribui, a seu modo, para
tirar toda hesitação.
O primeiro problema atinge em cheio o homem bem-sucedido.
Padre Colin, em 1837, para que tudo ficasse conforme a obediência
religiosa, sugere-lhe entregar sua demissão de superior dos Irmãos. E
o confirma, no mesmo instante, em sua responsabilidade. A questão
poderia aparecer como humilhação, talvez pudesse ter sido feito de
outra maneira, ao menos parece a Champagnat como confirmação do
mandato que lhe havia sido conferido pelos confrades no Seminário
Maior. A Igreja já lhe havia dado garantias mais importantes, com o
reconhecimento pelo arcebispo de Lyon. Agora teria outra, provinda
do interior da própria família religiosa, na qual tinha acabado de
emitir os votos.
Outros problemas surgem na ocasião de pedidos de irmãos feitos
pelo padre Chanut e pelo próprio padre Colin. O primeiro pedido
não apresenta nenhuma dificuldade. Pelo contrário, corresponde
à constituição da primeira equipe missionária para a Oceania:
Champagnat designa três irmãos, que se unem aos quatro padres e ao
bispo. Muitos outros deverão segui-los. Os dois ramos se encontram
desse modo associados nesse projeto.

Em toda a sua vida, disse e repetiu inúmeras vezes o versículo do
Salmo 126: “Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha quem

Mas, quando padre Chanut, para Verdelais, e padre Colin, para
Belley, pedem outros irmãos, fica muito evidente que os padres não
compreendem bem o que é a obra dos Irmãos de Maria. Champagnat,
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que também é sacerdote e que tinha tido a ocasião de ficar reticente
em relação a certas ideias do clero de seu tempo, torna a encontrar
nos confrades maristas preconceitos semelhantes aos encontrados em
outros padres, como, por exemplo, aquele que o tinha visitado em
La Valla, no canteiro de obras. Os padres não estão pedindo irmãos
docentes, mas irmãos “empregados”, segundo a palavra de irmão Avit,
o qual escreverá um dia, com certa desilusão, que os irmãos enviados
para a Oceania “não eram senão os empregados dos padres”. Padre
Chanut queria um irmão cozinheiro e outro que fosse cultivador. O
terceiro poderia ser mestre de noviços dos que quisessem se tornar
irmãos. Padre Colin havia pedido dois, para assegurar a formação,
em Belley, de uma categoria de irmãos que estariam precisamente a
serviço dos padres. Havia até inventado para eles o nome de Irmãos
“Josefinos”. Champagnat envia dois, mas Colin não fica satisfeito
com um deles e solicita outro.
As ideias de padre Colin aparecem claramente em carta virulenta
que dirige, em 1939, ao padre Champagnat, para apoiar o novo pedido
de padre Chanut:
Lembre-se de que Maria, nossa Mãe, a quem
devemos tomar como modelo, após a Ascensão
de seu divino Filho, entregou-se por inteiro
às necessidades dos apóstolos. Aí está um dos
primeiros fins dos Irmãos e das Irmãs Maristas a
respeito dos Padres da Sociedade, para que estes,
inteiramente livres dos cuidados temporais, se
entreguem mais livremente ao serviço das almas.
Um irmão ao serviço dos padres realiza vinte
vezes mais bem, no meu parecer, do que numa
escola municipal, onde, graças a Deus, os meios
de instruir a juventude hoje não faltam. Mas o
senhor nunca pôde compreender bem esta ordem e
o objetivo da Sociedade.

Padre Champagnat compreende muito bem! Preocupa-se,
entretanto, em constituir a pequena equipe que é esperada. Esta não
precisa partir: ele deve ter sorrido, olhando a imagem da Virgem, ao
perceber que, por causa de determinadas circunstâncias, padre Colin
tinha desistido de seu pedido.
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vida que lhe restam e redige um testamento espiritual, em que deixa
os irmãos na obediência ao superior geral dos Padres. É um ato de fé
no interior dessa confiança total. Ele vai desaparecer, sabe disso. Mas
acredita que Maria mais uma vez removerá as dificuldades. Não quer
fazer nada contra a possível unidade dessa Sociedade de Maria com
vários ramos, que um dia tinha sido sua esperança.
Sobre isso, sabemos como os temores que se poderia ter
desaparecem, um após outro. Padre Colin não quis se valer de sua
autoridade de superior. Havia presidido, em 1939, a cerimônia que
elegeu um diretor-geral dos Irmãos e dois assistentes para assegurar
a sucessão de padre Champagnat. Em carta de fevereiro de 1840, três
meses antes de sua morte, escreve-lhe:
Como lhe tinha dito muitas vezes, não teremos
dificuldade para o mútuo entendimento. Não posso
dispensar-me de lhe dizer que, durante sua vida,
pouco me envolvi na vida dos irmãos docentes.
Portanto, pode continuar a governá-los segundo o
espírito de Deus, como no passado. Se, em razão
de seus votos, sentir necessidade de quaisquer
licenças, eu lhas vou conceder tanto quanto estejam
no meu poder.

Após a morte de Champagnat, Colin deixará todos os negócios
dos Irmãos nas mãos do irmão diretor-geral e de seus assistentes,
ajudando-os ocasionalmente, como na questão da união com os
Irmãos de Saint-Paul-Trois-Châteaux e com os de Viviers. A Cúria
Romana, em 1842, como em 1833, recusará a união jurídica dos
ramos da Sociedade. A associação deveria ser de ordem espiritual,
com autonomia das congregações, no interior da Família Marista.
“ACABEI A MINHA CORRIDA”
Os anos derradeiros são ainda de muito trabalho: irmãos cada vez
mais numerosos, novas fundações, fechamento de escolas, envio de
missionários à Oceania. Sua liderança religiosa se encontra em plena
expansão.

Melhor! Malgrado essas diferenças de pontos de vista, que são
graves, agora que ninguém o pressiona, Champagnat se mantém
contra ventos e marés na orientação primeira em relação aos diferentes
ramos da Sociedade de Maria. Fala disso muitas vezes nos anos de

A isso se acrescentam as diligências administrativas. Realiza
viagens a Paris: uma em 1836, outra em 1838. Ali passa diversos
meses e pode observar o funcionamento da administração. Reúne
todas as recomendações possíveis, de homens políticos da província
e da capital, de personalidades diversas. “Não descuidei nenhuma
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diligência para bem conduzir essa questão, porquanto sei que a
Providência se serve dos homens em tais circunstâncias”.
Ele mesmo verifica a mecânica da recusa, disfarçada em reenvio
de conselhos a comissões, em novas exigências de documentos, em
tempo perdido. Não lhe escondem que ele nada obteria. Acha divertido
o episódio, já assinalado acima, de seu principal interlocutor, que lhe
havia pedido a abertura de uma escola! O episódio é engraçado e fecha
a boca de alguns que o acusam de inepto nos negócios administrativos:
se o alto funcionário não tivesse apreciado o visitante, não lhe teria
feito essa proposta da qual, sem dúvida, teria medido toda a amargura.
Aproveita sua estada para se interessar em diversas oportunidades
que se apresentam. Chama um dos irmãos para aprender as técnicas
de litografia, outro para estudar os métodos de ensino dos surdosmudos. Os irmãos de l´Hermitage se preocupam com sua saúde. Em
suas cartas, insiste em lhes dizer que tudo vai muito bem.
Não é exato. O cansaço geral se agrava. Às antigas doenças
se acrescentam novas, o estômago e as pernas. Já não pode comer
normalmente. No Capítulo de 1839, pede que se proceda a eleição de
seu sucessor e de seus assistentes: estes têm então 31, 29 e 32 anos.
Prossegue em suas ocupações, pregando, visitando, deslocando-se
ainda para negociações administrativas emperradas. Isso desde muito
tempo não o preocupa mais. Faz o que julga dever fazer, mas o Céu
enviará a solução em tempo oportuno.
Regulariza com os notários as questões de transmissão dos bens
imóveis. Faz a cavalo a última viagem, na Quinta-Feira Santa,
para celebrar a missa numa comunidade de Saint-Chamond, em
que trabalham irmãos. Depois tem de se recolher ao leito. Redige
o testamento espiritual e recebe a unção dos enfermos, com a
comunidade a seu redor. Seus últimos dias são imagem de toda
a sua vida. Nenhuma surpresa, nenhuma preocupação sobre o
prosseguimento da obra. “Eu vos previno que depois de minha morte
as coisas vão melhor ainda, e que os progressos da Congregação serão
mais rápidos do que foram até agora”. Falece no sábado, dia da Virgem
Santa, como havia desejado. É 6 de junho de 1840. Tinha completado
51 anos.
Em 23 anos, tinha reunido 421 jovens, professos ou noviços: 92
tinham deixado a Congregação, 49 haviam falecido e 280 irmãos
trabalhavam em 48 escolas, nas missões da Oceania e em l´Hermitage.
As promessas em seu leito de doente se realizaram: antes do fim
do século, em 1897, pelas estatísticas dadas a público, a Congregação
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contava mais de 6 mil membros e perto de 700 casas, estabelecidas
na França, Inglaterra, Espanha, Itália, África, Austrália, Nova
Caledônia, Nova Zelândia, Ilhas Seychelles, Canadá, Estados Unidos,
Colômbia, Turquia, Síria e China 24 .
FALTA UMA COISA
Quem pensou em fazer vir de Saint-Chamond um pintor para
obter um retrato de Champagnat no dia de sua morte e do enterro?
Gabriel Rivat, sem dúvida, ou um de seus dois assistentes. Imaginemse esses três homens de 30 anos na cabeceira de seu pai. A memória
se volta para o passado, recorda certos pormenores mais pessoais.
Em outros momentos desvenda a curva de um período e de uma
vida. Em seguida, um deles, de repente, pensa que não existe uma
imagem sequer desse homem cujo corpo está sendo velado e que vai
ser enterrado. Conversa com os outros dois, e vão fazer às pressas o
que jamais teriam ousado lhe propor em vida: saem à procura de um
pintor.
Os leitores de hoje, que chegam esbaforidos ao termo desta biografia,
têm a impressão, como os três irmãos à cabeceira dele em 1840, que
lhe falta alguma coisa. As atividades numerosas que ocuparam todo
espaço fizeram aparecer muitos aspectos de sua personalidade. Mas,
se a ação revela, também sabe esconder.
Qual é a alma dessa ação interrompida apenas por duas doenças?
Que explica a diferença entre o rapaz rude do vilarejo de Marlhes e o
chefe tranquilo que a azáfama já não perturba, ou a transformação do
seminarista de procedimento medíocre nesse sacerdote robusto, cuja
fé deixa pensativo padre Colin?
“A experiência da vida”, respondem os sábios. Pode-se preferir a
resposta dos poetas e dos romancistas, que é também, nesse caso, a
resposta da Igreja: “É o coração”. É o coração que dirige a experiência
da vida, determinando-lhe curso, intensidade, calor e qualidade.
A beatificação pronunciada em 1955, que habitualmente tem valor
de sinal para uma canonização próxima 25, assegura que o amor de
Deus habitava essa alma com toda a perfeição que se possa esperar do
ser humano. Todos sabem que um amor perfeito é muito raro.
24 Nesse ano, 1897, desembarcam no Rio de Janeiro seis irmãos vindos da França, para fundar a
primeira comunidade marista do País, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. [n.t.]
25 Ocorrida em 18 de abril de 1999. Cf. nota 10. [n.t.]
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O amor de Deus vivido por um sacerdote é menos da ordem do
face a face do que do lado a lado. É verdade, há sempre o face a face
da oração, da meditação e do retiro. Mas o próprio Deus mobiliza
seus amigos: “Já não vos chamo servos, mas amigos”. Deus o convida
a acompanhá-lo, a trabalhar junto dele, com ele amar os outros,
partilhando seu amor. Amar os outros com o próprio coração de Deus.
E quais outros? Na maior parte das vezes, os que são esquecidos. Na
circunstância concreta de Marcellin, são os meninos sem escola e sem
doutrina.
A tradição dos Irmãos conserva piedosamente a lembrança do amor
de Maria, de Senhora Nossa, que ele denominava a Virgem Santa,
a Boa Mãe, modelo, primeira superiora e, com maior familiaridade,
recurso habitual. Os amores ocupam sempre o pensamento e a
imaginação. Era verdadeiro para ele como é para todos os que amam.
As numerosas horas de ação não eram preenchidas pela única e
específica preocupação do trabalho. A eficácia que caracterizava
Marcellin e o desapego interior da ação a que chegara deixavam
livre para o lirismo do coração um tempo considerável: as horas de
caminhada, de trabalho manual, de espera junto às administrações,
sem falar dos horários regulares de oração pessoal. As relações de
causa e efeito, como bem sabemos, a partir de certo limiar facilmente
se invertem. A presença familiar de Deus e de Maria facilitava o
desapego e a eficácia, que, por sua vez, liberavam o espírito e o tempo.
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Os romancistas do século 19, que gostavam de sondar os corações,
ficaram do lado de todos esses filhos de colonos, para quem o amor
místico era o princípio de delicadeza humana e de criação. Homens
como Champagnat, Chanel e Rivat têm seu lugar na epopeia humana
dos últimos séculos, que a grande literatura ainda lhes deve. Se
Malègue tivesse vivido mais tempo, ele que tinha também nascido
nas terras da Auvergne, talvez teríamos o romance completo do
missionário esboçado em Pedras negras.
Marcellin Champagnat, François Rivat e Pierre-Marie Chanel,
como os nomes dos campos e dos monumentos dos vilarejos, ocupam
um lugar que a grande literatura ainda não lhes concedeu na época
humana dos últimos séculos.

A relação com os irmãos e as crianças se inseria no movimento
desse amor, que inspirava, como se disse, o olhar e a atitude. Esse
homem, sobrecarregado de trabalho, era um místico para quem amor
e ação se confundiam. Haja vista este sinal: desde o início de seu
ministério gostava de recomendar a santificação do trabalho.
Contudo, há mais. Ele representa um caso típico de rusticidade
refinada pela solicitude. É verdade, não faltaram jovens a seu redor,
mas foi ele quem os levou quase todo o tempo, sem outro apoio e
comunidade que eles próprios.
As paixões do amor religioso não têm menos força que as demais.
É o pudor e senso do mistério que inventaram a “graça santificante”
para designar os efeitos do amor divino. Na fineza que lhe permitia
uma compreensão delicada da infância, não é proibido perceber um
desses efeitos nos romancistas: o ser amado marca sempre aquele que
ama, e disso resulta um jogo de semelhanças que podem ser profundas.
Assim se processou para ele o amor a Maria.
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CAPÍTULO TERCEIRO

JEAN-CLAUDE COLIN, FUNDADOR DOS
PADRES MARISTAS
Na época em que Jeanne-Marie Chavoin chega a Cerdon, em 1817,
o vigário da paróquia, Jean-Claude Colin, tem 27 anos. É homem que
dá a impressão de mudar muito. A vida já revela para ele o que ainda
não se tinha verdadeiramente produzido.
Diz-se de certas gerações, nascidas durante as guerras mundiais,
que são “filhas da guerra”. Poder-se-ia usar essa expressão para ele, que
nasceu sob a Revolução, um ano depois de Marcellin Champagnat.
Foi também adolescente e jovem durante o Império. A guerra civil e a
guerra externa dominavam esse tempo, e seus efeitos se fizeram sentir
até nos povoados e vilarejos distantes, como Saint-Bonnet-le-Troncy,
sua terra natal, e Marlhes.
Os dois jovens, porém, não reagem da mesma maneira. Marcellin
Champagnat, à sombra do pai que exerce responsabilidades, cruza
os acontecimentos sem mais dificuldades. Tem até tempo suficiente
de se interessar pelas novas ideias e de observar os comportamentos,
portando-se com força pessoal aguerrida e olhar sereno a respeito da
atividade política.
João Claudio Colin desde a infância acha-se entre as vítimas, não
escolhe o campo dos “filhos da guerra”. A história da família e da
cidade o colocam nesse ambiente, sem seu consentimento. É campo
sempre marcado por frustrações, que não lhe faltam.
O pai morre quando não tem ainda cinco anos, devido a
circunstâncias penosas, mas nobres. Perseguido pela polícia por ter
ajudado um sacerdote que tinha se rebelado contra a “constituição
civil do clero”, o pai escondeu-se, durante 14 meses, no mato. A polícia
tinha ido diversas vezes a sua casa, sem cerimônias, e confiscado
todos os seus bens. Insegurança e vexações contribuíram para a ruína
da saúde da mãe, que morreu aos 37 anos. Três semanas depois, é
seguida por seu marido. Ambos foram perseguidos por causa da fé.
Seis dos oito filhos são adotados por um tio benevolente. Este tem
por criada uma mulher enérgica e autoritária. Sua maneira impetuosa,
com uma pedagogia cheia de proibições, não fica sem consequências
para o menino. Nada de afeto maternal e, visto que sua irmã Jeanne

está sendo educada em outra cidade, nada de presença feminina para
equilibrar a sensibilidade. Daí as frustrações e complexos.
Há poucos pormenores de sua vida na cidade até os 14 anos:
alguns rudimentos de ensino elementar junto de uma senhora solteira,
doenças, frequência ao catecismo e o prazer em tornar a explicá-lo
aos colegas, etc. Há, sobretudo, longas horas no bosque, fazendo-se
ermitão: oração em liberdade e devoção à Virgem Maria. A Mãe do
Céu substitui a mãe da terra. Ideais para o futuro? Nada de casamento,
nada de sacerdócio, apenas a solidão com Deus, como ermitão, por
falta de uma sociedade religiosa.
Seguem-se 12 anos de Seminário Menor e Maior, em Verrières e
Lyon. O itinerário é curioso: a classe dos principiantes com 14 anos;
a oitava série aos 1526, a sexta série e duas quintas, em seguida; duas
terceiras, uma de humanidades, outra de lógica e três de teologia. A
idade lhe permite “saltar” algumas séries, o que ele faz por três vezes.
As doenças, por vezes graves com a “extrema-unção”, perturbam o
andamento dos estudos, a ponto de repetir uma série. Durante todo o
tempo segue um regulamento de tipo monacal, que toma o aluno já às
cinco da manhã e o conduz até a noite, numa sucessão de atividades
escolares e religiosas. É atormentado por um sentido muito rigoroso
do regulamento e da obediência, tanto na vida de cada dia como
nos estudos. Ademais, há o “dogmatismo” em teologia, no sentido
pejorativo do termo, e o rigorismo em moral.
Apesar da facilidade de bom aluno, que poderia ser motivo
de abertura, o quadro desses anos, o programa e o espírito que lhe
corresponde, tudo contribui para desenvolver-lhe o caráter solitário
e fechado, tímido e escrupuloso, que ele apresenta desde a infância.
Certos livros, como o famoso Tratado do amor do desprezo de si mesmo, de
Franchi, descoberto no primeiro ano do Seminário Maior, oferecem
justificativa espiritual a essas disposições. Apelidam-no “pequeno
Colin”, mas não é propriamente sua estatura que justifica a expressão.
O último ano de seminário desperta um conjunto de ideias que há
tempo conserva em si, mais ou menos confusamente. O seminarista
Jean-Claude Courveille divulga uma revelação que teria tido em 1812,
na catedral de Puy, convidando-o a fundar uma Sociedade de Maria,
para lutar contra a descrença da época. Sabemos que uma dúzia de
seminaristas se reuniu com a intenção de realizar o projeto. Fazem
a promessa por ocasião da celebração de uma missa em Fourvière.
Jean-Claude Colin é um deles.
26 A seriação escolar na França é inversa daquela do Brasil. [n.t.]
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Em 1817, um ano após a missa de Fourvière, Jean-Claude comenta
o fato com seu irmão Pierre, pároco de Cerdon, e este escreve a
Jeanne-Marie Chavoin e Marie Jotillon.
O “pequeno Colin”, em Cerdon, encontra-se em transformação.
Há o que se passa durante o dia em seu ministério sacerdotal e há o
que acontece durante a tarde e, às vezes, de noite, quando está absorto
em seus pensamentos.
PRIMEIROS ANOS DE SACERDÓCIO
Os superiores eclesiásticos tinham-se dado conta de sua timidez e
de seu caráter vacilante. A nomeação que recebe facilita o início do
ministério desse jovem padre: ser vigário junto de seu irmão Pierre,
quatro anos mais velho e que o conhece bem.
O pequeno vilarejo de Cerdon apresenta, todavia, um quadro
particular, que pode pôr obstáculo ao que se pretendia: a igreja e o
presbitério estão situados na parte alta da cidade. É grande a tentação
de representar o papel de Moisés sobre a montanha e de não descer.
A tentação é de majestosa aparência. A marca deixada pela vida
regulamentada do seminário torna-se cúmplice de uma piedade viva e
de um temor do confronto para deixar o novo Moisés no alto. O povo
cristão subiria para o culto e o catecismo?
Mais tarde, olhará com lástima os primeiros meses de ministério:
timidez, reclusão na cúria e na igreja, sermões copiados de grandes
autores e lidos com voz monótona, confissões marcadas com a
severidade da época, frequentes cartas a seu antigo reitor do seminário
para pedir conselho. O exemplo de seu irmão e as circunstâncias fazem
com que saia da cúria e da igreja, sobretudo das grades interiores que
o estão aprisionando.
Tudo se modifica. A vida redistribui os papéis. Quantos jovens
que fazem figura de líderes naturais, na época do colégio e da
universidade, desaparecem em seguida, numa profissão ou num
estado decepcionante, enquanto outros, mais apagados, do tipo “águas
paradas”, eficientes nos estudos, demonstram na vida qualidades de
ação, de responsabilidade e de autoridade. O seminarista hábil em
redação em Verrières e o bom aluno de teologia pertencem a essa
categoria.
A paróquia de Cerdon presencia a metamorfose. O rosto fechado
e um pouco inquieto se abre e o sorriso se desenha. As únicas
fotografias que existem dele permitem adivinhar a transformação: ele
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tinha 76 anos quando foram tiradas, mas ilustram bem dois aspectos
da mesma pessoa. A mais conhecida é o resultado de uma sessão de
inauguração em que padre Mayet e seus confrades tinham dificuldade
de encontrar seu fundador: “Uma das atitudes que o obrigaram a
fazer é verdadeiro contrassenso, pois é oposta a seu modo de ser e
de se portar. Essa cabeça inclinada de lado com certo ar altaneiro,
tudo isso é oposto do que ele era”. A segunda, publicada em Origines
maristes [Origens maristas]27, mas pouco difundida, apresenta outro
homem: atitude descontraída, rosto animado e sorridente, olhar vivo,
brincalhão, malicioso e penetrante. Para os antigos, a fotografia mais
exata: a personalidade que eles aí percebiam era a mais próxima da
que haviam visto ao longo dos dias.
Cinquenta anos antes, o vigário de Cerdon passa também de uma
personagem a outra. A atitude do rosto timorato não foi sugerida por
um fotógrafo: é produto da história e da formação. Mas o mesmo rosto
é capaz de uma expressão diferente. A crisálida se abre e aparece a
vivacidade desconhecida. Convém, pois, ter presentes as duas
fotografias: a imaginação se esforça por rejuvenescer a personagem, a
fim de lograr compreender a evolução que marca esses anos.
Um dos campos em que se manifesta essa nova liberdade é o
das homilias. O ponto de partida, confessado pelo pregador, não é
nada animador: “No começo, não dizia nunca uma palavra em tom
diferente da outra. Todos se queixavam que eu era frio, morto”.
As prédicas mudam de tom e de conteúdo: as grandes frases de
Massillon e de Bourdaloue28, literalmente copiadas, dão lugar a estilo
mais direto, ainda rebuscado, certamente da maneira eclesiástica e
romântica. Não se escapa da própria época.
Vingança curiosa: adquire fama por seus arroubos. “Quando era
preciso fazer um apelo mais forte, seu irmão o mandava sair à frente”.
Conta-se que, “um dia, ele havia trombeteado no púlpito”. Outro dia,
“fez ribombar o trovão”. O narrador tem também a tinta de seu tempo.
Prepara sempre as homilias, mas torna o texto mais livre. A
inspiração e a atenção do público sugerem outras palavras. “Certa
ocasião, ao abrir a boca no púlpito, abandonou o tema que havia
27 Obra em três volumes de autoria de padre Jean Coste, marista. Traz textos e documentos referentes
aos fundadores das congregações maristas, sobretudo, os padres Colin, Courveille e Champagnat.
[n.t.]
28 Jean-Baptiste Massillon (1663-1742), oratoriano, bispo de Clermont, destacou-se por sua oratória
em sermões e panegíricos (de cor), que condensou no livro Petit Carême (Pequena Quaresma). Luís
Bourdaloue (1632-1704) foi um dos maiores oradores sacros, talvez o mais apreciado no século de
Luís XIV. [n.t.]
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preparado e improvisou. Essa homilia causou impressão terrível”.
Aos poucos volta atrás em relação ao estilo: “Um dia, com a cabeça
quente, compôs uma homilia sobre a imortalidade da alma, em estilo
empolado e grandioso. Mas nunca ousou decorá-la nem pregá-la”.
Descobrirá um estilo mais familiar: “Pôs-se a falar com tom paternal
e a falar ao coração. Todos choravam”.
Faz melhor. Desce do púlpito para ir e vir no meio dos bancos
e, sem ter previsto a primeira vez, reinventa formas de diálogo com
o irmão e com os fiéis. O diálogo dos pregadores de missão, um no
púlpito, outro no coro ou na ala central, é um procedimento para se
manter a atenção e dar vida às parábolas, mas é muito provável que
ainda não seja conhecido. Tais práticas não se aprendem no seminário,
mas no batente.
O episódio ocorrido num domingo na igreja de Cerdon é digno
de nota porque, malgrado a tônica romântica que não desaparece
da noite para o dia, demonstra que aos dois irmãos não faltam nem
desembaraço nem liberdade. Pierre, o pároco, tinha feito algumas
“paternas advertências” a fiéis que ficaram trabalhando no domingo
precedente, e isso provoca insultos. Jean-Claude, a quem cabe a vez
de pregar, faz alusão ao caso: “As crianças esqueceram o respeito e
a afeição que devem a seu pai, os avisos foram desprezados, foram
ouvidos com caçoadas e movendo a cabeça, etc.”. Então, com o
auditório já dominado, o fogo da improvisação o impele para mais
longe: “E agora, pastor desta paróquia, vai diante do trono de Deus,
levante as mãos suplicantes, peça graças para este povo, a fim de que
o braço da justiça divina não caia sobre os culpados”. No mesmo
instante, narra o cronista, “por súbita inspiração, o pároco levanta-se
da cadeira do coro, e vem chorando prosternar-se nos degraus do altar.
O efeito desse movimento foi surpreendente. As lágrimas de todos
se misturavam. Desde então, não mais se trabalhou nos domingos”.
Bem se vê que se está quase chegando aos sermões dos párocos da
Provença.
É verdade que o catecismo o faz progredir nessa via, obrigando-o
a dialogar com as crianças, a simplificar a linguagem e a falar da
vida concreta. A circunspeção dos primeiros anos o torna mais ou
menos impermeável ao linguajar popular, linguajar que Marcellin
Champagnat possui naturalmente. É outra diferença entre os dois
confrades: jamais passou pela cabeça do vigário de La Valla falar
como Massillon. A pregação é o catecismo dos adultos, que ele trata à
maneira do catecismo das crianças.
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O próprio catecismo faz com que Colin descubra o mundo das
crianças, que conhece muito pouco. O rapaz tímido, que brincava
de eremita na mata de Saint-Bonnet, temia-as e não as tinha ainda
encontrado. Para ele constitui uma descoberta de adulto. Pouco a
pouco, percebe que pode ter bom resultado com elas. Não possuirá
o estilo “profundo” do especialista de La Valla. Inventa outro, mais
tranquilo, mais sorridente talvez, quando se reza e se entoam cânticos.
Essa feliz experiência com as crianças lhe inspirará certos elementos
de pastoral, importantes por ocasião da pregação de missões, e
constituirá para ele uma base importante, quando tiver que se ocupar
mais largamente de educação.
O contato mais fácil com os paroquianos permite iniciativas,
inspiradas pelo espírito de fé dos dois padres, que aliam à palavra
o peso da ação e da caridade efetiva. Vem um ano de péssimas
colheitas. Aproveitam a ocasião para dar vida nova ao conselho da
paróquia, fazem-no refletir sobre a partilha dos bens que os apóstolos
e os primeiros cristãos praticavam, e propõem começar a operação de
ajuda mútua, utilizando os fundos já recolhidos para a igreja e para os
padres. Segundo a lei evangélica do Deus que retribui sete ou mesmo
cem vezes o que lhe é dado, não ficarão surpresos em ver o mesmo
conselho, quando as coisas melhorarem nos anos seguintes, propor a
reconstrução do campanário e da cúria.
Um benefício atrai outro. Os dois anos empregados na reconstrução
da nova cúria os levam a praticar mais uma coisa que lhes custava.
Uma circular do Arcebispado convida os sacerdotes a visitarem
seus fiéis, explicando-lhes as vantagens que disso resultarão para o
desenvolvimento da vida cristã, ao encontrarem os paroquianos no
meio da vida cotidiana. Os dois sacerdotes, que até o momento faziam
visitas apenas aos doentes, têm que literalmente viver nas casas das
pessoas e descobrir outras formas de apostolado, mais familiares.
“O pequeno Colin” percebe, assim, que a concepção de sacerdócio
como vida retirada na cúria, com distância, solenidade e severidade,
não é a última palavra do ministério, e que a simplicidade, a bondade e,
como dirá mais tarde, a arte de “se submeter às almas” têm qualidade
mais evangélica. É o que Jeanne-Marie Chavoin conhece e pratica.
Durante os sete anos passados em Cerdon, quatro dos quais na cúria,
certamente Chavoin é para ele exemplo de disponibilidade tranquila
a serviço dos outros.
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CERDON, IDEIAS E SONHOS
Da manhã à tarde, ele exerce o ministério sacerdotal, que lhe
revela muitas coisas e, em primeiro lugar, certos recursos de sua
personalidade. Mas ainda sobram as tardezinhas, as noites, as horas
de oração e os momentos livres.
Para ele, esse é o tempo de outra vida, normalmente mais de
acordo com a que tinha vivido até o presente. Existe em Colin uma
personagem meditativa que se desenvolveu na solidão voluntária do
campo, no silêncio, na oração e na reflexão do seminário. É a parte
de si que ele considera mais importante e que, afinal, o define. Seus
sonhos o conduziam aos eremitérios ou à vida religiosa longe do
mundo. Não queria o sacerdócio, hesitou até o dia da decisão.
Descobrirá que a Providência o conhece melhor que ele próprio
e que aproveitou de suas incertezas de jovem para constrangê-lo.
Partilha com Marcellin Champagnat a impressão espiritual de que
é Deus e a Virgem que tudo fazem e em quem sempre confiou. Tal
impressão não irrompe desta ou daquela experiência particular, mas
do conjunto de sua vida. Quando acentuar a afirmação do evangelho
de são João, “Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos
escolhi”, e quando incluir em suas Constituições o famoso “delectu
gratioso”, a “escolha gratuita” ou ainda “a escolha, obra da graça”, que
a própria Virgem faz de seus religiosos, o que terá diante de si é sua
própria história. Seu “caminho de Damasco” (At 9, 1-30) não está
situado de maneira precisa no tempo e no espaço. Toda sua infância
e toda sua juventude o constituíram. Mas o apelo de Deus toma as
mesmas formas que tomou para são Paulo: a doença superada, a
obscuridade da interrogação e alguns Ananias.
Nessas disposições de sacerdote seguro de ter vocação, isto é,
de perceber um apelo vindo de mais longe do que dele próprio, ele
preenche com seus pensamentos todo o tempo de consciência que o
ministério lhe deixa livre. “Preencher” é a palavra certa, pois há um
único tema que, durante três anos pelo menos, imobiliza sua reflexão,
seu imaginário e até sua oração ou diálogo com o Céu: a ideia da
sociedade religiosa, da “Sociedade de Maria”, como a chamava no
seminário. Essa ideia não cessa de persegui-lo e, fato curioso, ele
decide elaborar e escrever uma Regra.
A Regra não é a tarefa ordinária ou, menos ainda, urgente dos
fundadores. Começa-se a viver, a escrita vem depois. Foi o que fez o
vigário de La Valla. Reuniu jovens, fez com que vivessem certo estilo e
abriu escolas. Esperou a pressão das circunstâncias para, 14 anos mais
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tarde, se preocupar em escrever regras e regulamentos. Foi também o
que começou a fazer Jeanne-Marie Chavoin com Marie Jotillon, antes
de ser separada de sua amiga pelo padre Courveille, e é o que Colin
vai fazer, quando reencontrar essa amiga e receber as “candidatas”.
Razões psicológicas podem ser atribuídas a isso: a importância
dada na época à Regra, que gozava de certo culto, e a necessidade
de apoio rigoroso para a reflexão. Havia outra razão bem simples:
para uma obra de irmãos ou irmãs, rapazes e moças podiam se reunir
sem muitos problemas, mas não para uma de sacerdotes ligados mais
diretamente à autoridade diocesana, ciosa de não se desfazer deles.
Colin fala de moção superior que o levou por esse caminho. Pode-se
crer nisso, pois no meio de outros fundadores maristas parece que ele
teve uma vocação especial, de tomar consciência mais lúcida do que
se tratava.
Jeanne-Marie Chavoin, Marcellin Champagnat e as pioneiras da
Oceania vivem de intuição: a mensagem passa através da ação e da
prática. Os intelectuais, em seguida, se esforçarão por reconhecê-la
e exprimi-la. Jean-Claude Colin começa pela própria mensagem,
obra que ele intelectualmente pode tornar precisa e clara. Não há
dúvida de que a experiência da vida o levará a desenvolvê-la, matizála e completá-la, mas o que é dado desde o começo constitui uma
orientação suficientemente clara. Ademais, tal texto pode ajudar os
outros ramos a explicitar sua prática. Se, do ponto de vista humano,
percebe-se nisso a exigência de um temperamento reflexivo, que
gosta de saber para onde vai e reserva tempo para ponderar sua ação,
não é proibido, baseados no que ele nos assegura, ver aí também a
intervenção da Providência, que sabe escolher um intermediário
adaptado e preparado para a missão que lhe confia.
Redigir uma Regra não é projeto simples. Todos os que devem
atualizar os estatutos de uma organização profissional conhecem bem
as normas desse gênero literário, que demanda espírito de precaução
mais do que de imaginação.
Para Colin, durante os anos passados em Cerdon, a parte inventiva
e de imaginação não é apenas a primeira, mas a única. Não teve à
mão nenhum modelo, como costumava repetir muitas vezes. Toma
conhecimento da Regra dos jesuítas apenas em 1833, por ocasião da
viagem a Roma. Dela se servirá para revisar e preparar o texto que
submeterá à Cúria Romana em 1842.
Sonha uma Sociedade “de Maria”. A partir de Nossa Senhora do
Carmo, com os carmelitas e as carmelitas, existem muitas sociedades
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que, sem ter o nome que dará à sua, se colocam sob a proteção da
Virgem Santa. Como compreende esse patrocínio? Pretenderia
sublinhar a importância do dogma marial já proclamado pela Igreja
e se alistar na corrente dos que queriam a proclamação de outros,
como o dogma da Imaculada Conceição ou da Assunção? Desejaria
se consagrar a determinado ministério, como a educação, que parecia
mais próximo de uma vocação marial?
Não. Sem pensar numa atividade apostólica muito precisa, sua
meditação é mais de ordem espiritual. Concentra-se num momento
particular da vida de Maria, ao qual nem sempre os fiéis deram a
devida atenção. Não é descoberta dele, foi-lhe proposta. E é uma das
razões pelas quais repete amiúde que foi Deus e a Virgem que tudo
fizeram. Esse “momento” vem de padre Courveille e das conversas
sobre a “revelação” de Puy: a Virgem tinha-lhe pedido a criação de
uma Sociedade que levaria seu nome. A segurança de Courveille
muito impressionou o espírito de Colin. Condensou essa segurança
numa fórmula que se encontra em toda sua vida, tanto em seus lábios
como em sua pena: “Fui o sustentáculo da Igreja nascente, sê-lo-ei
ainda no fim dos tempos” (é a Virgem quem fala).
Ora, padre Colin é assíduo leitor de Maria d´Ágreda 29, que dedica,
no livro A cidade mística de Deus, 36 capítulos à vida de Maria entre os
Apóstolos após a Ascensão. As conversas com Jean-Claude Courveille
e esse livro do século 17 lhe chamam a atenção sobre os primeiros
anos da Igreja em que, como afirma Lucas nos Atos dos Apóstolos, é
certo que Maria se encontrava com os apóstolos.
O tema fica assim bem definido, a partir da fórmula que Colin
muito aprecia: se devemos colaborar com a Virgem Maria nesses
“últimos séculos que são os séculos presentes” – expressão bíblica da
cidade mística – para nela nos inspirar, é preciso examinar a ação que
Maria exerceu na Igreja nascente. O tema torna-se, pois, “Maria no
meio dos Apóstolos” ou “na Igreja primitiva”.
Em muitas tardes não escreve. Toma todo o tempo nessa meditação
acompanhada de oração. Ajudado nisso pelo “romance histórico”
de Maria d’Ágreda, e nas pegadas de são João, sente-se dominado
e “habitado”, como dizia Claudel, pelas personagens de seu tema:
Maria e os apóstolos. Há uma espécie de troca interior entre ele, os
apóstolos e a Virgem. A contemplação de Colin revela e reconstrói
o que teriam sido as atitudes e ações das personagens. Sobre elas,
29 Maria Fernández Coronel y Arana (1602-1665), mais conhecida pelo nome de Maria de Jesus
de Ágreda, foi abadessa do convento de Ágreda, na Espanha, e importante escritora mística. [n.t.]
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projeta a própria experiência, tanto a de seu ministério como a mais
especificamente espiritual.
Mais tarde, vai sublinhar a importância dessa meditação: “Essas
palavras”, isto é, a frase sobre Maria como sustentáculo da Igreja em
sua origem e no fim dos tempos, “estiveram presentes nos começos da
Sociedade e foi o que nos serviu de fundamento e encorajamento. Elas
estavam sempre presentes. Trabalhou-se neste sentido, se assim posso
dizer”. Em outra ocasião: “Havia recebido a ordem de não ver senão
os apóstolos”. Ou ainda, aludindo à revelação de Puy: “Foi anunciado
que nosso modelo, nosso único modelo, devia ser a Igreja primitiva”.
E essa frase mais tardia e mais ousada: “A Sociedade deve recomeçar
uma nova Igreja”.
Dessa meditação, o primeiro ponto que para ele se apresenta é que
Maria é ativa. O último mistério do rosário, a coroação da Virgem no
céu, não significa um trono de glória, onde fica sentada para sempre,
ouvindo sem se cansar os coros angélicos. Ela tampouco se limita a
somente escutar as orações dos fiéis e lhes dar resposta. Ela sustentou
a Igreja e a sustenta ainda, tomando parte em sua obra e em suas lutas.
A narrativa de padre Courveille relativa à revelação de 1812 dizia
com todas as letras: “Como sempre imitei meu Filho e o segui até o
calvário, agora que estou na glória com ele imito-o naquilo que ele faz
para sua Igreja, da qual sou a protetora e como exército poderoso para
a defesa e a salvação das almas”. Padre Colin, relatando mais tarde o
que havia guardado dessas palavras, acrescentará: “A Virgem Santa,
que fez tão grandes coisas, fará ainda maiores no fim dos tempos,
porque o gênero humano estará mais doente”.
Na linha da piedade popular, que reconhece o poder da Virgem
Maria no combate contra as heresias, Maria d´Ágreda insiste em
seu livro no poder contra o Dragão e seus sequazes, de que fala o
Apocalipse. Colin faz o mesmo, valendo-se das comparações militares
de santo Inácio, e fala da Virgem como “Chefe”, considerando-a a
primeira Superiora.
A meditação da frase o leva a contar com Maria não somente nas
dificuldades da vida pessoal, mas também nas dificuldades da própria
Igreja, de viver a ação apostólica em união com ela, preocupando-se
do que ela faz e do que ela quer fazer.
Um segundo tema de meditação exprime-se nesta breve formulação:
“desconhecido e escondido no mundo”. Aí está, na verdade, um dos
aspectos da atitude de Maria, que não retorna a Nazaré, onde era
conhecida, mas permanece em Jerusalém, anônima com os pobres
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homens. No mundo em que as mulheres pouco valem, ela está a
serviço dos apóstolos, mais do que eles aos cuidados dela. Por sua
oração, pelas lembranças da vida de seu Filho, que ela lhes comunica,
pelos conselhos que talvez lhe solicitem, Maria se une discretamente à
ação deles. A Igreja das origens é o conjunto movente e crescente que
constituem os apóstolos e os discípulos, homens e mulheres, jovens e
adultos, os quais, em menos de 30 anos, levam o Evangelho e fundam
comunidades fora da Palestina e até em Roma, desconhecidos eles
também e escondidos neste mundo, não dispondo nem de dinheiro
nem de poder, obrigados, aqui e ali, a reuniões clandestinas.
As referências bíblicas surgem então na memória. Davi, então
jovem pastor, que vence Golias com uma funda, sem nenhuma arma
de soldado. O evangelho do envio em missão, com o mínimo de
equipamento, apenas túnica, cordão e sandálias, que inspira o modo
apostólico de são Francisco de Assis. E o Magnificat, evidentemente,
que é a oração da própria Virgem: “Olhou para a pequenez de sua
serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O
Poderoso fez em mim maravilhas. Eleva os humildes e se recorda de
seu amor”.
“Desconhecido e escondido nesse mundo” representa mais do
que os “pequenos meios”. É o próprio silêncio, o segredo. “Quando
quiser rezar, quando der esmola, não vá divulgar sobre o telhado,
faça-o no segredo, e Deus, que vê no segredo, o recompensará”. São
Pedro convida os fiéis a passar neste mundo “como peregrinos e
estrangeiros”. São Paulo retoma a oração do salmo e aconselha “se
esconder em Deus”. O sentido místico da pequena fórmula produz
cadências harmônicas: o sobrenatural está em primeiro lugar na obra
de Deus, o espiritual e as virtudes escondidas têm seu próprio poder, e
Deus o manifesta fazendo com que os humildes que colocam nele sua
confiança saiam-se bem.
Jean-Claude Colin tem consciência da força latente que oculta a
pequena expressão: “Quando Deus fala a uma alma, diz muitas coisas
em poucas palavras. Assim esta palavra: ‘desconhecido e escondido
no mundo’”.
Suspeita Colin que essa mensagem é muito adequada à ação
apostólica, que ele pode ser, no serviço da fé, uma dessas armas
paradoxais, de aparência inofensiva, de que os chefes militares e os
políticos, por vezes, sabem valer-se, e se mostram mais eficazes que
um exército em ordem de batalha? A meditação dessa fórmula lhe será
necessária no exercício do ministério, para descobrir com empenho
novas aplicações.
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Aguardando de maneira ainda confusa, ele associa essa mensagem
a seus pensamentos sobre a Igreja. Se a Virgem é o sustentáculo não
só de uma congregação, se “o desconhecido e escondido” constitui
elemento importante de seu espírito, ele deve ter uma função por
exercer no conjunto de sua obra.
A partir daí, parece que a imaginação, que aliás não poderia faltar,
ganha livre curso a perspectivas cada vez mais amplas. É o que padre
Jean Coste chamava, em 1977, “a utopia” de padre Colin, essa visão
“de uma Igreja renovada no espírito de Maria”, “de um povo de Deus”,
animado por ela, descobrindo, sob seu impulso, “uma nova maneira
de viver na Igreja”, “trabalhando na renovação da textura eclesial com
sua fé e sua humildade”, “reunido com ela na caridade fraterna e na
escuta do Espírito”.
Existe um texto, que ele propõe em Roma em 1833, em que aparece
de forma singela toda essa renovação do pensamento e do sonho
religioso que se desenvolve em sua imaginação ao longo dos anos. A
extensão e a abundância da frase única, artificialmente cortada por
um ponto, testemunha, de seu modo, o burburinho interior e o lirismo
que não se esgotam. Nisso tudo está a questão da corporação religiosa
chamada Sociedade de Maria, mas, sem prevenir, passa da pequena
sociedade para as dimensões do mundo inteiro. É muito interessante
ler o texto e observar esse salto de um nível a outro. Começa-se com a
sociedade ou congregação cuja aprovação se pede:
O fim geral da Sociedade é contribuir, da melhor
forma possível, tanto em suas orações como em
seus esforços, para a conversão dos pecadores e
perseverança dos justos, [atenção!, a mudança de
perspectiva começa aqui, mas o que segue pode-se
entender ainda em referência à Sociedade] e recolher,
por assim dizer, todos os membros de Cristo, seja
qual for a idade, sexo e condição, sob a proteção da
Bem-aventurada Maria Imaculada, Mãe de Deus,
reanimar sua fé e piedade e nutri-los com a doutrina
da Igreja romana. De tal modo que [aqui se percebe
o salto], no fim dos tempos como no início, todos os
fiéis sejam, com a ajuda de Deus, um só coração e
uma só alma no seio da mesma Igreja romana e que
todos, caminhando de maneira digna de Deus sob
a conduta de Maria, possam atingir a vida eterna.

Cardeal Castracane, que é jurista, sabe reconhecer os termos e não
se engana. “Ele começou a rir”, comenta padre Colin, “e me disse:
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‘Mas, enfim, todo o mundo será marista?’. ‘Sim, Eminência’, lhe
respondi, ‘o Papa também, porque é ele que queremos como chefe’”.
Quem pensa nisso na igreja ou nas ruas de Cerdon? O pequeno
sacerdote, que dá catecismo, que levanta a voz no púlpito, que mantém
conversas familiares e visita doentes ou discute livros com o tabelião,
é o mesmo que traz em si esse turbilhão de ideias em escala mundial.
É verdade. E foi isso que fez do cristianismo, na história, uma das
primeiras realidades criadoras de consciência universal. Mas nem
todos fazem, com tal vigor, essa consideração confiante nos meios
possíveis, com essa esperança, para não dizer com essa certeza.
CERDON, VIZINHANÇA COM O SOBRENATURAL
A evocação de seu mundo de ideias não seria completa se não
se sublinhasse, com muita força, a proximidade do sobrenatural.
“É Deus e a Virgem que tudo fizeram”. Para ele, há nisso uma
experiência de todos os dias. Chegará um tempo em que alguns de
seus discípulos ficarão curiosos e se interessarão por esse “comércio”
espiritual, no sentido bíblico da palavra. Multiplicarão as questões
e mesmo as pegadinhas. Ele se mostrará o mais discreto possível.
Preocupado com uma busca discutível do maravilhoso, afirmará,
com o padre Champagnat, que a verdadeira maravilha é que Deus
tenha feito tais coisas com intermediários tão pobres, mas, prisioneiro
de sua humildade, não esconderá essa consciência da ajuda mais ou
menos permanente do céu.
Determinadas confidências, relatadas por padre Maîtrepierre,
retratam-no muito bem:
Na composição de suas Regras, era algumas vezes
perturbado pelo sentimento de sua indignidade
e de sua incapacidade. Lançava-se então de
joelhos diante da imagem de Maria e, de olhos
fervorosamente fixos nela, exclamava: “Quem sou
eu para fazer vossa obra? Falai, Virgem santa, falai,
dizei o que importa colocar aqui!”. Levantavase nessa santa emoção e delineava com rapidez
essas ideias que caracterizam tão bem o espírito
marista. Outras vezes, dizia com a singeleza que
revela o rico substrato de simplicidade, mais do que
qualquer outro sentimento: “Por vezes, na minha
confusão de ideias, de decisão e de expressão, fitava
a estatueta da Santa Virgem e colocava a minha
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pena na mãozinha que me estendia, e lhe dizia:
‘Escrevei vós, Virgem Santa’. Ela não escrevia, mas
eu redigia em seguida com mais facilidade”.

As respostas às perguntas embaraçosas dos confrades curiosos
acrescentam outros pormenores: “Ele costumava dizer, falando das
Constituições: ‘Não sou mestre da matéria, essas ideias não são
minhas. Só o estilo é meu’. Traduzia essas ideias como podia. ‘Eu
não escrevo livros, contudo fiz as suas constituições’”. Um dia, falamlhe de orações relatadas por Maîtrepierre, antes da redação de certos
artigos: “Sim, sim”, responde, interrompendo o assunto, para impedir
que se vá mais longe: “É que se rezou muito. Sabem vocês que há
muitos artigos que levei ao altar por mais de 40 dias? Por quê? Para
conhecer melhor a vontade de Deus. Nunca, nunca teria encontrado
aquilo. O homem não acha ideias como aquelas”. Depois diz,
gemendo: “Já disse demais, vou ter remorsos”.
Outra ilustração dessa familiaridade constante com o céu: o
momento de cansaço em uma noite na “encosta do Coria”, atalho que
conduz à estrada de Belley, onde deveria tomar a diligência:
Parecia que todos os demônios estavam ao meu
lado, para impedir que fizesse essa viagem. Estava
pesado, não podia me mover, experimentava uma
resistência invencível. Lancei-me de joelhos ao
clarão do luar, no meio do caminho, e disse: “Meu
Deus, se não for vossa vontade, não o farei. Mas,
se o Senhor quiser, dai-me forças e mostrai-me
que é vossa santa vontade”. De repente, me senti
aliviado, alegre, leve, corria como lebre.

Os discípulos inquiridores costumavam apertá-lo nessa questão,
e conservarão a certeza de que o incidente foi acompanhado de uma
aparição da Virgem Santa!
Ao longo desse ano de Cerdon, o sentimento da proximidade de
Deus não se traduz somente por graças diversas, moções da vontade
e iluminações da inteligência, mas pelo sentimento de paz cheio
de confiança. O texto mais conhecido foi citado no capítulo sobre
Jeanne-Marie Chavoin. É preciso retomá-lo aqui, pois expressa bem o
estado de alma fundamental desse jovem padre que vê se desenvolver
nele, durante sete anos, de um lado, possibilidades de atuação que
não conhecia, de outro, ideias e sonhos que não suspeitava pudessem
ir tão longe.
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Por essa época, a ideia de uma sociedade religiosa
sob o nome da Mãe de Deus e toda consagrada
a seu culto fazia exultar meu coração de alegria
e consolação. Essa alegria era acompanhada de
confiança que posso dizer equivalente à certeza:
estava intimamente convencido de que a ideia
vinha de Deus e de que teria êxito.

Etapa feliz de sua vida a de Cerdon! Primavera espiritual cheia de
esperança e de promessa.
MISSÕES POPULARES NA MONTANHA DE BUGEY
Depois das diligências administrativas de que se vai falar mais
adiante, há a segunda etapa, em 1825, em Belley e, tendo como base
um alojamento precário no seminário menor, as missões populares
na montanha do Bugey. Delas participa durante quatro anos, com 27
missões por mês, no inverno, período em que os lavradores têm pouco
trabalho. Por essa ocasião, ele é auxiliado por um, dois ou até três
colegas.
Os bispos franceses, a fim de despertar a fé adormecida ou
reprimida durante os anos difíceis, retomam a tradição já antiga das
“missões”, nas cidades e nos campos. Sacerdotes de outras paróquias
se empenham nas pregações por um mês e organizam prédicas,
atividades e cerimônias, com a dupla finalidade de evangelização
e de conversão. Enfatizam as verdades importantes, o credo, os
mandamentos, os sacramentos, e fazem o convite para a confissão, a
fim de recolocar as almas em paz.
Uma coisa é o trabalho de uma paróquia estendendo-se por anos a
fio com os mesmos fiéis; outra, o de uma missão durante um mês com
população desconhecida. Pode-se ter por base a experiência paroquial,
mas as situações são sempre novas. O vigário de Cerdon, ao se fazer
missionário, inventa um estilo de missão original, apreciado pelas
autoridades diocesanas. Seus resultados atingem outras regiões. É o
caso, por exemplo, de um dos membros da equipe, padre Humbert,
que se reúne com os confrades de Saint-Étienne, em férias, e realiza
com eles a missão em Saint-Martin-la-Plaine, a primeira de uma longa
série.
O estilo é mais ou menos o seguinte.
Uma base espiritual muito forte: rezam e convidam a rezar. Os
missionários rezam, primeiramente para eles mesmos, com espírito
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de fé, sem preocupação de dar o exemplo. Narra Colin: “Logo que
adentrávamos o território a ser evangelizado, colocávamo-nos de
joelhos, suplicávamos à Virgem Maria, recitávamos três Ave-Marias
e rezávamos pelas almas do purgatório. Ao levantar-nos, recitávamos
o Lembrai-vos”. O mesmo modo de proceder se emprega na volta à
cidade: “Chegando, íamos diretos à igreja, para adorar Nosso Senhor
e rezar pelos paroquianos”.
Uma das inovações de padre Colin refere-se às crianças. Alguns
missionários dão o conselho de se ocuparem da meninada apenas “se
o tempo lhes permitir”. Ele, pelo contrário, começa a missão com elas:
nas atividades que lhes propõe durante alguns dias, reserva para si
o catecismo, porque sente “sempre grande afeição por essa idade, e
é uma função para a qual nem todos são capacitados”. Em seguida,
os missionários confessam as crianças. Essas, diz, muito contribuem
para atrair os pais. Pela metade da missão, organizam uma grande
cerimônia para elas, com convite aos pais. O pormenor da invenção
vale a pena ser relatado:
O pregador pedia às crianças se queriam escolher
a Virgem Santa por sua Mãe, advogada e
protetora. Dizia-lhes, em seguida, que a Virgem
Santa não queria senão crianças dóceis, e fazia
com que pedissem perdão a seus pais de todas
as desobediências. Feito isso, pedia aos pais, em
contrapartida, que se retratassem solenemente de
todas as maldições e imprecações que houvessem
pronunciado contra seus filhos. Em seguida,
convidava os pais a estender as mãos sobre os
filhos. O senhor pároco e todos os padres presentes
faziam o mesmo, consagrando as crianças a Nossa
Senhora. A cerimônia se concluía com a bênção do
Santíssimo Sacramento.

Um dia, a cerimônia quase fracassa. Os pais não entendem
o convite que lhes foi feito de se retratarem das palavras ofensivas
que podiam ter dito contra seus filhos e respondem com um grande
silêncio. “Padre Colin para um momento” e, com a habilidade que não
lhe falta, continua: “Minhas crianças, Deus não pode ainda abençoálas, pois seus pais não quiseram perdoar a vocês. Em nome de vocês,
vou pedir novamente a graça. E repete: Pais e mães, vocês perdoam a
esses pobres filhos? Então gritos e choros se elevam e todos clamam
que perdoam”.
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A pregação é mais de tipo positivo que negativo: as verdades da
fé, a vida com Deus pelos sacramentos. O pecado tem seu lugar, mas
não ocupa toda a cena. Na ocasião das confissões, que costumam ser
numerosas e particularmente pesadas em paróquias sem padre, assistese a outra evolução da sensibilidade religiosa e de seu pensamento. “O
tribunal da penitência”, regido com rigorismo na França e tendo o
costume de recusar facilmente a absolvição, pouco a pouco se torna
o lugar e o tempo da misericórdia. Esse rigor molesta Colin. Alegrarse-á quando encontrar em santo Afonso de Ligório a doutrina que
propunha precisamente essa misericórdia, que já tinha chegado da
Itália à França, preconizada pelo bispo de Belley.
Interessa-se cada vez mais por essa doutrina. Estuda-a especialmente
em Roma, na primeira viagem em 1833. Pede expressamente aos
futuros professores de moral da Sociedade que a ensinem. Certa
ocasião, vai apoiar, com sua presença e seus comentários, a conferência
que um desses professores dá no retiro sobre o assunto. Esse apoio é
importante, porque seu antigo professor no Seminário Maior de Lyon,
padre Cholleton, que tinha se tornado padre marista e se encontra
presente, tinha ensinado esse rigor. O tema corresponde exatamente
ao que é então a teologia pessoal de Colin, a seu sentimento, a sua
experiência das almas e ao que pensa ser o espírito da Virgem Santa, a
ponto de repetir muitas vezes: “Somos instrumento das misericórdias
divinas”.
Não aprecia nem um pouco o espírito de conquista que acredita
poder vencer tudo. Um dia, sugerem que as missões deveriam ser
mais longas, para permitir a ida de todos ao confessionário. Nesse
caso, não hesita em falar de hipocrisia, pois a hora da graça não é a
mesma para todas as almas. Numa das primeiras missões que prega
com padre Jallon, este, na cerimônia final, censura os habitantes que
só tinham vindo a essa última reunião. Padre Colin encontra um meio
para tomar a palavra depois dele. Comentando esse fato, escreve:
“Eu falei com muita estima, atenção e respeito dos que não tinham
comparecido e lhes dei até parabéns. No fim das missões, nós nunca
fazemos recriminações, nunca! É preciso tentar ganhar a amizade de
toda a gente, até daqueles que não aproveitaram”.
A mesma disposição de “se submeter às almas” inspira o interesse
pela piedade popular. Tanto ele como os companheiros não tiveram
que inventar todas as cerimônias extraordinárias, mas oferecem
toda organização possível, sem causar despesas, improvisando com
os meios a seu alcance, isto é, o material que se encontra na igreja
e na sacristia. Além da cerimônia das crianças, acima evocada, há
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a dedicada à morte e aos novíssimos, com serviço solene por todos
os falecidos da paróquia, procissão e longas orações no cemitério.
Quando há “capa mortuária”, utilizada habitualmente para a
absolvição, quatro autoridades a levam à frente do clero. “Se há duas,
uma é levada como estandarte”. Inútil dizer que outra procissão se
impunha sempre: a da Virgem Santa, com o andor nos ombros dos
homens, o terço, as ladainhas e os cânticos.
A renovação das promessas do batismo acontece com o diálogo
dos pregadores. Inicia-se com o canto do creio. O padre que está no
coro, vestido com ornamentos litúrgicos, “recita, em seguida, cada
artigo do Símbolo dos Apóstolos. O padre que está no púlpito explica
brevemente cada artigo e pergunta à assembleia se crê em tal artigo.
Cada um responde: ‘Eu creio’, levantando a vela que tem na mão”.
Procede-se da mesma forma com os Mandamentos de Deus. Uma vez
mais, termina-se com a Bênção do Santíssimo. Mas, ao contrário das
primeiras grandes missões da Restauração, que celebravam a volta de
Deus com muito brilho e que, por vezes, disso se arrependiam, agora
não há manifestação de triunfalismo nem alusão política. As cruzes
da missão são erguidas como memorial somente a pedido dos fiéis.
O lema “desconhecido e escondido neste mundo” tem aqui ocasião
de se aprofundar. Prega-se nas zonas mais humildes e distantes da
diocese, nos vilarejos onde nem sempre há sacerdote. As condições de
vida, de sono e de alimentação são o mais das vezes de estrita pobreza:
ficam hospedados em locais abandonados, onde as janelas há muito
tempo estão sem vidro e a refeição se resume a um pedaço de pão.
Colin confessa que não sabe cozinhar, os colegas não são melhores.
No conjunto, as missões são muito bem realizadas.
A pequena fórmula de Cerdon aplica-se também à ação apostólica:
discrição, acolhida, disponibilidade paciente para escutar, “submissão
às almas”, simplicidade, desinteresse financeiro – não se pede
nada, toma-se o necessário e, em certos casos, quando paira algum
murmúrio sobre a renda das missões, nada se aceita –, todas essas
atitudes se revelam portadoras de eficácia espiritual e evangelizadora
nunca imaginada.
A importância dessas constatações é tal que Jean-Claude Colin
quis que essa página dos começos da Sociedade fosse lembrada como
símbolo vivo do espírito marista, elemento fundamental da “tradição”.
Uma das missões merece atenção especial: a que não ocorreu.
Pode ser que o episódio tenha feito sobressair a personalidade de
padre Colin mais do que as missões que tiveram grande êxito.
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Em determinada paróquia não quiseram receber
os missionários. Um dos habitantes estava à beira
da morte. Colin foi vê-lo e exortá-lo. O doente
lhe respondeu: “Não preciso de você!”. Os padres
foram a uma paróquia vizinha. O doente morreu.
Vieram procurar os missionários para o enterro,
pois não havia sacerdote. Padre Colin acedeu.
Como ninguém tinha sido testemunha da recusa
em receber os sacramentos, procedeu à cerimônia
da absolvição. Todos os habitantes compareceram
à igreja para essa cerimônia. Colin disse consigo
mesmo: “Desta vez os pego, é preciso aproveitar
para lhes anunciar as verdades eternas”. No
cemitério, fez uma segunda prédica. Foi terrível,
toda a paróquia ficou acabrunhada de remorsos.
Em seguida, voltou a seu lugar.
Pouco tempo depois, Colin caiu doente e o
mandaram de volta. Indo a Belley, precisaria passar
pela paróquia do morto. Apenas o perceberam, esse
bom povo começou a gritar: “Eis Sua Excelência,
eis Sua Excelência”. Ruflou o tambor, todos se
dirigiram à igreja. Pouco importa o erro do título,
vai rir disso depois. Fez-lhes uma prédica, confessou
durante parte da noite e se dirigiu a Belley, onde o
bispo o chamava de volta. A primeira coisa que fez
o padre foi suplicar ao bispo que o deixasse voltar
a essa paróquia. Ó justiça de Deus! Sua Excelência
precisava dele, recusou o pedido de Colin. Mas
essa semente não ficou perdida. Houve pouco
tempo depois uma missão não longe daí. Toda essa
paróquia aproveitou da missão e se converteu.

Colin costumava dizer muitas vezes, ao falar dessas missões:
“Nunca sentimos maior alegria. Foram os dias mais belos de minha
vida”.
DIRETOR DO COLÉGIO DE BELLEY
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Padre Colin multiplica protestos e representações junto ao bispo.
Num mundo em que o exemplo de Napoleão, que, de obscuro oficial,
se fez imperador dos franceses, alimentando os sonhos de muitas
gerações, de Julien Sorel, Rastignac, Raskolnikov30 e outros, Colin
tem a vantagem de não ser presunçoso. Não lhe falta lucidez sobre as
próprias deficiências e as de muitos de seus confrades, nem sobre a
falsa boa consciência que se esforça por esquecê-las. “Nós somos quase
todos do campo”, costuma dizer. “Por isso é mais cômodo chamar
de ‘simplicidade’ a falta de educação ou cultura”. Sabe que o estilo
solene da linguagem, aprendido nos grandes autores sacros, espécie
de “langue de bois” [blá-blá-blá], que estava de moda naquele tempo, é
pena de pavão que não engana ninguém e irrita mais do que faz rir,
nada mais faz do que esconder “os erros de linguagem cometidos na
conversa”. Sua consciência de responsável o leva a reparar as faltas de
habilidade dos outros, quando está presente. Basta lembrar o episódio
de fim de missão com padre Jallon. Em outros casos, nada pode fazer.
Ficará pouco à vontade em saber que tal confrade, de talento antes
modesto, aceita sem complexos pregar numa catedral, etc.
O desafio, desta vez, preocupa-o. O catecismo da paróquia não é
senão uma preparação longínqua para a gestão de um estabelecimento
de cultura: há grandes nomes entre os alunos, como houve pouco
tempo antes Lamartine e seus amigos. Uma parte da juventude que
aí se encontra está também muito longe da infância. Não são raros os
alunos de 20 anos. Alguns se preparam para o sacerdócio.
Entretanto, o colégio acompanha a chegada, na Páscoa de 1829,
para suceder ao diretor que tinha acabado de falecer, de um dos
missionários que tinham sido hospedados num corredor durante
quatro anos e recebidos à mesa, sem muita consideração, quando
aí se encontravam. Padre Colin conduz o ano escolar a bom termo.
Aproveita o período de férias para se atualizar acerca das novas
funções e preparar um início de ano escolar que atenda a seus desejos.
Aí, outra vez, é preciso dizê-lo, descobre em si talentos que esperavam
o momento oportuno para se manifestar. A força de caráter, que
até agora havia ficado restrita ao uso privado, é levada ao nível das
exigências públicas: autoridade, dom quase natural; firmeza, que,
longe de fraquejar diante da dificuldade, a transforma em exercícios
de treinamento; enfim, sentimento de segurança pessoal, a ponto de se
dar ao luxo de se sentir à vontade. Como não faltam as dificuldades,
introduzidas na comunidade dos alunos e mesmo na dos professores

A terceira etapa não foi prevista. O bispo de Belley, que conhece bem
seu pessoal, interessado por aquilo que tinha percebido no decorrer
desses anos, especialmente a inteligência apostólica do missionário,
sua habilidade com as crianças e sua eficácia, pede que Jean-Claude
Colin assuma a direção do colégio da cidade, que também é seminário
menor.

30 Os três são personagens de importantes romances do séc. XIX: Sorel, de O vermelho e o preto (Stendhal); Rastignac, de Comédia humana (Balzac); e Raskonikov, de Crime e castigo (Dostoievski). [n.t.]
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pela Revolução de julho de 1830 e pelo jornal L´Avenir, essas se tornam
excelente ocasião para lhe forjar o caráter de diretor.
A inteligência, já observada pelo bispo, adapta-se a esse mundo
novo. A leitura do Traité des études [Tratado dos estudos] de Rollin 31, o
clássico do tempo, a lembrança dos anos de seminário, a observação
feita sobre os locais durante o tempo de residência na casa, o último
trimestre escolar, as ideias próprias de um homem de 39 anos, são
motivo para uma circular ao pessoal do colégio, antes do início
do ano escolar. Essa circular, depois de a Sociedade adquirir certa
notoriedade nessa questão, não deixará de interessar aos profissionais
da educação. É verdade que, sobre o fundo decorativo que constitui
as estruturas do colégio jesuíta e os costumes da época, aparecem
elementos que chamam a atenção: a ideia da comunidade educativa,
formada por todos os responsáveis; a atitude de “bondade, doçura,
civilidade e firmeza”; a preocupação com a verdade na vida e na
palavra; o esforço de compreensão que conquista os educadores; “o
respeito e afeição das crianças e a confiança dos pais”. A tradição dos
colégios maristas, desde o começo, reconhece aí as primeiras atitudes
educativas fundamentais e posteriormente desenvolvidas.
Entre as numerosas histórias que se referem a essa época e que
primam pela abundância de testemunhas e pelas circunstâncias difíceis
do ano de 1830, as mais típicas são as que tratam das disposições
aparentemente contraditórias: firmeza sem concessões, que se traduz
na expulsão de alunos; uma primeira reputação de diretor exigente;
atenção admirável à individualidade de cada aluno; encorajamento
e paciência para ajudar na recuperação escolar ou moral; apelo aos
sentimentos de confiança e superação, tudo isso com compreensão
das situações de qualidade psicológica excelente. Trata-se mais de
contraste do que de contradição: não é possível reduzir sua maneira
de agir a princípios exclusivos ou por demais limitados, o que, em
educação, é bom sinal.
O novo campo apostólico confirma quão interessante é essa
fórmula-talismã. A missão da educação cristã dentro do ensino é bem
do tipo “desconhecido e escondido do mundo”, do tipo de ação de
longo prazo, sem grandes satisfações imediatas. As sérias dificuldades
de 1830 em nada dissuadem Colin a deixar o ensino. Ficará no cargo
mais tempo do que havia pensado. O bispo o libera em 1836, para que
possa se ocupar das novas responsabilidades, mas o convida a voltar
em 1838. Quando, em 1845, padre Colin deixa a outros a direção de
Belley, vai cuidar da fundação de colégios maristas em outros lugares.
31 Charles Rollin (1661-1741), historiador, professor de retórica e teólogo jansenista. [n.t.]
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TRÂMITES EM LYON, PARIS, BELLEY E ROMA
A quarta experiência, que não constitui rigorosamente uma etapa,
Jean-Claude Colin a vive ao longo de todos esses anos, desde 1817
até 1836. Corresponde a seus esforços na realização do projeto da
sociedade religiosa, no trato com dignitários da Igreja e do mundo.
Para ele, a expressão “mover céu e terra” faz todo sentido e é o
principal tema de muitas orações.
Mover a terra parece mais difícil. Tinha começado com os vigários
gerais de Lyon: resposta negativa do primeiro, moratória do segundo.
Visitou o bispo de Grenoble e o vigário geral de Puy, e escreveu ao
bispo de Pignerol, no Piemonte, de grande reputação e que lhe deu o
conselho de escrever a Roma. Em fevereiro de 1819 escreveu a primeira
carta, que nunca chegou ao destino, e a segunda, em novembro de
1819, que foi recebida, mas perdeu-se nos arquivos. A terceira, em
janeiro de 1822, é dirigida, desta vez, ao próprio papa, e a resposta
vem no mês seguinte. O papa convida os signatários da carta a entrar
em contato com o núncio em Paris.
Na verdade, essa correspondência se faz com discrição e devoção.
Fala o pároco titular Pierre Colin:
Quanto aos senhores Colin, nada divulgavam
em Cerdon, mesmo quando receberam o breve
do papa. Nenhum dos párocos da vizinhança,
nem os paroquianos, nem outras pessoas sabiam
de seu projeto. No dia em que os senhores Colin
receberam a resposta de Roma, foram tomados de
tanta alegria que, antes de abri-la, foram à igreja
para agradecer a Deus.

Dirigem-se à capital, plenamente obedientes ao papa e com muita
esperança. Viagem de três dias, em pleno inverno, sob o toldo da
diligência. Esperam várias horas na antecâmara, sem saber que é
preciso se fazer anunciar. O vigário de Cerdon não conhece a arte das
viagens, tampouco a das audiências. A ida e o retorno consomem 15
dias. Pelo menos encontram o núncio, o arcebispo de Paris, o ministro
dos Negócios Eclesiásticos e o superior da igreja de São Sulpício,
sempre com boa acolhida e encorajamento.
Segunda viagem na primavera de 1823, com mais experiência.
Bons conselhos. Mas, como o papa acaba de erigir a diocese de Belley,
o núncio remete o processo ao bispo recém-nomeado para essa sede.
Paciência, paciência, paciência!
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Enfim, sinais de esperança surgem no horizonte. O bispo de
Belley, logo na posse, autoriza Jeanne-Marie Chavoin e Marie Jotillon
a iniciar a obra. No ano seguinte, no início de 1824, é o novo bispo de
Lyon, interessado no que concerne ao ensino, que concede autorização
calorosa a padre Champagnat para a obra dos Irmãos. Nem tudo está
perdido para os Padres. Em outubro do mesmo ano, padre Déclas, um
dos padres do grupo de Fourvière, é autorizado a se juntar aos irmãos
Colin. É o primeiro passo para os três ramos.
Nos anos seguintes, não há nada mais que fazer, além de se viver.
Os irmãos e as irmãs se multiplicam. O grupo dos Padres, agora em
Belley, se fortifica, assegurando assim mesmo as missões de Bugey,
na qualidade de “missionários diocesanos chamados maristas”, e
em seguida a animação do colégio. Como na diocese de Lyon existe
o pequeno grupo de sacerdotes ao redor de padre Champagnat,
organiza-se, em sinal de esperança, um encontro dos dois grupos em
1830, no qual padre Colin é nomeado “superior central”. O primeiro
retiro em comum acontece em 1831, com 18 aspirantes. Em 1832, os
dois grupos têm cada qual sua casa.
Jean-Claude Colin, nomeado “superior central”, julga oportuno
retomar as negociações para a aprovação da Sociedade. O núncio de
Paris, agora cardeal da Cúria Romana, aconselha-o a ir a Roma. Após
algumas dificuldades, em 1833, parte para Roma, acompanhado de
dois confrades e munido de seu projeto de Regra e de cartas episcopais
de recomendação. Mais uma vez, há muita inexperiência. Perdem o
navio em Marselha. Embarcam então em um navio mercante, sem
nenhuma comodidade. Mal resistindo à tempestade, o barco gasta
mais de dez dias para aportar próximo a Roma. Ao chegar em meados
de setembro, descobre que a ocasião não é adequada para tratar
dos projetos em mão, porquanto a Cúria está de férias mês e meio.
Compensam a espera com peregrinações, estudos e um pouco de
turismo. Quando os dois acompanhantes, padres Chanel e Bourdin,
retornam a Belley, levam, pelo menos, a lembrança da audiência com
o papa.
Padre Colin fica ainda três meses e meio e começa a tomar
contato com cardeais e com os serviços da Cúria. Discute em latim,
pois não conhece o italiano. Com exceção de algumas indulgências
para a Ordem Terceira, volta de mãos vazias. Sua congregação de
quatro ramos não entra na categoria e na experiência da Igreja. Os
textos não estão em ponto de aprovação e, além disso, questionam
se a congregação é necessária. Ele tinha pregado a si mesmo a santa
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indiferença. Agora terá meses para nela se exercitar. Nada de resposta
de Roma. Felizmente, porque, como se saberá mais tarde, as respostas
que se preparavam eram negativas.
É preciso que um antigo prefeito apostólico, que vive em Lyon,
apresente a ideia que provoca uma saída imprevista para toda essa
espera. O emérito propõe ao confrade e ao padre Colin que sejam
incluídas, no projeto congregacional, as missões distantes e novas
das ilhas da Oceania Ocidental. Surpresa! O projeto é aceito. Tudo
se regulariza em menos de um ano. O confrade é nomeado bispo e a
Congregação dos Padres Maristas recebe a aprovação: 29 de abril de
1836.
Vinte anos se passaram da missa de Fourvière. Pode-se ler a
história dessas diligências com olhar crítico. Padre Colin não é o
último a perceber: acaba de receber aulas para seu futuro ofício de
administrador. Mas, conforme seu costume, faz uma leitura de fé.
Sua inexperiência lhe parece precisamente um sinal: “Por meio da
minha fraqueza se manifesta mais fortemente a força de Deus”, dizia
são Paulo. O último ato que associa a outorga da aprovação à missão
nos extremos está carregado de significado. Deus tem seus planos e
sua hora.
O lema “desconhecido e escondido no mundo” está em festa.
O “pequeno Colin” dos afazeres modestos não tinha se tornado
Napoleão, mas se amplia o contraste entre o seminarista silencioso
que escutava Jean-Claude Courveille e o responsável dessa equipe
de sacerdotes, ainda modesta, mas a quem a mais alta autoridade
da Igreja pede que leve o evangelho até a Oceania. De fato, que se
sabe dessa região? Os mapas do explorador James Cook não têm 50
anos. Não é um continente: são ilhas, milhares de ilhas, muito longe
e desconhecidas até essa data, escondidas – e como! – aos olhos do
mundo.
SUPERIOR GERAL DA SOCIEDADE DE MARIA
Cinco meses mais tarde, em 24 de setembro de 1836, os 20
sacerdotes que formam o efetivo total – quatro do grupo de Fourvière
e 16 que, em seguida, a eles se juntam – reúnem-se para emitir os votos
da profissão religiosa e eleger Colin superior geral. “A Sociedade de
Maria estava formada!”, exclama um deles. “Não era mais da diocese
de Lyon ou de Belley, era católica”, isto é, universal. Nesse dia, padre
Colin torna-se superior geral, eleito por unanimidade.
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Governará durante 18 anos. Superior geral, a expressão se
assemelha à linguagem dos militares e à dos empresários de nossos
dias. As funções, na realidade, muito se assemelham às de um diretor
executivo. No começo, há 20 confrades: 16 trabalham em seis casas
diferentes e quatro partem para a Oceania. Dezoito anos mais tarde,
serão 258 confrades, 25 estabelecimentos na metrópole32 e um em
Londres, e um número assaz considerável em estações missionárias
nas ilhas do Pacífico.
Padre Colin está no vigor da idade. Tem 46 anos. Os 20 anos
passados desde a ordenação, os cargos ocupados e os esforços
despendidos para a aprovação da Sociedade lhe proporcionaram
excelente preparação. Suas disposições interiores estão longe da
ambição e dos sonhos de promoção social, características de seu
tempo ou de todos os tempos, muito longe também da solenidade que
marca os dignitários eclesiásticos de então. Antes, fazem parte do
bom humor: “Ah, sim, fundadores! Ah, famosos fundadores! Deus
nos conduz. Algumas vezes obedecemos. Muitas vezes, resistimos,
somos empecilhos, é o que somos!”.
Tem consciência cada vez mais clara do que constitui o caráter
e o espírito dessa Sociedade. A imitação de Maria e dos apóstolos,
a arte de trabalhar como “desconhecido e escondido do mundo” e a
permanente visão de fé que corresponde a essa atitude são elementos
de vida não só espiritual, mas também pastoral. Esses elementos não
representam uma volta sobre posições de distanciamento do mundo,
mas são o modo de viver, não importa onde e nem em que função ou
emprego. A experiência dos variados ministérios e os contatos com
todos os níveis da hierarquia eclesiástica lhe ensinaram a descobrir,
sempre mais, em que consiste esse modo. Ele fixa nos rascunhos
da Regra, sempre remanejados, certo número de pontos por meio
dos quais é possível determinar onde aparece seu modo de viver:
na atitude geral de simplicidade e de discrição, no sorriso diante da
tentação da vaidade, no trajar, no mobiliário, nas casas, no estilo de
vida, na pregação e no confessionário, no exercício da autoridade e
na pedagogia, nas relações com as autoridades, com o clero, com as
outras congregações, etc.
A aparência corresponde sempre às duas fotografias de que já
falamos.
O rosto da primeira, tanto quanto se possa reconstituir, se firmou
e obviamente se enrugou um pouco, e ocasionalmente se endureceu.
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O que era impressão de ausência desapareceu. Nota-se aí a percepção
fácil e a reação rápida diante dos problemas ordinários da vida. A
atenção vai para os mais importantes.
Mas, na verdade, como trabalha esse diretor executivo de
congregação religiosa quando trata de “grandes projetos”? Seus
confrades já se tinham feito a pergunta, e o tema lhes parece muito
revelador.
Sua concentração se manifesta em vários tempos. O primeiro é o
da reflexão pessoal e silenciosa: “Quando surgia um grande projeto,
importante para a Sociedade, esquecia e deixava todos os demais,
adiava para outra ocasião tudo o que era possível”. E nada de reuniões.
Andava de um lado a outro da casa, olhava sem
ver ou via sem olhar, refletindo sobre o projeto.
Mesmo conversando, rindo e ouvindo os demais,
seguia sempre seu projeto, como ele mesmo no-lo
tem dito. Orava sem cessar. Muitas vezes era visto
movendo os lábios, até no almoço.

Isso causa, por vezes, impressão desagradável: “não sabe nunca o
que quer”, “está cheio de dúvidas e incertezas”. Tem consciência disso:
“Fala-se que eu não me mexo. Não faz mal, ando de meu jeitinho e
chego sempre em tempo”.
O segundo tempo é o da palavra. Tanto a palavra franca com os
confrades de confiança como, sem dúvida, a palavra nas reuniões do
conselho. O homem da segunda foto penetrou até nos projetos mais
importantes e se desforra do outro, o da primeira foto. Essa palavra
surpreende, porque é abundante, familiar e vai em todos os sentidos,
o que os espanhóis chamam de “pensar falando” e os americanos de
brainstorming [tempestade cerebral].
Quando estou sobrecarregado, preciso me
descontrair um pouco. Com vocês, senhores,
descanso, digo o que sinto em meu coração. Isso
me faz muito bem. Falo das contrariedades que me
fazem sofrer tal bispo ou tal projeto. Mas estou com
amigos e isso me desafoga. Dir-se-ia, por vezes,
que vou desordenar tudo, mas quando tenho de
agir é diferente. Seria eu o primeiro a resistir, se
quisessem que agisse com a vivacidade das minhas
palavras.

32 Referência à França, que na época mantinha colônias em várias partes do mundo, inclusive na
Oceania.
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Os íntimos de Colin estão acostumados e têm consciência do que
se passa então:
Quando tinha necessidade de desabafar, deixavamno dizer tudo o que lhe pesava no coração. Dizia:
“Farei isso, direi aquilo”. Muitas vezes eram
medidas ou palavras que não teriam sido nem
discretas nem prudentes. Ele procedia nessas
circunstâncias como a criança que tem necessidade
de dizer aos seus amigos o que sente.

Chega a ponto de se irritar realmente contra os que escolhem
algumas palavras de suas palestras e dão a elas, até nas palestras de
retiro, um valor que não têm. “Minha maneira de falar é diferente de
minha maneira de agir”.
As reuniões do conselho duram horas. Iniciam-se e terminam não
importa quando. “Interrompendo toda a ocupação, reunia o conselho
de dia, de noite, durante as refeições, nos recreios. Comia-se às vezes
à 1h30 da tarde, em vez do meio-dia. Outras vezes, terminava-se às 11
horas da noite”. Um dos mais antigos observa:
Certamente iríamos contra as intenções do Padre se
o tomássemos por modelo nessas coisas contrárias
à ordem comum. Então tudo estava em desordem.
Ninguém conseguia cumprir sua tarefa e seguir a
regra comum. A cozinha e muitas outras coisas se
encontravam em desordem. Se um superior local
agisse como ele, seria demitido.

São Domingos apoiaria quem desse a tal desordem um título como
“privilégios de fundador”.
Mas suas intervenções deixam lembrança duradoura nos
conselheiros e outros confrades convidados para essas reuniões. Ele
os convida para prepará-los às responsabilidades administrativas.
Eles admiram primeiramente “seus ricos e vastos conhecimentos”:
Quando se tratava dos projetos, e depois que cada
um tinha dado sua apreciação, o Padre falava. Ele
aprofundava, aprofundava. Ficávamos estupefatos,
quase esmagados, em face de seus conhecimentos.
Era aí que ele se manifestava por completo, que se
mostrava a um nível que deixava surpresos todos os
membros reunidos.
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Tentam fazer a prova ao contrário: em sua ausência, “as questões
não tinham a profundidade que lhe imprimia sua palavra, o horizonte
se restringia. As dificuldades se multiplicavam, onde uma palavra dele
as esclarecia, ou desapareciam, onde sua perspicácia descobria mil
obstáculos”. Outro aspecto que muito os impressiona é a perspectiva
religiosa de sua reflexão: “Aí se aprendia a conhecer o espírito de fé
que animava suas diligências, a extensão de seus conhecimentos, a
prudência, a firmeza e a modéstia de seu agir, a humildade e a força
com que perseguia seu objetivo”.
Padre Mayet apresenta com humor o último momento de toda a
operação, a decisão:
Enfim, após ter rezado muito, refletido, falado
por horas inteiras, metade dos dias ou parte da
noite, quando se sentia bem calmo, quando não
havia nele nenhum movimento brusco, não mais
esses impulsos da natureza a que todo homem está
sujeito, tomava a decisão diante de Deus, e pronto:
não se pensava mais no assunto.

Esse modo de agir é o das circunstâncias imprevistas, mas é
também o do trabalho de criação: as novas fundações e a organização
que implicam, tanto para a Oceania como para a metrópole. É evidente
que gosta desse gênero de negócios. “Nada lhe dava tanta energia
e força quanto as contrariedades. Surgindo alguma dificuldade,
retomava a vida. Ele mesmo o confessava”.
Que acontece, então, “quando não tem mais negócios sob sua
responsabilidade”? A personagem da segunda foto, neste período, se
consolida dia a dia, e de maneira muitas vezes inesperada.
Ele, que era escrupuloso e que pedia conselho a seu diretor por
ninharias, não suporta mais esse gênero de coisas. Em face dos que
o procuram com os mesmos problemas que ele costumava submeter
ao padre Cholleton, “custa a se conter para não se impacientar”.
Descobre certa lealdade que se alimenta de humor: “Penso que, se
o bom Deus fosse como nós, certamente riria de todos esses cálculos
que fazem alguns”.
Diante dos problemas de vocação, de noviciado, de formação,
conserva e até desenvolve a mesma liberdade de que se valia com
os alunos de Belley. Os confrades ficam perplexos em face disso.
As decisões que toma em relação às pessoas que não obedecem aos
princípios por ele fixados causam, em mais de um caso, embaraço
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aos confrades. A consideração psicológica associada às circunstâncias
justifica as aprovações ou as dispensas. Por vezes, é a bondade e o
sentimento de misericórdia que, na dúvida, fazem pender a balança.
Coisa curiosa, Colin se torna nervoso: “Tem tantas atividades e tão
forte necessidade de ação que ocupa tempo considerável em ninharias,
como a colocação e arranjo de um cartaz, ou algum conserto de
pouca importância”. Causa até perturbação para seus subordinados,
“envolvendo-se em tudo o que lhes dizia respeito”, “querendo agir
demais e meter-se demais no detalhe”. Rezam para que ele tenha
grandes problemas com os quais se ocupar, pois assim pode “esquecer
o resto”.
Sem ministério determinado e mais livre em seus movimentos,
parece colocar todo o prazer em viver “desconhecido e escondido”,
seja na vida particular seja nas relações com os grandes da Igreja.
Alguns comentários se tornam célebres: “À primeira vista, parecia um
desses bons velhos párocos interioranos, muito simples e tímidos, que
não sabem o que fazer para não aparecer, e ao mesmo tempo cheios de
bondade”; “Quando foi ao bispado apresentar seus votos aos cônegos
e secretários, parecia o último dos maristas”. Há o episódio do bispo
inglês que vai à casa de Puylata e pede ao pequeno sacerdote, que julga
ser o porteiro, para o conduzir ao superior geral dos Padres Maristas:
porteiro e superior são a mesma pessoa.
Padre Poupinel, que tinha ido com ele na viagem a Roma, em 1842,
relata que era normal para ele viver segundo sua fórmula: o que disso
se afastava o aborrecia, e fazia o possível para evitá-lo. O alojamento
escolhido lhe parece bem “pequeno e incômodo”, “mas, aos seus
olhos, tem a grande vantagem de nos manter escondidos”. Onde não
há necessidade de dar a conhecer seu título, apresenta-se como “padre
francês” ou, às vezes, “padre marista”. São abundantes os pormenores
de sua modéstia com os cardeais, que, aliás, o apreciam: “Homem
como esse quase não se vê mais”, diz seu principal interlocutor, cardeal
Castracane. Um dos eclesiásticos desses ambientes fica de tal maneira
impressionado por essa simplicidade que já o vê num nicho ainda livre
na Basílica de São Pedro, ao lado de santo Afonso de Ligório.
Se Colin agrada aos membros da Cúria, é indiscutível que também
tenha considerável ascendência sobre seus confrades. Isso tem que
ver com sua inteligência, seus conhecimentos, o espírito de fé que o
anima, as qualidades religiosas que eles gostam de destacar. Mas vem
igualmente, como se diria hoje, do carisma de comunicação.
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Distante das primeiras improvisações, encontra seu estilo pessoal,
simples, direto, marcado por muito bom senso. Da maneira romântica,
sobra-lhe a facilidade para a exclamação, que contribui, aliás, para
dar vida a seus colóquios. Os ditos de ordem espiritual, que ele semeia
sobre os diferentes aspectos da vida marista, nada têm de abstrato.
Organizam-se ao redor de experiências concretas da vida interior e
sacerdotal. A própria forma de expressão parece ter sido brilhante,
com muitas variações de tom, momentos de diálogo espontâneo, de
riso e de sorriso, e um jogo de semblante bem ao modo da segunda
foto.
As famosas palestras após a refeição, que duram, às vezes, horas
inteiras, parecem muito longe de gerar compunção, como poderia
sugerir as palavras de seu primeiro biógrafo. Estão longe também
da impressão, produzida por excertos escolhidos, de um senhor que
sempre tinha razão. As lembranças de padre Mayet, conservadas no
primeiro livro de padre Coste33, restabelecem o que devia ser a verdade
dessas reuniões:
Quem não viu, não pode imaginar o abandono e
a simplicidade que reinavam nas conversações. Os
jovens maristas, que até agora estiveram ocupados
alhures em seus estudos, estavam maravilhados,
aproximavam as cadeiras perto do Padre, e todos
estavam como suspensos de seus lábios. Contavanos o que tinha acontecido nos começos da
Sociedade, em suas viagens a Roma. Falava-nos
dos pedidos que eram solicitados, dos missionários,
de suas cartas. De tempo em tempo, lançava flechas
ardentes que abrasavam os corações ou proferia
algumas dessas palavras monumentais que, de um
só golpe, expressam todo o espírito da Sociedade.
Dizia uma palavra a um e a outro, gracejava com
este, provocava aquele, sem nunca ofender, e muitas
vezes toda a comunidade se punha a rir com ele.

Ao longo dos anos, com efeito, vai falar muito. Pode ser surpresa
para alguns ver que isso não se limita ao noviciado, às visitas, às
conferências espirituais e aos retiros. Como vimos, gosta muito de
falar no fim das refeições. Certamente provém da evolução de seu
caráter e do espírito de família da casa, mas a questão se explica
também pela idade dos primeiros maristas. Muitos são sacerdotes que
chegam com a bagagem de sua formação, com os costumes do clero
33 Gabiel Claúdio Mayet, Quelques souvenirs sur Jean-Claude Colin, choisis et presentes par Jean Coste, S.M.
[Algumas lembranças sobre Jean-Claude Colin, escolhidas e apresentadas por Jean Coste]. Roma, 1981.
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diocesano, isto é, com experiência muito diferente. O noviciado, às
vezes abreviado ou envolvido com outras atividades, não representa
um tempo muito longo para assimilar bem o espírito do projeto. Então
elabora o tema, reflete sobre a vida cotidiana, aproveita as ocasiões
que se apresentam, e introduz, em seus comentários, lembranças de
Cerdon, de Bugey, do colégio e até dos encontros com a hierarquia de
Belley, Paris e Roma, que constituem já “certa tradição marista”, com
linguagem da vida vivida. Esse espírito é a razão de ser da Sociedade
e atribui muita importância à sua difusão. Escolhe seus homens para
os postos onde o peso da orientação dele é mais evidente e, cioso de
dar bom início à obra, chega ao ponto de reservar para si a aprovação
dos candidatos.
Sobre esse pano de fundo se desenvolve abundante e multiforme
ação. A agenda dos conselhos de administração vive carregada.

GRANDES EMPREENDIMENTOS: MISSÕES
LONGÍNQUAS NA OCEANIA
Para começar, as missões distantes. A iminência da primeira
partida, a visão de fé que relaciona o envio a essa missão e a aprovação
da Sociedade, os problemas de coração, de profunda sensibilidade,
causados por essa aventura, fazem da Oceania, desde o começo e ao
longo de seu tempo como superior, um lugar privilegiado.
O primeiro grupo se constitui de oito pessoas: o bispo, quatro
padres, entre os quais padre Chanel, protomártir e primeiro santo
da Oceania, e padre Bataillon, futuro bispo de Wallis, e três irmãos.
Todos prontos para partir, 15 dias após a cerimônia dos votos. Há
entusiasmo nos preparativos. A Propaganda Fidei em Roma e o
arcebispo de Lyon ajudam financeiramente. A própria família real
da França, que o bispo havia visitado, oferece alguns presentes.
Surgem diversos contratempos. Em dezembro começa a viagem de
navio, que vai durar um ano. As correspondências, por isso, não são
muito numerosas. Vai se saber pela primeira carta que um dos padres,
Bret, faleceu no navio. As notícias da chegada, muito tempo depois,
informam que quatro missionários se encontram em duas ilhas a 200
km uma da outra, e os outros três, entre eles o bispo, estão numa ilha
da Nova Zelândia, a 2.500 km das duas primeiras.
É necessário citar esses números, pois há muito irrealismo. Esses
filhos de colonos, que nunca haviam saído de suas regiões e nunca
tinham visto o mar, exceto padre Chanel, veem-se lançados numa
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aventura fora de proporções com sua vida anterior. As diferenças
de escala entre o mapa do Pacífico e o da diocese de Belley soam
estranhas, especialmente ao bispo responsável.
Entre 1839 e 1840, em três datas diferentes, padre Colin envia
cerca de 30 padres e irmãos, mas logo se dá conta dos erros de ótica e
de organização. O martírio de padre Chanel, em 28 de abril de 1841,
que havia recebido uma única visita em três anos e meio e nunca tinha
tornado a ver seu bispo, acrescenta todo o teor de emoção às suas
reflexões. Por isso vai propor à Propaganda Fidei uma organização
muito diferente da que foi prevista: a constituição de certo número
de vicariatos apostólicos, que permitam um pouco mais de coesão,
apesar das distâncias sempre consideráveis.
Em pouco tempo vai se preocupar também da logística, instalando
uma procuradoria em Sydney, na Austrália, situação que lhe parece
bem cômoda, e encorajando um comandante da Marinha Francesa,
membro da Ordem Terceira, a organizar um serviço de correio
marítimo entre as ilhas.
Entre 1836 e 1849, envia 117 missionários: 74 padres e 47 irmãos,
“os melhores de seus filhos”.
A sensibilidade paterna é colocada à prova: 21 desses missionários
encontram a morte nessas ilhas, diversos por martírio, como
padre Chanel. Os confrades que partem têm consciência de que
provavelmente não voltarão. As dificuldades de transporte, as doenças
tropicais e a morte violenta constituem razões suficientes para tornar
muito incerta qualquer previsão de retorno. Com padre Colin, citam
a frase de Cristo: “Eu os envio como cordeiros no meio de lobos”.
Esse pensamento do Senhor tem uma atualidade que não escapa a
ninguém.
A dispersão dos missionários pelas ilhas, em condições de
solidão e de pobreza visíveis, fornece aplicações extremas ao refrão
“desconhecido e escondido no mundo”, por muito tempo parte de
seu programa. Padre Colin compreende as razões dos bispos, que
almejam tomar pé em outras terras, mas luta com eles, neste ponto,
renunciando, em 1849, a enviar novos contingentes. Extraordinárias
epopeias se sucedem então: de dom Bataillon, em seu arquipélago; de
dom Douarre, na Nova Caledônia; de dom Colomb, nas ilhas do Norte.
Isso provoca a admiração, eleva o espírito de fé, mas causa frustração
pelo menos equivalente ao sofrimento que aí se experimenta.
Vive-se uma página da história humana e religiosa por assim dizer
excepcional. “A imitação de Maria e dos apóstolos”, realizada pelos
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filhos, não está abaixo das ideias e sonhos do vigário de Cerdon. O
dinamismo demonstrado é da mesma força dos Atos dos Apóstolos.
Novamente, “o sangue dos mártires é semente de cristãos”. A 20
km de distância, a morte dessas “testemunhas da fé” se une à das
pequenas santas de Jeanne-Marie Chavoin.
GRANDES EMPREENDIMENTOS: MISSÕES NA
FRANÇA E COMUNIDADES RELIGIOSAS
Além disso, há o trabalho na metrópole. Foram calmos os primeiros
anos após sua eleição em 1836. Padre Colin, quando não se ocupa da
Oceania, organiza o que é necessário à vida da Congregação: noviciado
e casa de estudos. A casa de Belley, chamada La Capucinière, é
grande e prática, suficiente para o momento. Ele mesmo reside aí e
pode supervisionar os inícios da obra. Em 1838, o bispo lhe pede que
reassuma o colégio de Belley, que havia deixado em 1836. Esforça-se
para colocar pessoas responsáveis, mas no começo sua presença se faz
necessária, e isso o retém na cidade.
Agora, como está de mãos livres em relação à diocese de Lyon,
preocupa-se com duas instalações: uma em Lyon, que é a posição mais
central, onde se encontra um pensionato mantido por membros da
Ordem Terceira; outra em Saint-Etienne, a 10 km dos irmãos de padre
Champagnat. Organizam-se aí duas equipes de missionários. Padre
Humberto vem de Belley, como já foi dito, para iniciar a equipe de
Saint-Etienne, que tem pouca experiência. Para não perder tempo, os
de Lyon treinam com os locatários do imóvel onde vivem, os militares
que têm residência no quarteirão e o abrigo de mendigos.
Apelos mais distantes vêm a partir de 1838. O Oeste da França,
em primeiro lugar, pede pregadores. Padre Convers, enviado à região
de Angoulême e de Cognac, ficará ali por 20 meses, sendo uma figura
missionária muito importante, pode-se dizer digna de são Francisco
Régis. Esses 20 meses vão se tornar a grande página da “tradição
marista”. A fama do padre fará com que a Sociedade seja chamada,
em 1839, à região de Bordeaux e, em 1843, à de Agen: ficarão
encarregados dos santuários de peregrinação em Verdelais e mais
tarde em Bon-Encontre. Em 1840, no centro da França, na diocese de
Moulins, começa uma presença muito ativa com missões.
Padre Colin reside nesse momento ora em Lyon ora em Belley.
Tende a se fixar em Lyon. Como o número dos candidatos aumenta,
transfere o noviciado para essa cidade, deixando La Capucinière ao
escolasticado, ou seminário, cuja direção está a cargo de um bom
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teólogo, padre Favre. As duas casas de formação têm nomes poéticos,
pois a do noviciado, que até agora ocupava a escola da Ordem Terceira,
passa a se chamar “Favorita”.
Em Belley, Colin trabalhava com madre São José e as Irmãs
Maristas. Em Lyon, tem mais contato com os Irmãos de Padre
Champagnat. Este falece em 1840, após deixar o irmão Francisco
como diretor-geral de sua obra. Colin ajuda-os nos projetos de união,
em 1842, com uma congregação de Valence e, em 1844, com outra
de Viviers. Há também colaboração com as missões da Oceania. Os
Irmãos almejam fazer parte da mesma sociedade que os Padres e
apresentam uma petição nesse sentido, que será levada a Roma. Em
1842, acontece a segunda viagem de Colin à cidade eterna, onde não
só faz à Propaganda Fidei as propostas para Oceania, mencionadas
acima, mas vai atrás, a despeito da recusa de 1833, do reconhecimento
dos quatro ramos da Sociedade. A consequência das novas negativas
da Cúria Romana é a decisão definitiva de uma separação jurídica
dos Padres, dos Irmãos e das Irmãs.
A importância tomada pelas missões da Oceania e confirmada
pela última visita a Roma está na origem de três fundações. Procura
uma residência temporária em Paris, onde se resolve a maior parte
dos problemas administrativos dos missionários, que habitualmente
partem do porto de Havre. Busca outra em Toulon, que também
é cidade portuária. E uma terceira em Londres, para lhes permitir
aprender e praticar a língua inglesa, indispensável em boa parte
da Oceania. Em 1843, haverá casas em Paris e em La Seyne-surMer, perto de Toulon. A fundação de Londres, apesar dos contatos
realizados nesse ano, se consolidará apenas em 1850.
Na década de 1840, as residências dos missionários na França
progridem e fazem um trabalho considerável. O êxito de padre
Convers no Oeste persuade padre Colin a instalar perto dele um
centro de formação marista, com noviciado e escolasticado. Às casas
já existentes se acrescenta a de Gard, em 1846, ao mesmo tempo
residência e centro de peregrinação de Nossa Senhora de Rochefort,
e, depois de 1850, as de Toulon, de Valenciennes e de Riom. A casa
de Paris é mais que lugar de passagem. Seus membros permanentes
fazem dela residência com múltiplas atividades. Há bom número de
maristas ocupados numa dúzia dessas casas destinadas às missões do
interior, “missões junto aos fiéis”, como definem as Constituições, em
contraste com as que se fazem longe, isto é, “junto aos infiéis”. À obra
da missão praticada no Bugey, como vimos anteriormente, acrescentase uma lista de serviços na casa e na cidade em que se encontra a
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residência: obras de piedade, reuniões de oração, associações,
confrarias, adoração noturna, obras de catecismo e instrução religiosa
nas escolas, capelanias de comunidades religiosas, de prisões, das
forças armadas, de obras sociais, etc.
GRANDES EMPREENDIMENTOS:
O ENSINO E OS COLÉGIOS
Circunstâncias diversas estão na origem de vários estabelecimentos
de ensino secundário. Padre Colin havia compreendido muito cedo,
ajudado nisso pelo exemplo dos jesuítas, os inventores de colégios três
séculos antes, que ensino colegial é excelente campo de apostolado,
e muito atual. É fácil perceber que a sociedade está em mudança.
Novas classes sociais vão governar o país, as mesmas que tinham
desenvolvido ou seguido a corrente dos “filósofos” do século 18 e que
tinham provocado a Revolução. Fala-se de “burguesia voltairiana”.
As manifestações públicas de irreligião e a oposição ao cristianismo
tomam as dimensões que conhecemos.
Diante dessa realidade, o ensino parece obra de apostolado de
longo prazo, que propõe a cultura, por certo, mas ao mesmo tempo o
olhar cristão sobre essa cultura. Numa época em que esta se difunde
com maior rapidez e em que a ciência multiplica as descobertas e
aplicações e se orgulha até de poder dar a última palavra em tudo,
o apostolado dos colégios não proporciona somente um pouco de
religião ao lado da cultura, mas a integração de ambos os valores, isto
é, o diálogo sempre possível, como se dirá mais tarde, entre cultura
e fé. É o contrário do conflito exterior com uma cultura considerada
muito intimidadora: trata-se da aceitação dessa cultura, com a ideia
básica de que o próprio Criador inventou a fé e a inteligência, e que
existe seguramente a possibilidade de acordo entre as duas.
Chateaubriand escreve, no começo do século 19, o famoso livro
O gênio do cristianismo, em que ele, o mais culto de seu tempo, põe às
claras a desinformação voltairiana e manifesta, pela história dos fatos
e ideias, o lugar que havia sido e permanecido sempre do cristianismo
na constituição e no desenvolvimento da cultura ocidental. Os
docentes cristãos desse tempo vivem com a ideia bíblica que tinha sido
retomada por Justino nos inícios do pensamento cristão, de que devia
haver uma convergência possível entre a experiência humana em busca
da sabedoria e a revelação divina. Homero, Sófocles, Cícero, Sêneca e
tantos outros, os grandes poetas e pensadores do mundo greco-latino,
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estudados por eles mesmos com muita probidade, tornam-se, desde a
Idade Média, que havia recopilado seus manuscritos, e passando pelos
jesuítas, que haviam feito deles o programa de suas “humanidades”,
os interlocutores privilegiados do Evangelho e do apóstolo Paulo.
A ideia profunda que inspira a Ratio studiorum34 é orquestrada pela
ambiência cristã de tipo familiar. As funções de “prefeito de divisão”
e de “diretor espiritual” expressam, a seu modo, o interesse pessoal
dirigido a cada um dos alunos, interesse conhecido não somente pelos
critérios de ordem intelectual, mas a partir de outros valores revelados
pela vida cotidiana da comunidade: relações, jogo, serviço, esporte,
artes, vida social e vida espiritual. O ambiente cultural criado pelos
jesuítas é mantido por meio de sessões acadêmicas, teatro, corais,
grupos musicais, etc. O clima espiritual é alimentado com as festas,
com a devoção marial que sabe encontrar as expressões de piedade
popular correspondentes a essa idade e com as famosas congregações
marianas, tudo com simplicidade e clima de família.
Alguns episódios dessa piedade marial permaneceram na tradição
dos colégios. Primeiramente, os milagres de Valbenoîte e de SaintEtienne, onde a estátua da Virgem, colocada no pátio de recreio
sobre um montículo feito de pedras sem cimento, ficou de pé em
meio ao desastre causado pelo riacho do lugar, que num belo dia
se transformou em torrente. A devoção que cercava essa imagem
conheceu novos desenvolvimentos no colégio de Saint-Chamond,
onde a estátua acompanhou os alunos, e continuou, ano após ano. A
imagem ainda se encontra no altar da grande capela. Uma cópia foi
colocada sobre um montículo semelhante ao de Valbenoîte, no fundo
de um dos pátios. Os ex-alunos desse colégio se lembravam da novena
de orações que eram feitas no pátio, antes da festa do milagre, e da
cantata, feita por corais, solistas, com orquestra ou órgão, composta
nos anos que se seguiram ao acontecimento, e que figura ainda, todos
os anos, no programa da festa.
Os alunos do colégio de La Seyne-sur-Mer tinham também colocado
uma imagem nos pátios, após a procissão e a consagração. Esperavam
um milagre, como seus colegas de Valbenoîte, e o obtiveram, quando o
colégio escapou da invasão noturna de insurretos de 1851, e também,
um pouco mais tarde, quando 15 de seus pais, levados como reféns
pelos mesmos insurretos, foram libertados.
Padre Colin está na origem de iniciativas inesperadas. Vem-lhe a
ideia de trazer de Roma o corpo de um jovem mártir dos primeiros
34 Ratio Studiorum ou Plano de estudos, foi criado no século 16 pelos jesuítas para uniformizar a
organização e o funcionamento dos colégios. [n.t.]
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séculos cristãos, são Vitório, e dá-lo de presente, mais especialmente
como exemplo e modelo, ao colégio de La Seyne. A cerimônia de
transladação é solene: urna, palma, espada, diploma de autenticidade,
panegírico, com paradas na igreja paroquial e no colégio, músicas de
um regimento do exército francês, tiros de canhão, autoridades civis e
religiosas, e mais de 15 mil pessoas.
A lei Falloux 35 de 1850 facilitará as fundações de colégios, mas
padre Colin e seus confrades não esperam essa data para trabalhar
nesse campo. Em meio às dificuldades e complicações da legislação
anterior, diversos estabelecimentos são fechados. Os Padres deixam o
colégio de Belley em 1845, mas, no mesmo ano, abrem um pensionato
em Saint-Etienne, Valbenoîte, transferindo-se em 1850 para SaintChamond, para se unir, a pedido das autoridades locais, ao colégio
municipal dessa cidade. Em 1847, outro colégio municipal é aceito em
Langogne. Em La Seyne-sur-Mer, em 1845, um preceptor de generosa
inspiração havia dado início à constituição de pequeno pensionato
que leva três anos de negociações administrativas para se tornar, em
1849, um colégio reconhecido. Esse colégio queima etapas, pois na
época de padre Colin comporta classes superiores preparatórias à
escola naval. Em 1853, após a lei Falloux, Colin aceita outro colégio
municipal em Brioude, a pedido do prefeito. Ademais, beneficiandose da nova legislação, funda um colégio em Montluçon.
No ensino superior, a sociedade assume três seminários maiores:
de Moulins em 1847, de Digne em 1849 e de Nevers em 1850.
***
Há o que se faz e o que se deixa de fazer. Não é indiferente
saber que, durante os 13 últimos anos de seu governo, padre Colin
recusou a fundação de 23 residências, duas das quais na Escócia e nos
Estados Unidos. Recusou também a fundação de mais de 12 escolas.
Isso, o mais das vezes, após pesquisa sobre os lugares, a cidade, a
oportunidade civil e religiosa, etc.
O ritmo de sua vida acelera-se com os anos: o número de membros
da sociedade se multiplica por 13. As estações missionárias da Oceania
invadiram outras ilhas, as fundações na França e em Londres, em
número de 25, foram realizadas na razão de quatro cada ano. Em cada
uma delas há o trabalho preliminar. Em seguida vem a necessidade de
acompanhá-las, de visitá-las, de preparar as nomeações e mudanças
oportunas, de despender tempo com os problemas que se apresentam.
Se existem problemas difíceis com os bispos da Oceania e que
35 Fixava diretrizes para o sistema escolar primário e secundário da França. [n.t.]
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provocam três viagens a Roma, existem também dificuldades que
vêm do pároco de Valbenoîte, do clero de Langogne, da negociação
de La Seyne, etc. Para completar o programa, é preciso acrescentar as
relações com os Irmãos e as Irmãs, das quais o capítulo consagrado a
Jeanne-Marie Chavoin nos deu uma ideia, o cuidado da Regra de uns
e outros, que o preocupava, e o interesse por temas novos que ocupam
os últimos tempos de sua vida espiritual.
Quando deixa o governo, em 1854, a Sociedade caminha bem e as
obras funcionam de forma satisfatória. É bem verdade, aqui há mais
fervor, lá mais entusiasmo, acolá mais dificuldades. Mas as curvas,
em todas as partes, vão para o alto.
Ele, que acreditava ter vocação de eremita, está cansado, suspira
por dias de descanso e solidão. Os dons de inteligência e de eficácia se
mostram à altura das novas exigências, da necessária visão mais ampla,
da diversidade das problemáticas. A força interior não é surpreendida
pelas circunstâncias: sabe perseverar e, quando necessário, afrontar e
suportar.
O preço é o caráter que se vai se tornando difícil. Todos o notam. O
bispo de Belley, que lhe dedica profunda amizade, que acreditou nele
desde o começo e que é também homem de caráter, de inteligência e
de fé, falará disso a ele, em seu leito de morte, em 1852, convidando-o
a rever sua atitude para com os que dele dependem. Alguns de seus
confrades, mesmo entre os mais fiéis dos primeiros anos, têm alguma
experiência disso. Mas ninguém sofrerá mais que Jeanne-Marie
Chavoin. Vimos como, em sua evolução pessoal, após 1843, ele usou
de todas as brechas – machismo típico da época, clericalismo sem
complexos, deformação do sentido da obediência religiosa, incertezas
de ordem jurídica – para desenvolver atitudes de dureza surpreendentes
e intervencionismo mais que indiscreto. Compreendem-se as
fraquezas, mas as psicologias, nesse nível, desconcertam. Por que
Jeanne-Marie Chavoin? Será que obscuramente, a despeito das
aparências que ele interpreta mal, sente nela a presença de uma força
profunda, ao menos igual à sua?
A “TENTAÇÃO” CONTEMPLATIVA
A vocação de eremita, deixada ao abandono por força, volta
à lembrança de padre Colin, quando os últimos anos do decênio
de 1840 se tornam muito pesados. O confrade Viennot, que havia
sido tabelião e casado, suspira, desde 1841, por terminar seus dias
num retiro contemplativo. Padre Colin tem conhecimento do caso.
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Vê nisso um projeto possível, ao qual, em 1842, dá a conhecer pela
primeira vez. Perto de 1850, acredita ter chegado o momento de passar
à realização e pede ao antigo tabelião que negocie a compra de uma
casa para esse fim, nos arredores de Lyon. Trata-se de La Neylière,
adquirida em 1850.
À lassidão pessoal acrescenta-se para ele certa sensibilidade
muito viva com respeito a uma corrente de espiritualidade que, nessa
época, surge na França. Procura por meios sobrenaturais o que a ação
apostólica, mesmo inspirada em muita fé, não tinha alcançado. A
tormenta de 1848, seguida de muitas outras, acentua o sentimento
de decepção. Ele precisa, portanto, voltar-se para Deus. Padre Colin
pensa nessa casa para si mesmo, para seus confrades e para leigos
que viessem se juntar a eles. O conhecimento que talvez tenha por
intermédio da Ordem Terceira e de padre Viennot acerca das ideias de
padre Eymard 36 sobre a devoção eucarística, e o encontro no mesmo
ano de 1850 com madre Marie-Thérèse Dubouché, fundadora das
obras de adoração e reparação, fazem com que o apelo da vocação à
vida eremita volte com mais força. A “devoção do dia”, como dizia,
orquestra suas próprias aspirações. Pode-se falar de uma segunda
inspiração de vida espiritual que o agita durante os últimos anos de
governo-geral.
Inaugura a obra de La Neylière com um retiro in loco, em maio de
1852. Participa com interesse e, levado pelo entusiasmo, dá ao projeto,
em seu espírito e em suas previsões, proporções inesperadas de um
superior geral ainda em exercício. A casa de retiro torna-se assim aos
poucos um “ramo contemplativo” da Sociedade, e até uma espécie
de nova congregação religiosa, com noviciado próprio e outras casas,
distinta da Sociedade de Maria. Em 1852, em cartas à madre MarieTherèse, está a ponto de desejar que “se rompam os laços com o ramo
ativo”, algo que reiterará em 1853. E em 1854, apenas alguns dias após
sua demissão, não contém a alegria:
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Já havia obtido do cardeal de Bonald, em Lyon, o consentimento da
obra de La Neylière, sob o nome de “Nossa Senhora da Compaixão”.
Demissionário, reserva-se o governo e a responsabilidade dessa casa.
Aproveitará de sua quinta viagem a Roma, prevista durante o verão,
para pedir a aprovação pontifícia disso que tinha se tornado uma
sociedade do “Santo Sacramento”. Em Roma, no momento em que
tem mais contatos com os cardeais, as dúvidas o assaltam. Finalmente,
é posto contra a parede: trata-se de fundar uma nova congregação,
e lhe dizem não haver nenhum impedimento jurídico para tanto. É
o contrário de 1833 e 1842, quando tudo parecia conspirar contra a
futura Sociedade de Maria. Agora a aprovação está à vista, faltando
apenas as diligências ordinárias. Não são as primeiras dúvidas, ele já
havia confessado várias vezes à madre Marie-Therèse que o projeto
lhe parecia ainda obscuro, pedindo-lhe orações. Desta vez, está muito
mais evidente. Pode-se imaginar o motivo das dúvidas: “ter trabalhado
40 anos para essa Sociedade de Maria, separar-se dela e ser-lhe um
motivo de ruína”, correndo o risco “de semear os gérmens da divisão”.
Passa três dias em oração. E, segundo um costume romano que ele
conhece bem, limita-se a pedir indulgências.
É questão de deixar acontecer o que já está em curso. Isso não
tarda. O novo superior geral, preocupado com os riscos de divisão,
ainda que a obra projetada permanecesse no interior da Sociedade de
Maria, suprime-a pura e simplesmente no decurso desse mesmo ano.
No entanto, conserva-se a casa de La Neylière. Padre Colin aí
residirá durante os 21 anos que lhe restam de vida. Não fica sempre
“aos pés dos santos altares”. O gosto pelos deslocamentos não o tinha
deixado. É visto muitas vezes ora em Sainte-Foy, ora em Belley, ora
pelas estradas. Pelo menos, pode levar a vida de retiro tão desejada,
sem as preocupações de uma congregação contemplativa.

36 Pedro Julião Eymard (1811-1868), a princípio padre Marista e orientador da Ordem Terceira, desligou-se da Sociedade de Maria e fundou a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento, em
1856, e das Irmãs Sacramentinas, em 1858. Foi canonizado em 9 de dezembro de 1962. [n.t.]

O movimento que o enreda nesse fato pode ser interpretado de
muitos modos. Transcendendo certos detalhes, o olhar arguto e
sereno que situa tal acontecimento na curva de sua vida descobre
traços interessantes de sua personalidade. A capacidade de paixão
não diminui, pelo contrário! A que experimenta diante do novo
“sinal dos tempos”, como se diria hoje, não é menos forte do que a
do vigário de Cerdon para os sonhos que nutria então, nem que a
do superior geral, 20 anos mais tarde, para a Sociedade que dirigiria
e desenvolvia. Trata-se de uma paixão que vive com tudo o que se
tinha tornado. O homem de visão larga e aberta não pensa em retiro
espiritual apenas para o herói cansado que é agora, mas, uma vez
mais, para todos os que queiram entrar nessa aventura. O perito em
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A alegria que experimento, livre do fardo que já
não mais podia carregar, é tal que lhe peço para
associar-se a mim para agradecer ao Senhor.
Poderei, de ora em diante, seguir minha atração
para a vida retirada, para a obra eucarística, e me
preparar para a morte aos pés dos santos altares.
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diligências administrativas põe ao serviço da nova causa toda a sua
competência com facilidade e rapidez. Poderia muito bem voltar de
Roma com a aprovação papal e novo título de fundador, ao abrigo
de todo o veto e de toda a oposição! As indulgências alcançadas são
a capa de humor sob a qual esconde sua decisão de pôr ponto final
no esforço da fundação contemplativa. Esforço perdido? Nem tanto.
A Providência tem suas horas e seus homens. Moisés sobre o monte
Nebo olha Josué que marcha em direção à Terra Prometida. O novo
Josué será padre Eymard, que fundará, em breve, os “Padres do
Santíssimo Sacramento”.
La Neylière pode ser, talvez, outro Nebo, mas a morte não está tão
perto. O repouso, a oração em liberdade e o fato de não ter mais projetos
– pois há outras pessoas que têm graça de estado para deles se ocupar
– vão permitir-lhe reencontrar as coisas simples, como passear por um
claustro sem pensar na próxima conferência, contemplar as flores e a
vida do campo, tagarelar com o irmão jardineiro. Tudo isso lhe traz
alguma paz. Aos 65 anos, pode-se ainda fazer alguma coisa. Há um
verdadeiro canteiro de obras, no qual as ocupações muito numerosas
não lhe permitiram trabalhar à vontade: as famosas Regras, as das
Irmãs como as dos Padres. Os Padres possuem a Regra de 1842, que
ele havia redigido por ocasião de sua segunda ida a Roma. Comentou
isso muitas vezes. Eles podem esperar mais um pouco. Começa pelas
Constituições das Irmãs.
Em novembro de 1855, responde então ao convite feito por madre
São José, 11 anos antes, e vai se estabelecer em Bon-Repos, no quarto
do capelão. A antiga superiora havia falado de “alguns dias”. Fica
quatro meses, mas termina a tarefa. Agora é madre Santo Ambrósio
quem o recebe. Entende-se bem com ela, dispõe de duas secretárias,
uma das quais é sobrinha da superiora. Tudo corre bem. O texto, é
verdade, não corresponde ao que havia desejado a fundadora. Aliás,
com ela teve uma história, como vimos, e é preciso a isso retornar.
Mas, enfim, em março de 1856, o texto vem à luz.
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perto de 20 anos de existência e que eles não serão o retiro que havia
pensado.
Um drama acaba de se preparar e vai projetar sobre esses 20 anos,
ou pelo menos em 15, a sombra de sofrimento moral mais profundo
do que aquele que havia acompanhado certas provações do começo.
Sabe que, para encerrar sua missão pessoal, precisa ultimar a obra
das Constituições, mas não imagina que, para isso, outras dores, nem
todas dores de parto, o aguardam.
Tudo começa em Belley, no início de 1856, durante os quatro meses
de trabalho feliz na casa das irmãs. O novo superior geral, padre
Favre, comunica-lhe que ele mesmo havia redigido as Constituições
dos Padres Maristas. Entrega-lhe em mãos um exemplar impresso
e anuncia-lhe que está de partida para Roma, para submetê-las ao
exame da Cúria. A lentidão de padre Colin e as dificuldades oriundas
dos últimos anos, em face de seu caráter e de seu projeto do ramo
contemplativo, levam a nova equipe administrativa a agir sem mais
demora. Padre Favre é homem eficaz: num mês havia concebido
e escrito o texto. As correções efetuadas a pedido de Roma lhe
permitem apresentá-lo no Capítulo Geral da Sociedade em 1858. Em
1860, obtém a aprovação de Roma, válida por seis anos.
Padre Colin, em março de 1856, retorna a La Neylière. Para ele, o
tempo torna-se vazio. O pensamento das Constituições havia ocupado
até agora seu espírito. Era, por assim dizer, a alma de seu retiro. Achase desonerado. Não há mais objetivo, nem de curto nem de médio
prazo. Não resta mais nada, segundo a expressão da época, senão se
preparar para a morte. É o modo de falar de um homem cujo espírito
descansado conserva ainda todo seu vigor.

37 Sófocles (séc. 5 a.C.) foi um dos principais dramaturgos gregos, autor de peças antológicas como
Édipo Rei, Antígona, As Traquínias.

Passam-se assim sete anos. A vida parece correr mais que a idade,
mas o vazio completo – as correções do texto das Irmãs em 1857 não
são senão breve entreato –, após 40 anos de muita atividade, modifica
tudo. Que fazer? Que pensar? Seria bem o tempo de aplicar o famoso
livro de Giuseppe Franchi, O amor do desprezo de si, que Colin tanto
tinha recomendado: a consciência de seu nada, de seu “zero”. Não falta
o complemento espiritual obrigatório dessa atitude, que é confiança
em Deus e em Maria. Ele até a desenvolve. As palestras familiares
sobre a “Virgem que tudo fez” não constituem mera fórmula piedosa
de modéstia. Se nunca teve grande conceito de si próprio, a vida
lhe confirma que não se havia enganado. Então, a Virgem Maria,
que o havia lançado nessa aventura e encorajado com o sucesso,
conduzindo-o assim durante 40 anos, a mesma Virgem Maria deve
continuar agora a conduzir o barco.
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VOLTA A LA NEYLIÈRE E “CONSTITUIÇÕES”
Retornando a La Neylière, vai ele agora retomar tranquilamente
suas anotações e se ocupar sossegadamente da Regra dos Padres?
Sófocles37 sabia que existem, às vezes, tragédias próprias dos anciãos,
e escreveu Édipo em Colono. Padre Colin não sabe que terá ainda
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Certo dia de 1858, entregam-lhe uma carta de madre São José. Nada
havia recebido dela há muito tempo. Um mês depois, comunicam-lhe
que ela havia morrido. É sua última carta. Está Colin pensando nos
sofrimentos que lhe havia causado, no momento em que ele mesmo
conhece sofrimentos semelhantes? Pode ser, não sabemos. Mas
conservará a carta, que ainda existe. Certamente lê diversas vezes a
frase citada acima: “É preciso que na Regra não haja outro espírito
senão o da Virgem Santa, e o senhor sabe que a Boa Mãe o designou
para dá-lo a conhecer a todos os seus filhos e lhes indicar o caminho
que devem seguir para serem verdadeiros maristas”. Madre São José
devia saber que ele também tinha sido posto de lado, que havia sido
composta outra Regra, que não se esperava mais nada dele. Sabendo
isso, antes de morrer, fiel ao papel que havia desempenhado outrora
em Cerdon, é ela que vem recuperar a confiança, afirmando uma vez
mais que acredita em sua missão. “Todos os seus filhos... para serem
verdadeiros maristas”. É preciso não se enganar, não é nas irmãs
que ela pensa desta vez, como em outras cartas do passado, mas nos
próprios Padres: “Essa Boa Mãe o designou para lhes dar a conhecer
o espírito e o caminho que importa seguir, o senhor sabe disso”. É o
consolo, a mensagem de esperança. Talvez Colin não perceba que essa
também é a forma discreta de a Madre lhe conceder o perdão.
Se não tivesse sido “fundador”, ele se teria lançado na vida
contemplativa, que tanto desejava. Mas ele é “fundador”, madre
São José o recorda disso. Apesar dos impulsos de esperança, sua
consciência da missão e da responsabilidade, não somente para o
presente como também para o futuro, envenena a paz espiritual que
teria sido possível.
Lê o texto de padre Favre, em que se encontram evidentemente
elementos e expressões que provinham de seu ensinamento, mas
não encontra aí, entre outras coisas, sua filosofia da ação. Não a
inventou completamente, mas lhe parece característica de uma
espiritualidade marial: a ação apostólica é para ele lugar de santidade
e de santificação, como a oração e o retiro. Sem dúvida, supunha
uma experiência de Deus que se pode encontrar também na paz, no
silêncio e na oração, mas não é indiferente, não é pura consumação
de forças na exterioridade, porque a ação tem sua dinâmica espiritual.
O que está em jogo não é de pouca importância. Se a congregação
religiosa “ativa” não ajusta a própria espiritualidade, em que a ação
toma todo seu valor, o que será dos leigos, de sua ação e de seu
trabalho? Padre Colin compreende isso perfeitamente, como revela
sua preocupação pela Ordem Terceira. Ele não se reconhece nas
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formas de Ordem Terceira Marista inventadas em seu tempo, que
propõem aos leigos serem como religiosos no mundo. Imagina algo
mais aberto, onde a própria vida e a ação dos leigos se tornam lugar
de santidade possível. Ora, a Virgem Santa é leiga! Os conventos
contemplativos tudo fizeram para transformá-la em monja, mas
nunca puderam recuperá-la completamente. A piedade popular não
permitiu. Padre Colin, como a piedade popular, é sensível a uma ação
de Maria, sustentáculo da Igreja, chefe do exército e Superiora. Faz
dela o modelo da congregação “ativa”38 .
O momento extremo dessa “travessia do deserto”, como se diz
dos homens políticos afastados dos negócios, foi em 1860, quando
fica sabendo que as Constituições de padre Favre foram aprovadas
por Roma, e doravante regerão a Sociedade de Maria, durante um
sexênio experimental. Sua noção de obediência, o respeito por
Roma e “a sabedoria de Roma” o levam a uma demissão interior,
desta vez radical. Tinha conservado todas as anotações, o texto das
Constituições de 1842, que não havia sido impresso, sofrivelmente
elaborado e satisfatório. Um dia queima tudo isso, para que, diz ele,
esse material não constitua, mais tarde, motivo de divisão.
Mas não encontra a paz. Um sentimento de culpa complexa
o invade. Complexa, porque, de um lado, se mescla a ideia de sua
insuficiência pessoal com a impressão de que não devia ter abandonado
o governo geral. Essa demissão, dada por razões de cansaço, de saúde
e do desejo de retiro espiritual, havia sido uma fraqueza indigna do
“fundador” responsável. Se a obra está inacabada e perde pouco a
pouco o sentido que Deus e a Virgem Maria quiseram para a missão,
isso é duplamente sua culpa.
A divisão que temia já existe. Não tanto no conjunto da
Congregação, que continua a se desenvolver, mas no âmbito dos
quadros administrativos e dos membros mais antigos. O conflito de
gerações não é estranho, mas os antigos sofrem por causa de certas
mudanças aprovadas pela nova Regra. Alguns não veem com bons
olhos o isolamento imposto ao padre Colin, sua ausência nos retiros
e nos capítulos. Perguntam se realmente essa nova Regra, como se
propala, é mesmo a que padre Colin havia elaborado em La Neylière.
Em 1863, a situação modifica-se, quando um confrade, apoiado
por outros, vai encontrar padre Colin e pergunta-lhe se as novas
Constituições são as suas. Foi um resplendor, o primeiro de três, nas
38 Sabe-se que os pensadores têm também seus limites. Outras razões apresentadas mais acima faziam com que o mesmo homem não retirasse de seus excelentes pensamentos as mesmas conclusões
para mulheres e homens.
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pegadas dos profetas do Antigo Testamento. Não, nunca foi consultado
para a nova Regra e não está nada de acordo com o texto e com a
iniciativa de que deveria participar. Um confrade, ágil em escrever,
redige uma memória. Assim, Colin ressuscita como fundador em sua
própria consciência e promete comparecer ao Capítulo de 1866. A
situação, literalmente, se inverte. O Capítulo declara que se reportaria
ao padre Colin para a redação definitiva da Regra.
A travessia do deserto tinha terminado. Haverá apenas mais uma
prova pública, em que até seu título de fundador será contestado.
Quem é o verdadeiro fundador, ele ou padre Jean-Claude Courveille39?
Mas isso não o aflige além da medida. Recupera a consciência de sua
missão. Recebido o mandato do Capítulo, a confiança espiritual em
que mergulha agora é mais forte que todas as ofensas possíveis. Seus
partidários tratam de colocar as coisas em ordem.
Colin põe-se, portanto, a trabalhar com seus colaboradores. O
tempo, todavia, continua seu caminho. Está com 76 anos, não pode
mais ler nem escrever por si mesmo. Esforçando-se, começa a emendar
o texto de padre Favre. Faltam-lhe as anotações, e a memória responde
mal aos esforços que lhe são pedidos. A Providência felizmente lhe
vem em socorro: descobre-se em Paris seu texto de 1842. Em três
semanas, em Belley, a partir desse original, finaliza o trabalho. Os
confrades que o ajudam põem o ponto final.
O Capítulo Geral de 1870 será o da unidade reencontrada. A
administração coopera sem reticências: padre Favre, superior geral,
dá todo o apoio. Um conselheiro mais jovem, que havia sido um dos
39 É preciso resumir o que sabemos de padre Jean-Claude Courveille, já encontrado nos capítulos
precedentes, que terá sido para os primeiros maristas “a ovelha negra da qual não se ousa falar”. A
distância do tempo dá mais liberdade para fazê-lo às gerações de hoje.
Consciente de ter sido curado da cegueira por Nossa Senhora na catedral de Puy, era consciente
também de ter recebido o convite da Virgem para criar uma Sociedade de Maria. Ela prometia que
seria o sustentáculo da Igreja nos últimos tempos, como ela o tinha sido nos primeiros. Sabe-se que,
tendo consagrado sua vida a Deus no sacerdócio, ainda no seminário atraiu com sua ideia uma dúzia
de seminaristas e presidiu a missa de Fourvière, onde a ideia se tornou projeto. A partir de diversas
paróquias em que havia sido nomeado, multiplicou os esforços para reunir religiosas e irmãos e ajudou-os a se organizarem: em Rive-de-Gier, em Saint-Clair (para onde tinha enviado Marie Jotillon) e
em Saint-Antoine (Isère) para as religiosas; em Epercieux e Saint-Antoine para os Irmãos. Colaborou
com padre Champagnat na obra dos irmãos docentes para a compra da casa de La Valla e de l´Hermitage, e por sua presença de 1824 a 1826. O reagrupamento dos três padres que foi feito na mesma casa
durante dois anos pode ser considerado como outro de seus esforços. Apesar de seu relacionamento
intermitente com padre Colin, soube envolver-se nas primeiras diligências a que este procedera em
Roma. Infelizmente, faltas externas de procedimento moral, que causaram escândalo, obrigaram-no
a retirar-se em 1826. Andou de diocese a diocese durante dez anos. Em 1836, ano da aprovação da
Sociedade em que tinha pensado, entrou no mosteiro de Solesmes, dirigido por dom Guéranguer.
Durante 36 anos, Courveille foi monge beneditino apreciado, até sua morte em 1868. As fraquezas
humanas tinham comprometido a realização do que poderia ter sido sua obra. Mas, logo que a fidelidade dominou essas fraquezas, perseverou até o fim.
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menos delicados em relação ao padre Colin, escreve o texto importante
e notável que põe fim a todas as controvérsias e pede que se adotem as
Constituições do fundador. Os votos logram a unanimidade. E cenas
novas se acrescentam às grandes páginas da tradição marista, cenas
que, a mais de cem anos de distância, fazem nascer ainda hoje uma
emoção de bom quilate.
Na cena que conclui a sessão de 1870, o ancião de 80 anos continua
sua leitura religiosa dos acontecimentos:
A maior consolação da minha velhice, antes de
descer ao túmulo, é ver quanto vocês aliviaram meu
coração pelo vosso Capítulo. Tudo o que me foi dito
e tudo o que aprendi pela carta do padre geral e por
outras me provam que vocês trabalharam menos
para a Virgem Santa do que ela com vocês. Ela
quem tudo fez.

Dois anos mais tarde proporá uma declaração solene sobre
Maria “Fundadora e Superiora da Sociedade”. Em 1873, quando as
Constituições voltam de Roma com a aprovação pontifical definitiva,
vai saudar o Capítulo reunido para a circunstância.
A cena do adeus é conhecida de todos os Padres. Passa alguns dias
na casa, rezando pelos trabalhos a que não pôde assistir. Em face do
agravamento de sua saúde, os que dele cuidam decidem reconduzi-lo
a La Neylière. Apronta-se para partir discretamente, mas os confrades
o param no caminho, trazem uma poltrona e se reúnem a seu redor.
Eu os deixo. Sem dúvida, é pela última vez neste
mundo. Não sou mais daqui, deste mundo. Minha
idade, minhas enfermidades... Mas vocês estão
aqui. Isso me basta. Vocês continuarão a obra da
Virgem Santa. É uma verdadeira satisfação para
mim dizer-lhes quanto sou feliz, consolado pelo
bom espírito que os anima. Vi no meio de vocês o
Espírito Santo, vi a Virgem Santa, que vai conduzilos ao porto da salvação.

De repente, sua voz mal se pode ouvir: “Amemos a Virgem Santa.
Sejamos pequenos aos nossos próprios olhos. Imitemos aquela cujo
nome trazemos. Agradeço-lhes ainda...”. Para. “Todas as suas forças
pareciam tê-lo abandonado”.
A emoção apodera-se de todos os assistentes. Estende então a mão
e procura outra que o ajude a se levantar. Compreendem que quer se
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ajoelhar. “Ajudem-me a me colocar de joelhos. Quero que vocês todos
me abençoem, porque vocês compõem a Sociedade de Maria”.
São os confrades que se colocam de joelhos e lhe pedem a bênção.
Constrangido a ficar sentado, recolhe-se um instante e, com voz
soluçante, repete: “Abençoem-me, deem-me essa consolação”.
Os padres, evidentemente, aceitam seu desejo, mas ele, antes de
dar sua bênção, “chorando cada vez mais”, fala:
Peço-lhes perdão de todos os maus exemplos que
lhes tenho dado, de todas as aflições que lhes causei
durante minha vida marista. Rezem por mim,
para que o bom Deus me perdoe todas as faltas
cometidas pelas quais estorvei a obra da Virgem
Santa. Não fiz tudo quanto deveria ter feito.

Em seguida, cada um se aproxima para lhe pedir que abençoe o
livro das Constituições que está sendo distribuído, a fim de recebêlo de suas mãos. Resiste um pouco: como está quase cego, apertamlhe a mão e ele sorri: “Vamos, tudo isso me é permitido. Sou o mais
idoso, o primogênito da família, vocês são meus pequenos irmãos”.
Abençoa com efusão os noviços e os irmãos coadjutores que se
haviam aproximado. “Seu coração estava emocionado e sua voz tão
fraca que mal se ouvia”. E todos, cada qual em seu turno, abraçam-no
em silêncio, com a impressão de ser a última vez.
De volta a La Neylière, em breve carta de adeus, retoma as
considerações sobre o bom espírito de todos e pode dizer: “Enfim,
minha missão entre vocês está terminada”.
Esse é seu estado de alma. Pode agora “preparar-se para a morte”
na paz. Goza dessa paz durante os dois últimos anos. La Neylière
torna-se para ele outra Nazaré. A cidade de Maria e os anos da
Sagrada Família mostram-se, com o tempo, como outro símbolo do
espírito marista e das virtudes escondidas.
Outrora havia feito um retiro em Loreto, em 1833, nos momentos
de folga forçada em sua primeira viagem à Itália. Ia todos os dias à
“Casa Santa”, à casa de Maria, trazida pelos anjos, segundo piedosa
tradição, da Palestina até a costa do Adriático. Naquela semana, sua
reflexão sobre Nazaré se tinha fundamentado nas ideias de Maria
d´Ágreda sobre a Igreja primitiva. Aí havia reconhecido facilmente,
no tempo de suas ideias contemplativas, o símbolo da adoração
eucarística que todos viam. A “Casa Santa” não está no meio da
basílica, perto do Santíssimo Sacramento? Mas agora sua meditação
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sobre este assunto, como sobre outros, volta a temas mais familiares
para ele. Talvez seja mais fácil encontrar a Virgem Santa em locais
muito simples, como em La Neylière, do que entre os mármores e
ornamentos arquitetônicos que recobrem na Itália o que poderia ter
sido, diz-se, a casa de Maria.
Em La Neylière, falece em 15 de novembro de 1875. Está com 85
anos.
De todo o grupo de fundadores era o que havia refletido mais,
à maneira dos cientistas, cujo espírito oscila entre a intuição e a
experiência. Era o tipo de pensador espiritual à escuta da vida, que
faz a ligação entre a inspiração religiosa e a experiência da ação.
Seu talento primeiro era de ordem espiritual ou mística. Muito cedo,
havia exercitado esse olhar metafísico sobre a vida, vendo nela outras
dimensões que as da aparência, da psicologia e do acontecimento.
Tinha uma espécie de caráter secundário permanente que, em lugar
de permanecer espectador distante, se interessava pela fonte espiritual
de onde lhe vinha esse olhar. Acompanhado de um discernimento
muito seguro, que põe de sobreaviso contra iluminismos fáceis e
autossugestões, o sentido de Deus o tinha tornado aberto e disponível
às inspirações que vêm do alto. Não há por que recusar seu testemunho
sobre as inspirações que orientaram sua obra: inspirações relativas à
sua ação, sempre animada por alguma coisa, que pode ser a fé e o amor,
a ponto de se tornar princípio de santidade; inspirações nascidas do
lema “desconhecido e escondido do mundo”, com seu valor de arma
paradoxal; e inspirações proféticas, do novo povo de Deus, que podem
se constituir a partir das duas primeiras. Inspirações não se movem na
abstração, mas, segundo a palavra de são Paulo, na “frequentação do
mundo do alto” e, especialmente para ele, na da Virgem Santa.
Na atenção à vida, esclarecida por essas inspirações, mas
suficientemente livre para não transformar as mensagens em
ideologia, descobre sem cessar elementos novos, aprecia-os, comparaos, e o diálogo interior constrói pouco a pouco uma visão global que
se enriquece.
A fidelidade à experiência aparece por meio do remanejo de
suas Constituições e do desejo de não se precipitar em tal matéria.
A fidelidade às inspirações fundamentais e à vida mística em que
aparecem essas inspirações permitiram-lhe a continuidade tanto na
invenção pastoral como no afrontamento pessoal das circunstâncias,
incluindo as que intervieram em sua velhice. Esse pensamento não
se racionaliza em sistema. Sendo suficientemente lúcido para dirigir
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a ação, está sempre à procura de si mesmo, aberto ao céu e à terra.
“Há mais coisas no céu e na terra do que toda a tua filosofia”, dizia
o poeta.
É o que explicam igualmente, sem dúvida, as sombras e a falta
de coesão que, às vezes, aí se entrecruzam. Maria estava no centro
de seu pensamento, mas é difícil captar a representação que fez dela.
Era sensível a sua ação quando a torna modelo dos homens que são
sacerdotes, e parece reduzi-la a Moisés na montanha quando pensava
nas mulheres que são as irmãs. Assim, é incontestável que ele é um dos
que definiram com mais clareza o que poderia ser o espírito marial,
o jeito marial.
O profeta interessa aos espíritos curiosos de hoje. É estranho
observar que, nos últimos Capítulos a que compareceu, com mais de
80 anos, ele lança apelos para sua famosa Ordem Terceira, que para
ele ainda não existe, e retorna às suas visões dos primeiros anos:
Vocês vão ficar espantados. Minha grande ambição
é apoderar-me do universo inteiro, sob as asas de
Maria, por meio da Ordem Terceira. A Ordem
Terceira não faz parte essencial do corpo da
Sociedade, mas a Virgem Santa a confia a vocês
como ponte – expressão que não é minha – para ir às
almas e aos pecadores. Nunca os povos mostraram
tanta prontidão em dirigir-se à Virgem Santa. No
fim dos tempos, não haverá senão um reino, o reino
da Virgem Santa.

CAPÍTULO QUARTO

FRANÇOISE PERROTON
NA DISTANTE OCEANIA
São duas ou três horas da manhã. O barulho do mar, a alguns
metros daí, é regular e tranquilo. Não é o barulho que ela conheceu há
alguns dias no navio.
Nervosa, cansada, de corpo tenso, uma vez mais ela se revira.
A esteira sobre a qual está deitada encontra-se no chão. Empilhou
algumas peças de roupa para servir um travesseiro. Faz calor, e não
consegue dormir. Apoiada no cotovelo, olha na sombra, perto dela, as
três moças quase nuas que dormem sobre outras esteiras.
Já esmagou um pernilongo em seu rosto e outros se aproximam.
Levanta-se. Não há risco de que acorde as jovens. Abaixa-se sob
o teto de folhagem que desce a um metro do solo e pula a cerca de
paus destinada, disse o comandante, a manter os porcos à distância.
Levanta-se do outro lado. A noite não é sombria. Lança o olhar sobre
as grandes árvores que a cercam, em face do mar diante dela, a pouca
distância.
Está certa de não estar sonhando. Encontra-se em Ouvéa. A carta
das mulheres partiu daqui, onde se acha agora. Sonho era o que tinha
acontecido antes, precisamente aquilo que havia sonhado há três anos,
sem poder representá-lo bem. É isso!
Essa ilha que, do convés do navio, contemplou de longe durante
todo o dia, com a barreira de corais, as praias, as árvores – há árvores
por todo lado – e os vilarejos, um deles perto de onde o navio lançou
âncoras e outro onde se encontra agora. A cabana foi construída durante
o dia, tem o teto lembrando o colmo europeu. Não tem paredes, porque
simplesmente as estacas sustentam o telhado. As vigas, ou metades de
troncos, ligados na base das estacas, não alcançam a altura do joelho.
E há ainda todas essas esteiras. Como uma das jovens é princesa real,
trouxeram muitas esteiras. As jovens colocaram quatro sobre o solo.
Na hora de dormir, suspenderam outras no teto e na tranqueira de
paus. Em frente do mar, ficou tudo aberto.
À direita e à esquerda, reina o silêncio. Ela nem sabe se deve ter
medo, não é pessoa que se amedronte facilmente. Sem dúvida, a filha
do rei aborígine, aí presente, significa proteção.
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As imagens, as impressões, os sentimentos e os pensamentos se
embaralham dentro dela. Não são os pernilongos que a impedem de
dormir, nem o fato de passar a noite em tal cenário, sobre uma esteira,
o que lhe não tinha acontecido até então. É todo esse mundo interior
em plena agitação, e que não logra dominar.
Que faz ela nessa praia? Dentro de três meses terá 50 anos. Sua
decisão foi amadurecendo durante meses, e ela a abraçou com
entusiasmo há um ano. Seria loucura ou fantasia desmedida de
solteirona? Há pensamentos que não servem senão para sonhos.
Estaria disposta a viver? Não acreditou cedo demais que ela era
outra Flora Tristan40, que necessitava que as mulheres acordassem e
fizessem alguma coisa? “Sua ação seria mesmo de aventura”, como
tinha escrito, há três meses, numa correspondência de Lyon? Mas ela
ainda está a caminho, entre os franceses de Taiti.
Além disso, há tudo o que aconteceu em sua chegada. O bispo,
missionário jovem apesar da barba, recebeu-a tão friamente que ficou
esperando-a se aproximar, sem ir a seu encontro. Nem retribuiu-lhe
o sorriso com que o saudava. Apenas disse: “Bom dia, senhorita”, de
semblante molestado, como se ela não tivesse idade suficientemente
canônica. Era bem o que lhe dissera o comandante na tarde anterior:
Senhorita, devo dizer-lhe a verdade: o bispo não a
quer aqui. Quando lhe anunciei sua presença no
navio e seu desejo de se estabelecer aqui, respondeume: “Não!”, secamente, sem hesitar, “Não quero
europeus nesta ilha”. Em contrapartida, o rei
indígena estava exultante, mostrou-se obsequioso
para acolhê-la, falou ao bispo e já dera as ordens:
construir uma cabana à beira-mar. Sua filha
Amélie será sua companheira, a senhorita terá
oficialmente a proteção real, o que, nos costumes da
população, significa segurança. Disponha de sua
liberdade, senhorita. Se preferir não desembarcar,
voltaremos à França. Pelo menos a senhorita terá
feito simplesmente uma longa viagem.

A noite anterior, no navio, tampouco havia dormido. Percebia o
dilema: descer, apesar do bispo, ou voltar, apesar do rei e de sua filha.
De manhã, preparadas as coisas, conversou com o comandante e
sorriu. “Então, senhorita, vamos descer?”; “Sim, senhor comandante”.
40 Flora Tristan (1803-1844) foi ativista e escritora socialista. É considerada uma das fundadoras do
feminismo moderno. Entre suas obras estão Peregrinações de uma pária (1838) e A união dos trabalhadores
(1844).
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Ele também sorriu, e tomou-lhe as mãos entre as suas, sem mais nada
dizer.
Após o trajeto de canoa para ir do navio à praia, foi acolhida pelo
bispo, e também pelo rei, por Amélie, pelas jovens e pelas mulheres.
O bispo serviu-lhe de intérprete junto ao rei aborígine. Este lhe havia
apresentado a filha. Outro missionário ocupou-se então dela, ao
lado de Amélie, fazendo, a seu turno, o ofício de tradutor. Uma das
mulheres se aproximou e falou com abundância, muito animada. O
padre marista traduziu, resumindo: “Sou Susana, sou eu que escrevi
a carta. Obrigado por ter vindo, somos muito felizes que você esteja
aqui”.
Passou o dia com as mulheres. Quando o padre partiu, usou a
linguagem das mãos, do rosto, dos olhos. Visitou tudo o que era possível
ver em Matautu: a igreja e as casas. Comeu com elas alimentos que
ainda não conhecia. Sua cabana já estava pronta. Em menos de um
dia, se constrói aqui uma cabana. A sua fica na periferia da cidade,
perto do mar. O comandante chegou, trazendo-lhe a bagagem. Todas
as mulheres tinham vindo também. Quando se retiraram, houve um
momento de inquietação, mas percebeu com gratidão que a princesa
e duas de suas companheiras partilhariam sua cabana e sua vida.
Passaram-se algumas horas.
Sozinha na noite, entre a cabana e o mar, rememora o desenrolar
desse dia. Tem a impressão de algo irreal. É tudo tão diferente do que
havia conhecido até aqui. Se as três jovens não estivessem aí, sob o
teto de folhagem, duvidaria do mar, do silêncio e das grandes árvores.
Os temores, em certos momentos, como por baforadas, tornam-se
mais agressivos. Ela, conhecida como mulher ajuizada e ordeira, tem
muita dificuldade em se recompor.
Que a leva a viver tudo aquilo? Rezou muito na última noite, antes
de se decidir a descer. Reza ainda. A desordem interior, pouco a pouco,
cessa de sacudi-la em todos os sentidos. Alguma paz desce nela. Que
lhe importa é esse dia passado com as mulheres, o agradecimento de
Susana, a amizade espontânea de Amélie, a presença das três jovens
nessa cabana que é sua. Ela é mulher de equilíbrio. Seus pensamentos,
devagar, vão se organizando. Sim, ela é uma leiga! Não é nem sacerdote
nem religiosa, é leiga. O que acaba de acontecer aqui é a imagem do
que aconteceu em Lyon, por ocasião de sua partida: tinham-lhe dito
de partir sem consultar o superior geral dos Padres Maristas, que
certamente lhe recusaria autorização e garantia. Agora é o bispo que
tenta dissuadi-la, mas ele não mantém a resposta negativa. Se Deus
129

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

lhe fala, aqui, nesta noite, é certamente por essas mulheres leigas
como ela, que renovam, e com muita força, o apelo de sua carta.
A “priora”, tranquilizada, se põe a sorrir: “Senhor, se me conduziste
aqui, sem que eu pudesse pagar minha passagem, não deve ser à toa.
Então aqui ficamos os dois!”. O sorriso desanuvia o rosto. Quase em
alta voz, diz para si mesma: “Minha filha, para uma mulher de ordem
e de juízo, você é uma aventureira”.

ANTES, EM LYON
Estamos na noite de 25 ou 26 de outubro de 1846. O navio L´Arche
d´Alliance [Arca da Aliança], a serviço das missões e sob as ordens do
comandante Marceau, tinha chegado dois dias antes e está diante da
ilha Wallis, também chamada Ouvéa. Durante o dia 24, enquanto o
navio esperava fora do circuito dos corais, o comandante havia descido
à terra numa lancha, para se encontrar com as autoridades e prever
seu ancoradouro. Tinha aproveitado para conversar com o bispo, e
também com o rei, a respeito da passageira que estava a bordo: seu
nome é Françoise Perroton. Ela havia lido numa revista missionária
o apelo lançado por mulheres cristãs dessa ilha às mulheres piedosas
de Lyon. Ela estava aí, no navio. No dia 25, foi vista desembarcando.
Vinha de Lyon e representava muito bem a fama das mulheres
dessa cidade, que deu lugar a tantos adágios: as amizades custam a
nascer, mas as que nascem são duradouras; o bem e a virtude não se
criam sobre os telhados, preferem a discrição; não se fazem despesas
para as fachadas, as mais desprezíveis podem ocultar magníficos
apartamentos ou corações admiráveis; as classes sociais ricas não
esquecem que nem sempre o foram, tostão para elas é tostão, etc.
Françoise é de origem pobre. Os pais mudam frequentemente
de domicílio, de “duas peças”, normalmente em ruelas, seja no
quarteirão da “Lyon antiga”, no sopé de Fourvière, ou no de SaintNizier. Os empregos do pai são à imagem dos domicílios: conforme
o caso, trabalha como garçom, barbeiro, empregado de mercearia,
de novo barbeiro, em seguida vendedor de alfarrábios ou folhetos, o
que não é nenhuma promoção. A mãe educa os filhos e trabalha em
casa, é “bordadeira de crochê”. O pai morre quando Françoise está
com 15 anos, e a família continua a mudar de endereço nos mesmos
esconderijos da cidade.
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toda parte. A ortografia e o estilo elegante de suas cartas supõem
boa instrução básica. A frequência da paróquia e as organizações
religiosas desempenham, em sua formação, o mesmo papel que o de
Jeanne-Marie Chavoin, com uma qualidade maior, porque aqui se
trata de uma cidade, onde os elementos culturais que se ligam à Igreja
são mais desenvolvidos que os de um vilarejo do interior.
A situação melhora em 1833, com a entrada da família Jammot.
Como e por que a mãe e a filha vieram viver aí não se sabe. É família
burguesa, com casa de comércio: “móveis e bordados de Aubusson”.
Françoise auxilia na loja e no cuidado da moradia. Em 1838, com
a morte da patroa e de sua própria mãe, torna-se, aos 42 anos, a
governanta, assistida por uma doméstica. Aí encontra não só o
ambiente de família abastada, mas um círculo de intelectuais. O filho é
pintor, fez os estudos de Belas Artes em Paris e recebe em casa amigos
de nomes bem conhecidos na cidade: o advogado Brac de la Perrière,
o filósofo Blan de Saint-Bonnet, o médico Bouchacourt e outros, cujos
nomes se tornarão ainda mais célebres, os escritores Frédéric Ozanan
e Victor de Laprade 41. Françoise Perroton se acha à vontade no meio
deles, suas opiniões são apreciadas, é agradável conversar com ela. É
mulher inteligente e lúcida, e de olhar seguro, como se verificará ao
longo de sua vida. Volta atrás com facilidade em relação a si mesma.
O humor que marcará suas cartas não é somente um talento como
qualquer outro. Corresponde a uma rara qualidade que sabe reduzir o
superficial ao que deve ser, evita exagerá-lo e, o que é mais sutil, sabe
descobrir o que pode ocultar de essencial e profundo. Isso constitui
um de seus carismas.
As qualidades de caráter – e a aventura em que se lança vai exigir
muita reserva nesse sentido – se ressentem das condições em que elas
se desenvolveram: a difícil experiência da vida e o aprofundamento da
fé num ambiente cristão que a vive intensamente.
O esforço diário para ganhar a vida, para sair dos impasses
profissionais ou financeiros que surgem, para permitir aos membros da
família fazer mais do que sobreviver, para se adaptar às circunstâncias
e por vezes ter de se dobrar a elas, para aproveitar e tornar proveitosas
as ocasiões felizes, todo esse esforço não se abate no desânimo, mas se
torna escola de força, confronto e perseverança.
A fé levada pelas famílias Perroton e Jammot e pela paróquia
de Saint-Nizier, suas confrarias, obras, a famosa “congregação”,

Françoise frequenta a escola, provavelmente das Irmãs de São
Carlos. Tem sorte de encontrar boas mestras, o que não acontece em

41 Frédéric Ozanam (1813-1853), doutor em Direito e em Letras, fundou com seis colegas as Conferências de São Vicente de Paulo. Foi beatificado por João Paulo II em 2000. Pierre Martin Victor
Richard de Laprade (1812-1883) foi poeta e crítico francês.
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que tem aí a sede social, a devoção a Nossa Senhora de Fourvière
e a multiplicidade de iniciativas do tipo missionário, essa fé vivida
fortemente e partilhada é a outra escola. De certa forma, a fé ensina
a ver a miséria que explode, então, em revoltas de operários, dos
“canuts”42 e de outras, cujas manifestações se desenvolvem a 50 metros
das ruelas em que vive Françoise. Com Ozanan, que frequenta a casa
Jammot, ela está na vanguarda do pensamento cristão a esse respeito.
O mais extraordinário é que essa fé, que ela agora absorve
inteiramente no contexto imediato, estende-se para longe e suscita
projetos missionários de todo o gênero. Membro ativo da obra de
Pauline Jaricot 43, onde é “chefe de dezena” na coleta do “tostão”
semanal, e leitora assídua dos Annales de la Propagation de la Foi [Anais da
Propagação da Fé], órgão do mesmo movimento, Françoise vive atenta
à partida de religiosas para a Índia, América e Oceania Oriental, o
que explica o desejo da vocação missionária, que experimenta desde
os 24 anos.
Às qualidades de caráter, a fé acrescenta uma série de fundamentos
e amplificadores religiosos: a confiança em Deus; a oração, que é
garantia de outra força; o sentido do sacrifício, com a disposição de
enfrentar qualquer situação; e, à sombra do santuário de Fourvière, o
coração maternal, aberto e compreensivo como o de Maria.
A hora da Providência será, para ela, a leitura de um dos Annales. O
número de setembro de 1843 publica “uma carta das mulheres cristãs
de Ouvéa aos fiéis de Lyon”. Isso produz nela uma espécie de choque.
O parágrafo principal da carta parece redigido para ela, conforme sua
intenção pessoal:
Recebemos provas evidentes de sua caridade (envio
de padres e bispos), e ousamos fazer-lhes ainda um
pedido: enviar-nos, se vocês nos amam, algumas
mulheres piedosas para a instrução das mulheres
de Ouvéa. É verdade que conhecemos a Palavra de
Deus, porque seus apóstolos no-la ensinaram. Por
eles conhecemos a vontade do nosso verdadeiro Pai
do céu. Mas não deixamos, por isso, de lhes pedir
mulheres piedosas para nos instruir, pois estamos
comovidas do trabalho que têm nossos pais
sagrados (os padres). Estão dispostos a suportar
toda a sorte de trabalhos, mas não deixamos de
42 Canuts (canuto), nome que dão aos operários das fábricas de seda, em Lyon. [n.t.]
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suspirar por algumas irmãs, para que elas nos
transmitam diversos conhecimentos úteis.

A carta era assinada por duas mulheres da ilha, Susanne Pukega e
Romaine Tui, que tiveram a iniciativa, juntamente com padre Viard,
o qual certamente se ofereceu como tradutor e secretário. Uma nota
acrescentava:
Esta carta é de duas mulheres neófitas, que a
escreveram em nome de todas as suas companheiras.
Suzana mesmo a escreveu. É mulher casada e
tem três filhos. Várias outras neófitas sabem
escrever, mas não tivemos tempo de tomar-lhes as
assinaturas. Há maior número delas que sabem ler.

Passa o ano de 1844 a refletir e rezar. No ano seguinte, algumas
circunstâncias lhe parecem um sinal. Informa-se sobre Ouvéa, ilha
da Oceania Ocidental, cuja missão é confiada a uma congregação
nova, Padres Maristas. Em Lyon, onde há interesse pelas missões,
a imprensa noticia a visita de um oficial da Marinha Nacional, que
vem à cidade solicitar ajuda financeira em favor de uma sociedade
marítima que deve servir às missões da Oceania, entre as quais as
confiadas aos maristas.
Françoise faz duas visitas. A primeira aos padres maristas.
Encontra-se com o provincial padre Eymard, que ela não conhece. Este
não a desencoraja: instruído pela experiência de seus confrades e pelo
martírio, há quatro anos, de padre Chanel, fala-lhe das dificuldades
que vai encontrar nas ilhas e a desaconselha a falar disso ao superior
geral, que não lhe dará nenhuma garantia. Convida-a a rezar e, caso
se decida ir, a fazê-lo sob sua própria responsabilidade. A segunda
visita é ao comandante Marceau: quer saber se a aceitará conduzi-la
a Ouvéa em seu navio, visto não ter recursos para pagar a viagem.
O comandante, que é ao mesmo tempo homem de negócios, oficial
de carreira e membro da Ordem Terceira, valoriza de imediato essa
mulher de sorriso inteligente, olhar penetrante, linguagem que não
ignora o humor: é uma dama. Corre o mês de maio, a partida está
prevista para o outono. Não lhe diz não, mas lhe promete a resposta
no verão.
Chega o verão, e Françoise relembra sua visita com uma carta que
impressiona o comandante. O estilo é realmente de dama, o propósito
reflete decisão e fé bem acima do senso comum.

43 Pauline Jaricot (1799-1862), após a morte da mãe em 1816, resolveu “servir somente a Deus”. Foi
declarada venerável em 1963 por João XXIII. [n.t.]
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Eu não sou nada em seu imenso negócio, senhor.
Este nada deseja ser alguma coisa. Meus desejos
são sempre os mesmos, isto é, aspiro a estar, para
o resto de minha vida, a serviço das missões, e
só o senhor pode me dar os meios para lográ-lo.
Oxalá tivesse uma fortuna para essa realização.
Mas o senhor sabe, meus recursos são mínimos: só
tenho provisão de boa vontade. Gostaria apenas de
subir a seu navio, no simples título de funcionária
ou tripulante, caso precise de alguma que possa
fazer, do trabalho de que houver necessidade. Não
procure outra: o senhor não encontrará uma que o
sirva com mais devotamento do que eu, apesar de
minha idade avançada.

A última parte da carta comportava uma argumentação que ele
nunca havia encontrado em sua carreira: “Se, portanto, é a vontade de
Deus que eu parta, ele lhe ditará a resposta. Seja qual for, eu lhe serei
reconhecida, convencida como estou de que o senhor agirá conforme
o beneplácito de Deus”.
O comandante, surpreso e honrado de ter de responder por
Deus, dá-lhe a resposta esperada. A primeira impressão não será
desmentida, pelo contrário. Propõe-lhe que, caso mude de parecer,
poderá assumir um escritório comercial nas ilhas Marquises. Em
forma de brincadeira, o comandante declarará mais tarde: “Não é
uma mulher que eu levei, é homem. Durante a viagem, ela não exibiu
nenhum resquício de fraqueza, estava no navio sempre ocupada,
como se estivesse em seu quarto, ou em seu trabalho, ou em obras
de caridade”. Não a esquecerá nunca, com receio da solidão em que
a deixa em Ouvéa, pronto a repatriá-la, nas mesmas condições, caso
deseje.
Enquanto espera a ida ao Havre para o embarque, Françoise faz
suas despedidas. A tristeza do senhor Jammot é tal que ela renuncia a
encontrar seu próprio irmão, que lhe era muito querido. Conservará
com emoção a lembrança da peregrinação a Fourvière em companhia
de padre Eymard. Como há no santuário, suspenso no pescoço da
Virgem, um coração de ouro em cujo interior se encontram os nomes
dos missionários maristas já nas missões, padre Eymard retira o
coração, abre-o, inscreve o nome dela na lista e o recoloca no lugar. É
fácil adivinhar o valor simbólico desse gesto.
A viagem do veleiro dura 11 meses. Certas tempestades tomam
muito tempo, um mês, por exemplo, quando se trata de atravessar
o estreito de Magalhães. Fazem-se também longas paradas: mais
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de mês nas ilhas Marquises, um mês e meio em Taiti, um mês nas
ilhas Samoa. Françoise, nessas paragens, pode ver missionários,
autóctones, cabanas, coqueirais. Em Taiti, tem a surpresa de receber
uma carta de padre Eymard, que a não tinha esquecido e acabava
de agregá-la à Ordem Terceira de Maria, confiando sua aventura às
orações e méritos das piedosas lionesas desse movimento.
Wallis-Ouvéa marca para ela o fim da viagem. Está a ponto de
iniciar o trabalho.
OUTRO MUNDO, OUTRA VIDA
Em primeiro lugar, é preciso se habituar a outro tipo de vida. Isso
num tempo em que o “camping” não foi ainda inventado, com tudo o
que traz de conforto para a vida ao ar livre.
Os campistas treinados que deitam “sobre o chão duro” com uma
simples esteira costumam dizer que passam muitas vezes a primeira
noite de acampamento sem dormir muito: antes é preciso se habituar
ao chão, ao ar livre, à barraca, se barraca houver. Compreende-se que
Françoise em sua esteira não faz melhor na tarde do desembarque.
Sem falar dos problemas de trajes numa cabana onde é difícil
encontrar algum local reservado, já que não existem paredes. Ela
também estranha o modo de usar a água, a higiene, etc. Pode-se
esperar. Padre Mateus vai informar sua nova paroquiana acerca de
todos os problemas cotidianos, mas o distanciamento dos padres em
relação às “pessoas de outro sexo” não facilita os contatos.
Por que estranhar? A vida simples das ilhas distantes não modificou
os costumes dessa Europa em que a virtude da prudência tinha se
tornado puritanismo. Na verdade, a rivalidade de protestantes e
católicos, num tempo em que ainda não se pensava no ecumenismo,
tinha se exacerbado. As crônicas da época estão cheias de alusões a
esses julgamentos peremptórios do protestantismo, vindo do Reino
Unido, que não hesitava em “pintar os padres como libertinos” e dava
às religiosas “o título de prostitutas”, num gesto agressivo e calunioso.
Recorre-se muitas vezes a essa “mentira de heresia” para se explicar a
impossibilidade, aqui e ali, de receber irmãs.
Para ter sempre à sua disposição alguma vestimenta, a dificuldade
é menor: como toda mulher daquela época ela sabe costurar, e o
procurador das missões maristas que reside em Sydney, na Austrália,
pode, de tempos em tempos, aproveitar um navio para enviar o tecido
e a linha. As cartas de Françoise, durante os 20 anos que passa nas
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ilhas, contêm quase sempre um parágrafo sobre essas provisões, com
os pormenores que se supõem. Mas os calçados? Dois anos após
sua chegada, não tem mais sapatos, praticamente. “Só os calço nos
domingos para ir à Santa Missa. Nos dias de trabalho uso as velhas
botas do padre”. Confessa ainda: “Não é senão um mínimo desgosto
ir descalça, e a isso me habituarei facilmente”. Mas 13 anos mais
tarde, na ilha de Futuna, será preciso, devido à doença, preocupar-se
de sapatos.
Fui atingida por outra doença da região. Fico com
a perna enorme que não permite calçar-me. Preciso
de um sapato de homem, e precisa ser macio. Não
posso andar depressa, o que é dura penitência para
mim. Só posso ir à missa com dificuldade, por
causa da montanha que é necessário subir e depois
descer.

Logo, logo, a segunda perna será tomada, e os sapatos pedidos
chegarão com atraso ou não chegarão. Quatro meses antes da morte,
em 1873, quando já não pode andar, recebe enfim dois pares. O que
provoca, em sua última carta, uma vez mais seu humor: “Meus pés
viviam de suas rendas havia já dois meses, quando os recebi”.
E a alimentação? Bananas de diversas variedades. Coco, do qual se
tira água, leite e óleo. Inhames, taiobas e a fruta-pão, que se assemelha
a um melão. O mar fornece peixe, quando se pesca. Há também sobre
a ilha galinhas, e ovos, porcos e algumas vacas, mas não se come
carne todos os dias. Nem pão, nem vinho, nem sal.
A cozinha é rudimentar. Cozinham-se inhames, taiobas e peixes
sobre pedras quentes. Tempera-se com água de coco. Françoise tem de
se conformar com isso durante certo tempo, mas, assim como irmão
José, que ajudava os padres, dá para apostar que ela mesma inventa
outras receitas e, em seguida, as ensina.
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chama por lá, que atingirá muito cedo as mais jovens irmãs. Em
consequência das condições de vida e de tudo o que precede, é preciso
contar ainda com uma fragilidade maior do sistema nervoso, o que
potencia tanto a fraqueza como a enfermidade.
Françoise e as dez “pioneiras” que a reencontram, 12 anos mais
tarde, não são do tipo delicado, praticamente são todas mulheres
voluntárias e corajosas, de constituição resistente, o que vai permitir
a oito delas alcançar os 70 anos. Mas que atoleiro para a saúde! Uma
delas volta à França após três anos. Três das mais jovens devem ir a
Sydney para se tratar, em regime daquilo que se chama agora “doença
de longa duração”. As mais ativas, que vivem longos anos, carregam
consigo enfermidades contraídas pouco depois da chegada.
Padre Poupinel, que passa a vida como procurador, visitador ou
assistente das missões, e tem 14 anos de Oceania, sublinha esse efeito
do clima em mulheres que vêm de longe, sem nenhum equipamento
sanitário: “Nesse clima, que estimula tantas desordens, não sei se
seria prudente ou mesmo possível colocar muitas irmãs, como nos
arquipélagos da Oceania Central, clima de tamanhas dificuldades”.
Alhures escreve: “Essas irmãs foram duramente provadas, outras
estão muito fracas”. São frequentes seus comentários sobre a saúde
de cada irmã, sobre o estado de esgotamento, às vezes sobre os
“cruéis sofrimentos” em que as encontra. Protesta com energia,
quando uma superiora de Lyon envia um regulamento em que trata
de jejum e mortificação, como se a alimentação das ilhas, o pouco
apetite habitual, “as pulgas, as moscas e os pernilongos que chupam
o sangue” não constituíssem já um programa completo, “em que as
pessoas têm muitas provações e fadigas”. A superiora compreende
e, mais bem informada, vai falar da “saúde esgotada” das primeiras
irmãs.
Certo dia, Françoise faz uma reflexão que, diante do espetáculo
horroroso apresentado pelas novas candidatas, fala alto sobre seu
próprio caso: “O que causa esse mal-estar à nossa querida irmã Piedade
é que ela não teve a erupção dos furúnculos, provação que todos nós
devemos sofrer para nos aclimatar. Nossa irmã Piedade foi cruelmente
atormentada”. O “mal-estar” e as indisposições de Mercedes 44 não são
menores que os “males do coração” e a impossibilidade de andar, e já
faz mais de dois anos que ela chegou.

Tem boa saúde, mas o clima, tão diferente da Europa, põe-na
à prova, como é caso de todas as primeiras irmãs. Clima tropical,
com temperatura média e constante de 20 a 30 graus. O oceano e a
estação das chuvas o tornam úmido. Fora pequenos incômodos de
saúde comuns, para os quais não se têm os recursos de uma farmácia,
há as doenças tropicais, transmitidas por moscas, pernilongos e
outros insetos, que provocam febres e envenenam o corpo, gerando
reumatismos permanentes e também afecções mais graves, como
inchações, abscessos e úlceras. Françoise passará os 15 últimos anos
de sua vida com elefantíase, a doença de grossas pernas, como se

44 Normalmente: Maria das Mercês. Adotamos o modo espanhol de designar as mulheres, cujo
nome está assim constituído. Na Espanha se diz: Mercedes, Pilar, Lourdes, Montserrat, Assunção,
Conceição, etc., em vez de Maria das Mercês, Maria de Pilar, Maria de Lourdes, Maria de Montserrat,
etc. [n.t.: como se trata de nomes religiosos, encontram-se traduzidos para o português]
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É preciso não esquecer a constante referência à saúde provada
quando se evoca a ação das pioneiras. A correspondência traz frases
que não se podem ler sem aperto do coração: numa missão em que
150 jovens vivem em contato diário com duas irmãs, o padre escreve:
“As duas irmãs são fracas. Uma, a mais idosa, com mais de 15 anos de
missão, dificilmente pode cumprir seu trabalho sem fazer apelo à sua
coragem”. A mais idosa acaba de completar 40 anos; a mais moça, 30.
Esses pormenores não são exagero de estilo romântico ou
hagiográfico: vêm todos de cartas manuscritas.
Para terminar esse painel de fundo, evocamos o tema da miséria
pura e simples que aparece – mas com quanta discrição –, como
estribilho na vida missionária de Françoise. Escreve de Wallis, em
1853: “A miséria é extrema por aqui”. Pede “que se lhe envie alguma
coisa para as suas pobres filhas que inspiram piedade”. Em 1859,
em Futuna, fala das jovens que constroem uma casa para a missão:
“Como se esforçam essas pobres crianças, e como lamentamos ser tão
pobres que nada lhes podemos oferecer”. Em 1871, completa 75 anos.
É outra irmã, de passagem por Futuna, quem escreve:
O navio que deveria trazer-lhe provisões teve
enorme atraso, e isso acontece muitas vezes. Há seis
meses não há nem farinha, nem açúcar, nem carne,
etc., e sua roupa, sobretudo suas toucas, estão por
demais gastas. Irmã Maria da Piedade veio vêla, sabendo que estava muito cansada. Chegou,
segurando a metade de seu calçado na mão e de pés
descalços, pobre irmã!

No mesmo ano 1871, um dos bispos, dom Elloy, que já tinha vivido
perto das irmãs como missionário, expressa certamente o grito de seu
coração. Lembrando uma nova congregação que acabava de se criar
na França para prolongar a obra da primeira equipe, escrevia a uma
delas, bem conhecida dele: “Não é menos verdadeiro que vocês, que
por primeiro experimentaram as privações e o sofrimento nessas ilhas
distantes, serão contadas sempre entre as primeiras fundadoras”.
A OBRA DE FRANÇOISE, SUA PASTORAL
É neste contexto que intervém a obra de Françoise. Alguns poderão
logo pensar que isso teve de esperar. No mundo organizado, julga-se
que no estrangeiro é preciso aprender a língua antes de agir. Com
Françoise, nada disso! Sua obra começa imediatamente. Aliás, desde
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o primeiro dia. É um de seus talentos, já foi dito acima, saber descobrir
o que há de profundo sob as aparências do superficial. Percebe-se bem,
a partir desse ponto de vista, como as coisas se passaram.
Sabia de cor as frases principais da famosa carta: “Enviem-nos,
se vocês nos amam, algumas mulheres piedosas para instruírem as
mulheres de Ouvéa”. Em seguida, vinha o trecho sobre os padres
sagrados que sofriam muito. Isso foi dito duas vezes e era por causa
desse sofrimento que as autoras da carta reiteravam o pedido: queriam
“mulheres para instruí-las”. E terminavam assim: “Para que elas nos
façam parte de diversos conhecimentos úteis”. Não era certamente uma
obra-prima de clareza, mas o pensamento se adivinhava facilmente.
Os “padres sagrados”, porque elas eram mulheres, não se ocupavam
propriamente delas, estavam mais à vontade com os homens e rapazes.
Elas desejavam, portanto, mulheres piedosas que lhes consagrassem
algum tempo, as instruíssem na religião, evidentemente, mas também
nos “diversos conhecimentos úteis”, o que abriria a porta para outras
realidades, além da religião. Havia, sobretudo, a primeira pequena
referência, que não podia ser esquecida: “Se vocês nos amam”.
Pois bem, é muito simples, não há necessidade da língua para
começar, porque será aprendida na própria ação. A coisa primordial
é mostrar-lhes que as ama. O juízo é favorável a respeito, pois Susana
lhe tinha agradecido a vinda. Sua chegada já é sinal de amor. E isso é
verdade. Françoise fica imediatamente tomada de imensa afeição por
todas essas mulheres e pelas três jovens. Não precisa de muito esforço
para lhes manifestar esse amor: vai acontecer naturalmente pelo olhar,
pelo sorriso, pelos gestos, como tinha acontecido na véspera.
O mesmo amor inspira algo mais: se ela deve instruí-las, não seria
melhor, primeiro, fazer-se instruir por elas? Foi o que fez o Filho de
Deus. É fácil, e disso tem necessidade. Não falta assunto: dizer o nome
das coisas, dos objetos, do corpo; repeti-los com elas, retomar, fazer-se
explicar também, com todos os gestos necessários, os ritos ordinários
da vida das mulheres, o toucador, o penteado, os adornos, as crianças,
as cantigas, a cozinha, o cuidado com os feridos e doentes, tomar
parte nesses ritos, refazê-los ela própria, repetindo as palavras, tudo
em alegre ambiente de mímicas e sorrisos.
Instruir, nesse trabalho partilhado, não deveria trazer muita
dificuldade. Bastará introduzir alguma modificação no preparo
dos inhames e dos peixes, fazer cantar lá-lá-lá sobre a melodia de
uma nova canção que elas não conhecem, ou propor desafios aos
segredos da costura. A julgar pela pouca roupa que as mulheres usam,
Françoise tem todas as chances de saber mais que elas nesse terreno.
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A velha elegância feminina é internacional. Em seu baú, encontrará
alguma peça de vestido do agrado de Amélie e de suas companheiras.
Outras jovens e mulheres se interessarão e vão querer aproveitar da
nova elegância, e vamos ao jogo das linhas e agulhas. É algo em
que tinha pensado antes de sua partida: “os diversos conhecimentos
úteis”. Há material e retalhos de panos coloridos no baú do navio.
“Meu baú tinha de tudo”. Daí ela passará aos paramentos de igreja,
que servirão de pretexto: vai se ocupar deles, branqueá-los, passá-los
a ferro, repará-los, algo que muito lhe agrada. A pequena equipe com
que conta vai fazer sua parte.

Não é tudo. Ela percebe o processo misterioso de comunicação,
de capilaridade e de multiplicação que se opera no dia a dia. Esse
ensinamento da vida partilhada não se limita a Amélie e às suas duas
amigas. Há uma corrente que passa dessas três companheiras às outras
jovens. As coisas ficam conhecidas e o círculo aumenta. Algumas se
unem logo às três primeiras para viverem em permanência com ela.
Outras continuam a viver nas famílias, mas vêm passar na cabana
uma parte do dia. Padre Junillon contará, no fim de três anos e meio,
uma centena. Como a cabana fica um pouco afastada, à beira do mar,
e como há grandes árvores, espaço e sombra não faltam.

É então que ela descobre sua “pastoral” fundamental. Cumpre
dizer logo: ela tinha sonhado que ensinaria e falaria em profusão
a grupos de crianças, tinha sonhado com o modelo escolar que
conhecia em Lyon. E isso, pelo menos no momento, não é possível:
a língua dos autóctones resiste mais do que tinha pensado. Um ano e
meio depois de sua chegada, queixa-se de ainda não a ter aprendido:
“Francamente estou com muita idade. Que a santa vontade de Deus
se realize. Fiz-lhe o sacrifício do prazer que teria tido em ensinar essas
meninas”. O sacrifício não é radical. Algumas linhas depois, anuncia
que “ensina a escrever e que tem bom número de alunas”. Dois anos
mais tarde, tendo Françoise dominado melhor a língua local, padre
Junillon anotará que “ela dá aula a uma centena de mocinhas”.

A segunda coisa que atrai sua atenção, e que se manifestou desde
o primeiro dia, é a facilidade que o pessoal de Ouvéa tem de passar
na casa dos outros. Nada de convite, chega-se e demora-se, o que nem
sempre agrada aos padres, que veem nisso incômodo e indiscrição.
Pois bem, para Françoise é oportunidade: que venham as mulheres,
que venham as jovens, que venham as meninas!

Esse atraso é providencial, pois descobre a importância de duas
coisas em que não havia pensado em seus sonhos lioneses e que a
mesma Providência lhe propusera logo no dia de sua chegada. A
primeira é a presença das três jovens na cabana. A princesa e suas
amigas não vieram apenas para uma noite. Aí estão para viver com
ela, noite e dia, todos os dias. Aí, nessa vida partilhada, permanente,
constata, pouco a pouco, que acontece algo. Há outro ensino além
da palavra: da presença, dos detalhes da vida postos em comum, das
reações e atitudes, do trabalho e pequenos serviços, da oração pessoal
e da que se faz junto, na igreja.

Vai à casa dos outros, afinal, é leiga, muito livre. As mais das
vezes, não vai só, seu pequeno grupo a acompanha. Visita os doentes e
vai às exéquias, em que continua a descobrir costumes e tradições. Por
certo, outras visitas são realizadas por ocasião de circunstâncias mais
comuns. Nas festas religiosas, prepara a ornamentação da igreja e da
procissão. Maravilha-se da paciência e destreza das mulheres para
fazer guirlandas, bandeirolas e outros enfeites usando a vegetação
luxuriante da ilha, as cortiças, as conchas: “Não me cansava de
admirar tamanha produção”. Ela mesma fabrica de seu jeito cestos
para as flores “que são folhas”.

Ela faz até uma descoberta. Como “solteira”, não tinha percebido
ainda em que consiste o ensino das mães junto aos filhos: passamse anos durante os quais as palavras não têm nenhum sentido, é a
presença afetuosa e ativa que tudo realiza, em meio às realidades
muito simples da vida cotidiana. Então, se ela se manteve “solteira”,
melhor, celibatária, até essa idade, não é certamente sem razão. Quem
sabe se torne a mãe dessas jovens e de muitas outras: basta inspirar-se
no comportamento das mães.

Em troca, vão à sua casa, sabem que a acolhida é agradável. O
trabalho em comum toma aí também, como nas festas para a igreja,
grandes proporções. Em junho de 1850, terminam a confecção de cem
camisas, com a flanela que mandou vir de Sydney. Dispõe ainda “de
um fardo de tecido de algodão”, não bem de seu gosto, mas falta-lhe
linha. Não é senão um fato no meio de outros. As quatro cartas que
possuímos dela, entre 1846 e 1859, não revelam certamente tudo.
Percebe-se muito bem como ficou organizado o curso de escrita,
de que fala na segunda carta. Susana, Romaine e algumas outras
mulheres já sabem escrever, elas o declararam na famosa carta de
Ouvéa. Quem teve a ideia de ensinar a escrita? Françoise? Susana?
Seria outra mulher, que não sabia escrever? Ignora-se, mas o projeto
realizou-se provavelmente com o concurso de todas as mulheres que
sabiam escrever.
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Poder-se-ia dizer que, após as surpresas da chegada, as decepções
relativas à língua e a descoberta de seus princípios de ação, ela tem
agora uma visão clara da meta que persegue? É questão interessante,
porque em suas cartas vai dizer que não faz nada. A afirmação é
sempre envolvida de humor, e a encontramos pelo menos oito vezes:
Pobre de mim, acreditava ter vindo aqui para fazer
alguma coisa. O bom Deus via todas as minhas
intenções, mas se contentou de minha boa vontade,
pois não faço nada. (1853)
Acreditava em 1845 que ia fazer maravilhas na
Oceania: não há escolas, dizia comigo mesma,
você vai ensinar a ler, dará catecismo a essas pobres
meninas, você lhes ensinará a amar e a rezar ao
bom Deus, você lhes ensinará a devoção à Virgem
Santa, que obra bonita! Você estará associada aos
trabalhos dos padres maristas. O que eu pude fazer
se reduz a pouca coisa. (1859)
Na França acreditam que realizei algum bem na
Oceania. Desenganem-se, honradíssimas irmãs,
nada fiz até agora. O bem que vocês encontrarão,
chegando às ilhas que habitei, terá sido realizado
pelos padres, em seguida pelas irmãs chegadas
em 1858. Até aqui o que fiz de relevante foi
escandalizar essa pobre gente pela minha aspereza
e impaciência. (1862)
Tinha as melhores intenções ao partir de Lyon,
mas fui presunçosa, crendo-me capaz de cumprir
a tarefa que acreditava sublime. Deveria ter as
virtudes que não tinha. (1866)
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Também é evidente que esse sentimento brota da diferença, como
ela observa quase sempre, entre seu sonho e a realidade vivida. Mulher
de ordem e de razão, há nela um olhar europeu que se prende a escolas,
escolas institucionais. Conhece algumas congregações francesas, e
mesmo de Lyon, que enviarão religiosas às missões. No boletim dos
Annales leu artigos sobre as escolas fundadas aqui e ali com equipes
de irmãs. Para ela, que durante 12 anos ficou sozinha, não há nem
escolas propriamente ditas nem equipes religiosas. Eis por que, em seu
pequeno escrito de 1859, finaliza com esta frase: “Mas esqueçamos
o passado, porquanto novo tempo começa”. Companheiras, enfim,
acabam de chegar, não propriamente religiosas. Talvez se passe à
etapa institucional. Sofre ao pensar nas reuniões debaixo de árvores,
mesmo com uma centena de pessoas, porque lhe custa considerá-las
como verdadeiras aulas escolares.
Será que isso significa que ela não aprecia seu trabalho e não tem
consciência nenhuma de um objetivo? Certamente não, mas não ousa
julgar as congregações oficiais. É como se dissesse: Faço pequenos
trabalhos, coisa de amadora.
Há cartas em que ela mesma enumera algumas atividades,
confessando ficar ocupada da manhã à noite. Há também cartas dos
padres que a acompanham e que comentam sua obra e a elogiam. O
mais interessante é o que se relaciona à finalidade do projeto.
Em 1847, menos de um ano após sua chegada, é possível afirmar
que suas ideias estão claras. Expressa-as ao padre Eymard, como
programa para outros missionários:
Prometi dizer-lhe meu modo de pensar. As
religiosas fariam aqui trabalho imenso, ocupandose especialmente das crianças e das mulheres. As
crianças devem preparar as gerações do futuro. De
maneira particular, interesso-me pelas mulheres.
Porventura não são as mulheres que dão a primeira
educação aos filhos? Tal educação não deve
influenciar o comportamento de toda sua vida?

Padre Hervé, na carta em que anuncia sua morte, ressalta que, nos
últimos dias, dizia ainda: “Não fiz nada!”. Humildade e humor que
nos levam a pensar em são Vicente de Paulo: no ocaso de sua vida, ele
também dizia à rainha-mãe que não tinha feito grande coisa. Padre
Poupinel, que a conhecia muito bem, comenta certo dia esse tema
com uma irmã, que se surpreende. “Não se preocupe! Françoise fala
muito sinceramente, mas há em sua cabeça certa fantasia que, ainda
assim, é expressão de sua humildade”. Fantasia não é bem o vocábulo
exato, o padre escreve apressadamente, mas se capta a ideia.

A ideia das crianças que representam o futuro, que ela cultivava
em Lyon, sonhando com escolas, evidentemente perdurou. Mas o
convívio de mulheres e jovens na ilha deu maior realce ao tema das
próprias mulheres, primeiras responsáveis pela educação dos filhos.
Da carta das mulheres de Ouvéa, há uma síntese de suas ideias iniciais
e de sua experiência. Foi o que ela viveu de maneira livre, foi o que vai
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continuar a viver e é como viverão as pioneiras que se ajuntarão a ela,
12 anos mais tarde.
Em 1859, um ano após a chegada de suas companheiras, escreve:
“Mais alguns anos e veremos como vai mudar o procedimento das
mulheres e das jovens!”. Ousa afirmá-lo porque acaba de chegar a
nova leva de candidatas, mas não é a primeira vez que pensa nisso.
A primeira confirmação acontece alguns meses mais tarde, quando
dom Bataillon lhe propõe profundas modificações em sua linha de
ação, as mesmas que ele impôs às duas jovens irmãs. A resposta é
a de uma fundadora: as duas jovens irmãs, apenas com um ano de
presença, não puderam resistir, ela o sabe. Ela resistirá para o bem
dela e de suas companheiras: “Como o senhor sabe, a pertinaz irmã
do Monte Carmelo (é o nome de religiosa que lhe foi dado em 1858)
esteve longe de fraquejar na meta que se tinha proposto, deixando sua
pátria”. Dom Bataillon não insistirá com ela. O bispo atrairá de toda
parte um coro de críticas e dois anos depois vai encerrar a experiência
com as duas jovens irmãs.
A segunda confirmação descobre-se na própria ação das novas
companheiras. Nenhuma delas chega com fórmulas institucionais,
todas retomam por conta a ótica e a prática de Françoise, até as de
Nova Caledônia, que nunca a encontrarão e que terão conhecimento
de sua experiência em Sydney pelo padre Poupinel.
Para o leitor da correspondência, não é surpresa, porque, com o
tempo, diante do resultado de sua ação, certo número de responsáveis
descobrirá o significado e as consequências do que ela faz. “O senhor
terá tido conhecimento de que a senhora Perroton residia nessa época
em Futuna. Seus trabalhos começam a ser coroados de êxito”. Padre
Junillon escreve isso em 1857, quando Françoise está apenas há três
anos nessa ilha. E acrescenta: “sem socorro” como este, “nós nos
esgotaremos em vão”.
O primeiro a compreender as ideias de Françoise e a saber
expressá-las em poucas palavras, evidentemente, é padre Poupinel:
“Sem a educação das jovens será preciso renunciar a se formar
família”, ou ainda: “Somente elas (mulheres devotadas como ela) são
verdadeiramente capazes de ajudar as pessoas de seu sexo a progredir
e, por meio delas, atingir as novas gerações”. Está muito claro.
Padre Junillon, colaborador imediato de Françoise em Wallis e
Futuna, fala, em 1858, de “pronta e imensa melhora nas ideias e nos
costumes de uma classe, no caso as mulheres, em cujas mãos estão os
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destinos da juventude”. Padre Dezest, em Futuna, em 1861, entra em
mais pormenores:
A presença das irmãs produziu grande
transformação entre as pessoas do sexo feminino.
Hoje as mulheres se vestem com mais decência,
são mais reservadas no porte, nas palavras e até
nas ideias. A piedade torna-se mais viva e racional.
São mais instruídas. A maior parte das meninas e
jovens sabe ler e escrever. Hoje as mulheres cuidam
muito melhor de seus filhos e cuidam deles muito
mais do que anteriormente.

Muito bom, mas não é tudo. Quando, mais tarde, chegam
congregações religiosas especializadas no ensino, curiosamente há
uma decepção, até entre as responsáveis que sonhavam com tais
instituições. A “pastoral” de Françoise Perroton desperta um interesse
no qual não se havia pensado até então.
Por que razão? Porque as formas institucionais, apesar de
manifestar, às vezes, mais organização e profissionalismo, podem
falhar quanto à qualidade humana. Porque, muitas vezes, quem
traz essas formas, traz todas bem equipadas e constituídas, sem se
preocupar um instante sequer com sua adaptação a outras culturas.
Porque, dirá um bispo em 1884, tais “irmãos formam, em todo o lugar,
comunidades à parte” e, pior ainda, “porque tais irmãs, formando
comunidade, gostam de ser autossuficientes, colocando, como fazem
tais irmãos, pessoas inábeis ou enfermas no segundo ou terceiro
posto” (em vez de mobilizar autóctones capazes).
Diante disso, os dois elementos decisivos de Françoise representam
iniciativas pedagógicas de alto valor. Primeiro, a partilha da cabana e
da vida, com 3, 6, 8, 12, 25 meninas. Não é “pensionato” institucional, é
vida de família. É comunidade informal, mas viva, calorosa e humana,
em que as jovens se tornam colaboradoras diretas. As irmãs mais
fortes, Cruz e Rosa, serão, dessa forma, capazes de animar “famílias”
de 92, 150 e 200 meninas. Segundo elemento, o acesso fácil à cabana,
onde mulheres, jovens e meninas podem chegar espontaneamente.
Torna-se um princípio de contato e de relações humanas até mesmo
profundas, ou ocasião de descoberta, de invenção, de promoção e de
desenvolvimento, evidentemente o contrário de uma casa fechada
sobre si mesma.
Em substância, é a pastoral de Jesus Cristo que percorre a Galileia
acompanhada dos 12 apóstolos, de alguns discípulos e da equipe de
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santas mulheres, recebendo a todos os que se achegam. É a pastoral de
Paulo, partindo para as missões distantes, com três, depois cinco ou
seis discípulos que recruta no próprio local, e constituindo, por toda a
parte por onde passa, outros núcleos com autóctones.
Essa pastoral se revela preciosa, mais adaptada que muitas outras a
essas ilhas de missão, porque faz ver, como a de Jesus Cristo e de São
Paulo, que há mensagens para as quais as palavras são insuficientes,
mensagens que se transmitem sobretudo pela vida. Dois testemunhos
surpreendentes ilustram os dois princípios de Françoise.
Sara é uma jovem de Futuna que, em criança, viveu na casa de
Françoise e, como moça, na de Mercedes. Tornou-se religiosa e realiza
em outras ilhas o que ela viu fazer em Futuna:
Os padres nos fizeram conhecer o bom
comportamento que levam as mulheres razoáveis,
que se dedicam a rezar a Deus. Mas não
acreditávamos neles, porque pensávamos que
não era possível viver assim. Desde que as irmãs
chegaram, nós as observamos com cuidado,
examinamos como procediam. Aí dissemos: Tratase de coisa excelente. Em seguida, esforcei-me por
imitá-las. Ia à escola delas. Então vim morar com
as irmãs, para trabalhar com elas, ouvir muitas
vezes suas instruções e aprender melhor o tipo de
vida que levavam. Desejava sinceramente em meu
coração ser semelhante a elas, obedecendo a Deus.
Vou fazer saber a você, religiosa, que realmente
conheci a excelência dessa vida das irmãs, porque
Maria das Mercês muito se esforçou na minha
instrução. Aqui morei mais tempo com ela. Muitas
vezes roguei-lhe que me ensinasse qual deve ser, de
fato, o verdadeiro procedimento das irmãs.

O outro testemunho é de dom Elloy:
As mulheres e as filhas dos nossos neófitos,
encontrando fácil acesso junto às irmãs, se
deixaram atrair por elas, com alegria e confiança,
e não tardaram em aproveitar dos exemplos de fé,
de piedade e de modéstia que haviam recebido. Os
próprios protestantes e infiéis faziam questão de
procurar para suas filhas a educação dada pelas
irmãs. Assim se sentiam atraídos a abraçar o
catolicismo.
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Françoise Perroton sonhava com escolas institucionais. Não
duvidava que, seguindo as indicações providenciais de seu primeiro
dia, estava em vias de reinventar e de colocar em evidência a
possibilidade e o influxo da empatia e qualidade humana que, tantas
vezes, são destruídas pela preguiça e pelo peso da rotina sem alma. No
momento em que o fenômeno escolar estava para se generalizar, ela
lembrava que, antes de normas e regulamentos, há a vida, a relação
humana empática e simpática e o amor cristão em todas as suas
expressões muito humildes e profundas.
Virá um dia em que as irmãs que seguirão Françoise e as pioneiras
adotarão “a instituição”, organizarão verdadeiras escolas com
edifícios, programas e regulamentos. Sua história está aí para lhes
dizer: “Atenção, não permitam que suas escolas se tornem internatos
ou anônimos externatos. Conservem-lhes o caráter de família, de
família aberta a todas as famílias de suas alunas. Ensinem o melhor
possível, mas não esqueçam a boa acolhida, o sorriso. O que vocês são
e fazem muitas vezes é mais importante do que o que vocês falam”.
AMARGA SOLIDÃO
O futuro vai descortinar um trabalho original muito significativo:
um ambiente de afeto para com toda essa juventude. Os dias se
sucedem, numerosos, trazendo seu quinhão de satisfações, mas
também de provações e enfermidades. A vida é simples em extremo. Os
excursionistas atuais já não a conhecem, por causa das comodidades
que transportam em suas férias de um mês. Françoise reside quatro
anos na cabana sem paredes, à beira do mar: a esteira e os inhames,
já que não se comem somente bananas, estão no programa de todos
os dias e de todas as noites. Ao cansaço inevitável que acompanha
esse gênero de vida logo se lhe acrescenta o sentimento de solidão.
É novo para ela. Em Lyon a companhia nunca lhe havia faltado.
Seguramente, não é solidão material: há muita gente a seu redor, mas
como conversar com pessoas de sua cultura e idade?
Que dizer dos padres? Há o padre Junillon, encarregado
precisamente da vila de Matautu, onde ela se encontra, homem ao
mesmo tempo santo e compreensivo. É ele quem, em 1850, decidirá
construir com as próprias mãos uma casa de madeira para ela, é
ele quem entende melhor o que ela faz, que a encoraja, que a visita
quando está enferma, e que teme perdê-la. É sua pessoa de confiança.
Mas a reserva em relação às mulheres, lembrada páginas atrás, reduz
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em muito a possibilidade de diálogo. Há também o padre Poupinel,
visitador das missões a partir de 1857, providente e consolador.
É um coração de ouro. Seria necessário que nosso
superior geral tivesse, pelo menos, tantos padres
dessa têmpera quantos são os estabelecimentos de
irmãs. Com padre Poupinel tudo anda bem. Seus
pareceres, ordens e conselhos encontram eco em
todas as mentes e em todos os corações. Ele tem
a chave que abre portas em toda a parte onde há
uma razão.

Françoise recebe dele certo número de cartas, mas não mais do que
quatro visitas em Futuna.
Em Wallis, padre Meriais, que veio com ela no navio, vive a alguns
quilômetros, num pensionato de rapazes, criado pelo bispo em vista
de vocações. Padre Mathieu, em outro vilarejo, não compreende nada
de sua obra e tem outras ideias sobre as religiosas que vão embarcar,
um dia, numa infeliz iniciativa de dom Bataillon. Quanto ao padre
Dezest, em Futuna, “é o homem mais fechado que já se viu”.
O próprio bispo é homem curioso. Havia assinado a carta das
mulheres de Ouvéa, mas não queria receber quem havia respondido
à carta. Semanas depois, voltou atrás de sua prevenção. Fala de
Françoise em termos favoráveis em sua correspondência: “(A irmã)
parece ter tudo o que é preciso para chegar a um bom resultado”. Mais
tarde, admira “sua coragem e a paciência em suportar os sofrimentos
inseparáveis de sua vocação: abandono, pobreza e miséria”. Quando
volta à Europa, em 1857, vai se preocupar em achar religiosas ou leigas
para as missões. Françoise pouco sabe da benevolência dele. Fala-lhe
pouco, quando ele está presente. Após a chegada de novas irmãs, tem
com ela o diálogo citado acima. Na caneta de Françoise, esse diálogo
é a melhor ilustração de uma frase de padre Poupinel, escrita em 1859,
em carta ao superior geral dos Padres Maristas, que poderia parecer
excessiva: “Mostrou-se sem coração, sem a menor consideração para a
pobre senhora Perroton durante anos, a ponto de chocar os habitantes
de Wallis”.
Tire o leitor, a leitora, sua conclusão:
Sua Excelência me disse: “Não me interessa em
nada a escola que você faz. O que você ensina,
ensina-se em todos os vales. Seu bá-bé-bi-bó-bu não
serve para nada. Todas as mulheres podem ensinar
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tão bem quanto você”. Respondi-lhe: “Mas eu
ensino o catecismo”. Disse-me: “O essencial para
as irmãs é não somente sustentarem-se a si mesmas,
mas também vir em auxílio dos missionários,
trabalhando a terra e criando porcos”. A essas
palavras caí das nuvens. “Que é isto, Excelência?”
Finalmente, atacou o modo de vestir: o véu não lhe
agradava, o terço na cintura menos ainda. “Vocês
têm muito que carregar, não precisam levar terço.
Sabemos que vocês o levam no bolso”. Aliás, Sua
Excelência havia dito a uma das nossas irmãs que
não somos religiosas. “Enfim para terminar nossa
conversação: não sei o que vocês quatro vão fazer
aqui”, concluiu.

Treze anos após a chegada de Françoise, eram essas as palavras de
encorajamento e reconhecimento por seus heroicos esforços!
Compreendem-se nesta luz as queixas por vezes amargas de
Françoise:
Confesso que, apesar de todo o aborrecimento45
que padeço em ficar sozinha, não aconselharia a
ninguém deixar a pátria para vir me encontrar, a
não ser religiosas, porque então a situação muda.
(1847)
Escreva, escreva, padre, à exilada que tem grande
necessidade de encorajamento. Mostre-lhe, de
quando em vez, a coroa que Deus reserva aos
combatentes. Seus olhos se lhe enfraquecem e
névoa espessa lhe tolhe a visão. (1848)
Reverendos padres, conto-lhes toda a pena que me
causa a solidão. Resigno-me à vontade de Deus,
mas gostaria que sua vontade estivesse de acordo
com a minha. Nunca lhe pedi, nas minhas orações,
que me enviasse companheiras, porque amo
demasiado minhas queridas compatriotas, para
desejar que alguma venha se expor e desgostar-se
aqui, sobretudo se viesse apenas uma. (1853)
O senhor tem muita razão, padre, em dizer que dom
Bataillon tem o talento particular de despedaçar e
45 Fastio: no sentido de sofrimento e não de sentimento, ociosidade vazia.
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dilacerar os corações. Penso que nenhum de seus
súditos tenha escapado a seus golpes mortíferos.
(1869)

nos surpreendeu na metade do caminho”. As irmãs escorregam,
caem. Por felicidade, os jovens que chegam com padre Dezest vão
procurar fogo e alertam os habitantes do vale.

A gente não se vê mais – escreve ao padre Poupinel –.
Saiba que sua visita é por si um bálsamo consolador.
Como não se consolar, quando se encontra um
coração compassivo? Nas nossas missões, são raros
os corações que nos compreendem: tudo é frieza, os
corações não têm afeto. (1869)

Homens e mulheres logo acorrem, com tochas
acesas, para nos escoltar. Com grandes gritos nos
saúdam cheios de alegria. Apertam-nos as mãos
com carinho. Ajudam as irmãs nos lugares difíceis.
Esses fogos, que víamos mover-se como grande
serpente luminosa ao longo dos atalhos através
das árvores de floresta e aqueles gritos cortantes
que levavam ao longe, nos vales, a boa notícia
da chegada das “mulheres sagradas” formavam
espetáculo realmente feérico. As irmãs esqueceram
todo o cansaço. Não se continham de alegria. Todos
juntos bendizíamos o Senhor, agradecíamos-lhe a
salvação que trouxe para esse bom povo e o havernos conduzido tão felizmente a Futuna. A multidão
ia aumentando ao nosso redor. Acompanhou-nos
até a igreja, onde oferecemos a Jesus e Maria a
nossa ação de graças.

Alguns padres, mesmo os “fechados”, são sensíveis aos sofrimentos
que ela experimenta e julgam sua situação “muito penosa para
uma mulher”: “Sou testemunha de seus sofrimentos e admiro-lhe a
coragem”; “Está muito desgastada pelos sofrimentos físicos e morais”;
“Seu isolamento e solidão têm-na prostrado; ela estava disposta a
deixar Futuna” (1858).
Em 1854, ela vai a Futuna, ilha do mártir padre Chanel. Está
em companhia de padre Junillon e de algumas jovens. Estabelecida
no rochedo de Kolopelu, abaixo da vila de Alo, retoma as mesmas
atividades de Wallis. Logo tem consigo uma dúzia de jovens e meninas
que vivem com ela em sua cabana. Sara está entre elas. Mulheres,
jovens e crianças vêm como em Wallis. Os padres ficam contentes de
seu trabalho, mas é certo que, em 1858, ela se propõe a voltar para a
França: espera a passagem de um navio para Sydney.
Não devia voltar a Lyon. O primeiro navio que aporta nem ela
do promontório nem os muitos olhos das que estão com ela viramno se aproximar. Esse navio não devia ser o do abandono, mas o da
esperança. Encontram-se aí três moças que vêm da França para se
associar à sua obra e a desenvolver.
A narrativa da chegada das três “irmãs” constitui linda página de
padre Poupinel. O navio surge na enseada do porto. “Logo os naturais
correram para a margem, lançaram-se em suas canoas e vieram em
nossa direção à força de remadas. Estávamos pressurosos para bem
recebê-los e, mais ainda, receber as missionárias. Entoamos, com toda
a força dos pulmões, nosso mais belo Laudate Dominum omnes gentes”.
O chefe do vilarejo comanda o espetáculo, alguns homens partem na
correria para avisar os padres e Françoise em seus vilarejos. Começa a
marcha em direção ao rochedo. “O atalho atravessa duas montanhas,
separadas por vale profundo e escarpado de duas léguas do porto de
Kolopelu. A chuva havia tornado o caminho escorregadio e a noite
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O restante da narrativa se encontra em carta de Françoise ao
superior geral dos Padres Maristas:
Há doze anos estava sozinha, estava só para
suportar os momentos de desgosto extremo,
sobretudo nas doenças que o Bom Deus achou
por bem me enviar. Contudo nunca murmurei.
Conhecia demais as dificuldades de semelhante
projeto para entender que era quase impossível me
enviar companheiras. Não tentarei descrever-lhe
o estado da minha alma, ao receber um bilhete,
datado de 29 de maio de 1858, enviado a Futuna
do navio “Louis et Miriam”. O bilhete era do bom
padre Poupinel, que me anunciava estar ele mesmo
feliz em poder trazer-me auxílios e companheiras
devotadas por inteiro a Maria. Não me declarava
os nomes. Não me podia enganar, apesar de padre
Junillon afirmar que não eram senão esperanças
que o bom padre Poupinel me dava para o futuro.
Mas no final do bilhete me anunciava que em
algumas horas estariam em Kolopelu. De fato,
pelas sete horas, noite adentro, o bom, o excelente
padre Poupinel chegou com as minhas três pobres
irmãs, mortas de cansaço por causa do horrível
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caminho que conduz até aqui. Elas foram, podese dizer, as bem-vindas e mal recebidas, não tendo
eu a lhes oferecer outra cama que não fosse a terra
nua e algumas esteiras. Não sem rir às gargalhadas,
fizemos essa pobre cama de campo. Quanto a mim,
não sei o que mais inundava minha alma: alegria,
surpresa, ou reconhecimento para com o bom
Deus, a Virgem Santa, e ao senhor, meu padre, que
tem tido piedade de meu isolamento. Passamos
juntas dias venturosos.

JOVENS LEIGAS VOLUNTÁRIAS
Houve realmente dias felizes, quiçá mais os primeiros três meses.
As novas companheiras se chamam Maria da Piedade, Maria da
Misericórdia, Maria da Santa Esperança.
Logo a comunidade se organiza e metem-se no trabalho, como
Françoise 12 anos antes, sem esperar conhecer a língua, que aprenderão
mais depressa que ela. Piedade ocupa-se dos doentes, Misericórdia
das mulheres e Esperança das meninas. Françoise, com sua dezena de
internas, ajuda as recém-chegadas a se acostumar e a descobrir esse
novo mundo. Tudo vai bem, a saúde parece resistir, apesar de uma
doença de Misericórdia e Françoise, cuja cura pareceu milagrosa.
São dias felizes. Fala-se em francês, ela pergunta, dão notícias de
toda a sorte da França. Como Piedade é de Lyon, Françoise revive
um pouco em imaginação sua cidade natal. Esperança e Misericórdia
não têm 30 anos. Trazem certo reforço de juventude, felizes de viver,
felizes dessa aventura, felizes de sua missão. Elas até impelem para
frente Françoise em sua vocação. Dois dias após a chegada da equipe,
padre Poupinel lhe faz a proposta de vestir o hábito das jovens e
receber o nome religioso de irmã Maria do Monte Carmelo.
Infelizmente, esse reagrupamento em Kolopelu não terá longa
duração, apenas três meses. As promessas feitas por dom Bataillon ao
rei de Wallis obrigam Poupinel a voltar. Apesar do desejo de deixar as
quatro irmãs mais tempo juntas, tem de levar duas dessa ilha, “para o
bem da paz”. São designadas as mais jovens. É sofrimento certamente,
mas também espírito de sacrifício. Ao menos Piedade permanece com
Françoise.
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conheciam, muito se assemelhavam. Conversam, rezam junto, com a
devoção própria de mulheres experientes com largo caminho na vida
de oração. Trabalham muito e comentam esse trabalho com todos os
aspectos que apresenta. É um ano típico de senhoras da sociedade
lionesa.
Num dia de junho de 1859, a juventude reaparece. Avistam-se
na planura de irmã Esperança, já conhecida, cuja saúde se havia
debilitado em Wallis, e Mercedes, uma jovenzinha de Provença,
alegre, acolhedora, ativa. Satisfação para Françoise, que já tem 63
anos. De novo, é a grande alegria do último ano. Distribuem-se as
tarefas. A vida continua.
Esperança e Mercedes contam a Françoise coisas muito
interessantes. Primeiro, que seis outras “irmãs” chegaram. Mercedes
veio até aqui, mas há duas companheiras que estão em Wallis com
irmã Misericórdia. Entrementes, outras três foram destinadas para
Nova Caledônia. Quatro irmãs em Futuna, três em Wallis, três em
Nova Caledônia: a hora da renovação tinha chegado.
A segunda notícia é que em Wallis a obra de Françoise sobreviveu
à sua partida: dois grupos de jovens permaneceram em Matautu,
sob a direção de Amélie, e em Mua, sob a de Susana. Os dois grupos
escolheram o nome que lembra Françoise: “Aleka”, Arca da Aliança,
em referência ao navio que a tinha trazido, e “Luketuno”, que
corresponde à cidade de Lyon, de onde veio. Esperança e Misericórdia
descobriram as jovens no dia de sua chegada à ilha. Padre Poupinel,
que as acompanhava, observa a respeito delas: “As jovens moram
na mesma casa, pelo menos durante a noite, e se reúnem muitas
vezes durante o dia. São elas que ensinam a leitura e o catecismo às
meninas. Estão também encarregadas de manter a limpeza da igreja”.
É bem o estilo de Françoise, numa ilha em que padre Mathieu disse
no momento de sua chegada: “É tão difícil aqui fazer comunidade de
moças como é fácil fazer as de rapazes”.
Quatro meses depois dessa reunião, Françoise, em seu estilo sempre
agradável, pinta assim a comunidade de Futuna: “Somos aqui quatro
irmãs, como o senhor sabe. Vivemos em perfeita união e o trabalho
não nos falta. Somos regulares como cônegas, recitamos o ofício três
vezes ao dia. As minhas três irmãs são de piedade edificante, devo
ser-lhes um verdadeiro pesadelo”.

Piedade tem 38 anos. É boa companheira, quase do mesmo
ambiente social que Françoise, com centros de interesse comuns:
a vida cristã de Lyon, os bons costumes, as amigas que, se não se

É demasiado bonito. Da saúde provêm as primeiras provações.
Como se “as grossas pernas” de Françoise não bastassem, o grupo
feliz se torna um hospital sem médico: úlcera na perna de Piedade, que
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durará um ano; Mercedes, com enjoos e dores artríticas generalizadas;
perturbações de toda a sorte para Esperança, “que nada pode comer
sem vomitar”.
Faz-se o que se pode. Mas a doença influi muito no caráter de
Esperança, que se torna difícil: irritabilidade, querelas por coisas
fúteis, crise de nervos. Françoise não se perturba: ela é um pouco a
mãe e a avó dessas jovens. Compreende perfeitamente o estado de
Esperança. Mas o padre do lugar joga gasolina no fogo. Põe-se a
criticar a jovem, a julgá-la sempre mais severamente, tirando-lhe até
certas tarefas para entregá-las a Mercedes.
A comunidade de quatro irmãs não dura dois anos. Dom Bataillon
envia Esperança a Sydney, num hospital, onde vai permanecer
cinco meses. Nomeia Mercedes para Sigave, porto de Futuna, a 10
quilômetros, para aí abrir um centro, acompanhada de algumas
jovens de Kolopelu.
Françoise fica, uma vez mais, com Piedade. Os temperamentos
tiveram o tempo de se afirmar. São diferentes, “antípodas”, diz
Françoise. Piedade é mulher tímida, apagada, silenciosa. São duas
pessoas de maturidade e de humor:
Deixo-a rezar à vontade, ao passo que ela me
libera para as brincadeiras e a descontração. Não
é senão de tempo em tempo que alguns ímpetos de
impaciência me fazem falar irrefletidamente, mas
sem causar grande desavença. Nunca uma de nós
atirou uma garrafa ou prato na cabeça da outra.

Em 1864, o bispo envia Mercedes às ilhas Samoa e Piedade no
lugar de Mercedes no porto de Sigave. Françoise, habituada que
está, encontra-se só com suas jovens no rochedo de Kolopelu. Da
companhia de seis anos, não resta senão as visitas de Piedade, que
tem mais facilidade do que ela para se deslocar e percorrer, de quando
em vez, os atalhos do primeiro dia, os 10 quilômetros que separam as
duas estações 46.
ÚLTIMOS ANOS
Em 1866, ultrapassa os 70 anos. Sua vida, que se confunde com seu
apostolado, tinha permanecido a mesma. Em 1869, tem “nove jovens
em sua casa: três grandes, duas médias e quatro pequenas. Cozinhavase para 24 pessoas”.
46 Estações são postos de trabalho, com igreja, escolas e centros comunitários. [n.t.]
154

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

Pelo correio, mantém-se em contato com as amigas e as terciárias
de Lyon, que lhe remetem dinheiro, pacotes e castiçais. Segue de
longe, por meio de cartas, os acontecimentos da França e da Igreja.
Ela que tinha conhecido as perseguições ao papa Pio VII no tempo
de Napoleão, experimenta grande dor quando fica sabendo que papa
Pio IX havia sido despojado de seus Estados pelo governo italiano. O
apego à Santa Sé e ao papa, inscrito nas Constituições e na tradição
da Sociedade de Maria, não é das menores lições que chegam de seu
rochedo. Ela, que vive na miséria, como foi dito, pede aos padres
Poupinel e Yardin que façam chegar ao Santo Padre os 30 francos que
seu irmão tinha depositado para ela na procuradoria de Lyon, assim
como outros 35 francos recebidos de amigas.
Coisa admirável: sem que as duas mulheres pudessem se consultar,
Amélie, agora rainha de Wallis, nas mesmas circunstâncias, também
dirige uma extraordinária carta a Pio IX:
Eu, Amélie Lavelua, ao santo rei Pio IX. Santidade,
eu, a última de suas filhas, perdida no fim do
mundo, eu, Amélie, escrevo esta carta a Vossa
Santidade. Estou tão desprovida de meios, eu e
meu povo, que me é difícil fazer chegar a Vossa
Santidade meu profundo e filial devotamento.
Rezamos todos os dias por Vossa Santidade e pela
Santa Sé, contra a qual se voltam tantos erros. Os
erros jamais triunfarão, pois Vossa Santidade é
ciência e força, é rochedo firme e inabalável, e todo
o inimigo que se chocar será quebrado... Digne-se,
Santidade, receber nosso amor filial.

Essa magnífica carta da antiga aluna, que é enviada para Roma
juntamente com o óbolo da “velha senhora”, também ela perdida
em outra ilha a 200 quilômetros da primeira, constitui uma visão da
Igreja que faz pensar.
O correio lhe traz também um eco mais pessoal dos esforços que se
realizam em Lyon para organizar a sucessão das “pioneiras”, com uma
congregação religiosa que tinha adotado o nome de Nossa Senhora
das Missões. Enviam-lhe as Constituições e a convidam para entrar na
Congregação. Ela aproveita a ocasião para uma correspondência um
pouco divertida com a superiora geral. As Constituições, concebidas
na Europa, atrás de escrivaninhas, por alguém que não tinha saído
da França senão para ir ao Reino Unido, apresentam pontos que em
nada correspondem à vida das missões. Aliás, Françoise não tem
nenhuma vontade de se aliar a uma nova corporação: agregada pelo
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padre Eymard à Ordem Terceira Marista em 1845, recebida em boa
e devida forma na mesma Ordem pelo padre Poupinel em 1858, que
lhe disse com todas as letras: “Entre, minha irmã, entre para sempre
na Sociedade de Maria”, ela vai dizer à reverenda madre superiora
numa de suas cartas: “Devo ficar irmã secular da Ordem Terceira de
Maria”.
Mas a madre, que tinha ouvido falar dela e sabe que está na origem
do movimento, não cessa de insistir. Ela se defende com o humor
habitual:
Admirei os pormenores dessas Constituições e
achei muito felizes às pessoas chamadas a esse
gênero de vida tão perfeito. Mas estou espantada.
Sou pobre pecadora, sempre fiz a própria vontade
e vivi sem constrangimento. Não sinto nenhuma
coragem para empreender nada de bom. Não
tenho a sombra de uma virtude religiosa. Senhora
Superiora, a simples leitura da regra de sua casa
assusta a minha covardia. Seria como uma irmã
recebida de contrabando. Praza a Deus que a
senhora não tenha de se arrepender de ter semeado
o joio no meio de seu trigo.

Instada por padre Poupinel, aceita finalmente considerar o ano que
está para acabar como um noviciado feito no lugar e de pronunciar os
votos anuais diante de padre Junillon. Mas isso não terá seguimento
imediato no que lhe concerne. A superiora cessa de lhe escrever, e
ela faz o mesmo. Seu nome figurará sempre na lista da Congregação
de Nossa Senhora das Missões, que a considera como uma de suas
religiosas. Em túmulo dedicado a ela, vão gravar na pedra: “Irmã
da Ordem Terceira de Maria”. Trata-se de sua família. As cartas que
dirige ao padre Poupinel, nas mesmas circunstâncias e com a mesma
elegância divertida, revelam um pouco mais de abandono:
O senhor tem, reverendo padre, boa opinião de
mim, não tenho que desejar senão que o Soberano
Juiz me veja com o mesmo olhar. Não sei o que
domina mais em mim destes defeitos: a impaciência
ou o desânimo, em que cada dia faço maravilhosos
progressos. Sua benevolência me consola e me
encoraja no isolamento a que sou condenada até o
fim, ainda que esteja cansada da vida que levo.
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Nunca se desinteressou de suas jovens companheiras. Já vimos
suas preocupações por Esperança. Tinha correspondência frequente
com Mercedes. Françoise muito a amava e lhe havia escrito uma vez,
como para Esperança: “Se pelo menos me restituíssem a senhora, como
seria bem-vinda!”. E, num dia de setembro, quando havia desistido de
esperar alguém, vê aparecer na planura de Kolopelu um desses vestidos
que ela conhecia. É Rosa, que chega sem ter avisado que iria ficar com
ela. Comentará mais tarde a jovem: “Quando me viu, ela me apertou
em seus braços gritando: É você! Quanta felicidade experimento!”. A
Providência de fato havia feito bem as coisas. Rosa, a mais jovem de
todas, da qual tinha ouvido falar sem nunca a encontrar, é a irmã ideal
para Françoise. Habituada a cuidar dos doentes desde os 14 anos no
vilarejo de Jonzieux, ao mesmo tempo mansa e forte, boa de verdade,
ajudará a velha senhora, “nossa boa irmã do Monte Carmelo”, a viver
da melhor forma possível os dois últimos anos de sua vida.
Françoise passa o último ano na cama, deitada de costas, perdendo
até o juízo durante alguns meses. “Está doente e na infância desde 13
de agosto”, escreve Rosa, em outubro. “Ela pode ficar muito tempo
nesse estado. Não sofre muito”. Sem permissão para se levantar, as
forças lhe voltam um pouco e recupera toda a lucidez. “Até o último
momento conservou plena e inteira consciência”, dirá o padre Hervé.
Em abril, um dia que Rosa “tinha ido divertir-se em Sigave com a
irmã Piedade”, encontra forças para escrever a última carta ao padre
Poupinel.
Queixa-se da morte que não quer chegar: “Há tempo que espero
a morte com uma espécie de impaciência, mas o bom Deus gosta de
enganar a espera de certas pessoas”. “Não tendo podido colocar um pé
no chão” desde há muito, ela graceja sobre a pressa que se tem em lhe
procurar calçados, os dois pares recebidos e os que lhe prometeram.
Com aquela atenção com que as mulheres sabem observar os
pormenores, fala também do estandarte que tinha encomendado para
a paróquia com as orientações necessárias para sua confecção.
A pequena “fantasia” a persegue ainda a respeito do fim que se
aproxima:
Recomendo-me às suas orações, meu querido
padre. Queira obter-me uma morte cristã, depois o
purgatório como o bom Deus julgar conveniente,
por mais pavoroso que pareça. Quando cem vezes
se mereceu o inferno, posso submeter-me a uma
pena passageira, por mais longa que seja. Conto
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com a caridade de meus amigos, mas, antes de
tudo, na infinita misericórdia de Jesus Cristo.

Ela não resiste a uma última chispa de humor sobre os esforços dos
missionários:
Padre Hervé prega com muita veemência, e muito
bem. Mas o nosso povo tem a cabeça dura e o
coração mais ainda. Conto com um retiro com
Vossa Excelência. Isso os comoverá por alguns dias.
Haverá menos escândalos durante alguns meses.
Depois tudo andará como no passado. Pobre Jesus,
dizia padre Faber.

Resta-lhe ainda um pouco de força para acrescentar: “Sinto-me
mais do que cansada”. Em seguida, parece saudar os presentes e
morre.
Padre Hevré escreve, em 11 de agosto, a carta em que anuncia sua
morte ao padre Poupinel, mas fica retida na ilha até 17 de fevereiro
do ano seguinte. Nada de navio antes dessa data. Nem pensar no
purgatório: “A bela alma da nossa primeira irmã da Oceania subiu
ao céu”. O padre relembra o que Françoise sofreu “durante quase 30
anos, nas ilhas” e “durante este ano inteiro. Mas também disse: quanta
calma e quanta paz e felicidade o bom Deus lhe fez experimentar em
seus últimos momentos. Como é belo morrer assim!”.
Explicando as conversas mantidas com ela durante os últimos
meses, antes de ela falar das lembranças da vida de missão, de padre
Poupinel, de suas amigas de Lyon e de seu irmão, tinha notado também
uma preocupação que lhe era familiar: “Pensa muitas vezes na Igreja
e no Santo Padre, oferecendo generosamente seus sofrimentos e sua
vida a Deus, para que se digne a abreviar o tempo de provação que
atravessa a Igreja e a pobre França, de que nunca se esquecia”.
***
Como o comandante Marceau, simultaneamente empresário
e membro da Ordem Terceira, o leitor europeu sente-se tomado de
compaixão, de imensa compaixão, quando, depois de encontrar
Françoise no salão da casa Jammot, discutindo, o olhar vibrante, com
Ozanan e Brac de la Perrière, reencontra-a e a contempla durante 19
anos, depois de oito em Wallis, em seu rochedo de Kolopelu. Está de
pés nus, pois o calçado não chega, as pernas disformes, o movimento
difícil, sem falar dos inhames e das taiobas. O leitor precisa apelar
para a fé, e muita fé, se quer compreender.
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Françoise faz pensar em Pierre Chanel. O que eles têm em
comum não é somente a ilha de Futuna e um túmulo de cada lado
da montanha. É o tipo de vocação. Um viveu 38 anos, a outra 77,
mais do dobro. Um passa três anos e meio na ilha, a outra passa
19, ou mesmo 27, se somamos os oito passados na ilha de Wallis.
Contudo ambos são semeadores que não recolhem, outros farão a
colheita. É verdade, ela viu Amélie e Sara, ouviu Rosa explicar-lhe as
comunidades de Wallis, percebeu diversas mudanças. No fim de 13
anos, viu chegar uma primeira renovação, mais precisamente o que
disse então expressava bem a consciência que tinha de seu papel. “Sou
feliz e orgulhosa de dar o impulso; meus 13 anos de provações serão
contados no número de meus mais belos dias, nunca teria imaginado
esperar tanta felicidade”.
Padre Chanel e Françoise dão, ambos, a vida: um de maneira
sangrenta, pelo martírio; outra através do tempo, no penoso e
dilatado desgaste da doença e da pobreza, da fadiga das tentativas
e da incompreensão. Ambos ficam numa discrição quase total sobre
sua vida pessoal com Deus. À sobriedade, e mesmo à secura do diário
de missão de Pierre Chanel, corresponde o humor engraçado das
cartas de Françoise. Será preciso ter 76 anos para que lhe escape esta
confidência: “Vou apenas à capela, que é toda a minha consolação.
Que seria se não tivesse a adorável Eucaristia perto de mim?”.
A mesma discrição, no âmbito da história, envolve ainda suas
obras. O martírio valeu a Padre Chanel a glória da canonização,
mas a reflexão não se deteve muito sobre o sentido de sua obra.
Com Françoise, não basta falar de discrição, é silêncio que se deve
dizer. No entanto, o desenvolvimento atual do apostolado feminino
permite esperar muitas coisas: não vai demorar para que se lance novo
olhar sobre sua obra; para que se descubra nela uma “pioneira” não
só no mundo geográfico das missões, mas no da própria invenção
missionária; para que se fale, como foi feito aqui, de sua “pastoral”
peculiar na obra geral de evangelização; e para que se estude tudo
isso.
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CAPÍTULO QUINTO

AS DEZ PIONEIRAS, DISCÍPULAS DE
FRANÇOISE PERROTON
Uma viagem triunfal do bispo Bataillon na França e uma carta de
padre Poupinel pedindo voluntárias para a Nova Caledônia: é assim
que dez mulheres leigas, a maior parte jovens, embarcam para as ilhas,
as nove primeiras em 1857 e 1858, a décima em 1860. É a renovação
sonhada por Françoise.
Havia-lhes sido proposta uma ligação muito simples com a
Sociedade de Maria. Visto que três delas já eram membros da Ordem
Terceira de Maria, todas foram convidadas a se agregar à Ordem.
Padre Favre, superior geral da Sociedade de Maria, e padre Yardin,
procurador das Missões, tinham tido muita atenção para as primeiras
antes de sua partida. Padre Favre tornou-se para elas pai e amigo.
Como o de Françoise, é digno de nota o caso dessas dez pessoas. É
fato original para sua época e esclarece, de seu modo, duas realidades
a que a Igreja se tem mostrado mais sensível na segunda metade do
século 20 47: as dez, 11 com Françoise, que desembarcam na Oceania
na metade do século 19, são leigas e mulheres.
Não se havia cogitado enviar às missões tal equipe de mulheres. Até
então iam apenas religiosas pertencentes a congregações verdadeiras
devidamente organizadas.
As circunstâncias, o recrutamento e aparentemente também
a Providência fazem com que essas “pioneiras”, pois assim são
chamadas, sejam na realidade leigas.
Dão a elas certa aparência e consciência de “religiosas”: agregadas
à Ordem Terceira de Maria antes da partida, é pedido a elas que
emitam um voto de obediência ao bispo ou a seu substituto na missão.
Apresentam-lhes vestimenta própria e regulamento, e recebem o título
de “damas da caridade”. Ganham nomes pessoais de “religiosas” e
são designadas “irmãs”.
Mas elas não são propriamente religiosas, como veremos adiante.
Não pertencem a nenhuma congregação, não fizeram um noviciado
regular nem emitiram os três votos. São piedosas leigas.
47 A observação continua válida neste começo de século 21. [n.t.]
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O interesse pela aventura delas, do ponto de vista da história da
Igreja e de sua missão, pode exprimir-se por meio desta pergunta: como
os responsáveis da Igreja, bispos, provinciais, superiores religiosos
e padres de missões, conceberiam, há mais de cem anos, o serviço
missionário de leigos e, ademais, de leigos do gênero feminino?
Há outro interesse, mais diretamente humano, que vem do fato
de a maior parte dessas 11 mulheres serem personalidades de notável
qualidade e que tinham conhecido grande sucesso.
Antes de nos encontrarmos pessoalmente com algumas delas, como
já fizemos com Françoise Perroton, vamos nos deter sobre o grupo
inteiro e sobre as dificuldades que todas, sem exceção, encontraram
em seu caminho.

LEIGAS MISSIONÁRIAS NO SÉCULO 19
Na Nova Caledônia, como em Wallis e Futuna, os primeiros anos
das “irmãs” se assemelham. A chegada é cheia de entusiasmo, logo
em seguida vem o choque das primeiras provações: a nova vida, o
clima, a saúde que não poupa nenhuma delas. Mas a provação que
mais ressentem vem dos próprios missionários.
As dificuldades de Wallis e Futuna podem ser agrupadas sob a
expressão “avanços e recuos”, inventada por um dos padres.
Porventura alguém vai pedir a essas leigas algum parecer sobre
os projetos, as atividades ou as equipes que poderiam formar entre
elas? Nem pensar! O bispo solicita-lhes que pronunciem um voto de
obediência por cinco anos, mesmo antes de chegarem, quando ainda
estão na França. Durante todos esses anos, procede às nomeações e às
mudanças não somente sem as consultar, mas lhes impondo atividades
que não correspondem à sua vocação. Igualmente suspende as missões
desta ou daquela sem qualquer preocupação de ordem psicológica ou
simplesmente humana. É o regime da obediência cega, tal qual se
ousaria propor às religiosas de qualquer congregação.
A primeira manifestação dessa arbitrariedade acontece no “caso
de Lano”. Misericórdia e Esperança, duas jovens da primeira equipe,
foram colocadas em Wallis, no vilarejo de Matautu, onde esteve
Françoise. Iniciam uma ação educativa. Estão aí menos de um ano,
quando o bispo Bataillon chega da França com a segunda equipe e se
mete a modificar tudo. Despacha Esperança e Mercedes para Futuna,
a fim de que se unam a Françoise e Piedade, e reconstitui o grupo
161

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

de Wallis com Misericórdia e as duas outras recém-chegadas, Rosa e
uma da região de Sabóia. Vai ele deixar as três em Matautu para que
continuem o que acaba de ser começado?
Não! Sem se preocupar da grande cabana construída pelo padre
Mondon, nem do importante trabalho que já se desenvolve aí
diariamente, nem da casa das irmãs em construção, o bispo envia
a equipe à planície de Lano, alguns quilômetros dali, “em casa de
tábuas muito ruim”. Qual a razão dessa mudança? As irmãs devem
tocar uma fazenda, com pequeno grupo de seis moças para ajudá-las.
Em Lano, não há vilarejo, portanto, nenhuma atividade possível com
o mundo feminino, como em Matautu.
Chega Rosa, que não é suspeita de ideias preconcebidas. Na
primeira carta que escreve, informa:
Sua Excelência nos explica o que teremos de
fazer, diz que precisamos cuidar da fazenda, de
fazê-la render, trabalhar e fazer trabalhar para
nos tornarmos autossuficientes. Se pudermos dar
algumas aulas, poderíamos fazer, mas nosso fim
principal é de nos santificarmos, cumprindo bem
com regularidade os exercícios de piedade, e fazer
render a fazenda. As aulas e a escola viriam mais
tarde. Também mais tarde poderíamos cuidar dos
doentes. Nessa esperança, vamos necessitar de uma
dúzia de moças para nos ajudar. Ele nos assegura
que podem vir até 25.

“Pobres irmãs, eu as lamento demais”, diz padre Mondon, que não
pode se opor ao bispo. “Não sei o que fazer para melhorar a situação
delas nesta ilha e colocá-las em um lugar em que possam realizar a
obra para a qual aqui aportaram”.
Padre Poupinel, posto ao corrente, escreve uma carta cheia de
indignação a padre Favre:
É razoável trazer da França, arrancar de suas
famílias pobres jovens tão felizes, impor-lhes
sacrifícios heroicos, para lhes dizer: irmã da
Misericórdia, faça a cozinha; irmã Maria Rosa,
você cuida dos porcos e das galinhas; irmã Maria
Agostinho, você cuida das vacas e do amanho da
terra. Pois foi assim que o bispo repartiu as tarefas.
Se uma irmã me dissesse: “Padre, fui enganada ou,
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pelo menos, eu me enganei, posso retornar?”, em
consciência, não deveria eu responder: “Sim”?

Que se passa? É preciso se falar, mais uma vez, de cultura
masculina. Comenta padre Poupinel:
Em geral, nossos missionários partem para as
missões conhecendo bem pouca coisa sobre direção
de mulheres e, principalmente, de religiosas. Num
país em que se dão avisos às mulheres a golpes de
bordão, não se está em ambiente adequado para se
formar para esse delicado ministério.

Expressivo, mas ainda muito discreto. Em verdade, dom Bataillon,
que foi missionário heroico, cheio de vigor e de iniciativa, tem as
mesmas ideias que padre Colin a respeito das mulheres, quiçá ainda
mais rudes. Como sugere padre Poupinel, a condição feminina, como
foi descobrindo nas ilhas, não pode ser modificada substancialmente.
“A mulher, segundo as ideias dos autóctones, não tem senão uma
condição muito subordinada no mundo”, diz um padre dessas regiões.
Tudo isso dá lugar, nos missionários, a propostas inesperadas
sobre o tipo de irmãs que deveria vir às missões. Padre Palazy, que
deve ter sido bom padre, escreve sem pestanejar:
Belas almas sob figuras um pouco feias, eis de
que se precisaria. As irmãs mais úteis em nossas
missões seriam as que, às qualidades de boa
professora, unissem às de boa mulher de trato
caseiro: cozinha, rouparia, cuidado de pequena
horta e, talvez mais ainda, boa enfermeira para
cuidar de doentes. Recearia pessoas intrigantes e
hábeis, que quisessem dirigir a missão e dominar
o missionário.

Mas isso faz pensar em Figaro48: “Às virtudes que se exigem de
um empregado doméstico, por acaso alguém conhece muitos donos
dignos de ser lacaios?”.
Mais próximo das humildes irmãs, em Wallis, padre Mathieu,
que havia recebido Françoise e era pouco convencido dos esforços de
sua paroquiana, desenvolve, em 1859, seus próprios sonhos sobre o
mesmo tema:

48 Trata-se de As bodas de Figaro, comédia em cinco atos de Beaumarchais, escrita em 1778. [n.t.]
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Para começar, necessitaria de algumas boas
camponesas robustas e de espíritos serenos, capazes
de cultivar a terra para viver e de fazer trabalhar
as meninas e moças que poderiam ser recrutadas.
Colocando-as num lugar isolado e fértil, poder-seia, talvez, obter bom resultado. As mulheres aqui
são capazes de tudo, se adequadamente orientadas
e preservadas da sedução.

Pois bem, dez anos mais tarde, procede-se à operação Lano. A
ideia da mulher e da religiosa que a isso corresponde deixa qualquer
um pensativo. Fingindo entrar no jogo, poderíamos talvez observar
que, no tocante às “boas camponesas robustas”, Misericórdia e Rosa,
“jovens, fracas e magras”, não foram as mais bem escolhidas.
Dá para adivinhar a ideia por detrás. Certos missionários veem,
ou imaginam ver, que, fora as jovens que devem executar todos os
serviços gratuitos, não se trabalha muito nas ilhas. Eles verificam,
aqui como alhures, que a ociosidade pode ser a mãe de todos os
vícios, e desejariam desenvolver o senso do trabalho, criar até “uma
moda” do trabalho, sendo o da terra o mais imediato. Isso poderia
ser compreendido e inscrito num programa geral. Mas, no ponto de
partida, encontra-se certo desprezo pela educação intelectual das
mulheres. O comentário do bispo a Françoise – “é que seu ba-bé-bibó-bu não serve para nada” – junta-se à zombaria de padre Mathieu
à mesma Françoise, a propósito do mesmo tema, muitos anos antes:
“Você fez a civilização avançar um passo!”.
Mas, se há metas atrás do estabelecimento de uma fazenda com
três irmãs e seis jovens, ninguém lhes explica. Françoise, a quem o
bispo, como vimos, fala das mesmas atividades, compreende que as
irmãs devem ajudar materialmente os missionários. Infelizmente, essa
iniciativa é acompanhada de comentários descorteses sobre as irmãs
“que custam caro” e que, assim, devem prover o próprio sustento.
A insistência nesse tema é tamanha que irmãs e padres procuram
soluções.
Das três mulheres que estão em Lano, a de Sabóia não suporta
o choque. Com 42 anos, é a mais robusta no início, mas logo causa
preocupações. As crises de nervos são frequentes, em seguida vêm as
alucinações e excentricidades. É repatriada.

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

contrai a doença de Françoise, a elefantíase. Rosa conhecerá depois
delas os ataques do mesmo mal.
Sofrem e colocam sua esperança no “bom padre Poupinel, que
sabe resolver todas as coisas, achar um remédio para todos os males e
uma palavra de consolação para todos os sofrimentos”.
É o que acontece, mas ao fim de dois anos. Padre Poupinel,
informado pelo correio, levanta sua indignação por toda a parte.
Recebe resposta muito firme de padre Favre:
Está claro que as irmãs não fizeram o sacrifício de
suas famílias e de seus pais, para se dirigirem aos
extremos da terra a fim de exercerem um ministério
inútil, como o de trabalhar a terra, guardar as
vacas, etc. Partiriam para exercer o apostolado em
favor dos indígenas de seu sexo, no duplo ponto de
vista da religião e da civilização, isto é, instruir as
filhas dos indígenas e formá-las ao trabalho mais
adequado a seu sexo. Se não há necessidade delas
para isso, cumpre repatriá-las, para serem mais
bem empregadas alhures.

A segunda manifestação desse estilo pastoral ocorre em Futuna,
em 1863. Trata-se do incidente do retiro, com o qual o bispo Bataillon
semeia o pânico. Já em 1861, havia separado Mercedes de Françoise
e Piedade, sem pedir o parecer de ninguém. Repleto de projetos
misteriosos, prega um retiro em Kolopelu para as três irmãs e suas
jovens. Padre Dezest, que chega no final do retiro, percebe a paisagem
desoladora:
Sua Excelência lia Bellecius, autor espiritual do
século 18. Lendo-o, procurava continuamente
textos que se referiam à obediência e à indiferença
para todo o lugar, emprego, etc. As três irmãs
não aguentavam mais de aflição e cólicas. Irmã
do Monte Carmelo teve forte ataque e precisou
recolher-se ao leito por oito dias. Irmã Mercedes
não comia mais havia quatro dias e expunha-se a
contrair doença perigosa.

As outras duas, que o bispo nem suspeita possam se tornar
missionárias de valor, já mostram algo de seu merecimento. Ao
sofrimento moral profundo, que durou dois anos, acrescentam-se logo
enfermidades. Misericórdia, no fim de seis meses, então com 30 anos,

Uma vez mais, que se passa? Para que serve esse retiro-chantagem
centrado sobre a obediência e a disponibilidade? O bispo havia
reunido as moças para as obrigar a fazer voto de obediência. Elas não
sabiam de que se tratava. Ele lhes explica que assim “elas não mais
teriam de obedecer ao país, aos pais, aos padres, nem às irmãs com
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as quais moravam, mas a ele só, e que as enviaria a diferentes lugares
para dar aula e fazer os trabalhos das irmãs europeias, e estas seriam
substituídas por elas”. Há consternação geral e, seguramente, nenhum
voto de obediência.
Quanto às irmãs, uma dispersão completa se segue ao retiro.
Mercedes distancia-se 600 quilômetros. Françoise e Piedade vão para
duas estações diferentes em Futuna.
As quatro irmãs tinham chegado à Nova Caledônia com
disposições pessoais tão boas quanto foi possível, por vezes heroicas.
Apesar disso, as primeiras apreciações feitas sobre as mulheres pelo
padre Rougeyron, pró-vigário ou substituto apostólico, não são nada
favoráveis: essas leigas, que “de religiosas realmente só têm o véu”,
pouco se entendem e muito altercam.
Esse problema acontece também com as irmãs do bispo Bataillon,
mas em Wallis e em Futuna é fácil delimitá-lo. De um lado se encontra
a de Sabóia, irmã Agostinho, que não consegue se adaptar ao clima e
causa sofrimento à Misericórdia e Rosa, as quais se entendem muito
bem entre elas. De outro, está Esperança, de caráter difícil e cuja
saúde piora muito com as crises que disso derivam.
Em Nova Caledônia, o mal está muito mais generalizado, porque
as quatro irmãs sofrem ao mesmo tempo: Bom Socorro, que tem 40
anos, apesar de 20 anos de vida religiosa, não tem na vida diária a
unção eclesiástica que se distila de suas cartas. Paz, com 33 anos,
viveu sozinha e independente até aqui. Cruz, cujas numerosas
qualidades vão logo aparecer, é doente nervosa. Questionou-se se foi
acertado deixá-la partir. Ela será agradecida aos superiores maristas
de Lyon por terem relevado tal dificuldade. A quarta, Apresentação,
filha de oficial de marinha, quando intervier na divisão de bens, com
sua formação tão diferente, não vai conseguir evitar algumas rusgas
suplementares, em meio à harmonia já comprometida.
Como padre Dezest em relação à Esperança, padre Rougeyron
se queixa das quatro “irmãs” que lhe cabem. Segundo ele, algumas
nunca deveriam ter vindo. Há nelas “inveja e desejo de se isolar
para realizar obras de zelo ao próprio gosto. Todas são assim”. Vão
ser motivo de escândalo, que vamos fazer com elas? Falta-lhes “ter
passado pelas agruras de longo e laborioso noviciado”, somente este
poderia “reformá-las”, “dobrá-las”, etc. Por favor, se quiser mandar
outras, que não venham sem “longo,” insiste, “verdadeiro e austero
noviciado”!
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Padre Poupinel, mais uma vez, faz reflexões de bom senso:
Vários dos confrades que estão aqui pensam que
essas novas irmãs não podem sair-se bem, morar
juntas, suportar-se, etc. Nisso tudo há exagero. Esses
bons padres conhecem pouco as mulheres, seus
defeitos e qualidades. Não imaginam quanto bem
elas são capazes de fazer, apesar de seus caprichos e
suscetibilidades. Não contam com o poder da graça
que lhes será concedida abundantemente, em troca
de seu devotamento.

São argumentos de espiritualidade, mas também de psicologia
elementar.
Os padres têm dificuldade em conceber que essas mulheres são
leigas de boa vontade. Deveriam regozijar-se com o fato de que
elas podem assegurar precioso serviço de Igreja, sejam quais forem
as limitações apresentadas nesse serviço pelas circunstâncias de
caráter, de família, etc. A exigência do voto de obediência antes de
qualquer ação e a contínua referência ao noviciado são pormenores
particularmente esclarecedores. Espera-se delas um serviço de
religiosas e se projeta sobre elas, para realizar esse serviço, não os
critérios de vida ativa, mas os de convento. Sem considerar, salvo no
caso de alguns padres mais lúcidos, que a vida propriamente religiosa
deveria ser acompanhada de maior independência, tanto para a
comunidade como para o ministério, o que as quatro leigas de Nova
Caledônia não têm.
A colaboração com os leigos é algo que se aprende. Ainda hoje
leva os padres a descobrirem que o clericalismo é tentação mais
fácil e embaraçosa do que se imaginava. Quando a esse clericalismo
se acrescenta a mentalidade relativa às mulheres acima assinalada,
percebe-se que o ensinamento do Vaticano II sobre os leigos na Igreja
não prosseguia por si 100 anos antes do Concílio.
Exagero? Pelo correio da época, aparecem outras queixas: as dos
padres em relação às irmãs correspondem às das irmãs em relação a
eles. Fato curioso: as queixas das mulheres são discretas. Para saber
o que causa o mal-estar de que falam, o desânimo que por vezes as
atinge, é preciso recorrer às cartas de dois padres que, a partir de certo
momento, não podem se omitir em denunciar às autoridades maristas
o destino dado a essas mulheres. Escreve padre Vigouroux:
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As irmãs, reverendo padre, não ouso tratar esta
questão. Fere-me o coração pensar em como
sofrem, mesmo em Conception. O superior as trata
muito mal. Se as coisas não devessem mudar, não
ousaria dar conselhos, mas, se as recordamos, diria
que damos prova de bom coração. Padre Rougeyron
trata Paz como não se trata uma criada: hoje irmão
Aristides uniu-se ao padre para acabrunhar as
irmãs e restringir-lhes até o pão.

Em carta escrita no mesmo dia, padre Forestier, que exibiu grande
folha de serviços na Sociedade, fala com mais precisão:
É muito bonito, em teoria, ver mulheres levando
o esquecimento de si mesmas até renunciar a todo
o rendimento próprio, a toda a vontade própria
no exercício do bem, e estabelecer-se a serviço
do missionário, contando unicamente com sua
caridade atenta para a alimentação, alojamento,
múltiplos pormenores da manutenção da casa, e
lhe prestando seu concurso, a ponto de depender
diariamente dele para suas aulas, passeios,
devoções, etc., a ponto de hoje elas terem de dar
aula, apenas porque se quer, cancelando amanhã
a aula para a sessão forçada de costura, porque
se julga mais útil, etc. Poderia acrescentar muitos
outros pormenores, todos verdadeiros. Confesso
que as circunstâncias tornaram essa dependência
necessária, que pode haver grande vantagem para
a unidade de comando e de direção da missão.
Creio não ser impossível obter, com isso, excelente
proveito. Mas, para ficar na ordem prática,
após quatro anos de experiência, afirmo que os
resultados são lamentáveis. Para não ficar no
vago, ouso confirmar: 1) contraiu-se de tal modo
o hábito do mando seco, altaneiro e peremptório
que se desconheceu absolutamente as relações que
convêm em semelhantes circunstâncias, o que
ocorre em todos os estabelecimentos; 2) no lugar da
cordialidade respeitosa que elas tinham o direito
de esperar, encontraram desconfiança, exaltação
e rudeza; 3) tem-se negligenciado o que havia de
mais elementar na precaução quanto a seu bemestar e, aqui, falo ainda de todas as irmãs e de
todos os estabelecimentos. Para justificar as graves
assertivas que precedem, precisaria acumular um
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caderno inteiro de provas. O senhor certamente
terá notado as palavras do padre Fabre: “Padre, não
faça mais virem irmãs, elas sofrem demais”.

O padre cita um fato que julgou grave:
Tudo o que o senhor enviou às irmãs na Ilha de
Pins, incluindo o arroz a M. Ellis, as caixas vindas
de Lyon, os livros de aula, os presentes a Corona,
a cruz destinada a Doroteia, etc., tudo, exceto a
remessa quando aí eu me encontrava no mês de
julho de 1861, tudo simplesmente foi tomado pelo
superior local, padre Goujon. Isso com tanta boa
vontade que uma irmã, irmã Cruz, vendo o que lhe
era destinado, protestou. O superior, espantado de
semelhante presunção, respondeu: Faltava mais
isso? Você quereria ter uma bolsa particular? O
que é meu é seu, e o que eu dou, é como se você o
desse. Quanto à dependência das irmãs no que se
refere à alimentação, dependência não de pai, mas
de irmão, soube isso do padre Vigouroux. O que
vi e vejo todos os dias iria lhe soar como abuso ou
exagero.

Ele faz, depois, uma série de proposições em vista de maior
independência teórica e prática para as irmãs.
Quando se fala da ação das irmãs e de seus sucessos, não se deve
temer a evocação desse contexto: mentalidade machista e clericalismo,
concepção militar da autoridade e da obediência, complexos
pessoais e falta de sensibilidade, pedagogia da repressão mais que do
encorajamento, predominância do julgamento moral sobre tudo o que
é da ordem da saúde e da psicologia. Há quem diga que o modo de
pensar das mulheres está de acordo com essas mentalidades comuns.
Em parte sim, pois elas tudo suportam, mas elas estão no século
de George Sand 49 e de Flora Tristan, e elas sentem perfeitamente a
injustiça das atitudes que daí procedem. Muitas reflexões o expressam:
“Saber que a Sociedade nos impõe uma posição sem que saibamos
qual seja suscita em mim sentimentos que o senhor compreende”.
Elas simplesmente têm a intuição do que seria normal. Quando padre
Rougeyron escreve que elas gostariam de viver com os padres como
irmãos em família, interpreta como exagero o que poderia ser uma
verdade evangélica.
49 É o pseudônimo de Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa de Dudevant (1804-1976), romancista francesa, considerada, junto com Flora Tristan e outras, precursora do feminismo. [n.t.]
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Felizmente é outro o olhar do povo cristão. Sabe reconhecer a ação
dessas mulheres e suas consequências. Descobre o amor desinteressado
que as anima. Não o impressionam além da medida as dificuldades
de caráter, quando as testemunha. Sabe que sofre dos mesmos males,
de forma muitas vezes mais aguda, no interior da própria família.
Por vezes esses defeitos produzem no povo a reação oposta à que
supunham os superiores: as irmãs têm suas fraquezas, como todos
os cristãos. Apesar das fraquezas, elas aí estão, fazem tudo às claras
e o fazem no celibato, com um devotamento que parece sua razão de
ser. Os cristãos compreendem naturalmente apóstolo Paulo, que fala
desse gênero de coisas.
O mundo interior das irmãs, durante esses anos, é uma mistura
curiosa de satisfação e desconforto. Satisfação porque elas veem o
que fazem, e todas têm sucesso inegável. Para elas, a maternidade
espiritual não é palavra vazia. Sabem apreciar a relação profunda que
se criou entre elas e suas jovens. Observam certa evolução na vida
das mulheres, e vão fazer, em seguida, outras constatações. Têm o
sentimento da ajuda de Deus e da Virgem Santa, mais forte que todos
os obstáculos. Cruz, pensando em seus começos, confidencia mais
tarde:
Para lhe dizer todo o meu pensamento, depois de
19 anos, nada é feito de maneira comum na obra
das irmãs. Houve falhas extraordinárias que foram
superadas, pode acreditar. Houve coisas capazes de
fazer ruir mil vezes a obra, mas que nenhum mal
lhes causaram. Não posso crer que a Boa Mãe não
proteja de maneira singular as pobres jovens que se
deparam com circunstâncias ainda mais estranhas.

Mas elas conhecem ao mesmo tempo certo desconforto psicológico.
Consideram-se como “amadoras”, sem preparação, sem formação.
Pensam que agem como podem, sem habilidade suficiente. São os
primeiros passos de uma aventura que vai precisar de personalidades
muito mais fortes. E são mantidas nesse pensamento. As autoridades
e os padres, por solicitação delas, chamam religiosas formadas à
vida comum por bons noviciados. Quando falam às irmãs da nova
congregação que se prepara para começar a renovação, hesitam quanto
à possibilidade de sua integração e colocam algumas condições.
Trata-se do famoso noviciado que devem seguir para serem aceitas.
Elas próprias pedem que venham superiores para lhes assegurar esse
noviciado. Nada de orgulho, nada de autossuficiência. Pelo contrário,
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trata-se de humildade autêntica, que reconhece os próprios defeitos,
fraquezas e hesitações.
Essa situação psicológica poderia ser perniciosa, mas sua
generosidade e confiança em Deus são tão fortes que fazem brotar
nelas uma qualidade admirável de fé e de espiritualidade.
Chega a hora em que a verdade vem à tona. Primeiramente
em 1867, quando aporta o primeiro contingente das novas irmãs,
devidamente preparadas por uma congregação. As três religiosas não
vão além de Sydney. Padre Poupinel, que tinha feito todos os esforços
possíveis para acolhê-las e se dobrar às exigências da Regra, manda de
volta toda a equipe para a França, no fim de oito meses. A decepção
é total: as provações de saúde não foram sobrepujadas, nenhuma teve
força de caráter suficiente, nem capacidade de adaptação e, por que
não dizê-lo, nem a virtude necessária.
Como se esse episódio não fosse suficiente, acontece um segundo
em 1875. Em Nova Caledônia, a primeira equipe de uma congregação,
em Saint-Louis, chega para tomar conta da escola de Cruz. Esta,
“convencida de que essas religiosas farão melhor do que ela”, se o
bispo quiser, está pronta e disposta “a ajudá-las como empregada”. A
experiência não dura três meses, e Cruz conserva sua escola.
Estamos bem longe dos pensamentos ingênuos de padre Yardin,
quando escrevia, a propósito das futuras irmãs que se preparavam em
Lyon: “Estou seguro de que a vida e formação do noviciado, com seus
estudos, são mais penosas que os trabalhos da missão”. Mercedes,
que vai saber o que é um noviciado regular, quando frequentá-lo
humildemente durante oito meses em Sydney, com as Irmãs de Lyon,
faz ela mesma a comparação: “Não há nenhum noviciado do mundo
que possa formar uma alma à morte de si mesma como podem fazer
alguns anos de abandono nos rochedos selvagens da Oceania. Não é
para mim que falo, minha miséria é grande. Eu a conheço”.
Quando enfim chegam novas irmãs capazes, os bispos não
pedem menos empenho e ação às irmãs antigas, como Cruz, Rosa e
Misericórdia. As veteranas da Ordem Terceira vão tomar ou manter a
direção das obras. Elas que esperavam, com humildade, as superioras
vindas da Europa para formá-las, devem aceitar elas próprias o múnus
de superioras. Dom Elloy pode até formular este juízo categórico em
1876: “Até o presente, nenhuma das irmãs da nova congregação teve
ainda a ocasião de mostrar tanta dedicação quanto as da Ordem
Terceira, que as precederam na Oceania e que permaneceram firmes”.
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Assim, pelos anos 1870, as antigas que sobrevivem começam a
respirar. Não se pode dizer que agora vão poder dar o toque pessoal,
porque já o fizeram, e de que maneira! O que é novo para elas é que,
finalmente, têm seu mérito reconhecido e a consciência confortada,
que lhes permite conduzir sua ação em paz. Muitas vão ver seu lugar
reconhecido sem reservas na missão geral, e sua obra vai produzir
frutos para além do que tinham sido suas primeiras esperanças.
“IRMÃZINHA” ESPERANÇA
É figura atraente essa “Irmãzinha” Esperança. Nascida em Rivede-Gier, passa a juventude em Saint-Chamond. De boa família cristã,
fabricante de velas – de onde vem sua primeira relação com a Igreja –,
acompanha, no mesmo ano de sua partida, a entrada de irmã caçula
no noviciado das Filhas da Caridade.
Como os Padres Maristas têm colégio no centro de Saint-Chamond
e como l´Hermitage dos Irmãos se situa no subúrbio, a cidade figura
no roteiro de dom Bataillon. Esperança ouve o bispo pregar e fala com
ele três vezes no biênio 1856-1857. Os apelos que ele lança encontram
eco e, em 1857, ela embarca para a missão. Tinha recebido formação
escolar satisfatória. Exprime-se bem, é vivaz, mais jovem de espírito
que seus 26 anos. Alguns dirão: “um pouco menina”. Com a fé alerta
e profunda que vai caracterizá-la, tem todas as chances possíveis de
fazer bela carreira de educadora na Oceania.
Nos dias que precedem seu embarque, e até no navio, comove-se
com a atitude paterna e atenciosa de padre Favre. E mais ainda nas
ilhas. Já nos primeiros meses, recebe dele uma carta com notícias
da família, que ele tinha visitado em Saint-Chamond. Mãos à obra,
tudo começa bem. Os três primeiros meses com Françoise e com suas
companheiras são aprazíveis.
A acolhida em Futuna tinha sido pitoresca, mas, em Wallis, com
Misericórdia, três meses mais tarde, é recebida em verdadeiro triunfo.
Para essa ilha que, quatro anos antes, havia perdido Françoise, a
chegada de duas jovens irmãs, prometidas pelo bispo, é uma festa.
Com véu e postura religiosa, são chamadas “mulheres sagradas”,
expressão que padre Viard havia traduzido por “mulheres piedosas”
na carta de Ouvéa. Elas podem sentir na acolhida, nas manifestações
e nas palavras todas as esperanças nelas depositadas. O próprio
nome Esperança parece, a quem o leva, em perfeita harmonia com
o acontecimento. O primeiro ano das duas jovens irmãs vai ser bom.
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Em pouco tempo, alcançam certo sucesso. Muitas moças tomam o
caminho da grande cabana, “uma centena, sem contar as mais novas”.
Ainda assim, o olhar do padre é facilmente crítico. Ele observa
que as irmãs “estão mergulhadas, algumas vezes, em profundo
abatimento físico e moral; outras vezes, são de uma alegria excessiva”.
Acha que entre elas há, às vezes, perplexidade e constrangimento com
ele. “Creio ter percebido que não lhes sou simpático. É verdade que
me conservo excessivamente na discrição, pois não quero me expor ao
menor perigo de sedução ou de familiaridade”.
Nesse contexto, as duas jovens mantêm muita discrição. “De nossa
cabana à igreja, e da igreja à aula, era esse nosso passeio de cada dia”,
explica Misericórdia. “Com razão se atribuiu a essa vida limitada
a magreza em que nos encontrávamos”. Elas sabem que tinham
parecido “fracas” a Susana, no dia de sua chegada. Apesar disso, a
esperança não falta. Basta deixar às irmãs o tempo de se encontrar e
dar a própria medida.
É então que dom Bataillon chega com a segunda equipe e envia,
sem mais tardança, Esperança a Futuna em companhia de Mercedes.
“O abatimento físico”, já percebido em Wallis pelo padre Mondon,
faz progressos em Esperança, acompanhado logo com dificuldades
de caráter. Padre Dezest julga a jovem irmã com critérios do tipo
puramente moral e, numa carta, a condena severamente.
Françoise, que é mulher, não julga da mesma forma. Acha que o
caráter de Esperança, do qual havia percebido as asperezas durante
os três meses de 1858, “havia melhorado muito”, mas afirma que “sua
saúde era ruim” e que tudo provém disso. O julgamento de Françoise
é o mais exato. Foi preciso enviar Esperança a Sydney, deixá-la cinco
meses no hospital e conceder-lhe um ano e meio de convalescença.
Não se chega à cura definitiva. Com palavras que carecem de precisão
médica, padre Rocher, no final do descanso, diz-lhe: “Quanto à sua
saúde, é sempre a mesma, seu ouvido está sempre doente e o germe de
sua primeira doença persiste ainda”.
Padre Poupinel, que a aprecia – “é pessoa reta, trabalhadora
e devotada” –, mal admite que as esperanças que vê nela sejam
minimizadas: “Sua saúde está gravemente alterada, e foi nas missões
que se tem alterado assim. Tinha tido bom êxito em Futuna junto às
jovens, e em seguida junto às mulheres. Se tivesse havido um pouco
mais de cuidado em relação a ela, estaria aí ainda, como é de seu
maior desejo”.
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Nessa conjuntura, em Sydney o padre lhe propõe retornar à França.
Mas ela acaba de acompanhar o embarque de irmã Agostinho. Pensa
que, se ela também retornar à França, no estado de saúde em que se
encontra, não a deixarão voltar às missões. Ao padre Yardin, que lhe
renova a oferta de padre Poupinel, ela responde com gratidão, mas
com decisão: “Eu me atreveria a viajar, se estivesse persuadida de
voltar aqui dentro de um ano. Mas, temendo dever pagar um pouco
caro demais o prazer, não voltando, estou decidida a fazer o sacrifício
para ficar com minhas irmãs que estão no campo de batalha”. Padre
Poupinel acrescenta: “Ela quer morrer nas missões”.
Como o clima de Nova Caledônia é mais moderado que o das
pequenas ilhas, ela é enviada a Saint-Louis, onde passa três anos
mais ou menos difíceis. O governador tinha suprimido as escolas.
No começo, ela se dedica à costura. Com a chegada de Cruz, com
todas as autorizações requeridas, pode organizar as atividades para
as meninas e as jovens. Mas a vida comum desperta os demônios
interiores. Esperança decepciona todo mundo, até o padre Poupinel,
que, no entanto, fala dela como “Irmãzinha” e se preocupa da
situação com o sentimento de um dever pessoal: “Creio que há algo
desordenado na cabeça, tive de lhe fazer severas repreensões”. As crises
retornam com acessos de cólera, “verdadeiros acessos de loucura”,
ideias inconstantes, indelicadezas com as jovens e até falta de juízo.
Consciente dessa desordem, certo dia ela pede ao padre Rougeyron
que a envie sozinha a Conception, “em experiência durante um ou
dois meses”. Se a experiência não for bem-sucedida, “partirá para
Sydney sem dizer uma palavra sequer”.
Em Conception, seis meses mais tarde, tudo muda. Padre
Rougeyron, que reside nessa estação missionária e que não tem a
reputação de ser muito hábil com as mulheres, faz dela o elogio:
Aqui não tendo contrariedade, essa irmã não está
mais doente nem de corpo nem de espírito, e faz
o bem. Ela educa bem as crianças. É esperta em
tudo e muito capaz. Dilata sua influência sobre as
pessoas de seu sexo. Em suma, há seis meses está
aqui, eu estou contente com ela e ela se diz feliz.

Vai passar assim os cinco últimos anos de sua vida. Em que pesem
as palavras de padre Rougeyron, a doença não tinha desaparecido.
Ele mesmo o constata, mas a paz vem.
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filha? Que demora em saber!”. Em 1867, diz “que ela a receberia com
grande prazer”. Um ano mais tarde, fala ainda dela ao padre Poupinel:
“Nossa irmã infeliz da Santa Esperança, infeliz pelos seus males,
exibe caráter difícil por causa desses males. Contudo, as notícias que
o senhor me comunica me consolam, é irmã de grande capacidade,
de grande ajuda para toda a espécie de serviços”. A outra é padre
Favre, superior geral. Conserva da mais jovem das três primeiras uma
lembrança cheia de afeição. Recebe dela mensagens de confiança
filial, às vezes com palavras tocantes: “Diga-lhe que a menor de suas
filhas não cresceu desde sua partida da França”. Fica feliz com as
notícias que lhe dá padre Rougeyron e escreve: “Diga-lhe que rezo
muito por ela, para que se torne grande santa e modelo da missão”.
Não se trata de mera frase de cortesia religiosa: nem ele nem ela o
entendem assim.
A atitude diante da morte corresponde à evolução que havia
assinalado esses anos. A fase crítica durou oito dias. O padre fala com
muita imprecisão de uma “espécie de reumatismo” que começou na
cabeça e invadiu todo o corpo, com complicações de “hidropisia e
inchação”. A pobre irmã conhece seu estado e não se faz nenhuma
ilusão. Confessa-se “com sentimentos admiráveis”, mas não pode
comungar, porque os “vômitos não permitem”.
“Coisa notável! Essa alma, que tanto temia a morte, a ponto de que
nem se lhe podia dizer a palavra, fala agora com toda a tranquilidade,
faz todos os pequenos preparativos como para uma viagem alegre”.
O padre procura fazer-lhe entender que pode muito bem recuperar a
saúde. Ela retruca:
Não! Estou certa de que vou morrer, e lhe peço
perdão de todos os desagrados que lhe causei, e lhe
rogo que peça perdão por mim a todos a quem tenho
ofendido. Demonstrou fé e piedade admiráveis,
apagou-se, conservando até o último suspiro toda
sua presença de espírito.

Isso causa estranheza ao padre, porquanto, “ainda durante a vida,
estava sujeita a perturbações e quase ausências de espírito”.
O mesmo padre pensa que sua morte não veio unicamente de sua
doença, “mas do excesso de cansaço pelo zelo em prol de suas crianças.
Caiu doente e morreu por zelo, vítima da caridade. Ela previra que
seria assim, e quis assim mesmo ir até o limite de suas forças”.

Duas pessoas parecem nunca ter duvidado dela. Françoise, em seu
longínquo rochedo, não a esquece: “Onde está ela agora, essa pobre
174
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O enterro em Nouméa, com grande multidão e autoridades e com
respeito e recolhimento, exprime, em sua maneira peculiar, a gratidão
dos fiéis pela irmã e suas companheiras. “Foi verdadeiro triunfo
para ela”. Numa fórmula curiosa, mas fácil de compreender, o padre
acrescenta que ela tinha morrido na forma “da vida dos santos” e não
deixa de ver nas datas da crise que a levou, festa de são José e oitava
dessa festa, um sinal de proteção. “Ela era marista, era membro da
missão. Maria alcança a seus filhos a graça de uma boa morte”. Ela
não quis deixar “o campo de batalha”, “ela quis morrer nas missões”.
O sacrifício da vida difícil e da morte completa a obra da “Irmãzinha”,
suprindo com folga tudo o que a doença tinha tirado à sua ação.

da morte da mãe no momento da partida. Saberá também, no decurso
dos anos, da morte do pai e das duas irmãs. Há nisso o sacrifício que
ela fez e que deve refazer com toda sua fé. Sua ação vai haurir dessa fé
muita força. Pode-se, pois, dizer que inicia, por cinco anos de sucesso,
sua estada nas ilhas.

MERCEDES, OS ATROPELOS DE UMA VOCAÇÃO

A comunidade que cria em Sigave, no fim de dois anos e meio, se
desenvolve em ambiente de felicidade. A atividade é abundante: além
de outras tarefas, inventa uma oficina de costura e uma organização
comercial modesta, a fim de prover à subsistência de seu centro.

Os atropelos da saúde inspiram tristeza. Que dizer quando se trata
de outro atropelo, da vocação?
Uma das jovens mais brilhantes da equipe é Mercedes. Vem da
Provença e conhece belas paisagens: Aix-en-Provence, onde nasceu;
Ciotat, onde passou sua infância; e Seyne-sur-Mer, onde trabalha. A
vida não foi fácil: o pai, chefe de escritório no asilo civil de Aix, havia
“perdido tudo” e se retirado a Ciotat. Mercedes, primogênita das
três filhas, para ajudar a família, vai trabalhar no colégio dos Padres
Maristas em Seyne.
Bem dotada e com boa formação, beneficiando-se já de experiência
pedagógica, vários valores vão permanecer dos anos de sua juventude,
importantes para sua ação: inteligência aberta e bem exercitada,
capacidade de adaptação acima do comum, desenvoltura profissional,
espírito de reflexão e mesmo o estilo agradável de se expressar, que se
encontra em suas cartas.
“Bela alma, de candura admirável”, conforme palavras de padre
Yardin, que foi seu diretor, ela entra em Seyne na Ordem Terceira
de Maria, onde não só dá livre curso à sua piedade, como adquire
grande lucidez espiritual. O lado mais frágil de sua personalidade é a
sensibilidade, vivida precisamente pela candura que assinalava padre
Yardin. A mudança repentina de dom Bataillon, em 1864, que vai
passar dos elogios mais lisonjeiros a graves acusações, vai ser para
ela uma surpresa de tal modo inesperada que a deixará desarmada,
literalmente privada de suas defesas.

Problemas de saúde não faltam. Havia-se apresentado, aos 22
anos, como o “bastão da velhice” de Françoise. Logo vê os papéis se
inverterem. É ela quem tem necessidade de Françoise para andar. As
dores de cabeça e o mal-estar de toda a espécie se somam à dificuldade
considerável para se mover. Mas, com seu dinamismo e alegria, “se
faz amar de toda a gente sem mesmo o procurar”, e logo consegue
grande ascendência sobre as jovens.

Com o espírito religioso que aqui se manifesta, realiza no centro
um trabalho em profundidade que a leva a pensar muito cedo nas
irmãs autóctones. A ideia não ficará no sonho, pois duas de suas
jovens, Sara e Silenia, estarão no número das primeiras religiosas
saídas das ilhas.
O sucesso é tal que, em 1864, dom Bataillon, por ocasião do famoso
retiro, quer fazê-la fundadora de uma congregação no arquipélago de
Samoa, dizendo-lhe “que tem grandes esperanças nela, que Futuna é
um espaço demasiado pequeno para ela, que aí perderia seu tempo...”.
Mas esse elogio é acompanhado das circunstâncias que já relatamos
e de algumas outras propostas. O bispo não quer mais trazer irmãs
da França, porque elas custam muito. “Aproveitará” ao máximo as
que se encontram nas ilhas, separando-as e confiando as diferentes
estações a cada uma. Mercedes conduzirá como primeiras noviças as
jovens daqui, que vão emitir um voto de obediência.

Tem 19 anos quando ouve dom Bataillon pregar em Seyne, 21
quando se propõe a servir e 22 quando chega a Futuna. Fica sabendo

A reação de Mercedes não é a que o bispo esperava. Ela é menos
sensível do que ele pensava à promoção que lhe propõe. O ambiente
do retiro, o comportamento do prelado com as jovens e suas
companheiras e seu olhar de conjunto sobre a situação tendem antes
a desconcertá-la. Dizem-lhe que as irmãs custam muito, quando é ela
que, com a costura, supre as despesas de seu centro e até contribui
com a manutenção da igreja. Falam em organizar um isolamento
sistemático de cada uma e, sobretudo, propõem-lhe algo que, em
sua opinião nesse momento, vai contra sua pertença como terciária
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à Sociedade de Maria, a mesma de padre Favre e de padre Poupinel.
Como acaba de completar os cinco anos de obediência que havia
prometido ao bispo, recusa-se a renovar esse voto e envia ao padre
Favre uma carta de confiança.
É então que começam os atropelos. Diante da recusa de Mercedes,
as disposições do bispo se tornam difíceis de compreender. Ele
mantém a ideia da fundação de um centro, em Samoa, por falta de
congregação religiosa, e associa Rosa a Mercedes, pois esta não quer
partir sozinha. Cinco moças as acompanham, três da comunidade de
Mercedes e duas de Wallis, que estavam com Rosa. Mas, ao mesmo
tempo, os obstáculos parecem se multiplicar: críticas públicas contra
Mercedes feitas em Samoa e em sua correspondência, afirmando
que é “uma mulher difícil e perigosa, que provocava confusão em
Futuna”; nomeação de Rosa como superiora, o que não é problema
para as jovens, mas outro sinal de seus sentimentos a respeito
de Mercedes; e uma série de dificuldades materiais. As irmãs se
encontram enclausuradas na casa com 15 meninas e não têm recursos
para alimentá-las: “As pobres crianças vão, mais de uma vez, se deitar
com fome”.
A solução para o problema da alimentação é a mesma de Lano: o
bispo pede a Rosa, que já tem experiência, que trabalhe a terra com as
moças e faça plantações, o que ocupa todo seu tempo e forças. Enfim,
Mercedes, que estava à altura de abrir uma casa com sucesso, como
havia feito em Sigave, se vê humilhada, impedida, isolada até, pois
o bispo havia proibido que os padres a visitassem sem licença. As
enfermidades, que não tinham cessado de a exaurir desde os começos
em Kolopelu, tornam-se mais insistentes. “Da forma como as coisas
começaram”, diz ela, “nada pode ir adiante, nada pode durar. A
situação é insustentável, uma determinação se impõe”.
Faz um ano que está em Samoa quando padre Poupinel chega.
Ele sabe das críticas de Bataillon, concedeu-lhe até certo crédito.
Mas, quando descobre a situação e as últimas propostas do bispo, sua
decisão está tomada: “Uma espantosa carta do bispo põe fim a tudo.
Fiquei tão revoltado dessa dureza que disse à pobre irmã: minha filha,
a carta do bispo me aflige. Você partirá, mas pode estar certa de que
você encontrará sempre no padre Poupinel um pai devotado e que lhe
fará esquecer essa provação”.
É assim que, em 1865, Mercedes vai para Sydney. Aí descansa e
presta serviços na casa da procuradoria. Todos se põem a cantar seu
louvor. “Mercedes tem discrição, postura correta, não lhe falta boa
vontade, ama o trabalho e a ele se dedica com bom espírito, calma,
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paciência, piedade e prudência...”. Durante anos, todas as cartas da
procuradoria farão variações sobre esses temas. Entrementes, padre
Poupinel tem novas ideias e pensa nela para realizá-las. Tinha pedido
a criação em Sydney de uma casa central para as irmãs que pudesse
acolher as que estão de passagem, receber as doentes, servir de
casa de repouso e de retiro e, caso a nova congregação se organize,
tornar-se casa provincial das religiosas. Na espera de uma equipe da
congregação, quem melhor que Mercedes para dirigir tal casa?
Mercedes permanece, portanto, em Sydney. A antiga casa
dos padres se torna a casa das irmãs. Os padres constroem uma
procuradoria maior no mesmo terreno. Quando chegam as três
Irmãs de Nossa Senhora das Missões, como vimos, Mercedes deixa a
responsabilidade à nova superiora e se coloca como noviça e servente.
Sabemos que, alguns meses depois, padre Poupinel manda de volta
para a França as três irmãs e recoloca a servente à testa da casa: “Tem
muito mais bom senso, espírito prático, e sabe viver em comunidade
com mais empatia que suas companheiras”. E quanto à virtude, vêse às voltas com novo acesso de doença, talvez câncer. “Este há de
vitimá-la, após tê-la feito sofrer muito. A irmã sabe disso, não se
altera, está toda submissa à divina Providência”.
Existem duas fotos de Mercedes, a primeira antes da chegada
às ilhas, a outra nessa época em Sydney, sentada e rodeada de suas
duas jovens. A segunda foto causa grande surpresa à irmã Piedade,
quando a recebe em sua ilha. “Não encontro nenhum traço da irmã
Mercedes. Parece ter mudado muito, seu aspecto grave e seu hábito
grandioso lhe dão a aparência de abadessa”. Mesmo levando em conta
expressões inesperadas que, por vezes, sua postura provoca, é certo
que a mudança é considerável. A oito ou nove anos de distância,
o rosto cheio e expressivo tinha se atenuado e parece ter perdido a
vivacidade. Quando ela mesma e padre Poupinel dizem que se tornou
frágil, quando o calendário desses anos mostra meses de doença, há
nisso certa verdade que a fotografia confirma.
Em 1870, padre Poupinel volta para a Europa. Em seu lugar fica
padre Joly. Tudo corre bem até 1875. Começa então um tempo de malestar. As enfermidades dão lugar a doenças mais frequentes. Há pouca
precisão médica nos informes. Em 1877, há informes de “pleurisia,
inflamação do fígado e do pulmão”, no tempo em que as relações com
padre Joly se tornam difíceis.
Em 1879, quer voltar para a França, a fim de descansar e se tratar.
Seus amigos médicos de Sydney lhe dizem que a mudança de clima
seria necessária e lhe dão o dinheiro da viagem. Então se repete,
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com nuances, o que tinha se passado em Futuna entre padre Dezest
e Esperança. Ao ler o velho relato, não parece muito difícil fazer o
diagnóstico de Mercedes: há nela esse cansaço físico que vem do
tempo de Futuna. Seria uma doença tropical? Faltam pormenores
para identificá-la. A esses sintomas se acrescentou, depois de 1877,
certa depressão nervosa, cujos sinais, em face da idade, sugerem a
menopausa. Padre Joly, às vezes, com esforços evidentes de boa
vontade, não sabe interpretar o mal-estar. Julga tudo do ponto de vista
moral e considera como ingratidão e falta de reconhecimento, e onde
não há senão reações diversas da depressão, vê cálculo e capricho
irracional, quando os fatos são de natureza bem diversa. Mercedes
parte, mas vai só até Singapura, de onde escreve, com letra tremida,
ao padre Poupinel. Volta. Cedo adoece e fica de cama por três meses.
Não sai do quarto por mais tempo ainda. O juízo de padre Joly sobre
essa viagem vai além de simples comentário: “Se for o arrependimento
que a faz voltar, será certamente melhor para ela do que ir até o fim.
Em todo o caso, terá despendido a soma de 100 libras para nada,
exceto o tornar-se ridícula”.
Um ano e meio depois, decide partir novamente. Escreve a
Poupinel:
Deixo Villa Maria, meu padre. Olho para o céu,
meu único apoio e minha única esperança. Estou
partindo de coração triste, alma acabrunhada e
consciência perturbada. Contudo, sem nenhum
rancor. O bom Deus permitiu o passado; que faça
de mim o que achar bom para o futuro. O que me
causa maior pesar é que não sou compreendida pelo
padre Joly. Ele crê que tenho a cabeça e o espírito
alterados. Engana-se. Sofri somente longa doença
que me enfraqueceu muito os nervos. Minha saúde
melhorou; mas não estou forte, preciso de descanso,
sobretudo descanso do espírito. O senhor será meu
pai, espero ser sempre sua filha. Reze por mim
para que a mão de Deus me conduza. Não sei para
onde vou. Sou uma folha que o vento leva, nada
mais. Sofro, mas me encontro feliz de me entregar
a Deus.

Chegada à França, não tendo mais pais nem irmãs, fixa-se em
Marselha na casa de primas. Padre Poupinel não tem nenhuma solução
religiosa para lhe propor. Nossa Senhora das Missões continua sempre,
mas ela não faz mais parte dela. Há nova tentativa de organização em
Saint-Brieuc, mas o empreendimento está ainda nos preparativos. Dá180
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lhe dinheiro, enquanto ela fala em procurar emprego. Em fevereiro
de 1882, ela pede para ser de novo enviada à Austrália, mas a porta
se fecha. “Minha pobre filha”, escreve Poupinel, “não pense mais
em Villa Maria ou em toda outra coisa desse gênero, a serviço das
missões. Não é mais possível, digo-lhe com o coração partido”.
Três meses mais tarde, envia outra carta, sempre “atormentada”,
ao padre Poupinel:
Desde que estou em França, falaram-me várias
vezes de me casar. Sempre desviei isso de mim, na
esperança de retornar à Austrália. Não voltarei à
Austrália, não estarei mais a serviço das missões:
isso me parece penoso. Que vou fazer? Ficar
sozinha na França como estou torna-me muito
infeliz. Não tenho mais coragem. Se ficar doente,
que será de mim?

Com 44 anos, em 14 de setembro de 1882, desposa Vital Seymat,
de 48 anos, viúvo, pai de duas filhas casadas, proprietário nos Baixos
Alpes. Depois disso, nada mais se sabe sobre ela. As pesquisas feitas
até aqui não acharam senão a data da morte de seu marido em 1890.
Padre Poupinel lhe havia escrito por ocasião do casamento: “Envieilhe os meus melhores votos, a declaração de que não a censurava.
Consideradas as circunstâncias, essa decisão me parecia a melhor”.
Irmã Marie-Cécile de Mijola, historiadora das “pioneiras”, conclui
o capítulo de Mercedes com esse comentário: “Se, ao contrário de
persistir na recusa, fosse concedida à irmã a mudança temporária
que reclamava e da qual tinha necessidade tão evidente, que teria
acontecido? Essa questão não se pode deixar de levantar, por mais vã
que pareça”. Vêm ao espírito outras questões: fez-se na França tudo o
que era possível para com essa mulher desamparada, que não queria
renunciar à sua vocação missionária? Não caberia uma solidariedade
mais profunda com essa pioneira, que tinha sido colaboradora valiosa
durante 20 anos?
Uma vez mais, torna-se a encontrar a situação de Agar, a criada
abandonada no deserto com o filho Ismael, de quem o próprio Deus
vem cuidar. Mercedes desaparece no silêncio, com ausência total
de notícias. Queremos crer que, no silêncio de Mercedes, como no
deserto de Agar, o “Deus que fala ao coração” soube recuperar o
que as fraquezas humanas haviam desfeito com tanta indiferença e
tristeza.
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MISERICÓRDIA, A “SENHORITA” COM
VOCAÇÃO DE SUPERIORA
Misericórdia é superiora nata. É até engraçado comparar a
fotografia de seus 27 anos com a dos 60. Quando se tem presente a foto
da reverenda madre de Samoa, se contempla com olhar novo o rosto
agradável e bonito da moça que embarcou para as ilhas. Descobre-se
que os traços que constituem o retrato da superiora anciã já existiam
muito antes. A idade os acentua e os potencia. A possibilidade das
rugas não está tampouco ausente. Em sua juventude em Sait-Laurentde-Chamousset e em Lyon, para onde vai muitas vezes à casa da irmã
que aí mora, é uma “senhorita”. A profissão do pai, comerciante de
farinhas, permite-lhe vida relativamente folgada e estudos. O tema
da promoção social faz parte das preocupações da família, e ela o
assimila, não nas conversas, mas por meio do empenho de seus pais
e do seu também.
De “senhorita” que conquistou seu lugar na sociedade da
cidadezinha, ela tem o porte, a elegância e o cuidado de si mesma. O
temperamento lhe dá certo ar de autoridade, a inteligência e os bons
estudos se somam à habilidade, ao relacionamento fácil, à eficácia.
Ainda na França, dom Bataillon, que preza a obediência e a hierarquia
religiosa, não hesita um instante em nomeá-la superiora da primeira
equipe, ainda que tenha dez anos menos que Piedade.
Pormenor picante: muito mais tarde, quando ela se tornar, com
perfeita liberdade, a grande superiora de Samoa, alguns padres a
censurarão de formar “senhoritas” que não aceitarão casar-se com
rapazes catequistas, cuja educação era muito mais falha. O cuidado
da promoção nunca a abandonará, e não será o aspecto “feminista” de
sua personalidade a deter essa orientação.
Enquanto espera, sua fé vigorosa e profunda vai se polarizar
não nas tentações de orgulho e de vaidade, mas no desejo de
responsabilidade cristã. Como dom Bataillon fora 20 anos antes
vigário em sua paróquia, ela faz parte do número das pessoas que
acolhem com entusiasmo o missionário.
Escuta, ela também, o sermão persuasivo do bispo e vê abrir-se
para seus desejos dimensões novas, em que não tinha pensado ainda.
Sonha com responsabilidade cristã certamente, mas – por que não? –
nas missões distantes.
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É preciso se colocar na psicologia dessa mulher inteligente para
perceber exatamente o caráter estranho e inadequado dessa iniciativa.
Num ano, em Kolopelu e em Wallis, teve o tempo de julgar a situação.
Ouviu a mensagem de acolhida encontrada em Futuna e em Wallis,
compreendeu bem o tipo de ação inventada por Françoise, fez as
primeiras experiências na grande cabana, soube se divertir nas
transições com a comunidade de Amélie, descobriu aí um terreno
preparado. Está na medida exata para levar a obra um pouco mais
longe.
Distanciada de tudo isso, é preciso dizer, ela se vê como
administradora de fazenda em Lano. As fazendas, ela as conhece
bem. Saint-Laurent-de-Chamousset é vilarejo rural. Sua história
pessoal, como a da família, não era outra que continuar o trabalho
da terra como os antepassados. Como não lhe falta fé, “recupera” a
aventura no plano espiritual, e fala disso a Rosa.
Ao pároco de Saint-Laurent e à sua família envia cartas
confortadoras. Aos superiores maristas, ao padre Favre e ao padre
Yardin, dirige palavras de pessoa responsável: “A situação presente
não daria muita esperança para o futuro se não contássemos com a
Providência e com a proteção de nossos superiores”.
Não espera mais tempo para lhes falar da vida religiosa
propriamente dita. A ocasião vem das conversas que tinha tido com
Bataillon em sua chegada. O bispo tinha repetido que elas não eram
religiosas, não tinham outra coisa a fazer além da tarefa habitual, não
eram senão “simples jovens para as quais aprovava o regulamento”. Se
elas fossem religiosas, poderiam ser, quando muito, irmãs conversas,
etc. Ela escreve:
É verdade que não somos religiosas. Se, deixando
a pátria, não tivesse pensado em me fazer religiosa
um dia, não teria valido a pena tão grandes
sacrifícios. As irmãs ficaram penalizadas como
eu, e creio que o que tem acabrunhado minha irmã
Rosa e a tornou tão triste é perceber muito bem que
não recebemos nenhum encorajamento.

É excelente candidata para o bispo. Colhe resultados de imediato
em Wallis. Infelizmente, Bataillon não se dá conta e organiza a
operação de Lano.

Fica sabendo que padre Yardin se preocupa em formar “uma
verdadeira comunidade religiosa”: “Cada dia rezo um terço pelo
projeto que o senhor nos tem anunciado. Presumo que seja a compra
de uma casa e a organização de um noviciado. Que Deus seja bendito”.
Aproveita para lhe dar alguns conselhos, de sua experiência, sobre a
virtude necessária das candidatas:
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Aqui as misérias são grandes, muito grandes.
Quando o senhor nos enviar irmãs, não esqueça de
lhes pedir que sejam corajosas. Faça-lhes prometer
três ou quatro vezes, não será demais. E depois,
deve preveni-las bem de que não é devoção de águade-colônia ou de flor de laranjeira, e que se toma
café sem açúcar. Ante tantas misérias, que fazer?
Choramos algumas vezes, em outros dias rimos, e
assim vai a vida. Possa ser do agrado de Deus!

Não cita as “misérias” da saúde, as “pernas inchadas”. Rosa vai
falar disso.
Rosa tem 20 anos. Misericórdia tem por ela os sentimentos de
irmã maior, com muita afeição: “Rogo ao bom Deus que minha irmã
Rosa tenha vida longa, primeiramente porque ela nos é necessária,
em segundo porque a amo muito. Se é o senhor, meu padre, que a
escolheu, cumprimento-o e agradeço-lhe de coração”. Tinha posto
nesse infeliz negócio sua esperança na Providência e nos superiores
maristas. Vimos acima as preocupações destes e a tomada de posição
de padre Favre.
Padre Poupinel vem passar três semanas em Lano, mas os arranjos
que faz não duram mais que dois anos. O negócio “não tinha nascido
viável”, dirá ele. É preciso enviar Misericórdia a Sydney, em 1864,
para cuidar de suas enfermidades. Lano é fechada e Rosa desce a
Mua e a Matautu para trabalhar com Susana e Amélie. Misericórdia
aproveita as lições da aventura com lucidez que não causa surpresa:
Essa notícia foi penosa para mim, mas louvo assim
mesmo o bom Deus, porque, apesar de tudo, talvez
seja necessário que a obra começada em Wallis
desapareça por completo, que as irmãs desapareçam
por um tempo dessa ilha. Para o futuro, se for o
desejo, que se trate com elas de modo totalmente
diferente do que foi feito até o presente. Sem isso
elas terão muito que sofrer e, ainda assim, nada
poderiam fazer.

De 1864 a 1874, não há mais irmãs em Wallis.
Quando Misericórdia acompanha padre Poupinel no navio que a
conduz de Sydney a Samoa, não é mais a jovem que, sete anos antes,
se aprestava a desembarcar em Futuna e Wallis. A longa doença tinha
lhe deixado tempo para refletir sobre os anos vividos. Seu julgamento
sobre o passado recente, e que dá lugar às reflexões acima – “talvez
184

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

seja necessário que a obra desapareça por completo” –, se exerce
também sobre o futuro que chega, e seu juízo é de gente responsável.
Há coisas que não se reproduzirão mais, basta!
O espetáculo desolador que encontra em Apia, quando aí chega,
longe de desanimá-la, confirma-a em suas ideias. Tem a capacidade
de fundar uma estação missionária, ela sabe disso. Pode fazer o que
Mercedes e Rosa não lograram, porque foram perseguidas pelo bispo,
como ela em Lano. Mercedes também tinha capacidade de realizar a
fundação, mas se viu paralisada. Deixou o lugar para Rosa e foi cuidar
da saúde em Sydney. Misericórdia conhece Rosa, estima-a muito,
como vimos, e se coloca na obra de imediato com sua companheira.
Os obstáculos vêm do bispo. Não interessa, ela vai se valer das
mesmas armas. Sobretudo dois pontos lhe chamam a atenção: a
ingerência permanente do bispo no andamento da casa e, uma vez
mais, “os avanços e recuos”. Trata-se, desta vez, das dimensões da
propriedade. O bispo quer alienar uma parte do terreno. Ela envia
uma primeira carta, em que o bispo, surpreso, reconhece seu próprio
estilo: “Rogo a Vossa Excelência que se digne desculpar-me, se tomo
a liberdade de lhe escrever. Creio que é muito necessário informá-lo,
sem mais tardar, do que nos cansa, a Rosa e a mim, faz algum tempo”.
Deixemos o pormenor da argumentação, e vamos à conclusão, que
é clara: “Em caso contrário, previno Vossa Excelência de que serei
obrigada a deixar Samoa”. Como não fosse suficiente, adiciona:
“Espero que Vossa Excelência leve em conta esta reclamação que,
aliás, não faço apenas para mim. Como ignoro se devo estar aqui por
mais tempo, pensei, sobretudo, no bem desta casa”. Uma segunda
carta irá, alguns meses depois, com a mesma “tinta”: “É-me impossível
permanecer neste estado. Estou no fim das forças, da coragem e da
paciência. Rogo a Vossa Excelência que me desculpe ter de ir a Sydney
pelo navio do senhor Farland. Conheço o capitão”.
Três anos mais tarde, senhora dos lugares, da casa e de suas
atividades, escreverá à superiora geral de Nossa senhora das Missões:
A fim de salvaguardar os direitos de uma futura
superiora por chegar, tenho sempre agido com
o bispo em toda a liberdade e com os direitos de
uma superiora local, e posso lhe assegurar que,
depois dessa época, não tive de me queixar de
Sua Excelência. O mesmo digo para o superior
da estação, o padre capelão e todos os outros
missionários. Somos perfeitamente livres e
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independentes, e ninguém entra nos pormenores
do interior de nossa casa.

na família de Mercedes. Estabelece-se em Bordeaux, “para aí ganhar a
vida” na profissão de instrutora, contando com excelente preparação.

A obra de Apia – é o nome da estação missionária numa
ilha do arquipélago de Samoa – vai progredir e conhecer todo o
desenvolvimento desejável. Misericórdia tinha pedido a integração à
Congregação de Nossa Senhora das Missões, que lhe envia três irmãs.
Rosa e ela esperavam essas religiosas para se colocar na escola delas,
fazer o noviciado e se tornar completa e canonicamente religiosas.
Mas Misericórdia é nomeada superiora. É nessa ocasião que as duas
amigas se separam. Estamos em 1871. Uma das recém-chegadas
devia ir a Futuna para assistir Françoise em sua velhice, mas diante
das circunstâncias não tem nenhuma vontade de ficar longe das
companheiras. Rosa, pelo contrário, não tem interesse em fazer o
noviciado sob a direção de Misericórdia. Após dez anos de trabalho
como colegas, quatro em Wallis e seis em Apia, elas se conhecem
muito bem. Toma, pois, o lugar da irmã medrosa e vai partilhar os
últimos anos de Françoise em Kolopelu.

Atingida por afecção nervosa, isso se torna obstáculo nas diversas
congregações em que solicita admissão. Na peregrinação de Verdelais,
próximo de Bordeaux, também ela ouve os apelos dos maristas para
as missões, e, por feliz circunstância, sua candidatura foi aceita. A
única inquietação que acompanha sua partida é que “a forma dada ao
começo da obra”, como mulheres leigas agregadas à Ordem Terceira,
mas não propriamente “religiosas”, lançou-a “no temor de ter perdido
a graça de seu voto”. Apesar de tudo, embarca, rogando a proteção do
Senhor.

Misericórdia, que contará em sua morte 46 anos de missão, passa
39 em Samoa. A associação com Nossa Senhora das Missões não
dura. Funda, então, de acordo com seu novo bispo, uma congregação
diocesana, Nossa Senhora da Oceania, da qual se torna a superiora
geral. Recebe em sua congregação algumas jovens e desenvolve com
elas outras estações missionárias. Talvez suas feições carregadas vão
se enrugar demais. No momento em que a Ordem Terceira de Maria,
organização mais bem-sucedida, se transforma em Ordem Terceira
regular, isto é, o equivalente a congregação religiosa, isso permite
mais coesão às irmãs missionárias. Misericórdia se recusa a aderir e
permanece fiel à própria congregação, que vai desaparecer com ela.
Havia conhecido demais “avanços e recuos”. A Ordem Terceira não
deixa de assisti-la em seu último ano. A maior parte de suas irmãs
passa à Ordem Terceira, e sua obra vai prosseguir.
CRUZ, EFICÁCIA E MÍSTICA
“Não tinha ainda 6 anos, quando, por circunstância que é inútil
relatar, fiz a Nosso Senhor, com a energia e a vontade de que era capaz,
a promessa de morrer religiosa. As missões foram objeto constante de
meus desejos, oito anos antes de a elas me dedicar”. Quem escreve essas
linhas é Maria da Cruz, nascida na Bretanha, com todas as virtudes
de obstinação que lembra essa região francesa. Como Misericórdia, é
de família abastada, proprietária de terras. Os reveses chegam como
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O nome que lhe dão, irmã Maria da Cruz, corresponde bem à
sua vida e psicologia. A doença nervosa, no clima das ilhas, toma
outras proporções. Desde 1860, menos de dois anos após sua chegada,
acreditam que ela está à beira da morte. “Não sei se salvaremos irmã
da Cruz”, escreve padre Poupinel, “o cirurgião Sybille e diversos
outros asseguram que sua morte está próxima. Ela mesma o afirma, e
se preparara a morrer”. Esses alarmes são frequentes. Um deles soará
definitivo. Mas sua cura, tida por miraculosa, dá lugar à construção
de uma capela a Nossa Senhora de Lurdes.
A doença não a leva sempre a esses extremos, mas muitas vezes
a esgota. O que impressiona os que a veem, em primeiro lugar, é sua
energia: conduzir semelhante obra com tal sucesso e em tal ambiente,
quando se tem sempre algum problema de saúde, é loteria. Mais de
20 anos após a chegada, dom Fraysse, que a conhece há pouco, diz
a seu respeito: “Cruz é sempre a mesma, deitada ou de pé. A doença
influi pouco em seu caráter. Faz melhor que ninguém”. Em outra
ocasião, é padre Poupinel quem dá notícias dela: “Sofre muito, teve
grave doença. Apesar disso, continua a agir como se estivesse melhor
que muitos outros”.
À provação da doença se acrescenta, como para suas companheiras,
a provação que procede do vigário e dos padres. Um dos momentos
privilegiados é o começo de sua estada na ilha de Pins. As pessoas
se lembram do episódio referido pelo padre Forestier: padre Goujon
reteve os pacotes que lhe são destinados, sem mesmo lhe dizer que
tinham chegado, dispondo sem escrúpulo de seu conteúdo. A doença
nervosa e os efeitos inevitáveis desse ambiente sobre o espírito
provocam-lhe, na verdade, uma psicologia angustiada, a irritação
fácil e, às vezes, pouca tolerância com as companheiras. Apesar de
tudo, sua ação pouco a pouco, como constatam os padres, torna-se
considerável, na qualidade e no sucesso, a ponto de surpreendê-los.
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Ela começou sua atividade em Conception. Sua primeira carta,
escrita sobre um caixote, fornece pormenores. Tem como sala de
reuniões “um pavoroso corredor de galhos de árvores mal guarnecidas
de cascas de salgueiro, onde a chuva nos refresca agradavelmente”.
Denomina esse lugar “sua manjedoura”. De manhã reúne aí “todas
as crianças que a doença ou a morte tem respeitado”. Faz com elas
exercícios de leitura e ensina-lhes “mil pequenas coisas que vão se
desenvolver mais tarde”. Depois do meio-dia vêm as mulheres, “tantas
quantas cabem na minha manjedoura”: ensina-lhes leitura e costura, e
aproveita para aprender a língua com elas.
Apesar da atitude do padre, na ilha de Pins ela terá logo 160, 180,
mais de 200 jovens e meninas. No fim de alguns meses, uma dúzia
vive inteiramente com ela, segundo a fórmula de Françoise. O número
vai crescendo até formar a comunidade chamada Internato.
Da mesma forma que Françoise tinha cuidado da educação
de Amélie, a futura rainha de Wallis, Cruz cuida da educação de
Corona-Hortense, que se tornará rainha da ilha de Pins. Quando um
governador francês, ideólogo à maneira de Brutus, porque imagina
que suas ideias valem mais que o mundo, resolve perseguir a missão
e fechar as escolas, a pequena rainha vai ser para Cruz motivo de
orgulho e reconhecimento. O governador tinha posto na cabeça
obrigar Hortense a voltar a Nouméa, para aí receber “uma educação
que as irmãs maristas, apesar de sua piedade, não podiam ministrar”,
mas a mulher do governador vai ver de perto, na ilha de Pins, a escola
de Cruz e Apresentação: “irmã Maria da Cruz me mostrou a maneira
como age. Seria impossível fazer melhor”. Hortense fica na ilha de
Pins, a escola de Cruz e de Apresentação nunca vai ser fechada e,
quanto ao diploma exigido, as duas o recebem sem dificuldade.
Apresentação, estabelecida de imediato na ilha de Pins, faz suas
primeiras experiências à sombra de Cruz e mostra qualidades de
pedagoga do mesmo quilate. Padre Rougeyron aproveita a ocasião do
diploma, em 1864, para lhe confiar a responsabilidade completa da
ilha de Pins e para convocar Cruz, com a incumbência de abrir uma
escola oficialmente reconhecida em Saint-Louis. A história da partida
da ilha de Pins é ainda mais emocionante do que a da chegada das
primeiras mulheres à ilha de Futuna: lá era festa da esperança, aqui
é da gratidão. Cruz parte normalmente para seguir os exercícios do
retiro e receber seu diploma. Não lhe dizem ainda que não voltará,
mas o pressente, e com ela toda a ilha. O Internato, enquanto se espera
o vento favorável para o navio poder zarpar, não tem mais a habitual
animação, as partidas de dominó não têm vibração. Hortense e as
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meninas têm os olhos úmidos. O regente, tio de Hortense, chega à
escola: “irmã Cruz, nós a amamos, todas as nossas crianças são
suas, tome para acompanhar as que você quiser”. “Mulher forte!”,
acrescenta.
Chegou a manhã de segunda-feira. Depois da
missa, ia fazer minha última visita a Nosso Senhor,
em seguida ganhar ainda uma indulgência ao pé
da cruz monumental, benta pelo padre Poupinel.
Levantando-me, percebi a meu lado quatro ou
cinco mulheres doentes, algumas crianças e alguns
velhos, até um cego de 80 anos, os quais eram
muito fracos para me acompanhar até a praia.
Eles se tinham reunido ao pé da cruz para me
apertar a mão e me dizer: “Yurera!” [adeus!]. Em
companhia da minha amada irmã, das minhas
meninas queridas, triste de tantos votos de adeus
dados por todo o caminho, chego à praia. O resto
da população aí me esperava. Enquanto terminam
os últimos preparativos, um pobre paralítico me
rogou que fosse até sua cabana, e imaginem se não
fosse! Aí também, asseguro que de nada sabia e
essa ignorância me matava. Tudo pronto, houve a
primeira separação de minhas meninas. Era toda a
classe infantil. Não lhes permitiram que subissem
na piroga por causa da quantidade e da pouca
idade. Abandonei-lhes minha mão. Penduraram-se
e sussurraram tudo o que sabiam de francês para me
dizer: adeus, minha irmã, volte logo, nós rezamos
todos os dias por você. Começo a não ver claro, mas
não chorava e esperava ter forças até o fim.
Todas essas donzelas, Hortense na frente,
lançaram-se na piroga e aí me esperaram. Comigo
fariam algumas léguas até a vila denominada Ka,
onde nos separaríamos. Foram então os anciãos,
os chefes, as catequistas, os cantores, todos os
meus filhos maiores, como eles se chamam,
vieram me saudar sérios e tristes. Em seguida,
seguimos à vela e, durante algumas horas, críamos
estar ainda em Kounié. Mas a vila foi avistada.
Ancoramos. Embarcaram duas pequenas burras
para se somarem aos 16 porcos gordos, meus
companheiros de viagem. O bom padre Goujon se
levantou, queria me dar um último testemunho de
solicitude, quis falar assim como irmã Maria. A dor
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nos tornou mudos. Desceram, e me achei sozinha
no meio das minhas filhas, sentadas a meus pés,
desatando em choro. Hortense rompeu o silêncio,
lançou-se a meu pescoço, me apertou em seus
braços e, louca de dor, dava curso a seu sofrimento
em termos dilacerantes. Eu a encorajava por todos
os motivos que sabia dever lhe causar impressão,
mas não recebia resposta senão soluços e gritos:
“Você é minha mãe, sinto que você não voltará
mais, diga ao padre Rougeyron que vou morrer”.
Ah, meus filhos, me poupem. Deem-me coragem, é
por vocês que eu parto, exclamei, separando-os de
mim. Uma delas, desde o começo, se tinha prendido
a meus pés e me enlaçava. Ainda lágrimas, carícias,
recomendações, e todas se jogaram a nado para
juntar-se à irmã Apresentação que, toda pálida, as
esperava. Carolina e Catarina, que vinham comigo,
cercaram-me de cuidados.

O centro que estabelece em Saint-Louis, na grande ilha, toma
cada vez mais importância, malgrado as epidemias e o incêndio que,
a certas horas, se encarniçam contra ele. Aproveitamos da visita de
um capelão francês, em 1873, para lançar um olhar sobre a vida que
anima esse centro e, por meio dele, sobre todos os centros das irmãs.
O capelão pede para assistir a uma aula e para que o deixem à
vontade, a fim de bem compreender a organização da casa. Admira-se
de ver que uma mulher tão doentia dá conta de 90 alunas e logra que
todas aprendam a ler e a escrever, enquanto outras fazem trabalhos
de costura. Vê naquele dia mais de cem calças serem entregues aos
rapazes. Ele questiona como ele teria feito na França tantas coisas.
Sua figura benévola lhe vale boas respostas. Pergunta à Louise a
explicação dos frutos do Espírito Santo, entre outros a paz, a alegria,
a doçura, a caridade. Em seguida, vai ao pátio para examinar melhor
a confusão das costureiras vindo à aula, das jardineiras pegando suas
enxadas, das engomadeiras acendendo seus fornos, das cozinheiras
arregaçando as mangas, das criadas tomando a agulha. Exclamava
sem cessar: “Quanto trabalho, quanto trabalho, para chegar a esse
ponto”.
Padre Vigouroux, certo dia, não consegue deixar de tomar tom
profético:
Certamente ela será uma das glórias da vossa casa
de irmãs. Quanto a mim, devo-lhe todo o bem
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que se faz no estabelecimento de Saint-Louis.
É alma bela e ardente que não pode ir sozinha a
Deus. Ela vai levar consigo todas as caledonianas
que a cercam. Essas jovens de cor se transformam
totalmente junto dela. Como na ilha de Pins, aqui é
sua mãe bem-amada.

“Uma bela alma que não pode ir a Deus sozinha”. Para quem lê
suas numerosas cartas, ela é uma mística. Aí se encontra não somente
o eco direto da vida de grande fé, mas também da lucidez e capacidade
de análise à maneira de Teresa d’Ávila. Alguns excertos, tomados
no meio de muitos outros possíveis, permitem penetrar esse mundo
interior que dá uma iluminação insuspeita à sua ação.
Acaba de chegar a Nova Caledônia:
Narro somente o que me é pessoal. Em primeiro
lugar, o que experimentei ao calcar os pés nesta terra
prometida, à vista deste povo a quem tenho dado até
as batidas de meu coração. O que passou em mim
é inenarrável, indizível, quase incompreensível até
mesmo para mim. Nada, ou quase nada, aconteceu
do lado de fora. Trata-se do ordinário em mim.
Desde aquele dia, acreditava não ter mais corpo.
Durante muitos dias, não pude falar, chorar, comer
ou dormir. Nem sei até se eu pensava. Compreendi,
no entanto, que a felicidade em trabalhar para a
salvação destes povos, para a glória de Deus e da
nossa Boa Mãe, um trabalho longe do mundo e de
seus aplausos, ignorada, só conhecida de Deus, que
essa felicidade merecia tudo o que tenho sofrido e
tudo o que espero ainda sofrer. De uma coisa estou
admirada: é que não termino nunca de agradecer.

As provações, sejam quais forem, como vivê-las na missão?
Não sonhem o martírio a pauladas, não é para nós,
é muito glorioso. Filhas da Virgem Mãe das Dores,
nossas dores estão escondidas como as suas. Nossa
vocação é o esquecimento, a vida escondida em
Deus, o zelo, mas o zelo de Maria, sem barulho,
sem espalhafato, por vezes nós mesmas nada
compreendendo pelo pouco barulho que faz.
Consideremos o silêncio do coração de Maria, essa
fornalha que queima diante de Deus no segredo.
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Essa fornalha é Deus, é a graça que a acende e a mantém:
Já lhes foi dito que em missão desaparecem todos
os encantos da piedade. Quase nada lhes falará aos
olhos. Vocês serão quase que entregues às próprias
forças, mas suas forças serão sustentadas pela graça
que não lhes faltará. Aqui não há senão a fé crua
e nua, mas essa fé produz amor mais forte que a
morte. Há securas e desertos interiores, mas o
jardim das oliveiras sempre aberto, Jesus sempre
sozinho e sempre com suor de sangue, ao qual vocês
vão misturar suas dores, eis o que as reanimará.
Posso lhes assegurar que nunca haverá abatimento
senão para os pusilânimes.

O tema do “jardim das oliveiras” lhe é caro, assim como o de
viver em companhia de Maria: “Se vocês descessem comigo no fundo
da minha alma, vocês veriam um jardim de oliveiras permanente.
Amém. Na Sexta-Feira Santa, Maria não estava no Tabor, mas no
Calvário. Stabat Mater dolorosa [Estava a mãe dolorosa]”. A missão se
torna sua razão de ser:
Ser o que sou, isto é, a serva dos pobres negros,
encanta-me. Abandonada a eles e esquecida. A
missão, antes da congregação. A congregação para
a missão, pois a minha vida lhe pertence. Quanto
mais ela sofre, mais eu a amo e sou feliz em ter
parte em seus males.

Contudo, se a realização do antigo voto de vida religiosa vier a
exigi-lo, descobre, um dia, estar pronta a tudo sacrificar, até
[...] esse caro desejo de viver e de morrer no meio
desses negros aos quais me tenho dedicado, crendo
que Nosso Senhor me queria para sempre sua
serva. Disseram-me, e eu o sentia, que Deus não
queria restrição, e estou muito habituada a achar
no Divino Mestre um Deus ciumento a quem não
posso resistir. Peço-lhe perdão de todas as lágrimas
que mancham esta carta. Nosso Senhor sabe que
não é uma recusa. Hoje tudo está feito.

Ela tinha feito o sacrifício em seu coração, o céu não lhe pedirá que
o realize nos acontecimentos. Naquilo que é e na missão que carrega,
Deus lhe propõe outra tarefa, a das vocações autóctones.
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Muito cedo, ela concebe, como Mercedes e Apresentação, a ideia
das virgens negras, que ela organiza, pouco a pouco, como “Pequenas
Filhas de Maria”. Tem perto dela uma pequena santa, Caroline, que
tinha perdido aos poucos a vista e a vida e que se torna para ela a
jovem Marie-Adélaïde de Jeanne-Marie Chavoin. Várias jovens se
propõem imitá-la. Seu modo de viver, que é o de Françoise, é de tal
modo flexível que, ao mesmo tempo, pode ministrar aulas às meninas
e jovens e trabalhar na formação das futuras religiosas. Em 1875, fala
acerca das três primeiras religiosas autóctones:
Se Jesus e Maria sustentarem suas boas disposições,
esse pequeno grão de mostarda, com a graça de
Deus, crescerá, crescerá. Espero que possa produzir
frutos em nós e em nossas três filhas, para que se
tornem as pedras desse edifício todo negro para a
salvação dos negros.

O sucesso será tamanho que os bispos seguintes preferirão,
a qualquer outro, o modelo de fundação com uma irmã branca
acompanhada de duas irmãs negras.
Mas Cruz não para de surpreender. Em 1892, aos 61 anos, pensa
em passar o comando em Saint-Louis e pede ser nomeada para
Belep, para se ocupar dos leprosos que foram recolhidos nessa ilha.
Experiente na doença, assistida por uma de suas Pequenas Filhas de
Maria, consagra-lhes todo seu tempo. No fechamento do leprosário,
fica na ilha e de novo se põe a viver com as meninas, as jovens e as
mulheres até a morte, em 1908, depois de 50 anos de missão.
O olhar perscrutador e os lábios cerrados de Maria da Cruz, na
foto, ilustram o desafio que a fé, como a de são Paulo, já lançava à
doença e às fraquezas humanas. Os lábios apertados não simbolizam,
nesse caso, fechamento. Sem dúvida, trata-se de gesto que questiona
os que hesitam: “Não se inquietem, é possível assim mesmo”.
QUATRO IRMÃS: APRESENTAÇÃO OU “IRMÃ
MARIA”, PAZ, BOM SOCORRO E COMPAIXÃO
Um pouco à sombra de irmã Cruz, encontramos sua amiga
Apresentação, cuja vida foi mais breve. Um câncer a levou aos 52
anos. Havia trabalhado 25 nas estações missionárias.
Essa irmã, gostaríamos de conhecê-la melhor. Percebe-se nela, de
um lado, classe, força, independência, com possibilidades de altivez e
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reserva; de outro, generosidade pronta para tudo, sem limites, e com
uma inocência vulnerável, a ponto de ser chamada, apenas ela entre
todas, de “irmã Maria”. O elemento de mistério é mais acentuado
nela. Enquanto Cruz parece predestinada à vida dos desafios, diante
de “irmã Maria”, como diante de Françoise, nos perguntamos:
“Como ela está aqui?”. As apreciações sobre ela se revelam limitadas,
insuficientes. Está sempre além. É o mistério de um ser invadido pela
graça.
A filha do oficial da Marinha tem caráter robusto. Lamenta não
ter recebido, em sua juventude, a formação intelectual de que é capaz,
mas os valores morais da família não se perderam. No fim de dois
anos de adaptação, em que “seus defeitos” e “os defeitos de suas
qualidades”, como dizia padre Poupinel, lhe causaram dificuldades,
torna-se uma das educadoras mais notáveis da equipe. Na escola de
Cruz, com quem viverá cerca de três anos, aprende muito. O incômodo
que experimenta junto a essa companheira, que também é mulher
forte, transforma-se pouco a pouco em admiração, dando lugar a uma
amizade espiritual profunda. Na correspondência entre ela e Cruz,
assim como entre Marie Jotillon e Jeanne-Marie Chavoin, dá-se um
diálogo espiritual que acaba suprindo as insuficiências do entorno.
Como as demais, padece horas de amargura diante da pouca
compreensão e animação. “E nós, pobres, quem pensa que temos uma
alma?”. As tensões surgidas entre as duas estações missionárias onde
residem dão a impressão de separar as duas amigas. Mas há uma bela
passagem de Cruz, que constitui verdadeiro retrato e esclarece bem
as coisas:
Ela veio, essa querida irmã que amo muito, ela
veio, e quem nos viu nos braços uma da outra
compreendeu que o tempo e as malícias que
provocaram para nos separar não tiveram efeito.
Fomos por demais felizes nos 17 dias que ela passou
aqui. Esqueci todo o cansaço, cuidei dela com
verdadeira felicidade, até porque a encontrei tal
qual a tenho conhecido e amado faz tanto tempo.
Toda sua rudeza de há dois anos desapareceu.
Achei-a piedosa como sempre a conheci, séria,
modesta e mesmo mais simples, como não teria
imaginado. Você sabe em que triste estado de saúde
está.

Cedo, preocupa-se com a obra das “virgens negras”, nome que dá
às futuras religiosas da Oceania: “Tudo faz para atenuar os efeitos
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da graça no coração dessas filhas queridas”. Terá a satisfação de ver
algumas delas tomarem esse caminho.
Depois de 20 anos de presença, deve deixar a ilha de Pins. Falase que aí teria exercido demasiada autoridade e influência. Em vão,
rainha Hortense vem com uma delegação à grande ilha. “O sacrifício
da separação foi penoso, ela o fez generosamente. Tem muitas e boas
qualidades e espera um grande bem em Pouébo”, escreve o bispo.
Em 1881, é enviada a outra estação missionária. Dá novo impulso
à obra das jovens que já existia no local, agindo com habilidade e
maestria. Em 1886, morre em Saint-Louis, perto de Cruz.
A filha robusta do campo, Paz, falecerá em 1896, após 38 anos de
missão. Pouco intelectual, mas hábil em tudo o que se refere à ordem
material, é por excelência a que ensina “todos os conhecimentos
úteis”: oito anos em Conception e Saint-Louis; 13 em Pouébo, onde
lhe sucede Apresentação; três nas ilhas de Ouvéa e de Lifou, de onde
volta doente; em seguida, três em Saint-Louis; e 11 em outra estação
missionária na ilha de Pins. Um tanto atabalhoada, mas de uma
capacidade de trabalho incomum, padre Rougeyron dirá dela que, em
certos momentos, executa o trabalho de três pessoas. Não fica sempre
à vontade com os brancos de suas primeiras estações. Pelo contrário,
é de relacionamento fácil e expedito com o mundo negro das outras
estações. A doença grave que a atinge aos 60 anos altera bastante seu
equilíbrio mental e torna seus últimos anos excruciantes.
A ex-religiosa, irmã Bom Socorro, não consegue ficar muito tempo
nas estações missionárias a que é enviada. Boa enfermeira, tem pouca
ocasião de exercer seus talentos, visto que as Irmãs de São José
tinham tomado a direção do Hospital de Nouméa, onde poderia ter
manifestado toda sua capacidade. Durante 20 anos, tem como tarefa a
escola dos homens e o canto. Seria por sua idade (chegou à missão faz
40 anos)? Seria pela capacidade intelectual (é bem formada, de escrita
impecável e estilo elaborado, quase solene)? Seria pelo talento para o
canto (goza de voz agradável e muito afinada)? Impõe-se facilmente
aos jovens e adultos e desfruta com eles muito êxito. Em 1868,
experimenta se responsabilizar sozinha de uma estação missionária.
Não aguenta um ano. Instável e de caráter difícil de suportar, já
que não pode viver sozinha, acaba conhecendo todas as estações.
Finalmente, aos 77 anos, quando não suporta mais a responsabilidade
do ensino, com rosto enrugado de idosa, ocupa-se na costura, criação
e muita oração.
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Piedade, quando completa 38 anos, ainda não viveu a metade de
sua vida. Trinta e seis anos a esperam nas praias da Oceania. Com o
rosto afilado e tímido, com o semblante apagado e ausente e de fraca
saúde, resiste às febres, aos tumores e às úlceras. No grupo, se distingue
por ser alma contemplativa. De boa preparação intelectual para seu
tempo, mantém correspondência ativa com uma amiga de Lyon. A
repercussão em suas cartas da missão e de suas próprias atividades
desperta grande interesse. Ela relembra as conversas de mulheres ao
redor de uma xícara de café, mas lhe é suficiente recordar a distância,
o desconforto e a ausência de qualquer café, para que recoloque as
coisas em seu lugar. Os 16 anos que passa em Futuna não lhe esgotam
as forças. Ocupa-se de todos, como as demais irmãs: os doentes, as
meninas, as jovens e as mulheres.
Passa ainda 20 anos no arquipélago de Tonga, onde participa
da abertura de duas estações missionárias e onde recebe como
colaboradora dinâmica uma senhora de Futuna, que bem conhecia
Silenia, antiga aluna de Françoise, de Mercedes e dela mesma, e que
se tornou religiosa. Afora essa irmã, todas as outras irmãs que vão
chegar são desconhecidas de Piedade. Vai se adaptar facilmente às
novas companheiras, vai lhes prestar grandes serviços na necessária
aclimatação e conhecimento do mundo aborígine. Quando alcança os
74 anos, “esgotada e debilitada”, os carismas de ordem contemplativa
podem se desenvolver livremente.
ROSA, A SABEDORIA
A mais jovem de todas é Rosa, que não tem ainda 20 anos quando
parte. Completará 52 anos de missão e chegará a 1912.
Em Jonzieux, na região do Loire, é a pérola rara de seu pároco, que
a recomenda calorosamente aos Padres Maristas. Com 14 anos, filiase à Ordem Terceira de Maria, que tinha chegado até essa freguesia.
Piedosa e ativa, vai fielmente visitar os doentes e cuidar deles. Algumas
terciárias decidem viver em comunidade, à maneira das religiosas,
pelo menos por certo tempo. Rosa está no grupo. Alguns afirmam
que se tratou de verdadeira experiência de vida consagrada. Tinha
recebido pouca instrução, porque os pais, alfaiates, não estavam
muito interessados nos estudos. Mas não faltam à jovem os talentos
naturais. Padre Yardin, quando a conhece, tem logo a impressão de
que pode se tornar boa superiora.
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qualidade corresponde ao primeiro adjetivo utilizado por seu pároco
quando fala dela, o mesmo adjetivo que empregará 20 anos mais tarde
o novo bispo da Oceania Central, dom Lamaze: é jovem “sábia”.
Nas ilhas, começa pela provação, primeiro em Lano, já citada
acima, e depois em Apia, com Mercedes.
Na estação missionária de Apia, conhece os seis melhores anos
com irmã Misericórdia. Nos dois últimos anos, cuida de Françoise
em Futuna e se encontra depois em Wallis, sem saber que aí ficaria
por 37 anos.
Nessa ilha, onde deixará seu coração, tem enfim liberdade de
levar a bom termo as coisas a seu modo. Com 38 anos, conta apenas
com uma irmã inglesa para ajudá-la. E é preciso dizer que realiza
maravilhas.
Estabelece-se, então, em Lano, mas a história que escreve agora
nada tem que ver com a de sua chegada. Cento e cinquenta e, logo
mais, 200 meninas e jovens vêm viver com ela. Inventa soluções
simples para os problemas de organização. Muito cedo, 20 dessas
jovens a ajudam como iguais a ela e se preparam para a vida religiosa,
vivendo com ela. Ensina-lhes a dar aula e a se ocupar das mais novas.
Elas sabem ensinar “os conhecimentos úteis” às mulheres, cuidam
da igreja, etc. Chega-se ao ponto em que, quando designarem outras
irmãs europeias a Rosa, vai aceitá-las, mas não terá mais necessidade
delas aí. Serão úteis para criarem novas obras em outras ilhas, para
onde partirão acompanhadas de suas auxiliares.
Muito cedo a obra das irmãs autóctones toma rumos impressionantes
para a pequena ilha. Em 1881, dom Lamaze aí encontra 22 postulantes
das quais 15 cuidam de três centros nas três paróquias de Wallis. A
primeira vestição de hábito que ele preside no mesmo ano para sete
delas dá ocasião à rainha Amélie de realizar grande festa. Em 1885, o
mesmo bispo, em relatório sobre as ilhas de seu vicariato, menciona
12 estações missionárias que dispõem de uma equipe de religiosas.
Quatro dessas estações estão aos cuidados das irmãs autóctones.
Unindo as irmãs de Misericórdia e as de Rosa, o número chega a
14 irmãs autóctones professas, 14 noviças e 14 postulantes. As mais
numerosas são as de Wallis. Rosa vai continuar sua obra de formação
até o fim da vida, e vai falecer, como alguém disse, “amada e venerada
por toda a população das ilhas”.

Há uma qualidade que chama a atenção de quem a frequenta ou
de quem lê suas cartas e a correspondência de outros sobre ela. Essa

Não tinha recebido em Jonzieux grande formação intelectual,
mas tem a sabedoria que, segundo as promessas da Bíblia, supre
muitos valores. Essa sabedoria faz com que evite os caprichos de irmã
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Misericórdia. Desenvolve, de maneira fácil e suave, os talentos de
gestora e animadora que já possuía. Logra construir uma liderança
amável e indiscutível sobre as jovens e as mulheres, permitindo
desenvolver em si e ao seu redor uma espiritualidade profunda e
simples. Teria necessitado de 38 anos para manifestar possibilidades
tão ricas e tão evangélicas? Só Deus sabe, aqueles que veem sua obra
não estão persuadidos. Pelo menos se pode pensar que, quando houve
confiança nele, os esforços de Françoise, as provas dessa anciã, da
Saboiana e as jovenzinhas de Jano produziram muitos frutos. O
tempo das primeiras colheitas tinha chegado. Ela havia participado
da semeadura durante 18 anos.
Dom Bataillon tinha se preocupado com as vocações sacerdotais,
havia multiplicado os esforços em Wallis, em Sydney e mesmo em
Roma. Os métodos estritamente copiados dos seminários menores
da Europa e, mais profundamente, a velha lei bíblica das colheitas,
bastariam para explicar as decepções que encontra por toda a parte.
Ainda assim, após muitos anos, teve a surpresa e a satisfação de
descobrir que a pastoral de Françoise e de suas pequenas irmãs
carregava uma fecundidade misteriosa. Ele havia chamado da Europa
algumas religiosas sem saber bem o que delas esperar, nem havia
compreendido corretamente o que elas faziam. Reconheceu que as
mulheres entendem melhor que os homens muitas coisas e colocou
um ponto de honra, em seus últimos anos, sobretudo em prover os
estabelecimentos necessários. Virgens Negras, Pequenas Filhas de
Maria, irmãs autóctones ou irmãs da Oceania, seja qual for o nome
dado, todas asseguram, sem fazer barulho, a renovação de suas
pioneiras.
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“Nossa vocação é o esquecimento, a vida escondida em Deus, o
zelo, mas o zelo de Maria, sem barulho, sem espalhafato, o silêncio do
coração de Maria”. É bem assim, Cruz não podia dizer melhor.
Essa página discreta é ao mesmo tempo uma das mais recentes
e mais novas, transbordante de originalidade. É preciso ter cuidado
para não dissolvê-la, se assim se pode dizer, transformando-a em
hagiografia ciumenta de censuras e de embelezamentos. O bem que
realizaram essas mulheres é tanto mais notável quanto se desprende
de um mundo em que as fraquezas não faltavam, delas e dos padres,
que também eram voluntários e, por vezes, heróis.
O bem que fizeram não se reduz à obra da evangelização que
cumpriram: catecismo, ensino de todo tipo e caridade. Também
deram um rosto à Igreja, rosto de fé e de vida cristã. E esse rosto se
parece, mais que outros, ao rosto de Maria.

Nenhuma foto permite fixar os traços de Rosa. É bom imaginar
que eles deviam recordar, em sua expressão de 60 anos, certamente o
cansaço, mas também a acolhida sorridente e calorosa, a confiança e
a animação que se leem ainda sobre o retrato de Françoise Perroton.
***
“Pioneiras” é o melhor termo. A história da Igreja está repleta de
páginas extraordinárias. A história que essas mulheres escreveram é
uma das mais discretas. Quem as conhece, além das religiosas que
seguiram suas pegadas e que acabam de fazê-las sair de seus arquivos?
Em diversas línguas foram publicados os livros de Karen Blixem, a
dinamarquesa que passou 17 anos na África, no começo do século 20,
cuja história resultou em belo filme.
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CAPÍTULO SEXTO

REFLEXÕES
I. AS GRANDES INTUIÇÕES DA FAMÍLIA MARISTA
Ao reagruparmos e confrontarmos umas com outras, como se
apresentam as intuições que estavam na base da Família Marista sem
matar as esperanças que elas traziam?
Intuições independentes umas das outras
A primeira coisa que chama atenção é que as intuições dos
quatro principais fundadores – Jeanne-Marie Chavoin, Marcellin
Champagnat, Jean-Claude Colin e Françoise Perroton – nascem
independentes umas das outras.
As intuições de Jeanne-Marie Chavoin estão ligadas a seu vilarejo e à
vida que aí leva. Deseja a vida religiosa, mas as quatro recusas iniciais
em face das várias propostas que lhe fazem são muito esclarecedoras:
espera condições favoráveis que lhe permitem encontrar, e mesmo
começar, segundo a palavra de padre Lefranc, uma forma de vida
religiosa que corresponda às suas ideias. A duração dessa espera, até
os 31 anos, permite-lhe viver o estado laical de suas ideias para além
do tempo de juventude e de fazer a experiência dessa condição, se
assim se pode dizer, com suas amigas.
No dia em que a reflexão, a intuição e a graça fazem-na perceber
que os padres de Cerdon podem ajudá-la a colocar em execução seu
novo projeto de vida religiosa, ela se decide. Quais os elementos de
reflexão orientam sua escolha? Primeiramente, se trata de fundar, de
começar alguma coisa: o caminho está livre, não precisa se preocupar
das reticências que tinha diante das congregações que conhecia. Essa
fundação lhe é apresentada como “obra da Virgem Santa”. Isso está de
acordo não só com sua devoção pessoal, mas também com a relação
que estabelece entre o exemplo de Maria e o que ela faz: “Uma vida
mais simples e mais conforme à de Jesus e de Maria era o objetivo de
todos os seus desejos”.

homem simples, em busca de si mesmo. Pierre tem a mesma idade que
ela, Jean-Claude é mais jovem. Talvez seja mais fácil se entender com
eles do que com padres mais idosos, levando-se em conta a psicologia
clerical da época. Além do mais, Jean-Claude desenvolve ideias nas
quais Jeanne-Marie se enquadra perfeitamente: as virtudes mariais
que o jovem padre coloca em relevo lhe são familiares. Reconhece
aí a teoria que explicita sua ação e integra sem dificuldade em sua
totalidade o “desconhecido e oculto no mundo”.
O atraso na realização do projeto, de seis anos, não a desanima,
tampouco a inquieta. Simplesmente muda de cidade e vai realizar
em Cerdon, tanto na casa das irmãs como na residência paroquial,
o mesmo que fazia em Coutouvre. O diálogo com os dois padres e a
emulação espiritual ajudam-na a tomar consciência mais clara do que
quer.
A despeito de certa convergência de ideias espirituais, vimos que
seu projeto de congregação é muito diferente do que Jean-Claude
Colin imagina para ela. A independência de pensamento permanece
íntegra a este respeito. Quando chegar o momento de agir, vai levar
a bom termo a obra do seu jeito. Até o dia em que as divergências
anunciadas de modo sorridente no tempo de Cerdon se tornarem
objeto de verdadeiros desacordos, primeiramente sobre detalhes,
como a acolhida de Bon-Repos, em seguida sobre a própria concepção
e a direção da Congregação, no momento em que Jean-Claude se
torna superior geral dos Padres Maristas.
Jeanne-Marie temia algum frei Elias em sua comunidade, com
muita razão. Ela não duvidava de que, após sua demissão, tivesse na
superiora geral que devia sucedê-la um frei Elias mais semelhante
ainda que ao de são Francisco. Sabemos como madre Santo Ambrósio
buscou inspiração em conventos da Visitação e encontrou, no apoio
e nas ideias de padre Colin, um encorajamento de boa consciência
para modificar a orientação inicial. A criação e a direção da casa
de Jarnosse, durante os últimos anos de Jeanne-Marie, constituirão,
diante do desmoronamento que se anunciava, o último testemunho
da fundadora: a comunidade-escola desse vilarejo expressa
silenciosamente suas ideias fundamentais, ilustra-as e são como seu
testamento.

Aliás, os dois padres de Cerdon, em sua pessoa e em seu
comportamento, parecem corresponder, mais que outros, aos intentos
de Jeanne-Marie. Conhece Pierre Colin, que foi quatro anos vigário
em Coutouvre. O segundo, Jean-Claude, que encontra em 1817, é

O passado de Jeanne-Marie anterior a Cerdon, as dificuldades
ocasionais com padre Colin e o desacordo final que a afastará da
direção de sua obra sublinham bem a independência profunda de
suas intuições. Ela tinha em vista uma congregação ativa, animada
de espírito marial: tinha-o afirmado desde o começo, havia tentado
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viver esse espírito e o retomou na casa de Jarnosse, quando não era
mais ouvida.

independência dessa obra que vai adotar posição de grande reserva
quando as circunstâncias lhe confiarem poder e autoridade sobre ela.

O mesmo acontece com Marcellin Champagnat. A ideia da
congregação de Irmãos que livraria das dificuldades de instrução as
crianças dos campos e dos vilarejos, que ele mesmo tinha encontrado
no professor desqualificado e no próprio catecismo de um pároco
zombador, não esperou o último ano de seminário para nascer nele.
Vimos como ela já apareceu nos catecismos de férias e no sucesso que
alcançou com as crianças.

O próprio Jean-Claude Colin, no que concerne às suas intuições,
segue caminho semelhante. Acaso os temas pessoais vêm da
revelação particular de Jean-Claude Courveille e das asseverações
que a comentam? Colin sempre pretendeu que, se devesse incorporar
como seus certos elementos dessa revelação, esta teria tido sobretudo
o efeito de confirmar suas ideias anteriores e de lhes dar, em favor do
que ele via como graça e sinal, o estímulo para tomá-las com seriedade
e levá-las avante.

Os propósitos de Jean-Claude Colin a respeito da Sociedade de
Maria ajudam a orquestrar seus sonhos e parecem lhe dar a ocasião
oportuna. Se a iniciativa que sonha se enquadra num conjunto
mais vasto no qual encontrará ajuda e apoio, as possibilidades de
realização dessa iniciativa se tornam mais precisas. É preciso de se
render à evidência: nenhum de seus jovens confrades, nem Courveille
nem Colin, tinha pensado em incluir irmãos no projeto. Os três ramos
que imaginam são os das grandes ordens: clérigos, religiosas e ordem
terceira. É necessário insistir: “Precisamos de irmãos, precisamos
de irmãos!”, para que um quarto ramo seja associado aos outros. No
entanto, vão lhe entregar completamente a tarefa, o que interpreta
como mandato atribuído a si.
Brota daí a solidão que experimenta para pôr em execução a obra
e desenvolvê-la. Infelizmente, as colaborações que havia esperado e
que se apresentarão tornam-se outras tantas decepções. A vinda dos
padres Courveille e Terraillon nos anos de 1824-1826 vai ser paga com
dificuldades de toda a ordem. Os confrades que, depois de Étienne
Séon, se estabelecem em l’Hermitage preocupam-se mais com o ramo
dos Padres e o deixam sozinho com sua obra e um capelão. Quando,
em 1836, a existência da Congregação dos Padres Maristas vai lhe
proporcionar relações mais constantes com padre Colin e outros
confrades, descobrirá, em certas cartas e pedidos citados acima, que
sua empresa não é tão mais compreendida então do que no tempo de
seminário.
O espírito que anima sua obra e os jovens irmãos, desde 1817, nada
deve às meditações de Cerdon. Está estabelecido, se assim se pode
dizer, em bases próprias, antes mesmo que Jean-Claude Colin tivesse
dado um ponto final às próprias ideias. Champagnat tem experiências
muito diferentes de Jeanne-Marie Chavoin. Suas considerações
mariais, além disso, visam à pobreza e desamparo religioso e
educacional dos agricultores e dos modestos agregados urbanos
de vilarejos e distritos. Padre Colin percebeu tão bem o caráter de
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A própria meditação de Cerdon parece ter sido uma aventura
pessoal. As relações que então Colin tem com Courveille dizem
respeito às fundações de Irmãos e Irmãs estabelecidas por este
e submetidas à aprovação eclesiástica da “Sociedade de Maria”
projetada no seminário. Não parece terem se estendido ao mundo das
ideias que nele se agitam. As confidências a seu irmão Pierre não vão
interferir senão no final de dois ou três anos.
As próprias bases de suas ideias são distintas das de Jeanne-Marie
e de Marcellin Champagnat. O ponto de partida de Colin é de ordem
espiritual. É a meditação de uma etapa do Novo Testamento, a Igreja
primitiva e, mais especialmente, Maria no meio dos apóstolos, que se
desenvolve nele dia a dia. Os “frutos” colhidos no início dizem todos
respeito à vida espiritual: virtudes descobertas em Maria e capazes
de animar a vida pessoal do religioso, do sacerdote e da própria
Igreja. Na prática do ministério paroquial, das missões populares e
da direção do colégio de Belley vai descobrir o interesse propriamente
apostólico dessas virtudes.
Superior geral da Sociedade de Maria e exercendo, graças à
concepção original da Sociedade de Maria com vários ramos, uma
autoridade de fato, senão de direito, sobre as Irmãs, e uma autoridade
mais distante sobre os Irmãos e a Ordem Terceira, Colin não sofre
nenhuma oposição dos outros ramos. Mas as dificuldades que conhece
após sua demissão no ramo dos padres por causa das Constituições
confirmam também para ele o caráter pessoal de seus intentos. As
Constituições de padre Favre retomam as ideias e os termos de seu
próprio ensinamento, mas, como já foi dito, certos elementos lhe
parecem susceptíveis de trair a espiritualidade real de sua congregação
ativa. Diferentemente de Jeanne-Marie Chavoin, o tempo e a afeição
de alguns confrades seus vão lhe dar a possibilidade de recolocar as
coisas em ordem.
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Sua atitude em relação à Ordem Terceira traz a mesma confirmação.
Não teve tempo de se ocupar desse ramo. Por outro lado, nunca
reconheceu que suas ideias estivessem nos grupos organizados sob
esse termo por seus confrades. Quando ainda fala disso nos últimos
anos de sua vida, a seus olhos parece que está tudo por fazer: caberia
aos sucessores reconhecer suas ideias.
O caso de Françoise Perroton é ainda mais típico. Até 1845, ela é
estranha ao mundo marista. Não é membro da Ordem Terceira: sua
agregação será feita pelo padre Eymard, sem sua participação e após
sua partida, para torná-la beneficiária dos “méritos” dessa associação.
A ideia de partir foi-lhe dada pela carta das mulheres de Ouvéa, mas
é difícil dizer, de imediato, que a inspiração de seu pensamento lhe
tenha vindo dos missionários. A acolhida dissuasiva que lhe é feita
e a reserva que a cerca não lhe dão uma perspectiva marista, nem de
exemplo nem de palavra.
Sozinha, ela inventa, como dito acima, o que foi chamado “sua
pastoral”, com as intuições ricas e fecundas que aí se encontram. É
certo que os sermões da igreja e, muito mais tarde, certos retiros de
que participa, salvo o de dom Bataillon à comunidade de Kolopelu,
lhe fizeram conhecer alguns elementos da espiritualidade dos padres.
Mas também esses elementos vão orquestrar ideias suas que, no
começo, não deviam nada a eles.
A prova, por oposição, apresenta-se, em seu caso, como nos
precedentes. As dificuldades que encontra com dom Bataillon, por
ocasião da operação Lano e da extensão que o bispo quer fazer
em Futuna, mostram perfeitamente que não foi absolutamente
compreendida. Ela vai defender o “fim” verdadeiro que corresponde
à sua vocação. Padre Poupinel, mais aberto, compreenderá bem as
intuições de Françoise e será ele a comunicá-las às pioneiras da Nova
Caledônia, tomando sua defesa tanto junto ao bispo de Wallis como
ao vigário da “Grande Terra”.
A ocasião dessas intuições não tem nada de comum com a dos
outros fundadores. É a inteligência de uma situação completamente
nova que lhe permite deixar de lado as ideias da metrópole, trazidas
consigo, e de inventar atitudes, ações e ideias sugeridas pela situação
e que se adaptam melhor ao que ela tem de original.
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Paisagens diferentes de espiritualidade marista
De maneira mais ou menos explícita, as intuições de que falamos
fazem referência à Virgem Santa. É grande a tentação de procurar
logo o que podem apresentar de comum sob esse patrocínio. Mas,
caso se ceda a ela, essa tentação corre o risco de se tornar “redutora” e
de deixar escapar muitos detalhes que têm por si valor próprio. É mais
interessante reconhecer o que poderíamos chamar de as “paisagens”
de espiritualidade marial correspondentes a cada ramo.
Espírito marial de vilarejo foi dito a propósito de Jeanne-Marie Chavoin.
É difícil, com efeito, não pensar na paisagem de vilarejo quando se
trata dos primeiros e dos últimos anos da fundadora: Coutouvre e
Cerdon até 37 anos; Jarnosse, dos 69 anos até a morte. Não são meras
designações geográficas, mas areópagos de ação, e não é proibido
ver um sinal providencial no pedido para estabelecer uma obra em
Jarnosse, em seus últimos anos. Madre Santo Ambrósio concedeu
uma licença de complacência e o novo bispo de Belley viu nisso uma
via de escape que afastava a superiora idosa, sem qualquer perspectiva
de êxito, pouco importando as considerações de circunstância: a
aceitação de Jeanne-Marie e sua ação, como dissemos, tornaram-se
seu testamento.
Desde este último vilarejo, enviou cartas que confirmavam seus
intentos. “É preciso que não haja na Regra outro espírito senão o da
Virgem Santa”, escreveu ao padre Colin. Mais explícita era ainda a esse
respeito com madre Santo Ambrósio, ao falar de Nazaré e enumerar
em seguida as três realidades que aí via: “pobreza, simplicidade e
amor ao trabalho”.
Sua ideia de Nazaré não se limitava à contemplação de Jesus,
Maria e José em seu lar, como se estivessem sozinhos num planeta
místico. Ela envolvia, na relação com a Virgem Santa, todo o mundo
que a rodeava.
Essa mensagem desperta interesse hoje, num mundo marcado pelo
anonimato das grandes cidades e dos grandes edifícios. Sem dúvida,
existe uma literatura sobre os aspectos negativos da comunidade de
vilarejo, onde todos se controlam, onde os mexericos podem destruir a
liberdade, a vida privada e a família. Mas o exemplo de Jeanne-Marie
Chavoin e de Marie Jotillon evocam antes essas pessoas discretas
que são a Providência de um vilarejo ou de um bairro, pessoas cuja
piedade, discrição e bondade se tornam apoio e refúgio. Podia-se falar
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com elas de problemas pessoais, como as viúvas e mães de família de
Coutouvre, solicitar sua presença junto a um doente ou falecido, ou
em caso de dificuldades, de inquietação e de um acontecimento. Não
eram ricas de dinheiro, mas de tempo, de afeição, de seriedade, de
fé segura e de caridade. Elas vão procurar sempre oferecer um lugar
em sua própria habitação para abrigar uma órfã, um acontecimento
social, além de outras necessidades.
A casa paroquial de Cerdon, segunda casa das Irmãs no mesmo
vilarejo, e mais tarde Bon-Repos, em Belley, fornecerão hospitalidade
a todos esses “irmãos e irmãs de Jesus”, tanto no sentido próprio do
Evangelho como no espiritual: membros de famílias, órfãs, meninas
e moças pobres, os 25% de pensionistas ou externos que nada pagam.
Haveria lugar aqui para rever o caso da sobrinha Marie-Therèse. Padre
Colin, que censurava em Bon-Repos o excesso de trabalho geral,
censurava ao mesmo tempo a Jeanne-Marie a educação muito livre
e afetuosa da pequena sobrinha. Os educadores de hoje não fariam a
segunda censura, além disso percebem que Marie-Therèse não foi má
religiosa.
Seria o ensino a finalidade explícita da Congregação? Não parece.
Tratava-se de uma resposta a problemas reais, que permitia ajudar as
meninas a crescerem, dando-lhes armas de fé e de instrução para a
vida, e a viverem também com certa espiritualidade. Jeanne-Marie
visava, de forma mais ampla, à implantação de um centro de caridade
cristã, em que a pessoa pudesse encontrar, na partilha da oração e
da fé, não só a educação das crianças, mas também a acolhida, a
compreensão, o conselho, a amizade, o serviço, e até o refúgio. Um
centro capaz de contribuir, especialmente no mundo das mulheres,
para se criar uma comunidade humana em algum lugar e para a
transformar em parcela do verdadeiro Reino.
Nenhuma fórmula é totalmente satisfatória. A paisagem espiritual
de Marcellin Champagnat não girava ao redor de um lugar, mas da
mesma visão de sociedade que animavam os filósofos do século 18,
como Mostesquieu no Espírito das Leis e Rousseau no Contrato social
e Emílio. A vontade é de propor o mote: Espiritualidade marial do
desenvolvimento. “Desenvolvimento” entendido no sentido da encíclica
Populorum Progressio, mais que da “promoção” social do século 19: este
sentido não estava ausente de suas ideias, mas o concebia de maneira
menos pragmática, menos marcada pelo individualismo facilmente
egoísta. A outra noção é mais ampla: sugere que a evangelização,

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

ao revelar que cada pessoa é amada por Deus, pode ser para ela
princípio de desenvolvimento. Os talentos naturais e sobrenaturais
são estimulados, tanto na personalidade consciente de si mesma como
nas lições do Evangelho, que fala não simplesmente de dobrar o valor,
mas multiplicá-lo por 30 ou por 100.
Marcellin Champagnat talvez não tenha lido nem Rousseau nem
Montesquieu, mas as ideias de igualdade e de promoção chegaram
até ele. O latim da “philosophia perennis”50 não o tornou impermeável
às mensagens de seu tempo. Essas revelam cumplicidades em sua
própria experiência de criança e de catequista. Ele sonhava com o que
o papa denominou de “desenvolvimento” para as crianças dos campos
e dos vilarejos. O catecismo e a instrução elementar serão os dois
princípios: os conhecimentos religiosos, que, por eles mesmos, dão
dimensões maiores à pessoa, e “ler, escrever e contar”, que tornam
os espíritos mais curiosos e capacitados, chave de todo o progresso.
Queria colocar ao alcance de todos o que era ainda um privilégio das
cidades, onde os Irmãos de São João Batista de La Salle tinham se
fixados, quase todos, em razão de seus regulamentos.
É aí que intervém a visão cristã e marial do projeto. Em primeiro
lugar, a promoção não deve ser egoísta, mas a serviço dos outros.
O sacerdócio se apresentava ainda nessa época como carreira de
ascensão social. Marcellin Champagnat é o anti-Julien Sorel. Não vai
aproveitar em nada para si próprio de sua condição. Tendo assegurado
o trabalho de padre, não esperou seis meses para dar início a seus
projetos.
Os irmãos, que vai formar para se tornarem agentes de promoção,
devem agir de tal maneira, pelo seu ensino e pelo exemplo de suas
vidas, que aqueles aos quais levarem os elementos de desenvolvimento
não se tornem proprietários egoístas.
O capítulo deste livro consagrado ao estudo do fundador dos
Irmãos assinalou diversos aspectos que constituem sua maneira
marial de agir nesse campo: atenção individual a cada criança que
Deus e Maria amam, partilha das condições de trabalho comuns a
todas as famílias, pobreza voluntária, ainda que seja possível livrarse dela, e simplicidade no relacionamento com todos. A promoção
torna-se assim obra comum e solidária, onde todos se ajudam a ir para
frente. Os primeiros agentes da formação se recusam a se aproveitar
disso para si próprios, dando exemplo de serviço.
50 Refere-se ao sistema filosófico-teológico baseado na obra de Tomás de Aquino (1224-1274), que
era ensinado em todos os seminários católicos. [n.t.]
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Sabe-se que a figura do irmão educador vai exercer influência sobre
a figura célebre do professor primário da escola pública que, no final
do século 19, considerará seu ofício como uma vocação republicana.
O interesse pessoal de padre Jean-Claude Colin se voltou para
a própria Igreja. Sua paisagem espiritual era bem conhecida dos
padres maristas. Tudo nele girava ao redor de uma renovação marial
da Igreja. Conhecemos os dois planos complementares sobre os quais
ele percebia essa renovação. Um é prático, imediato. É preciso imitar
Maria, há uma forma marial de agir nas coisas de Deus que é mais
evangélica e, sem dúvida, mais rica de consequências. Esse modo
caracteriza-se pela discrição, esquecimento de si, diálogo e serviço,
confiança nos pequenos meios, “o desconhecido e esquecido no
mundo”. A aplicação pode ser feita seja pessoalmente, por cada padre
e cada fiel, seja nas obras escolhidas pelo valor de missão que a elas se
prende. Isso é evidente para as missões da França e da Oceania, mas
é evidente também para a educação nos colégios, que corresponde a
uma visão de missão de profundidade e de longo prazo, e não nas
perspectivas de desenvolvimento de padre Champagnat. Igualmente
pode ser feita na Igreja, em suas instâncias mais oficiais e em seus
grandes projetos.
O outro plano é de ordem diretamente espiritual. A ação humilde
e discreta é boa coisa, mas deve se inscrever numa visão de fé que a
transcende, precede e acompanha. Essa ação está a serviço de Deus,
mas é o próprio Deus, em último caso, que pode inspirá-la, dar-lhe
força e apoiá-la com seu poder. A ação deve assim haurir suas diretivas
e inspiração na oração, na assistência permanente do céu. Visto que
Deus não é ciumento nem de Maria nem dos santos, padre Colin
acredita, como foi dito, numa ação de Maria mais intensa hoje do
que nos primeiros tempos, em iniciativas que provêm dela e das quais
ela é a contramestra da obra, chefe e primeira superiora. Não basta
querer imitá-la, é preciso colocar-se à sua escuta, saber reconhecer
suas orientações, compreender “o que ela quer”.
Padre Colin não cessou de pregar essa atitude espiritual de oração,
de meditação, de escuta de Deus e de Maria, sem a qual tudo pode ser
vão. É essa imitação que deseja: “Pensar como Maria, falar como ela
e agir como ela”.
Não é difícil precisar a paisagem mental e espiritual de Françoise
Perroton. Conforme a carta das mulheres de Ouvéa e a confirmação
oficial que padre Favre enviou ao padre Poupinel, depois do caso
de Lano, sobre a missão das pioneiras, pode-se falar, diante da ação
que desenvolve, de uma atenção marial ao mundo feminino. “Ensinar
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às mulheres o Evangelho e todas as coisas úteis” são palavras muito
simples, que estão na origem de um esforço que vai bem mais longe.
Menos de um ano depois de sua chegada, Françoise compreendeu
que o interesse dirigido às mulheres iria atingir, por meio delas, as
novas gerações e toda a população. Êmula de Flora Tristan, e seguida
nisso por Misericórdia mais que as outras, esteve atenta ao aspecto
“feminista” do problema, à realidade da condição das mulheres e às
diversas promoções que podem ser encaminhadas, pois é também
isso que ela lia na expressão “todos os outros conhecimentos úteis”.
Contudo, ao mesmo tempo, ela tinha uma visão muito mais ampla da
ação que está em jogo, pois sabia das consequências que daí podiam
resultar.
Durante os 12 anos que precederam a chegada de suas
companheiras, carregou sozinha o problema, sem contar muito
com os missionários que a cercavam. De um lado, nem sempre
compreendiam o que ela fazia, precisaram ver os primeiros frutos para
que se interessassem mais; de outro, já vimos, a mentalidade deles era
própria da “civilização masculina”.
Onde começa e onde termina, a esse respeito, a comparação com
Jeanne-Marie Chavoin? A fundadora das Irmãs Maristas tem seu lado
feminista, pensa sua obra de mulheres como uma congregação ativa,
mantém sua visão até o limite do possível, que para ela é o do sacrifício:
a demissão, o desagravo e o afastamento, o que não a impede de
imitar Joana d´Arc na fogueira e redizer aos responsáveis de seu exílio
o equivalente do famoso “minhas vozes não me haviam enganado”.
Todavia, talvez tenha sido ela mais sensível ao tema da comunidade
humana, da comunidade cristã, do que ao tema específico da mulher.
Françoise Perroton, pelo contrário, está atenta a esse tema desde
quando parte. Era leiga e viveu mais que Jeanne-Marie a experiência
pessoal da promoção humana. Tem consciência do que é, a esse
respeito, sua própria “proeza”. Sua missão é precisa e a envolve
totalmente. Enfim, pode viver essa missão como em laboratório, visto
que os dados do problema se apresentavam quase no estado puro, sem
mistura nem matizes. Nas ilhas da Oceania, a condição feminina é
mais humilhante que na Europa e, posta de lado a primeira influência
da Igreja que se deu por meio dos missionários, Françoise encontra-se
só para agir, com meios materiais reduzidos ao mínimo, sem mesmo
conhecer a língua no momento de começar.
Vimos que o caso é digno de estudo. Sua maneira é simultaneamente
feminina e marial: o sentido do detalhe concreto se associa à
espiritualidade dos pequenos meios; os gestos e as expressões do rosto
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e do olhar lembram os da Virgem ao menino; o sorriso, a acolhida e a
afeição exprimem a maternidade espiritual aberta a todos; o serviço
e o convite a outros para o serviço desenvolvem um ambiente de
humildade confiante. Estamos em face de realidade extremamente
simples, rica de amor e do sobrenatural.
Do laboratório sairão as comunidades de Wallis, as moças casadas
que padre Rougeyron admira no sul da ilha, as “senhoritas” de
Misericórdia, as vocações religiosas de todas as ilhas e a multiplicação
impressionante de dignidade, de promoção e de virtude.
Pontos comuns
Se é interessante notar os diversos caminhos e expressões, não é
menos evidente a importância do capital comum. Antes de tudo, a
referência à Virgem Santa. Para Jeanne-Marie Chavoin, é a Virgem
de Nazaré. Para Jean-Claude Colin, é a Virgem dos Apóstolos, que
vai procurar mais tarde na mesma casa de Nazaré. Para Marcellin
Champagnat e Françoise Perroton, é ao mesmo tempo a “Virgem
Santa” e a “Boa Mãe”: para ele, trata-se da ideia de maternidade
universal; para Françoise, é a lembrança mais precisa de Nossa
Senhora de Fourvière e do coração de ouro, onde se encontra seu nome.
Seja qual for o mistério, lugar ou título, a contemplação de Maria e a
oração conduzem todos os quatro a várias atitudes semelhantes que
podem ser reduzidas a seis.
Em primeiro lugar, tem-se a atitude educativa, que é acompanhada
de espírito maternal, de paciência e de otimismo. Sejam quais forem as
razões que os levam a isso, todos se ocupam de educação propriamente
dita, mas, não por uma deformação profissional, tendem a pensar que
a evangelização em geral é obra de educação que demanda tempo,
por causa da paciência, e um pouco por causa dessa ideia cristã do
tempo que se chama otimismo. Não consiste isso em crer que o tempo
não é vazio, que Deus age em todas as épocas e que Ele tem sua hora
para certas coisas? A paciência otimista, se juntamos as duas palavras,
pode ser chamada também virtude da esperança.
A característica mais típica dessa atitude é o espírito maternal,
com tudo o que isso comporta de sentido do indivíduo, da pessoa:
cada um é reconhecido por si mesmo, pelo nome, com sua história
própria e única, e amado por Deus pessoalmente, como insiste
Marcellin Champagnat. Jeanne-Marie Chavoin, debruçada sobre
seu “manuscrito de Cerdon”, encontra facilmente algumas dessas
histórias, com detalhes de palavras e acontecimentos. Marcellin
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Champagnat e Jean-Claude Colin, que são sacerdotes e vão até as
montanhas e a neve confessar, não precisam se recordar “de que uma
só alma é por si mesma uma grande paróquia”. E que dizer de Françoise
e de suas companheiras, cujas cartas fazem descobrir evidentemente
as princesas Amélie e Hortense, mas também um grande número
de pessoas: Marcelline, Nominata, Anna, Sara, Marie-Françoise,
Caroline, Scolastique e tantas outras.
O coração maternal implica ainda este elenco: atenção pessoal, não
apenas afeição, mas pedagogia positiva; o cuidado de fazer aparecer e
desenvolver o lado bom de cada um; a confiança, mais que seu oposto;
o encorajamento; e a recusa do desespero.
Vem, em seguida, o espírito de família e, ao mesmo tempo, o espírito
de abertura. “A família de Deus”, “a família da Virgem Santa”, “um só
coração, uma só alma”. Pensa-se no âmbito de uma comunidade como
de uma obra, e as noções de paternidade, maternidade e fraternidade
espiritual tomam todo o valor que é possível lhes atribuir, para além
das noções de solidariedade social que, em nossos dias, muitas vezes,
se colocam na frente. Tudo isso pressupõe um lugar em que cada pessoa
se sente reconhecida como tal pelos outros, com juízo favorável, um a
priori de confiança, uma possibilidade de perdão sem reticências, uma
ação de graças pelos talentos, pelo desenvolvimento e pelo sucesso de
cada um. Um ideal mais que uma receita, que pode atingir a qualidade
do “Asilo” de Cruz, na ilha de Pins: o reconhecimento que dá livre
curso a sua partida deixa adivinhar quantas situações pessoais para
as quais um amor partilhado foi princípio de crescimento, renovação,
consolação, confiança readquirida, segurança, alegria e felicidade.
E os que se apressam são numerosos. Não há somente meninas
e jovens, há todos os dos círculos concêntricos, de onde se irradia o
brilho da “família” assim criada no asilo de crianças até os doentes que
lhe suplicam que vá à sua cabana. Como em Bon-Repos, no Bessat de
irmão Laurent, nos colégios de Valbenoîte ou de Seyne, nos centros de
Sigave e de Koolpelu, essas comunidades-famílias não estão voltadas
sobre si, mas abertas a todos os que se achegam. O amor-caridade
não é possessivo nem seletivo, é universal. Se a ação das pioneiras na
Oceania proporciona ao que a descobre a impressão de novos Atos
dos Apóstolos, certamente é porque essa realidade da “família aberta”
atrai centenas de mulheres e crianças. Não é o maravilhoso do milagre
que atrai, é o puro e simples maravilhoso do amor-caridade.
O terceiro traço, presente em toda a parte nas origens dos quatro
ramos, é o que nós chamamos agora simplicidade. Irmão Balko explica
que essa simplicidade considerada virtude constituiu algo novo na
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época. Os termos “simples” e “simplicidade” evocavam ausência
de educação ou mesmo de inteligência. Padre Colin, denunciando,
certa vez, num texto acima citado, o contrassenso que se pode fazer a
respeito dessa palavra, confirma tal observação.
A descoberta da simplicidade-virtude se opera mais entre os
homens que nas mulheres. No mundo de padre Champagnat e de
padre Colin se insiste sobre ela. A razão óbvia é que o campo de
aplicação dessa nova virtude habitualmente é o trabalho manual e os
pequenos serviços. Ora, há naqueles tempos trabalhos que são para as
mulheres, e que os homens não podem executar, como o cuidado da
casa e a cozinha. No próprio mundo dos homens, há certos trabalhos
a que certas categorias sociais não podem dignamente se entregar. O
eclesiástico que encontra Champagnat num andaime o testemunha
ingenuamente. É tão verdadeiro que Verlaine, muitos anos mais tarde,
vai inventar dois versos decisivos para exprimir a nova sensibilidade,
dando a impressão de descoberta: “A vida humilde, os trabalhos
enfadonhos e fáceis, são obra que requer de preço muito amor”. Que
o homem e a mulher, numa família, repartam o trabalho é uma coisa,
mas muito diferente é a desdenhosa expressão do varão, quando diz,
referindo-se à companheira: “é para mulheres”, “trabalho de mulher”.
A simplicidade faz cair barreiras. Desde que Jesus lavou os pés
dos apóstolos, não há mais o altaneiro “otium cum dignitate” [ócio com
dignidade] e os “trabalhos servis”. Já não há o trabalho de castas, com
a hierarquia de dignidade entre as ocupações de uns e de outros. O
serviço e amor são os novos critérios totalitários, por abranger toda e
qualquer tarefa humana, sem acepção de gênero. Os Irmãozinhos de
Maria saberão todos fazer as tarefas caseiras e a cozinha. Colocamse luvas para dizer aos noviços sacerdotes da Sociedade dos Padres
que eles devem “arrumar o quarto”, mas também o farão. Padre
Mayet notará, com admiração, que o próprio padre Colin se associa
aos irmãos coadjutores para tais tarefas, que lhe parecem humildes.
Evidentemente ninguém observa semelhantes coisas no caso das
mulheres, porque era muito natural que as executassem.
A simplicidade há de vencer outras barreiras igualmente: na
linguagem, no contato com todo o mundo, na abordagem ou na
acolhida fácil, no sorriso e no serviço sem problemas, no proceder
menos solene e mais solto ao se desempenhar as funções que a vida
impõe a cada um, nas funções do padre, da religiosa, do irmão, como
todos os outros.
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atitude que vai além da simplicidade, e que se chama discrição, “vida
escondida”, “o desconhecido e escondido neste mundo” de padre Colin, que
se havia tornado lema já em seu tempo. É Colin que o ensina a JeanneMarie Chavoin na paróquia de Cerdon, e é padre Eymard que o dá
a conhecer a Françoise Perroton na primeira carta que lhe escreve,
anunciando-lhe que a inscreveu na lista das damas da Ordem Terceira,
essas piedosas senhoras “que procuram imitar a vida escondida da
Virgem Santa”. A comunicação com Marcellin Champagnat parece
mais incerta.
Mas não é suficiente que um tema seja bem recebido para ser
vivido. Há temas de Jean-Claude Colin relativos às religiosas que
Jeanne-Marie nunca integrou em sua síntese pessoal. O êxito de um
tema se prende muito à conivência mais ou menos consciente que
ela pode ter com ele. Esse tema compreende parcela importante da
espiritualidade marial de Marcellin Champagnat, para que houvesse
necessidade de o propor. O tema concorda perfeitamente com o
estilo de vida de Jeanne-Marie. Quanto a Françoise, sua “pequena
extravagância” lhe faz logo opor o que ela denomina sua “proeza”
ao ideal da vida escondida. Sua proeza é partir para a aventura aos
49 anos – apostamos que ela já duvidava um bocado de sua proeza –,
mas deve ter se divertido muito em seus colóquios espirituais com a
Virgem Santa, quando se vê perdida nas duas ilhas e em sua missão.
Terá sido o primeiro prêmio hors concours, sem discussão possível em
matéria de vida escondida.
Entre os padres, o tema é precisado e reconhecido em todas as
implicações. Marcellin Champagnat exorciza logo de início tudo
o que poderia ir contra o tema, em nome da ideia cristã que se faz
da promoção: vê seus irmãos literalmente mergulhados no mundo
que devem ajudar a desenvolver; a imagem evangélica do lêvedo na
massa corresponde perfeitamente a seu projeto; e as modalidades
do escondimento, descobertas de maneira pragmática e orientada,
são explicitadas em suas regras e regulamentos, em que orienta as
condições de vida, de trabalho escolar e não escolar, a reserva em
relação aos notáveis, etc.
Já observamos que padre Colin, neste tema, vai passar da intuição
à reflexão e mostrar como ele pode marcar todo o detalhe da vida
pessoal, comunitária e apostólica. É consciente das possibilidades de
renovação da Igreja que estão como que depositadas nele.

Talvez não haja surpresa se encontrar o quarto traço nos quatro
ramos, já que houve comunicação entre eles. Trata-se de certa

O quinto traço comum é o do trabalho e do humor que a ele se
refere. Jeanne-Marie havia inscrito o amor do trabalho no programa
de Nazaré: a casa podia se chamar Bon-Repos [Bom Repouso], mas
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era preciso fazer viver a comunidade aberta que aí se abrigava, e o
trabalho não faltava, a ponto de Colin achar que era excessivo. As
mesmas censuras poderiam ser feitas ao padre Champagnat, que com
o excesso de trabalho arruinou a saúde. Ele mesmo, até o fim de seu
governo, não vai dar mau exemplo nessa matéria. Quanto a Françoise,
sabemos que na idade da aposentadoria, em que habitualmente se
cansa das crianças, não pôs nenhum freio à vida de comunidade ativa
que ela levava com toda sua gente.
Humor diante do trabalho? Françoise repete em suas cartas que
nada realizou. Para Colin e Champagnat, é Deus e a Virgem Santa
que fazem tudo. A diferença se prende simplesmente ao modo de dizêlo. Quanto a Jeanne-Marie, que espera a hora da Providência tanto
quanto é preciso e se encontra, em certo dia, afastada de sua obra,
não duvida em nenhum momento de que Deus e a Virgem serão mais
fortes que os desvios que aparecem e que, se eles começaram alguma
coisa com ela, saberão fazer, sem ela, os reparos necessários.
O humor é aqui essa disposição espiritual que introduz certa
distância entre a ação que se coloca e a força que Deus concede. É
preciso agir, certamente, fazer da melhor maneira o que se deve fazer,
mas entrar na ação com essa confiança em Deus que toca os corações.
Princípio da paz, no fracasso como no sucesso. Deus está presente
quando o fracasso se torna sacrifício. Depois da cruz, a pessoa se vê
recuperada para o bem da obra, talvez com mais valor que o sucesso.
Princípio de liberdade, em que o autor da ação não se embaraça com
ela e cessa de confundi-la consigo mesmo. Princípio, nas horas mais
comuns, de sorriso e de calma, que chega até a beatitude de Joseph
Folliet: “Bem-aventurado os que sabem rir de si próprios, pois nunca
terminam de se divertir”.
Esse humor introduz o sexto traço comum: “essa presença de Deus
mais ou menos permanente em que se assenta a espiritualidade da ação”,
estudada mais especialmente no capítulo sobre padre Colin. A ação
não é puro gasto de forças. Vivida com Deus antes de começá-la,
durante a execução e após seu término, torna-se presença a Deus de
todo o ser. Expressão completa do duplo amor de Deus e do próximo,
e fonte de santificação pessoal, acha-se de certa forma carregada,
longe do ativismo e da agitação, desse poder do Espírito a que são
Paulo muitas vezes se referia.
Há nos primórdios dos diferentes ramos a insistência sobre
essa vida espiritual, a vida de fé e de oração, o recurso frequente a
Maria e ao céu. Diz-se e se torna a repetir que é isso que enche a
existência e a ação não somente de luz, de força e de paz, mas de
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alegria mais profunda que as provações e de amor capaz de tudo
transformar. Encontra-se isso em Jeanne-Marie Chavoin e Marie
Jotillon, em Marcellin Champagnat e Gabriel Rivat, que comenta os
Regulamentos quando ainda vivia o fundador, em Jean-Claude Colin,
com abundância particular nas Constituições e Conversas Espirituais. É
a alma de seu ensino. Françoise, por sua parte, permanece discreta.
Dir-se-ia que as confidências que se encontram em suas cartas lhe
escapam sem pensar: é preciso esperar Cruz, que vai comentar esse
tema fundamental com palavras de qualidade igual à dos outros
guias, palavras marcadas por um acento que lhe é próprio e dos quais
este autor pôde ler alguns excertos.
Tradição
A tradição define o jeito de viver e de evangelizar que
denominamos espírito marista. Não é realidade arqueológica, com data
em passado recente e nele circunscrita. É algo que subsiste sempre.
As infidelidades individuais e os desvios de grupos não impediram
que uma tradição viva o sustente. As relações privadas ou oficiais,
ocasionais ou frequentes, dos membros dos diferentes ramos o fazem
reconhecer por muitos sinais. Quem vai de um ramo para outro, sentese em casa.
Os elementos mais característicos de cada ramo, que correspondem
aos cenários espirituais apresentados acima, entraram inegavelmente
no jogo da osmose. Nem sempre se encontra passando de um ramo
para outro, mas fazem parte da herança e podem sugerir, em uns e
outros, novos desenvolvimentos.
A sensibilidade pessoal de Jeanne-Marie Chavoin ao Nazarévilarejo, com o que isso representa para a promoção das comunidades
humanas, nas obras da Congregação e ao redor delas, ainda que nem
sempre reconhecida, não é estranha a muitos esforços e pode continuar
a inspirar outras pessoas. Entre as obras que têm sido realizadas em
todos os ramos, pode-se pensar no cuidado em manter comunidades
“humanizadas”, no interior de certas obras, quando estas tomam
dimensões muito maiores. É o caso dos colégios, num tempo em que
as instituições escolares, por causa do número e da arquitetura menos
criativa, se constituem novos fenômenos de massa. Na mesma linha,
surge igualmente a ideia de dar às associações oficiais ou profissionais
outro ambiente para além da pura administração.
Os novos ministérios adotados pelas próprias religiosas podem
retirar grande proveito dessa orientação fundamental.
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É particularmente o caso do novo canteiro de obras que foi aberto,
há alguns anos, na América Latina. Nessas terras de língua espanhola
e portuguesa, que em breve vão contar com a metade dos membros
da Igreja Católica, a espiritualidade de Nazaré-vilarejo tem futuro
evidente.
O grande problema pastoral dessa parte do mundo é o das paróquias
imensas, no campo e ao redor das cidades. Há dupla imensidão, do
espaço e do número de fiéis. Há paróquias de 300 a 5 mil km². Quanto
ao número dos fiéis, há paróquias de 20 mil a 60 mil habitantes na
zona rural, compondo 20, 40 ou mais comunidades; ou cidades de 60
ou 120 mil almas, nas periferias dos grandes centros urbanos. Cada
uma dessas paróquias tem a dimensão de uma antiga diocese europeia
e, muitas vezes, conta apenas com um sacerdote. Como fazer para que
todas as cidades e bairros tornem-se comunidades? Essa é a primeira
questão das “comunidades eclesiais de base”.
A atenção de Marcellin Champagnat aos sinais dos tempos no
âmbito civil e social permanece de plena e evidente atualidade. O olhar
que fixou sobre a realidade de seu tempo tem correspondido a uma
necessidade óbvia, o que fica comprovado pelo sucesso de sua obra e
até mesmo pela própria evolução dela. Quem pode negar que novas
necessidades se manifestam à consciência universal?
O fundador se interessou pelo desamparo rural no setor religioso
e educativo de seu tempo. Hoje semelhante problemática é exibida
na África, na América Latina, em parte da Ásia, no aguardo de
novos “Marcellin Champagnat” que se preocupem agora com
outras formas de desenvolvimento: agropecuária, transformação de
produtos, comercialização, etc. Ações de tempo integral, com novas
congregações. Ações de tempo limitado, com “minirrealizações”,
como os “Irmãos dos Homens” ou “Terra viva”. Hoje, como ontem, é
preciso dar asas à imaginação e ao amor.
O olhar de Jean-Claude Colin voltou-se mais sobre a Igreja global do
que o olhar de Marcellin Champagnat. Soube ler os sinais dos tempos
que se referem diretamente à vida da Igreja, herdeiro, neste sentido,
dos profetas judeus, que eram ciumentos da fidelidade do povo à sua
verdadeira vocação e sugeriam as correções necessárias e novas vias.
A contribuição de padre Colin consiste em chamar a atenção para os
sinais de ordem especificamente religiosa, que podem ser encontrados
tanto dentro quanto fora da Igreja Católica.
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A leitura desses sinais talvez peça, hoje, certa sensibilidade
internacional. Seria ingênuo afirmar que, atualmente, são mais
numerosos do que antes. É possível, pelo menos, considerar que são
abundantes, variados e portadores de vida nova e rica, em quase todos
os campos da vida cristã e da missão: desenvolvimento e justiça, ao
mesmo tempo que realização espiritual; necessidade da verdade
interior e também do diálogo para maior união com outras confissões
ou credos; consciência mais viva da responsabilidade pessoal no Povo
de Deus, etc. A segunda parte destas “Reflexões” tenta apresentar
algumas sugestões condizentes.
Enfim, o laço especial entre Françoise Perroton e o mundo das
mulheres aparece, na luz de hoje, como bem de família de primordial
valor. Não deixa de ser significativo, para as mulheres do nosso tempo,
que a primeira pessoa encarregada de introduzir esse tema na Família
Marista tenha sido uma leiga, que nem era terciária e que, ainda
assim, se tornou símbolo da Ordem Terceira, mulher de experiência
no duplo sentido da palavra: idade e experiência de vida. Por outro
lado, é relevante que, um pouco mais tarde, a pessoa encarregada
da preparação das moças missionárias tenha sido outra Françoise
Perroton, essa senhora de Groués que, aliás, tinha provado a vida de
casada e mãe de família, que não era nem religiosa nem terciária e
que só entrou na Ordem Terceira com suas primeiras alunas. Cabe
observar ainda que as dez pioneiras que acompanharam Françoise,
em contraste, tenham sido quase todas mulheres jovens.
Pode-se pensar que esse elemento da herança ainda não recebeu, na
Família Marista, a atenção que merece. No momento em que se fala,
por toda a parte, da condição feminina e dos ministérios das mulheres
na Igreja, no momento em que os maristas gostariam de saber o que
pode ser a famosa Ordem Terceira de Jean-Claude Colin, cumpriria,
talvez, procurar nela algumas ideias dignas de consideração.
Esse é o inventário das intuições maristas, tais como se apresentam
na primeira metade do século 19, tais como certa tradição as conservou
mais ou menos vivas até os nossos dias. Cada uma delas com sua
originalidade peculiar, longe de ter esgotado suas possibilidades na
história recente, é capaz de novos desenvolvimentos. Que resulta
do conjunto dessa contribuição ao espírito marial que as quatro
congregações chamam de espírito marista e, de modo mais geral, de
ação na Igreja, inspirada por este espírito?
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II. “PRESENÇA ATIVA” DE MARIA NO MUNDO ATUAL
Primeiramente, que é feito da ideia sobre Maria que provinha de
Jean-Claude Courveille e que orientou os esforços de Jean-Claude
Colin, Marcellin Champagnat e Jeanne-Marie Chavoin? A Virgem
queria uma Sociedade que levasse seu nome, “obra da Virgem Santa”,
segundo a palavra de Jeanne-Marie e dos primeiros padres. Ela havia
dito: “Fui o sustentáculo da Igreja nascente e o serei ainda até o fim dos
tempos”. Jean-Claude Colin deu essa fórmula às propostas de padre
Courveille, estabelecendo alguma aproximação com outras propostas
semelhantes encontradas em La Cité Mystique [A Cidade Mística] de
Maria d´Ágreda. Amiúde comentava essa fórmula, a desenvolvia,
com a mesma referência à monja da Espanha, e tinha certeza que a
Virgem “faria mais nestes últimos tempos que são os nossos”.
Levando em consideração esses comentários, padre Colin crê que
Maria tem o desejo de intervir, com os que quiserem colaborar com
ela, no mundo dos últimos tempos. Esse mundo está marcado pela
incredulidade, pelo materialismo, pelo mal sob todas as formas, e ela
desejaria reconduzi-lo, com misericórdia, ao caminho do Senhor, da
verdade e do amor. Padre Coste resume: “Padre Colin tem a convicção
de que Maria, hoje, quer alguma coisa, tem um plano de salvação e
procura pessoas para realizá-lo”.
Trata-se evidentemente do que se chama visão de fé.
Essa visão de fé, recebida tal qual ou renovada, será o revestimento
piedoso de uma iniciativa apostólica? Ou, pelo contrário, será uma
intuição religiosa profunda que corresponde a alguma realidade?
É o papa João Paulo II que responde na Encíclica Redemptoris
Mater (1987). De fato, há na história da Igreja e do mundo “uma
presença ativa de Maria”, que ele qualifica de “singular, especial e
permanente”. Segundo suas próprias palavras, “concentrando-se,
em sua reflexão, sobre a fase atual da história”, o papa propõe certo
número de orientações para que o povo de Deus tome consciência
mais viva dessa realidade.
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João Paulo II insiste para que todos os fiéis façam um esforço
de aprofundamento na consciência que podem ter dessa presença.
Respondendo ao convite, as páginas que seguem constituirão ao
mesmo tempo uma ilustração da intuição, de certo modo profética,
de Jean-Claude Colin e de seus companheiros, quando suspiravam
por uma ação mais copiosa de Maria nos tempos de hoje, capaz de
renovar a Igreja e o mundo.
Com efeito, contemplando os dois últimos séculos à luz da
Encíclica, é fácil salientar várias séries de fatos que, ligados entre si
com visão histórica e olhar de fé, dão novo realce à figura de Maria, e
isso precisamente por meio de sua ação.
Fatos. Aparições
Para começar, vamos ao mais visível. O número de aparições que
sucederam às grandes aparições antigas: na Polônia, Nossa Senhora de
Chestokowa, há 600 anos; no México, Nossa Senhora de Guadalupe,
há 500 anos. Entre as mais recentes e conhecidas, La Rue de Bac, La
Salette, Pontmain, Lourdes, Fátima. Segundo as mesmas visões de fé,
tem-se vontade de falar aqui de uma iniciativa direta na qual Maria
age por si: os intermediários, isto é, os videntes, são extremamente
desproporcionados. Muitas vezes, trata-se de crianças.
Como reconhecer a importância das grandes aparições? Alguns
respondem de imediato com os números das multidões: quatro
milhões em Lourdes cada ano, mais de seis milhões, talvez mais de
dez, em Nossa Senhora de Guadalupe, etc51. É preciso também se
debruçar sobre a realidade das peregrinações que se organizam ao
redor da aparição. Suas consequências são tais que, para falar delas,
se pode recorrer à terminologia econômica ou política: há efeitos
imediatos; outros, a médio prazo; e certo número de consequências,
quiçá as mais admiráveis, a longo prazo.
Congregações mariais e associações de leigos

Para além do exemplo que Maria dá sempre por meio de sua
vida pessoal sobre a terra, João Paulo II convida a descobrir sinais
atuais de sua presença ativa. Ao longo das páginas, se encontram os
santuários das aparições e as peregrinações, as numerosas associações
de religiosos e leigos que são para ela “meios de expressão”, os dogmas
e o desenvolvimento da “espiritualidade marial”, sua influência sobre
o ecumenismo e sobre a “restauração da vida sobrenatural das almas”
e “o compromisso renovado da Igreja em sua missão”.

51 O santuário nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil, atrai a cada ano de seis a oito milhões de peregrinos. [n.t.]

218

219

A segunda série de fatos, para retomar a linguagem das visões de
fé, abrange os momentos em que Maria “procura as pessoas” que vão
realizar sua obra: é a multiplicação das congregações ou instituições
religiosas que a consideram sua ou lhe dão grande destaque. O
anuário do México cita 52 congregações femininas e 13 masculinas. O
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fenômeno não é exclusivo desse país. Uma rede abundante delas cobre
os territórios de confissão católica. As instituições abertas aos leigos
nascem, se mantêm e se desenvolvem também em grande número:
associações, fraternidades, Legião de Maria, Milícia da Imaculada,
etc.
Essas congregações e instituições se encontram em todas as linhas
de frente da Igreja: missões distantes e locais, missão intelectual e
docente, missão do serviço e da caridade, missão social, oração, Povo
de Deus, ecumenismo, etc. Não é a especificidade de um ministério
que as distingue.
A criatividade das ações, o mais das vezes, não lhes é própria,
como se a expressão “Maria, sustentáculo da Igreja” correspondesse
de fato à realidade. Parece que Maria “sustenta”, e não inventa
necessariamente, deixando ao Espírito Santo inspirar os profetismos
onde quer, dentro ou fora da Igreja oficial, nos leigos como nos
clérigos, segundo o beneplácito dos carismas.
Seja onde e como for, a referência a Maria traz consigo habitualmente
uma espiritualidade séria e, a partir dessa base, parece querer dar ao
conjunto das ações certa tonalidade, certo ambiente, o que se chama
ainda o espírito, o modo. Esse modo marial, por pouco que se tenha
travado conhecimento com tais congregações e instituições, se parece
com o modo marista apresentado acima: assemelha-se estranhamente
ao que se encontra nos grandes centros de peregrinação. Facilmente
se alinham as palavras que o caracterizam: espírito sobrenatural,
atenção materna, discrição e simplicidade, bondade e serviço, respeito
e diálogo, em torno de fé e confiança invencíveis.
Literatura marial, dois dogmas, Vaticano II
A terceira série de fatos, suscitada pela devoção, compreende três
séculos de copiosa literatura marial, de valor menor ou maior, que
termina em proclamações dogmáticas e nas declarações do Concílio
Vaticano II.
Nem sempre se percebe a importância do acontecimento. Muitos
têm o costume de se queixar da superabundância e do caráter
decepcionante dessa literatura, com a impressão muitas vezes de
repetição, de argumentação de conveniência, de ampliação piedosa
pouco capaz de se controlar. Grande parte dos livros ou das revistas se
dirige mais à piedade popular, o que contribui, aliás, para alimentá-la.
Não resiste, às vezes, a algumas tentações dessa piedade. Encontram220
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se até disputas vigorosas, como a que se organizou, há dois séculos,
sobre o tema da Imaculada Conceição. Felizmente, há também livros
de grande valor.
Todavia, assim como ela é, essa literatura deu azo à proclamação
de dois dogmas, a Imaculada Conceição em 1854 e a Assunção em
1950, e à atualização do último Concílio sobre a relação de Maria
com a Igreja.
Efeitos. Efeitos imediatos e a médio prazo
Tudo isso, como foi dito, não ocorre sem efeitos.
Os efeitos imediatos são evidentes: a literatura suscitada pela
devoção marial, por sua vez, a desenvolve, considerando também o
esforço cristão que pode acompanhar essa devoção. As congregações
e os movimentos dão orientação mais séria a certo número de vidas
que, sem consagração religiosa ou com ela, tentam promover para si
próprias e para outros uma vida cristã inspirada na vida de Maria. As
aparições, pelas peregrinações que provocam, são causa ou ocasião de
renovação ou aprofundamento da fé para milhões de féis.
Para compreender esse primeiro efeito no terreno das aparições,
cumpre ter, evidentemente, certa sensibilidade com a piedade
popular, sensibilidade cada vez mais necessária para se situar na
Igreja, em escala internacional, caso se pense, por exemplo, que 80%
das populações da América Latina vivem um cristianismo de piedade
popular. Mas podemos nos contentar com a Europa. Basta ir a Fátima
ou a Lourdes.
A peregrinação de Lourdes, embora muitos cristãos não se deem
conta, suscitou a criação de admirável pastoral. As peregrinações foram
sempre ocasião de vida espiritual, que pode ser intensa. Os dias de
caminhada em direção a Compostela ou Roma, com esforço, oração e
certo despojamento, são ocasiões que marcam definitivamente certas
existências. A viagem se torna verdadeiro retiro, por vezes muito
longo. Em tempos de viagens mais rápidas, os capelães de Lourdes
imaginam “o retiro popular” no próprio local do santuário e fazem
deste o principal centro de retiros do país.
Cinco dias plenos, como nas casas especializadas, mas com
programa adaptado às grandes multidões, ao povo cristão que reza
e medita, não somente escutando, mas também olhando, andando e
participando. Há quatro atividades cotidianas principais. A missa,
que acontece na gruta ou nas basílicas. As procissões da comissão,
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que se tornaram duas procissões diárias, a do Santíssimo Sacramento
e dos doentes à tarde, e a dos estandartes, do terço e do Credo, quando
chega a noite. A quarta atividade varia a cada dia: confissões, viasacra, reunião de oração na gruta, palestra, piscinas com água de
Lourdes. Muitas outras atividades somam-se a essas: oração pessoal,
filme sobre as aparições e a vida de Bernadete, visita ao “cachot”52
onde vivia a família, exposições permanentes sobre as missões e as
vocações, etc.
Tudo isso em ambiente de fé que marca as multidões: liberdade
cristã sem vergonha de demonstrá-la; emulação na oração; consciência
da Igreja católica; sensibilidade mais viva ao sofrimento dos outros;
devotamento dos voluntários, médicos, enfermeiras, cozinheiras,
“padioleiros”, etc., que asseguram o funcionamento completo dos dois
hospitais onde se recebem os doentes – experiência de certo número
de emoções pessoais –. Os ambientes são diversos, como as varandas
de cafés que se atulham após a procissão da tarde, o giro pelas lojas
de lembranças, a subida de funicular na montanha vizinha e outros.
Dessa forma, muitos peregrinos, ao retornarem a casa, contribuem
para formar a trama fiel das igrejas diocesanas.
O efeito a médio prazo da peregrinação é o brilho que esta exerce,
no tempo, sobre os que participam e sobre seus vizinhos e amigos.
Imagens piedosas (não obstante as rejeições, o México, mais popular
ainda, confirma seu valor), lembranças de horas de graça, experiência
espiritual que se segue, fatos que às vezes acompanham essa
experiência, tudo isso mantém, entretém a fé, anima esse contágio
espiritual que se comunica, no Evangelho, de Maria a José, a Isabel,
aos pastores, a Simeão, à anciã Ana. Isso tudo, somado ao detalhe da
vida cristã ordinária, faz com que a mensagem permaneça não como
oráculo abstrato, mas realidade espiritualmente viva.
Efeitos a longo prazo
Os efeitos a longo prazo são surpreendentes. Fiquemos com
Lourdes e vejamos o que resulta da associação dos dogmas e da
peregrinação.
O século 19 é tempo de glória para o humanismo ateu. A
“intelligentsia” da época enterra Deus alegremente, a ciência e novos
sonhos de organização social alimentam em seu bojo todas as
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esperanças. As correntes de pensamento na moda põem-se de acordo
para reduzir a religião a outra coisa: oração, vida espiritual e mística
são relegadas ao armazém dos mitos, erros e ilusões.
Nesse burburinho, o dogma da Imaculada Conceição, proclamado
em Roma em 1854 e orquestrado quatro anos depois por Lourdes,
suas multidões, seu ambiente de fé e suas curas milagrosas, vai abrir
um curioso caminho.
O dogma proclama a pureza perfeita de um ser humano, mas
não define essa pureza unicamente pelas ausências: do pecado ou
da cumplicidade com o mal que desenvolve em nós a herança do
pecado dos outros. O dogma se explica por uma presença: da graça,
do próprio Deus. Isso faz com que Maria possa manifestar no meio do
mundo uma qualidade de vida perfeita, que ela é, segundo a Escritura,
“cheia de graça”, e que “o Senhor está com ela” plenamente. Será que
o ser humano autêntico é verdadeiramente o que o humanismo ateu
despoja de suas dimensões essenciais, que são as religiosas e místicas?
Doutor Alexis Carrel vai a Lourdes. Sua “viagem” ilustra uma
reviravolta estranha de perspectivas. Quem disse que Lourdes e o
positivismo se opunham? Um médico, impedido de viajar, pede a
Carrel que acompanhe, em seu lugar, uma peregrinação de Lyon a
Lourdes. É Lourdes que faz apelo ao positivismo. “Você conhece as
minhas ideias”, replica Carrel ao colega. “Precisamente, vá a Lourdes
como positivista. Se acontecer alguma coisa, estude-a objetivamente
como tal”. Carrel assiste a um milagre do qual pôde seguir o desenrolar
durante uma hora e 40 minutos. Toma distância e tempo para refletir,
e responde negativamente à questão feita acima: não, o ser humano
autêntico não é o do humanismo ateu, ele comporta dimensões
espirituais e religiosas, que precisam ser estudadas como tais.
É então que se produz esse fenômeno de cultura do qual não
se costuma medir suficientemente a importância: o interesse da
filosofia e da grande literatura pela experiência espiritual e mística.
Os artistas, como é costume, precedem os pensadores profissionais.
Polieuto vai deixar de se erguer sozinho como herói cristão sobre
séculos de literatura psicológica e moralista 53. Várias gerações iniciam
a renovação com mais veracidade e profundidade: Sonia e d’Aliocha,
Violaine e Chantal, novos Agostinhos e numerosos similares de Joana
d´Arc e outras mulheres jovens que, em sua maneira, dizem: “Morte,

52 Cachot era uma cela de prisão onde viveu a família de Bernadete, hoje lugar de visita e piedade.
[n.t.]

53 Polieuto é um nobre armênio, convertido ao cristianismo e martirizado pelo Império Romano.
Sua vida vai ser dramatizada ao longo dos séculos por vários artistas: Pierre Corneille, Marc-Antoine
Charpentier, Poliuto, Donizetti, Paul Dukas, entre outros. [n.t.]
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onde está a tua vitória?”. Não faltarão as beatas inquietas, os párocos
do campo e aqueles que vão até o inferno54 .
Os filósofos se intrometem também e, fato novo, não somente os dos
seminários ou conventos. São os próprios professores e pensadores da
universidade leiga. Bergson, Scheller e Lavelle55 estudam os místicos
e a santidade. O santo toma lugar, como santo, ao lado do gênio e do
herói. Zaehner56 compara os misticismos e os faz dialogar. Guitton 57
consagra seus livros de análise a Joana d´Arc, a Maria e ao próprio
Jesus. Blondel, Maritain e a esposa Raissa, Gabriel e Mounier não
se abstêm de tratar esses assuntos58 . Agora, não é questão de reduzir,
mas de observar, descobrir, mostrar os elementos originais, estudar.
O ser habitado por Deus, que era um dos significados da Imaculada
Conceição, é reconhecido como tal, tem direito de cidadania. E com
a continuação popular dos movimentos de espiritualidade no mundo
cristão, como as seitas, o interesse pela Índia no exterior, não se
acabou de falar desse ser.
O segundo dogma marial desses “últimos tempos” completa a
mensagem do primeiro.
54 Para quem acha essas alusões rápidas demais, pode-se oferecer algumas precisões sobre os autores,
as obras e os temas. Dostoievski, Crime e castigo: Sonia representa a via evangélica e até “a prostituta
que estará antes de vocês no Reino dos céus”; converte o criminoso Raskolnikov, niilista apaixonado
de “vontade de poder”. Id., Os Irmãos Karamazov: constam as diversas atitudes em relação a Deus, o
jovem monge Aliocha representa a vida direta. P. Claudel, O anúncio feito à Maria: Violaine, à maneira
de Maria, descobre, pouco e pouco, sua vocação, que a conduz ao sacrifício; Id., O sapato de cetim:
o sacrifício do padre jesuíta que morre na primeira cena obterá a conversão de seu irmão, como os
Irmãos Karamazov, e as outras personagens ilustram as diversas atitudes em relação a Deus. G. Bernanos, A alegria: Chantal, jovem mulher mística, no meio do mundo. Id. Sob o sol de Satan: um sacerdote
inspirado pelo Cura d’Ars; Id., Diário de um pároco de aldeia; Id., Diálogos das Carmelitas: as Carmelitas mártires de Compiègne. Malègue, Agostinho, ou o Mestre está aí: a evolução, em relação à fé, de
um universitário que vive a crise do modernismo, e, a seu redor, algumas belas figuras do povo cristão;
Id., Pedras negras: romance inacabado que apresenta também diversas figuras cristãs ou em busca de
respostas. Daniel-Rops, Morte, onde está a vitória?: o sacrifício de jovem mulher e as suas consequências. F. Mauriac, A fariseia: que descobre a verdade da fé. G. Cesbron, Os santos vão ao inferno: sobre
os padres operários. G. Greene, O poder e a glória: um padre pecador que morre mártir na perseguição
do México. Sobre o tema de Joana d´Arc, veja-se principalmente Péguy, Claudel, Doncoeur, além dos
filmes de Dreyer e de Bresson. Podem-se citar os filmes mais recentes: La Mission e Thérèse. Parece,
porém, que as obras maiores, orquestrando-se reciprocamente, foram escritas no fim do século 19 e
durante a primeira metade século 20.
55 H. Bergson (1859-1941), filósofo e diplomata francês, entre suas obras estão A evolução criadora
e As duas fontes da moral e da religião. M. Scheller (1874-1928), filósofo alemão judeu convertido ao
catolicismo, escreveu A ideia do homem e a história e O lugar do homem no cosmo. L. Lavelle (18831951), filósofo francês ligado à chamada filosofia francesa do espírito, escreveu As potências do Eu e
Acerca do tempo e da eternidade. [n.t.]
56 R. C. Zaehner (1913-1974), pensador britânico, desenvolveu pesquisas em religiões orientais. [n.t.]
57 J. Guitton (1901-1999), filósofo e escritor católico francês. [n.t.]
58 M. Blondel (1861-1949), J. Maritain (1882-1973), R. Maritain (1883-1960), G. Marcel (1889-1973)
e E. Mounier (1905-1950) são filósofos franceses convertidos ao catolicismo. [n.t.]
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O niilismo russo do século 19 havia antecipado o existencialismo
ateu do século 20. As duas correntes são orquestradas pelos filósofos
do absurdo, pelos artistas do mundo fracassado, como Giacometti,
Picasso59 e, em última hora, pelo russo Vlady60 sobre 2 mil m² de
afrescos numa igreja desativada do México. Eles descobrem, sob olhar
lúcido de Berdiaeff61, que disse já no começo do século 20: “a morte de
Deus” desemboca na “morte do homem”.
Dostoievski antecipa. A resposta a todos esses “possessos” é a cena
que está no centro de Crime e castigo, em que o assassino e a prostituta
motivam a ressurreição de Lázaro no Evangelho de João. Não falta a
resposta: “Os mistérios gloriosos” do rosário, que vão da ressurreição
à assunção e coroação da Virgem, são a experiência que Raskolnikov
faz no fim do livro. Segundo Sonia, é a experiência feita por tantos
cristãos, experiência de “vida nova”, possível já nessa terra.
Duvida-se da ressurreição, porque se trata de Deus. Proclama-se
a morte definitiva do homem, e, eis em 1950, o dogma da Assunção,
que assegura que a ressurreição vale para todo o ser humano e que é
o princípio de uma atividade renovada. Maria está viva com Deus e
partilha de sua glória, o que quer dizer, no sentido bíblico da palavra
“glória”, que ela exerce com Ele uma ação em dimensões incalculáveis.
Claudel, Bernanos, Mauriac, Malègue, Daniel-Rops e tantos
outros, que criaram os heróis acima apresentados, compreenderam
muito bem o dogma que se preparava e não propuseram às suas
personagens a mística depurada, mas a que conhece todos os aspectos
da existência, como o sofrimento e a morte, e também a comunhão
dos santos e a assunção. Violaine pode sofrer da lepra, ser abandonada
e morrer, que seu sacrifício em vida e na própria morte desemboca
na cura de um doente, na ressurreição de uma criança, na missão
de Joana d’Arc e em seu reencontro com a Igreja. Todos esses livros
tratam dessa ação multiforme que a morte não somente não detém,
mas libera e desenvolve. As aventuras relatadas não são excepcionais,
não se referem somente aos santos canonizados. Fazem parte da
experiência comum dos cristãos mais humildes, que, malgrado as
provações da vida, sabem que não se deve esquecer a conclusão do
rosário.
59 A. Giacometti (1901-1966), artista suíço ligado ao surrealismo. P. Picasso (1881-1973), artista
espanhol, considerado um dos principais do século 20. [n.t.]
60 V. Kibaltchitch (1920-2005), artista russo radicado no México, onde se juntou a artistas locais,
fundando assim a arte moderna no México. A pintura na igreja retrata diferentes revoluções políticas
e culturais.
61 N. Berdiaeff (1874-1948), filósofo russo, abandona o marxismo e se torna cristão. [n.t.]
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Rumo ao novo humanismo
Certos cristãos chegaram até a se queixar da proclamação
desses dogmas. Era necessário? Na esteira de certo espírito de
Contrarreforma, não viria isso a aprofundar inutilmente o fosso entre
católicos e protestantes?
Tudo depende dos contextos históricos que se retêm. Pode-se
pensar: a história que precede não se reduz ao confronto de católicos
e protestantes, o conflito muito mais fundamental é o do crente e do
homem sem Deus.
Sob essa iluminação, os dogmas da Imaculada Conceição e da
Assunção assumem outro significado. Com outras “causas segundas”
e com o acompanhamento que lhes concerne, como as peregrinações
e as diversas formas de devoção marial, os dogmas contribuem para
relançar no mundo hostil uma imagem bem diferente do ser humano,
antiga e nova ao mesmo tempo, a do Gênesis e da Epístola aos
Colossenses, por exemplo, isto é, o ser humano à semelhança de Deus,
e a do Evangelho de João, “Quem crê em mim, eu permaneço nele
e ele em mim”: a do homem que aceita deixar-se habitar por Deus.
Ao se completarem, os dois dogmas acentuam também a fecundidade
que resulta dessa presença. Pela primeira vez no mundo profano e
extraclerical, irrompe o fato de que a pesquisa filosófica e a grande
literatura tomam para si o tema implícito em tais proclamações
dogmáticas, como se prenunciassem a aurora de novo humanismo
espiritual.
A crise da Renascença termina, para falar como Berdiaeff, Henri
de Lubac e Romano Guardini62 , com a bancarrota das esperanças
metafísicas colocadas na ciência, nas ideologias sociais e na “morte de
Deus”. Se essa crise pode ser interpretada como crise de adolescência,
no curso da qual o ser humano fez a experiência da liberdade e de
sua autonomia, rejeitando as tutelas da etapa anterior, pode ser que
esteja chegando o tempo de uma nova tomada de consciência, das
verdadeiras dimensões da idade adulta.
O fato de ter ajudado a lançar as bases desse novo humanismo
não seria uma das menores ações da Virgem Maria. E se a análise de
sua relação com o positivismo é exata, um de seus golpes de gênio,
bem dado com seu modo de agir, teria consistido em não ofender
o adversário intelectual do tempo, mas em convertê-lo, em pô-lo a
62 H. de Lubac (1896-1991), teólogo jesuíta francês. R. Guardini (1885-1968), filósofo e teólogo
alemão. Ambos exerceram grande influência na renovação eclesial, que culminou com o Concílio
Vaticano II. [n.t]
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serviço da fé, em impeli-lo às últimas consequências de seus métodos
– as más-línguas diriam: em armar-lhe uma cilada –, para que
reconheça e explique ele mesmo o que antes, de maneira superficial e
imprudente, pressurosamente havia negado.
O jeito marial ajudou a renovar a Igreja?
Há outro efeito de longo prazo na ação de Maria. Este, em grande
parte, responde às expectativas de padre Colin. Parece que se pode
falar de renovação objetiva da Igreja em determinados pontos.
A própria Igreja sugere a possibilidade dessa atribuição nas
considerações finais da Lumen Gentium. Aí é dito que Maria é a
imagem da Igreja. A Igreja, especialmente como Mãe, deve ser a
imagem de Maria, no múnus de dar à luz as almas. A “imitação de
Maria”, no citado documento, se encontra recomendada diversas
vezes, o que quer dizer que há certo jeito marial na ação da Igreja. Ao
longo da história, esta tem conhecido modos diversos, desviando-se
alguns até do Evangelho. Ela, quanto a isso, deve se preocupar de um
“jeito marial”.
Esse “jeito marial” encontramos aqui, neste estudo, mais de
uma vez: é o que querem praticar, oficialmente, as congregações e
instituições que se colocam sob a proteção de Maria. É o que, em
seu humilde agir e fazer, procura promover a Família Marista, e o
que desenvolve, pouco a pouco, a devoção marial no povo cristão.
Há nesse jeito a atitude maternal, de que se continua a tirar novas
consequências. A “maternidade universal” de Maria faz com que seja
a Mãe de todos os seres humanos, os pecadores, os fiéis, os outros.
Como tratará seus filhos pródigos e os que não a conhecem?
Uma reflexão moderna convida a pensar em Maria para
compreender o próprio Deus. João Paulo I disse um dia, em audiência,
que “Deus nos ama como mãe”. Leonardo Boff parafraseia o papa e
redige um livro sobre “O rosto materno de Deus”. Não é algo novo
em si, porquanto o Antigo Testamento havia dito, há muito tempo,
no Salmo 130 e nos profetas: “Ainda quando a mãe abandonasse seu
filho, eu não te abandonaria nunca” (Is 49, 15). Nosso Senhor Jesus,
mostrando o Sagrado Coração e outras imagens, havia recordado o
mesmo amor aos jansenistas. Padre Colin dizia dos padres que eles
eram “os instrumentos das misericórdias divinas”. Não é talvez
novidade, mas é um programa completo.
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Com essa atitude materna, há igualmente, como vimos, a
compreensão e a bondade, a discrição e o respeito, o diálogo e também
o espírito sobrenatural, que sabem que as forças humanas nada podem
fazer na ordem sobrenatural.
Compreende-se assim que esse “jeito marial” difundido através de
toda a Igreja tenha atuado, pouco a pouco, como força de invasão,
capaz de operar não poucas transformações.
Ainda assim, certas transformações se mostram difíceis. Para
continuar a usar a linguagem militar, prezada por santo Inácio e por
padre Colin, parece que, no meio de outras “causas segundas”, Maria
tenha devido se preocupar de uma operação de retaguarda, em que
ninguém havia pensado.
Uma vez ainda, a operação foi conduzida a partir de Lourdes.
Lembramo-nos de que, em uma das aparições, Maria tinha provocado
muito embaraço a Bernardete. Vimos a menina se levantar, penetrar
na gruta, cavar a terra. Diante da pouca água lodosa que aparecia sob
os dedos, ela se deslocou para consultar sua aparição. De novo, tornou
a se inclinar sobre o solo, levar a água lodosa à boca, e até lambuzar o
rosto. Quando voltou a si, a emoção tomou lugar da dúvida, rumores
subiam da multidão: “Ela está louca”. Foi preciso protegê-la no retorno
a Lourdes.
“Vai à fonte beber e te lavar”. O olho curado do pedreiro Bouriette,
que havia seguido o conselho, e seis outros milagres, atribuídos a
essa água, reconduziram os peregrinos. Mas a pequena frase “está
louca” encontra eco no ambiente, cristão ou não, dos que não iriam,
seguramente, fazer a viagem a Lourdes.
“Água e gruta parecem não condizer com religião séria como o
cristianismo, uma religião moral e espiritual, que se deixa prender em
histórias de água e de gruta, como as religiões primitivas”. Mas essa
corrente que, ao lado do modernismo, ia tentar purificar o Evangelho
e o relegar ao esquecimento, esses milagres em que Jesus utilizava
também a água das piscinas e mesmo o lodo, essa corrente não devia
ter a última palavra.
A aliança de Lourdes com o positivismo que, entrementes, se
transformava em fenomenologia, preparava outros planos. A água
e a gruta lembravam bem as religiões primitivas, e até as grandes
religiões. Aliás, pouco ou muito, todas as religiões. A água de Lourdes
se associa, na memória, à das abluções judias e muçulmanas, do
Ganges e de suas fontes. A gruta de Lourdes pode recordar as grutas
sagradas do Extremo Oriente.
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Com a água e a gruta, achava-se convocado todo o mundo dos
ritos, dos mitos, dos lugares sagrados, das tradições e dos mistérios,
matéria-prima abundante classificada até aqui, valha o que valer, na
etnologia. Então, em vez de se limitar a colecionar, com curiosidade,
todos esses dados, por que não os estudar com a mesma orientação
que a experiência espiritual?
No momento oportuno, há espíritos sempre suficientemente
abertos para saber explorar os fatos sem trilhar caminhos batidos.
Os primeiros são chamados Otto, Van der Leeuw, Mircea Iliade 63:
começaram a falar do “sagrado” de maneira suave, de “fenomenologia
das religiões” e retomaram “a história das religiões” sobre outras
bases. Reconheciam o que aí podia haver de irreduzível e de profundo,
atrás de todos esses dados.
Os segundos se chamam Charles Foucauld, Montchanin,
Massignon, le Saux, Lelong, etc 64 . Lançam-se sobre o mesmo terreno
e consagram a vida a partilhar tudo o que podem da fé vivida e da
espiritualidade das grandes religiões.
Pode-se pensar que essa visão inédita da realidade religiosa em
geral foi uma ajuda que ultimou o que o “jeito marial” já havia
sugerido. E apareceram no Vaticano II três atitudes das quais se
pode afirmar que eram novas na Igreja: o reconhecimento oficial
da liberdade religiosa, o ecumenismo com convite a desenvolvê-la e,
por fim, não só a redação de um texto, mas a criação do secretariado
permanente encarregado das relações com as outras religiões.
O acento posto sobre o esforço de conhecimento e diálogo, em
contraste com o passado, provocou uma reviravolta na concepção
da missão e da vida da Igreja. Se Maria, desde o Calvário, é a mãe
de todos os seres humanos, a Igreja não pode ceder à tentação de se
fechar em face da realidade atual, porquanto Maria lhe relembra a
missão universal e a convida a seguir o Espírito Santo para renovar
perspectivas, atitudes e métodos.
A renovação da Igreja pelo espírito marial não era sonho vazio.
Aos fatos acima citados é fácil acrescentar todos os que a história, a
63 R. Otto (1869-1937), historiador alemão das religiões, escreveu a obra O sagrado. G. Van der
Leeuw (1890-1950), filósofo holandês da religião, publicou a obra Fenomenologia da religião, e Mircea Iliade (1907-1986), historiador romeno das religiões, tem vasta publicação no campo da religião
comparada. [n.t.]
64 Beato C. Foucauld (1864-1916), padre francês, assassinado na Argélia, onde vivia entre os tuaregues. J. Montchanin (1896-1957), padre francês, missionário na Argéria e na Índia. L. Massignon
(1883-1962), padre francês, missionário no Cairo. H. le Saux (1910-1973), monge beneditino francês,
missionário na Índia. M. Lelong (1900-1981), dominicano francês, estudioso das culturas africanas e
asiáticas. Todos se destacam no âmbito do ecumenismo e diálogo inter-religioso. [n.t.]
229

PRESENÇAS DE MARIA | Fundadores e Fundadoras Maristas

atenção pastoral e o olhar espiritual podem perceber: fim dos Estados
Pontifícios e nova concepção da função do Vaticano; busca de maior
simplicidade na imagem da Igreja exibida por sua hierarquia e nas
relações com essa hierarquia; esforço de adaptação das formas e
ideias religiosas às diferentes culturas; reflexão do povo de Deus e as
consequências que disso derivam.
Poder-se-ia prolongar esse estudo e mostrar como é possível
reconhecer a ação direta e indireta de Maria em outros campos.
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a cooperar, e a de um jeito marial eficaz, chamado espírito marista
na família que traz seu nome, não eram simples ideias piedosas
ou de poesia gratuita, mas correspondiam, talvez mais em nosso
tempo que nos dois últimos séculos, a uma realidade verificável. O
esforço tem sido feito em relação a dois conjuntos de fatos que não
são desprezíveis: o nascimento de novo humanismo espiritual e certa
renovação da Igreja.

Por exemplo, há no capítulo 12 do Apocalipse a cena em que a
mulher e o filho lutam contra a antiga serpente feita dragão, assistidos
por bestas político-militares e por bestas ideológicas (os falsos profetas).
Eles renovam o próprio poder no curso dos séculos, representados
pelas sete cabeças e dez chifres. Não está fora de cogitação que as
promessas contidas nesse capítulo conheçam um cumprimento novo:
a possibilidade de resolver pacificamente as crises sociopolíticas no
interior do país e os conflitos entre povos. Nosso tempo tem acentuado
a influência das ideologias sobre a política, por recusar a leitura de
vários acontecimentos do século 20 à luz da influência marial: o fim
das colonizações, a reconciliação na Europa, a resistência sem apelo
às armas do povo polonês, outras revoluções recentes, nas Filipinas e
alhures. O antigo santuário de Jazna Gora ainda não disse sua última
palavra.
O questionamento relativo ao tema da civilização masculina e a
evolução da condição das mulheres, que é sua contrapartida, quando
considerada em escala mundial e não no interior de um microcosmo,
deixam aparecer claramente, ao lado da instituição do casamento
cristão, o papel desempenhado pela meditação sobre a Virgem Maria
e o exemplo de religiosas que vivem do jeito da Mãe de Deus.
O problema que deriva da função da mulher na Igreja, contemplado
em escala mundial, como já se pode perceber, vai chegar a soluções
novas e interessantes, menos por manifestações agressivas de certas
feministas do que pela invasão pacífica de serviços à Igreja da parte
de todas as mulheres, religiosas e leigas, que aí trabalham de forma
tranquila e proficiente, e num espírito que não é outro senão o espírito
marial acima estudado. A boa vontade ignorada e escondida é mais
portadora de esperança do que todo o barulho produzido por uma
problemática que se presume ultrapassada. Já existem estudos a esse
respeito.
Aqui, o essencial era mostrar que as duas intuições fundamentais,
a de uma ação de Maria, em que as congregações mariais convidam
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CONCLUSÃO
A ação de Maria não se limita à sucessão de “graças recebidas”
pelos fiéis. Pode-se crer que seus escritórios no céu, onde a assistem
em grande número os que foram seus auxiliares e porta-vozes, têm
visão, projetos e capacidade de operações de longo prazo na história
do mundo e do Reino de Deus.
Os votos de padre Colin, “Pensar como Maria, falar como Maria e
agir como Maria”, comportam significação mais ampla do que a que
se observa muitas vezes. Não se trata simplesmente de adivinhar, na
casa de Nazaré, as ideias que acompanham o olhar de Maria sobre
o mundo. Trata-se, conservando as lições de sua vida terrestre, de
descobrir as ideias que podem corresponder às suas iniciativas hoje,
situar a reflexão, a oração e a ação no interior de sua visão atual e de
sua obra global.
A comparação entre jesuítas e maristas aqui pode ser entendida. Os
jesuítas difundiram, a partir do século 16, certo número de iniciativas
pastorais que foram adotadas na Igreja por muitos setores. Não tinham
como finalidade ser o “martelo dos hereges”, como se disse de Roberto
Belarmino65, ou de organizar uma operação de Contrarreforma, mas
dar orientação segura e precisa ao movimento da Reforma da Igreja,
que começava a se desenvolver. Aqui ainda é preciso voltar a Berdiaeff
para compreender o desafio da questão. Na aurora dessa crise da
Renascença, que se tornaria a do humanismo ateu, tratava-se de dar à
fé dos cristãos as bases sólidas e os fundamentos que lhe permitissem,
com o passar dos séculos, enfrentar as questões radicais que viriam e
integrar os valores positivos aí encontrados.
Os grandes meios inventados ou retomados pelos jesuítas para
esse fim eram os “exercícios espirituais”, os colégios e as missões
ultramarinas. Os “exercícios espirituais” visavam desenvolver a
vida espiritual dos fiéis, colocar a seu alcance o que era até então o
apanágio dos conventos e fornecer-lhes critérios de “discernimento” no
interior da experiência pessoal que poderiam assim levar mais longe.
Os colégios representavam o mesmo esforço no plano intelectual:
difundir a cultura no momento em que se vai tentar contrapô-la à
fé, e ensinar, pela prática e reflexão, o diálogo da cultura e da fé.
Os “exercícios espirituais” e os “colégios” são criações novas, as
missões não, mas seu sentido não deve escapar-lhes, porquanto são
dirigidas deliberadamente para culturas distantes, na América e no
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Oriente. Dão confiança às promessas dadas por Cristo sobre o caráter
universal de sua mensagem e de sua Igreja. Verificarão que o diálogo
da fé é possível com todas as culturas. Eram bem os alvos de Ricci e de
Nobili66, que foram compreendidos somente mais tarde.
Mas, pouco a pouco, as diversas congregações e as dioceses
retomaram, por sua conta, as iniciativas dos jesuítas: “exercícios
espirituais” e colégios se multiplicam; as missões distantes,
asseguradas por uns e outros, tornam-se grandes atividades da Igreja.
Em outros termos, ao redor dos jesuítas e aproveitando sua visão, uma
parte importante da Igreja se mobilizou.
Acontece da mesma forma para essa segunda onda que corresponde
à “obra e jeito marial”. As quatro congregações maristas não podem
dizer que seu papel é aqui o equivalente exato do trabalho dos jesuítas.
A Virgem Santa não as tinha esperado para mobilizar voluntários.
Pelo menos, contribuíra para fixar na prática e esclarecer na ideia as
diferentes atitudes espirituais e apostólicas que correspondem a essa
visão marial. Em meio a outras congregações, constituem em seu
conjunto uma espécie de constelação, mais ou menos desconhecida e
escondida como convém, na confusão das estrelas, em que se acham
ilustrados e associados diferentes aspectos do projeto que se coloca
sob o patrocínio da Maria.
Esse projeto, no interior da Igreja e do mundo, prolonga
manifestamente, completando-o, o dos jesuítas. Sua meta, como
dissemos, parece ser a de suscitar o novo humanismo, de lhe fazer
descobrir a importância da fé cristã e das realidades espirituais de
todas as culturas do mundo, e de ajudar a integrar os valores, também
os evangélicos, que a tentação do totalitarismo religioso por vezes
faz esquecer, na cultura cristã como nas outras, e que a crise dos
últimos séculos coloca em destaque este elenco: liberdade, respeito à
pessoa, igualdade fundamental. No tempo em que esse humanismo
se torna mais facilmente internacional e se serve já de meios de
expressão oficiais, como as Nações Unidas, a Unesco e a Corte de
Haia, a segunda meta do projeto marial parece fazer a Igreja sair de
sua condição ainda “provinciana”, como diz Mircea Eliade, e de se
adaptar às dimensões propriamente universais de sua missão, em que
se encontram as grandes culturas e as grandes religiões.
O lugar que pode ser o da Família Marista no interior da Igreja e
desse plano de conjunto talvez esclareça o problema de sua Ordem
Terceira. Esta não pode se limitar aos pequenos grupos que se

65 São Roberto Belarmino (1542-1621), cardeal jesuíta italiano, importante figura no período pós-Concílio de Trento. [n.t.]

66 Os padres jesuítas Matteo Ricci (1552-1610) e Roberto de Nobili (1577-1656) foram missionários,
o primeiro na China e o outro na Índia. [n.t.]
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constituem sob este nome, ao lado de certas obras. Os verdadeiros
especialistas da Ordem Terceira eram as pioneiras da Oceania, que
realizavam, na escala de suas estações missionárias e de suas ilhas,
o que tinha sido também o sonho de Jeanne-Marie Chavoin: fazer
com que todos os fiéis das diferentes obras vivam desse espírito
marial, sejam os que trazem um reforço ativo à vida das obras, os que
trabalham no movimento ou associação a elas ligados, os que não têm
nenhum engajamento especial, nenhuma filiação particular, mas se
esforçam por viver a fidelidade cristã no ambiente da comunidade ou,
ao menos, à sua sombra, e – por que não?, pois padre Colin não parava
aí – todos os que, de perto ou de longe, mesmo pecadores, podem estar
presentes na oração da obra, ainda que fora de seu raio de influência.
São todos esses fiéis a que Malègue deu o nome de “classe média
da santidade”, todos conscientes de que existem outros grupos mais
fervorosos que o deles, todo o povo de Deus que, sem se dar conta,
tomou o lugar dos “anawim”, isto é, os “pobres de Javé” do Antigo
Testamento, e que ignora que faz parte do “pequeno resto” de hoje,
mais numeroso, aliás, do que se pensa e sobre o qual o materialismo,
a secularização e a própria perseguição não têm grande poder. É um
povo que constitui o terreno cristão sobre o qual, um dia, crescem,
sem o ter previsto assim, os heróis da fé, os mártires e os santos. O
mundo de Maria.
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