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PREFÁCIO À EDIÇÃO BRASILEIRA

Vivemos um tempo em que o projeto marista cresce e se diversi-
fica de um modo como nunca testemunhamos no passado, pelo menos 
desde o período de expansão exponencial nas duas ou três décadas que 
se seguiram à morte de São Marcelino em 1840. É o caso do Brasil 
mais do que de qualquer outro lugar. Essa é uma graça maravilhosa 
de nosso tempo, com a qual podemos e devemos nos alegrar. Aleluia!

No início do terceiro centenário, os Maristas são pessoas de 
todas as culturas, gêneros, nacionalidades e idades. Ingressaram 
na família marista depois de viverem um extenso leque de histórias 
pessoais de vida. Encontram-se engajadas em missões diversificadas 
– educação, pastoral juvenil, saúde, trabalho social, administração, 
advocacy, desenvolvimento comunitário, acompanhamento espiritual 
e outros –, que trazem esperança e possibilidades para a vida das ju-
ventudes. Alguns são Irmãos, Irmãs e sacerdotes, mas a imensa maio-
ria dos Maristas de hoje é composta de leigas e leigos. Juntos, como 
família espiritual marista, vivem um modo novo de ser Igreja: inclusi-
vo, carinhoso, amoroso, missionário, hospitaleiro e nada hierárquico. 
Sempre repleto de alegria. Esse jeito abraça as pessoas e lhes oferece 
um lar a que possam pertencer e onde conseguem desenvolver ple-
namente sua personalidade humana. Ele provoca “o renascimento 
da vida de Cristo” em todos, como o documento Água da Rocha o 
descreve. É o jeito de Maria.

Todo crescimento carrega em si mesmo oportunidade e risco. 
A oportunidade consiste no fato de que nossa presença marista 

possa se expandir e mais jovens possam ser educados e emponderados 
para fazerem a diferença no mundo. A oportunidade abre caminho 
também para que mais e mais pessoas aceitem seguir a trilha marista 
do Evangelho de Jesus Cristo, caminhada que é tão rica e tão fecunda. 
Temos a oportunidade de ampliar nossas comunidades maristas e ser 
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profetas de um mundo novo e de uma nova Igreja. Essa oportunidade 
nos proporciona vitalidade como Maristas.

O risco, em contrapartida, está relacionado com a integridade. 
Ao mesmo tempo em que pode haver mais e mais pessoas que se des-
crevem como “Maristas”, precisamos estar atentos para que esse nome 
de fato signifique o que diz. Como teremos certeza de que todos sejam 
genuinamente maristas? Como garantir a integridade de nosso movi-
mento marista? Esses foram os mesmos questionamentos que Irmão 
Francisco teve de enfrentar entre 1840 e 1860, quando o número de 
Irmãos explodiu de 270 para 2 mil. Foi uma expansão vertiginosa em 
termos percentuais! A cada ano abriam-se novas escolas, surgiam no-
vos diretores, novos noviciados, novas províncias. Quase nenhum dos 
novos Irmãos havia conhecido Marcelino nem visitado La Valla ou 
l’Hermitage. O desafio consistia em preservar e manter o espírito ma-
rista entre eles.

A integridade marista foi conquistada nesse momento mediante 
boa formação e foco na essência espiritual do que é ser marista. Nosso 
jeito marista, em seu cerne, é uma espiritualidade.

Ao mesmo tempo que podemos tirar profundas lições do que nos-
sos antecessores Maristas realizaram no século XIX na França, precisa-
mos estar conscientes de que estamos no século XXI e num país dife-
rente. Vivemos outro tempo e em outro lugar. Precisamos colocar em 
prática a ginástica que o Papa Paulo VI chamou de “fidelidade criativa”. 
Claro que temos de ser fiéis à nossa essência espiritual marista, mas pre-
cisamos ser ágeis e imaginativos dentro do significado que isso tem para 
nós hoje. A espiritualidade morre quando, e se, ela não incorporar quem 
nós somos, onde nos encontramos, por que estamos aqui e em que mo-
mento vivemos. A espiritualidade está sempre conectada com o “agora”, 
a realidade do momento! Temos necessidade de nos tornarmos capazes 
de sentir como São Paulo: “É agora o momento favorável, é agora o dia 
da salvação” (2Cor 6,2).

Por tudo isso, sinto-me feliz de ver este livro traduzido em portu-
guês para os Maristas brasileiros. Minha esperança e minha oração vão 
no sentido de que sua leitura possa ajudar as pessoas tanto a extrair das 
profundezas dos poços de nossa história, como a explorar o significado 
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que tem para elas ser membros da família espiritual marista no Brasil 
hoje. Ser Maria hoje.

Irmão Michael Green FMS
31 de maio de 2021, Festa da Visitação de Maria





INTRODUÇÃO

Marcelino Champagnat não sabia nada a respeito de espiritualidade 
marista, aliás nem sequer a respeito de qualquer tipo de espiritualidade.

O quê?
Não, não se trata de nenhuma denúncia destruidora de um mito. 

Por favor, mantenha a calma e continue lendo.
O termo “espiritualidade” ficou por muitos anos desaparecido, 

mais ou menos por uns cem anos. A palavra, como substantivo, seria até 
desconhecida por Marcelino. Surgiu na França lá pelo final do século 
XIX e criou força para uso geral na segunda metade do século XX, gra-
ças ao apoio nada insignificante do lançamento longo e paulatino, entre 
1928 e 1995, de um trabalho acadêmico gigantesco de dez volumes 
chamado Dictionnaire de Spiritualité [Dicionário de Espiritualidade]. 
Iniciado por um pequeno grupo de jesuítas franceses. Seus 1.500 cola-
boradores incluíam muitos teólogos de ponta e mestres da vida espiritual 
do século XX. O conceito de espiritualidade, no singular e no plural, 
conquistou seu lugar entre as tendências dominantes do linguajar reli-
gioso. Hoje a abrangência de sua influência é muito ampla, dominando 
não só as trilhas tradicionais da vida espiritual cristã, mas também tradi-
ções não cristãs, e mesmo modalidades não teístas de experimentação e 
compreensão da vida e do cosmos.

No linguajar marista, o termo não era ainda habitualmente usa-
do até o final do século XX. Mesmo nos anos do governo do Irmão 
Basílio Rueda (1967-1985), com a renovação e inovação do período 
pós-Vaticano II, era mais comum no mundo marista falar-se de “espírito 
do Instituto” que de “espiritualidade marista”. Essa foi a expressão que 
Irmão Francisco havia utilizado em 1848, na circular seminal sobre o 
caráter e a identidade dos Irmãos Maristas. 

Ao mesmo tempo que poderia desconhecer ou não utilizar a 
palavra espiritualidade, Marcelino estava, naturalmente, mais do que 
familiarizado com o termo “marista”. Embora ele e os demais cofun-
dadores da Sociedade de Maria tivessem cunhado esse adjetivo em 
seus dias de seminário para descrever o novo movimento de leigos, 
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irmãos, irmãs e padres que tencionavam criar, Marcelino não se servia 
dele corriqueiramente. Preferia falar de “Obra de Maria” e dos “Ir-
mãos de Maria”. A junção das palavras espiritualidade e marista lhe 
soariam algo estranho.

O conceito de “vida espiritual” era, no entanto, muito familiar 
para Marcelino. Na verdade, era o projeto de sua vida. Seus estudos 
teológicos no seminário, e, mais tarde, sua biblioteca pessoal, estavam 
cercados de autores que tratavam desse tema explicitamente e com 
profundidade. A leitura que fazia deles era significativa e se manteve 
ao longo de toda a sua vida. Por exemplo, as obras influentes de São 
Francisco de Sales, Filoteia ou Introdução à vida devota e Tratado do 
amor de Deus, eram das mais manuseadas. Nenhum escritor influen-
ciou, possivelmente, o modo como Marcelino cresceu espiritualmente 
mais do que Francisco de Sales. Marcelino foi influenciado por vários 
outros, notoriamente por dois teólogos jesuítas do século XVII, Alon-
so Rodriguez e Jean-Baptiste Saint-Jure, os quais tinha o hábito de 
citar. Tanto eles quanto Marcelino se abstinham de rotular a vida espi-
ritual com qualquer coisa diferente de cristã. Seu foco central estava na 
experiência de Deus, em saber como conhecer e amar a Deus, e numa 
resposta pessoal a esse conhecimento e a esse amor. A vida espiritual era 
totalmente óbvia em seu significado e em seus parâmetros: era cristo-
cêntrica e focada em como crescer no reconhecimento, direcionamen-
to e conformidade com Jesus Cristo.

À medida que os séculos viam nascer e florescer grande quantida-
de de vertentes de sabedoria espiritual, como agostinianos, beneditinos, 
carmelitas e franciscanos, os escritores e diretores espirituais dessas tra-
dições individuais não priorizavam a criação de rótulos. Não existia a 
ideia de que há diferentes “espiritualidades”, como podemos entender 
hoje. Havia uma única trajetória espiritual: a do evangelho de Jesus. Na 
verdade, qualquer caminhada espiritual que tenha se identificado com 
outro rótulo, como o jansenismo ou o quietismo, ou até o genérico 
misticismo, foi frequentemente considerada suspeita.

Marcelino herdou, como nós, séculos de sabedoria acumulada e 
testada. Muitos dos livros em que estudou recorriam ao entendimen-
to tradicional da vida espiritual como viagem interior espiritual em três 
estágios, ou pelo menos trifacetada, comumente conhecida pelos termos 
purgativo, iluminativo e unitivo. Essa estrutura conceitual teve origem 
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num teólogo do século V, que pode reivindicar o nome mais curioso 
na história dos escritores cristãos: Dionísio Pseudo Areopagita. Não há 
motivo para nos determos no estranho nome desse homem, e sim pre-
ferencialmente no que ele escreveu. De algum modo, o que Dionísio 
propôs se confundia com certa cristianização das ideias de Platão, de 
passar do modo de vida de ordem inferior “ativa” para o modo de vida 
de ordem superior “contemplativa”. Mas, como outros mestres espiri-
tuais, as ideias de Dionísio se baseavam em sua experiência de crescente 
intensidade em seu relacionamento com Deus mais do que no estudo 
das fontes platônicas. Muitos no Oriente e no Ocidente se desenvolve-
ram com base nessas ideias nos períodos medieval e moderno, gigantes 
da vida espiritual como Bernardo de Claraval, Teresa de Ávila, João da 
Cruz, Catarina de Sena e Francisco de Sales. Tais conceitos continuam 
a ser usados até hoje.

Podemos refazer esse modo de conceituar e compreender o cres-
cimento da pessoa na vida espiritual e analisá-lo em detalhes, mas o que 
importa aqui é que Marcelino sabia bem disso. Ele estudou isso. Às ve-
zes, podemos ser tentados a pensar no Fundador como sacerdote santo, 
mas modestamente culto, camponês de grande coração e personalidade 
cativante, que arregaçava as mangas e tocava as coisas, e que foi uma ins-
piração para os muitos que chegaram a conhecê-lo. Podemos fazer uma 
subavaliação do nível de sua instrução, da extensão de suas leituras e do 
tempo que dedicou em sua vida tanto ao estudo quanto à contemplação. 
Marcelino esteve durante doze anos em formação no seminário, antes de 
completar 30 anos, o equivalente do ensino médio e universitário hoje. 
Ele se comprometeu com as grandes ideias de seu tempo, tanto religiosas 
como seculares. Estudou as obras espirituais e teológicas clássicas, num 
país e num contexto eclesiástico que havia estado na vanguarda dos estu-
dos teológicos e da formação dos seminários por centenas de anos. For-
mou e manteve uma coleção útil de livros e os compartilhou com outros, 
inclusive com seus Irmãos. Aos Irmãos-chave que manteve a seu redor, 
Francisco, Jean-Baptiste e Louis-Marie, garantiu que se tornassem ho-
mens não apenas amplamente cultos e eruditos, mas intuitivamente atraí-
dos pelo aprendizado. O que acabamos denominando “espiritualidade 
marista” foi conscientemente fundamentado, e na verdade refinado, a 
partir da sabedoria espiritual dos séculos.
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Para além das leituras de Marcelino e do grupo fundador, havia, 
naturalmente, outras fontes para o que se veio a se tornar a espiri-
tualidade marista. Podemos citar, primeiro, a família de Marcelino e 
sua educação: o ensino e o exemplo de seus pais e de sua tia. Depois, 
houve a influência de vários sacerdotes: Alirot, que o batizou; Lau-
rens, coadjutor de Marlhes; Soutrenon, pároco batalhador que ele 
conheceu no ano que passou em Saint-Sauveur-en-Rue aos 15 anos; 
Perrier e Gardette, seus diretores de seminário. Cada um desses sa-
cerdotes tinha vivido sua história heroica de resistência e resiliência 
nos anos da Revolução. Juntos, a família de Marcelino e seus men-
tores eclesiásticos tiveram impacto na personalidade e no caráter em 
desenvolvimento de Marcelino. Além desses, havia seus professores 
mais jovens com formação sulpiciana no seminário de Lyon, como 
Cholleton, Cattet e Mioland. Teve como amigo e guia espiritual 
Duplay, bem como seus companheiros Maristas. Todos eles, jovens 
idealistas, se influenciavam mutuamente, e esse compartilhamento 
cresceu até formar a Sociedade de Maria, os Maristas. Por último, 
sob a influência de todas essas pessoas, devemos acrescentar as ne-
cessidades que Marcelino percebeu na Igreja e na sociedade e como 
reagiu a elas. Muitos dos primeiros Irmãos, incluindo seu biógrafo 
oficial, usaram o mesmo verbo francês para descrever como Marceli-
no foi afetado pela situação educacional, social e espiritual do povo: 
affliger. Literalmente, esse verbo se traduz por “sentir-se aflito”, mas 
carrega o significado de “comover-se no mais profundo de si mesmo, 
no próprio âmago”. Os pobres o evangelizaram.

Todos esses fatores influenciaram o que, às vezes, desajeitadamen-
te chamamos de “carisma” de Marcelino. O carisma não era algo que 
Marcelino tinha ou possuía, não era mercadoria. Tratava-se muito mais 
de quem ele era e de como era, de quem foi destinado a ser e a se trans-
formar. Os carismas são mais bem compreendidos como o modo aben-
çoado de ser de cada pessoa à imagem e semelhança de Deus. À medida 
que os primeiros Irmãos se sentiam atraídos para se manter perto de 
Marcelino, para criar uma comunidade juntos e partilhar o ministério, a 
“espiritualidade” começou a tomar forma.

Espiritualidade se diferencia de carisma pessoal. Espiritualidade, 
como nós usamos o termo simbolicamente hoje, pode ser ensinada e 
aprendida. Na verdade, ela precisa ser. Seus caminhos distintos e agracia-
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dos de discipulado pessoal de Jesus, de se relacionar e formar comunidade, 
e de levar a outros a Boa Nova podem ser articulados e podem evoluir. 
A espiritualidade precisa fazer as duas coisas para permanecer relevante e 
vital, e não vir a ser apenas algo para figurar nos livros de história da Igreja. 
A espiritualidade cria uma linguagem e um estilo cultural característico. 
Possui sua sabedoria acumulada e seus personagens sábios, seus heróis e 
suas histórias, seus livros e lugares sagrados, seus caminhos intuitivos e 
escolhidos para encarnar a vida de Cristo e para ensinar como realizar tudo 
isso. Está enraizada em uma comunidade viva de fé. 

Tudo isso se revelou em nossa história marista ao longo dos dois 
últimos séculos. Esse tempo não é muito em termos eclesiais, apenas um 
par de séculos. Embora seja uma tradição nova, a espiritualidade marista 
não teve início num gesto repentino, aparecendo magicamente como 
criptonita cósmica que surgiu de um planeta espiritual desconhecido. 
Como qualquer novo movimento espiritual, carregou consigo o que o 
tinha precedido. Na verdade, é isso que ajuda a formar todos os fun-
dadores. Como outros movimentos, sua novidade consistiu em como 
Marcelino extraiu de variadas fontes de um jeito diferente e inovou em 
outros, para enfrentar novas necessidades e novos contextos com perti-
nência e eficácia. A tradição carmelita foi uma das que o influenciaram, 
apesar de ser menos citada que outras como a sulpiciana, a salesiana, a 
franciscana ou a inaciana.

Em seguida, como ocorre com vários novos movimentos espiri-
tuais na Igreja que nunca parecem durar mais do que uma ou duas ge-
rações (é o destino de muitas), nós Maristas, em período muito curto, 
desenvolvemos literatura, identidade própria forte, sabedoria crescente e 
intuições aprovadas que poderiam ser ensinadas para a geração seguinte 
e apropriadas por ela, e que poderia inspirá-la com o amor de Jesus e 
levá-la a compartilhá-lo eficazmente. Nas três décadas que se seguiram 
à morte de Marcelino, quando houve um crescimento exponencial de 
oito vezes nas dimensões da comunidade – sendo que a maioria dos no-
vos membros não conhecia Marcelino ou o grupo fundador –, tudo se 
desenvolveu de modo bastante promissor. Mesmo assim, isso era muito 
incipiente antes dos anos 1870. A dispersão pelo mundo, que ocorreria 
poucas décadas depois, lançaria sementes maristas de modo amplo e pro-
fundo. Isso garantiu que o jeito marista rapidamente se desvinculasse de 
restrições culturais e sociais de determinada época e região.
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Somente mais de um século depois o termo “espiritualidade maris-
ta” começou a ser usado com alguma frequência. Quando isso se deu, 
aconteceu de modo bastante natural, realmente orgânico, quase sem 
provocar comentários. Quando Irmão Charles Howard, então superior 
geral, publicou sua primeira circular especificamente sobre o assunto 
em 1991, o verdadeiro conceito de espiritualidade marista foi recebi-
do como fato consumado. As pessoas estavam mais interessadas em ver 
como ele a definiria. Com todo o respeito a esse sábio líder marista, sua 
definição foi um tanto lugar-comum. Ele ofereceu, entretanto, uma ja-
nela para observar como o jeito marista de seguir o evangelho estava sen-
do vivido e expressado em muitas culturas e países. As consistências e as 
ênfases eram gritantes. Naturalmente, havia uma crescente e rica coleção 
de outros documentos maristas e projetos de pesquisa que estavam se 
desenvolvendo antes e em seguida do Vaticano II. Embora possam não 
ter usado o termo exato “espiritualidade marista”, eles estavam criando e 
compartilhando conceitualizações e uma linguagem cativante para iden-
tificar o jeito marista de ser.

Foram necessárias mais uma ou duas décadas para que essas carac-
terísticas fossem aprimoradas e refinadas, pelo menos em termos da lin-
guagem utilizada para descrevê-las. Isso se deu perto do final da primeira 
década deste século. Em 2008, quando o texto de referência intitulado 
Água da Rocha: espiritualidade marista fluindo da tradição de Marceli-
no Champagnat veio a público, foi como um momento divisor de águas 
para você e para mim como Maristas. Pela primeira vez em mais de um 
século e meio recebemos de presente uma descrição concisa do que po-
deríamos chamar de espiritualidade marista. O presente inicial viera da 
pena do Irmão Francisco, primeiro sucessor de Marcelino, na circular de 
quatro partes que ele escreveu entre 1848 e 1853. Francisco não usou 
o termo “marista” nem o termo “espiritualidade”. Este último ainda 
não havia sido registrado; o primeiro poderia ter soado para ele como 
condescendência. Estava centrado em Jesus e em levar seu evangelho à 
juventude. Esse era o foco. Para nós é importante manter isso também 
como nosso foco, do modo como o faz Água da Rocha, mas precisamos 
usá-lo agora numa linguagem atualizada e adequada aos contextos con-
temporâneos. É um documento rico.

Os artigos que seguem vão explorar cada uma das seis caracterís-
ticas que Água da Rocha propõe como componentes da espiritualidade 
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marista, na tradição que se criou e cresceu a partir de São Marcelino 
Champagnat. Vale a pena observar que existem hoje várias espirituali-
dades maristas identificáveis, cada uma das quais tem o direito e a res-
ponsabilidade de reclamar esse título, do mesmo modo como existem 
diferentes correntes de franciscanos, inacianos, beneditinos, dominica-
nos ou outras espiritualidades na Igreja. A nossa é a que compartilha-
mos juntos numa comunidade viva de fé que se inspira em Marcelino. 

Água da Rocha nos oferece os seguintes componentes de nossa 
espiritualidade compartilhada: 

- Presença e amor de Deus;
- Confiança em Deus;
- Amor a Jesus e a seu evangelho;
- Do jeito de Maria;
- Espírito de família;
- Espiritualidade de simplicidade.

Não existe nada determinado para sempre e eternamente imutável 
sobre esses traços, nem sobre o número deles, na verdade. Não há uma 
modalidade única segundo a qual fatiaríamos nosso bolo espiritual. Há 
prismas variados que poderíamos usar, outras perspectivas que podería-
mos aplicar. Nunca será sua descrição final e definitiva. 

Na realidade, qualquer tradição espiritual que para de evoluir, de 
inovar, de discernir ou de escrever é uma tradição que não é constan-
temente recontextualizada por sua comunidade de fé viva e que está 
destinada à seção de história da biblioteca da Igreja. O que podemos 
dizer, não obstante, é que os autores de Água da Rocha, durante anos de 
consulta ampla e estruturada em todos os territórios do mundo marista, 
conseguiram refinar algo de enorme valor para nosso tempo.

Os artigos a seguir mergulharão o olhar nesses componentes um 
por um. Vão penetrar fundo nas fontes de cada um, de onde ele veio, 
e em sua aplicabilidade hoje. É de se esperar que o que estamos ofe-
recendo provoque a descoberta de mais nuances, de mais sutilezas, 
porque tudo isso é sinal de vitalidade num movimento espiritual.





1. PRESENÇA E AMOR DE DEUS

Água da Rocha introduz a primeira característica da espiritualidade 
marista, “A presença e o amor de Deus”, num único e curto parágrafo. 
É a mais breve das introduções de texto aos seis olhares propostos pelo 
documento sobre nossa espiritualidade:

Nós, seguidores de Marcelino e de seus primeiros discípulos, 
estamos impregnados do mesmo dinamismo interior. Vivemos 
um modo de ser e fazer, movidos pelo mesmo espírito origi-
nal. Vamos, dia após dia, aprofundando o exercício da presença 
amorosa de Deus em nós mesmos e nos outros. Essa presença 
de Deus se manifesta no sentimento profundo de reconhecer-se 
pessoalmente amado por Deus e na convicção de que Ele nos 
acompanha, bem de perto, em nossa experiência humana (INS-
TITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS, 2007, p. 26).1

Essa descrição, tão rica como inquestionável, apresenta a vida espi-
ritual antes como gentil e suave, com frases como “gradualmente”,2 “dia 
após dia”, “exercício da presença amorosa de Deus”, “ele nos acom-
panha, bem de perto”. Marcelino realmente passou por dias bem mais 
difíceis do que isso. Tantos, se não todos, mestres da vida espiritual pa-
recem ter vivido do mesmo modo, testando caminhos enquanto visavam 
progredir mais profundamente em suas vidas espirituais.

Faz bem para nós reconhecermos que a espiritualidade pessoal de 
Marcelino realmente cresceu e amadureceu: o garoto de 12 anos impres-
sionado com o heroísmo de sacerdotes fugitivos, o seminarista menor 
idealista de 16 anos, o ordenando inspirado de 27 anos, o coadjutor 

1 INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Água da Rocha. Roma: Casa Geral, 
2007. n. 16. A partir desse ponto, citada como Água da Rocha.

2 A versão em português de Água da Rocha, diferentemente das outras versões, 
não traz essa expressão. A inglesa tem gradually, a espanhola gradualmente, a 
francesa progressivement. [n.e.]
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incansável de 32 anos, o fundador de 50 anos atacado pelo câncer. Pre-
cisamos vê-lo com outro olhar. Longe da imagem fantasiosa do bebê 
Marcelino com uma chama acesa sobre seu berço qual predestinado a 
uma santidade especial, como nos faria crer a hagiografia forçada do Ir-
mão Jean-Baptiste Furet, Marcelino era igual a cada um de nós, com sua 
necessidade de descobrir, refletir, discernir, se enganar e mudar. No final 
das contas, a mudança à qual todos somos chamados é fundamental, 
é orientação de definição dos rumos da vida do coração e do espírito, 
é metanoia (cf. Mc 1,15). Para Marcelino, essa travessia foi por vezes 
tortuosa, até mesmo destruidora. Purificadora, diriam os escritores espi-
rituais clássicos.

Muitos dos obstáculos da jornada pessoal de Marcelino serão vistos 
depois. Primeiro, vamos nos ater à expressão “Presença de Deus”, que 
foi privilegiada com um lugar especial em nossa retórica espiritual maris-
ta desde a época da fundação.

FONTES DA “PRÁTICA DA PRESENÇA DE DEUS”

Podemos sorrir ao ler a ironia de Marcelino numa carta para Irmão 
Avit, então com 19 anos. Esse Irmão de temperamento forte e persona-
lidade implacável tornou-se mais tarde um dos grandes cronistas da his-
tória das origens. Na carta, do início da quaresma em 1839, o Fundador 
sarcasticamente sugere: 

Se a prática da presença de Deus é recomendada por todos os 
mestres da vida espiritual para as pessoas que vivem no mun-
do, ela é com certeza não negociável para um religioso. Tente 
praticá-la algum dia.3

“Vocês podem se perguntar por que eu fico insistindo neste mes-
mo assunto”, escreveu em outra ocasião. “Porque é o alicerce da vida 

3 CHAMPAGNAT, M. Cartas de Marcelino J. B. Champagnat 1789-1840 – 
Fundador do Instituto dos Irmãos Maristas. Brasília: UMBRASIL, 2019, n. 247. 
A partir desse ponto, citada como Cartas.
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espiritual”. O reconhecimento permanente da presença de Deus estava 
no cerne das coisas para Marcelino. Outro de seus biógrafos, o brinca-
lhão Irmão Sylvestre, escrevendo quase quarenta anos após a morte de 
Marcelino, relembrou o homem que esse Irmão tinha conhecido quan-
do era ainda adolescente: “A lembrança frequente da presença de Deus 
sempre foi prática favorita do padre Champagnat. Poderíamos dizer que 
ela era a alma de sua alma”.4

“Prática favorita”, “alma de sua alma”: talvez vejamos isso de 
modo mais surpreendente da própria pena de Marcelino em seu “Testa-
mento espiritual”, que queria nos deixar como nossa herança espiritual. 
Ele iniciou esse documento importante com sua frase de sempre: “Aqui, 
na presença de Deus”. Em seguida, mais adiante, ao começar a falar 
especificamente sobre a vida espiritual dos maristas, lemos as seguintes 
palavras: “Peço a Deus e desejo de todo meu coração que vocês perse-
verem fielmente no santo exercício da presença de Deus. Ela é a alma da 
oração, da meditação e de todas as virtudes”.5

Como são fortes essas palavras!
O “exercício” ou a “prática” da “presença de Deus” era uma coisa 

vista, na época, quase como sinônimo de toda a vida espiritual de uma 
pessoa. Um livro popular trazia esse título com todas as letras: Prática 
da presença de Deus. A obra deve ter atraído especialmente Marcelino 
porque ela oferecia uma espiritualidade excepcionalmente acessível, afe-
tiva e permanente. Escrito por um carmelita descalço, Irmão Lourenço 
da Ressurreição (1614-1691), o livro foi elaborado após a morte do 
frade por uma das muitas pessoas às quais ele oferecia direção espiritual. 
Acontece que essa pessoa era o vigário geral da Arquidiocese de Paris e 
isso deve ter influenciado o sucesso da publicação do livro.

Irmão Lourenço, ex-soldado, tornou-se carmelita depois de uma 
significativa experiência de vida e não quis ser ordenado: contentou-se 
com ser cozinheiro durante quarenta anos, lavador de louça e fabricante 

4 IRMÃO SYLVESTRE. Relatos sobre Marcelino Champagnat. Brasília: 
UMBRASIL, 2014. p. 283.

5 FURET, J.B. “Testamento Espiritual de Marcelino Champagnat”. In: FURET, 
J.B. Vida de São Marcelino José Bento Champagnat. São Paulo: Loyola, 1999. A 
partir desse ponto, citada como Vida de Champagnat.
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de sandálias num convento de cem membros em Paris. Não porque fosse 
pessoa sem cultura, bem o contrário. Era grande leitor, especialmente dos 
próprios místicos carmelitas tais como Teresa de Ávila (1515-1582) e João 
da Cruz (1542-1591). Nesse contexto, ele usou de uma simplicidade tão 
envolvente para explicar o que significava viver na presença de Deus, que 
era o resultado de sua própria vivência durante décadas. Para ele, isso se 
tornou relacionamento íntimo do coração e conversa permanente entre 
ele e Deus. Sua vida era sua oração e vice-versa.

Para mim, o tempo de trabalho não é diferente do momento 
de oração, e no meio do barulho e alvoroço da minha cozinha, 
com várias pessoas pedindo coisas diferentes ao mesmo tempo, 
tenho uma grande tranquilidade em Deus, como se estivesse 
sobre meus joelhos na Santa Ceia.6

Nós nos recordamos das palavras de Marcelino encontradas na car-
ta que escreveu de Paris, em março de 1838, quando estava ocupado, 
correndo por toda a cidade para solicitar a autorização legal de seus 
Irmãos:

Continuo em Paris, falando ora com uns ora com outros e, mes-
mo assim, minhas andanças fazem adiantar pouco nossa grande 
questão. [...] Ando mais solitário no centro de Paris do que em 
L’Hermitage. [...] Trago todos vocês com muito carinho no 
meu coração.7

Prática da presença de Deus, publicada quase um século antes do 
nascimento de Marcelino, é composta de uma série de dezesseis cartas 
que Irmão Lourenço escreveu para pessoas oferecendo-lhes aconselha-
mento espiritual, com o acréscimo de quatro colóquios que teve com 
padre Joseph de Beaufort, o vigário geral, e algumas de suas máximas. É 
uma pequena obra modesta, ainda disponível. Lourenço insiste com as 
pessoas para se manterem intencional, afetiva e continuamente atentas à 

6 IRMÃO LOURENÇO. Prática da Presença de Deus. Quarta conversação. 
Tradução brasileira acessível em: http://fradescarmelitas.org.br/wp-content/
uploads/2016/04/A_Pratica_da_Presenca_de_Deus.pdf. Acesso em: 8 mar. 2021.

7 Cartas, n. 181.
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presença muito próxima de Deus. Para ele, isso era uma alegria, alegria 
que se perpetua, alegria que produz paz.

Em sua maturidade espiritual, Irmão Lourenço passou a desconside-
rar o valor das disciplinas pessoais, das penitências e até das orações fixas, 
caso elas não servissem para alimentar na pessoa o significado da presença 
amorosa de Deus. Fiquemos com algumas pérolas de sua sabedoria:

Para nos dirigirmos a Deus a cada momento, só necessitamos 
reconhecer que Ele está intimamente presente em nós (p. 07).

Não existe no mundo vida mais doce e deliciosa como a de 
quem mantém uma contínua conversação com Deus. Somente 
pode compreender isso quem a pratica e a experimenta (p. 14).

Que toda a nossa ocupação seja conhecer Deus. Quanto mais 
o conhecemos, mais desejamos conhecê-lo. O conhecimento é 
normalmente a medida do amor. Quanto mais profundo e ex-
tenso for nosso conhecimento, maior será nosso amor. Se nosso 
amor a Deus for grande, o amaremos igualmente nas dores e 
nos prazeres (p. 19).

Devemos reafirmar a nossa vida na realidade da presença de 
Deus por meio da contínua conversação com Ele. Seria vergo-
nhoso deixar de falar com Ele para pensar em insignificâncias e 
bobagens (p. 03). 

Devemos nos fixar firmemente em Deus conversando todo o 
tempo com Ele. [...] Devemos alimentar e nutrir nossas almas 
com essa conversação, e disso deriva grande alegria em ser dele. 
Devemos acrescentar vida à nossa fé. [...] Eleva teu coração a 
Ele durante tua refeição e na companhia. [...] Não há necessi-
dade de bradar em voz alta, Ele está mais perto de nós do que 
podemos imaginar.

Pensa frequentemente em Deus, de dia e de noite, em tuas ocu-
pações, e mesmo em tuas diversões. Ele está sempre próximo de 
ti e contigo; não o deixes só.

Não é preciso arte ou ciência para se ir a Deus, apenas um co-
ração resolutamente determinado a se dedicar somente a Deus 
e a amá-lo.8

8  IRMÃO LOURENÇO. Prática da Presença de Deus.
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A intuição do Irmão Lourenço consistia em ver a espiritualida-
de de modo essencialmente relacional. Um relacionamento amoroso. 
Deus é companheiro, amigo e confidente, o tempo todo ali, em nos-
so íntimo mais profundo. Estamos mergulhados em Deus e Deus em 
nós. “Viver na presença de Deus” era para Lourenço a mesma coisa 
que construir, manter e fazer crescer qualquer relacionamento inter-
pessoal. Para ele, tudo é acolhimento, mas também impulso para fora, 
amor que se propaga e que se compartilha. Para ir a qualquer lugar, 
entretanto, é preciso que seja intencional e conscientemente buscado. 
Naturalmente, dá-se o mesmo com qualquer relacionamento. Quan-
do falamos de “teocentrismo” na espiritualidade marista, é importante 
compreendê-lo não como algo primariamente cerebral ou filosófico, 
mas essencialmente relacional.

Um escritor que, sem dúvida, teve um impacto direto e definidor 
em Marcelino, Francisco de Sales (1567-1622), foi também profunda-
mente influenciado pelos místicos carmelitas. Ele também, como Irmão 
Lourenço, se dedicou a promover a noção de que uma vida espiritual 
intensa não estava limitada a abadias e conventos, a religiosos e clero. 
Essa ênfase numa espiritualidade pessoal e afetiva, junto com a capacida-
de de cada pessoa de nutri-la, foi característica importante do século da 
“Reforma Católica”, que se seguiu ao Concílio de Trento. Mais tarde, 
rotulamos o que se definiu como a “escola francesa de espiritualidade”, 
termo até certo ponto equivocado, mas que reconhece que os impul-
sionadores e influenciadores desse renascimento espiritual eram de fato 
franceses. Entre eles, ficaram familiares São Vicente de Paulo (1581-
1660) e São João Batista De La Salle (1651-1719), e talvez outros me-
nos familiares para alguns, como Pierre de Bérulle (1575-1629), Ma-
dame Acarie (1566-1618), Jean-Jacques Olier (1608-1657), São João 
Eudes (1601-1680) e Santa Joana Francisca de Chantal (1572-1641). 
Nossa espiritualidade marista cresceu diretamente desde esse ambiente. 
Todos esses mestres espirituais e outros eram conhecidos de Marcelino. 
Eles os ajudaram a estruturar e a refletir a experiência da presença de 
Deus em sua vida e no modo como ele a ensinou para os outros. Um 
gigante entre eles e que possivelmente exerceu maior impacto em nosso 
eixo da espiritualidade marista foi São Francisco de Sales.
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A primeira grande obra de Francisco de Sales, Filoteia ou Introdução 
à vida devota, foi projetada para o grande público. Ela pretendia pro-
mover o significado da presença de Deus no dia a dia. A segunda obra, 
Tratado do amor de Deus, levava seus leitores a uma experiência pessoal 
mais profunda de Deus. Vamos nos aprofundar mais na espiritualidade de 
Francisco de Sales e em como ele influenciou o que passou a ser chamado 
de espiritualidade marista. Basta dizer aqui que sua tese essencial era que 
ele entendia o amor de Deus como algo impresso no coração humano 
como seu desejo fundamental. O itinerário da vida espiritual de uma pes-
soa é a viagem de descoberta de como preencher esse desejo e se tornar 
extaticamente consumido pelo amor libertador e irresistível de Deus. Na 
verdade, o livro foi concebido como comentário do Cântico dos Cânticos, 
poema épico de amor. A única resposta a esse amor é amar em retribuição, 
a fim de se tornar uma pessoa amorosa.

Os estudos de Marcelino no seminário o levaram a ser muito influen-
ciado pelos escritos do jesuíta espanhol Alonso Rodriguez (1526-1616), 
cujo livro único, Prática da perfeição cristã e religiosa, foi amplamente 
lido e estudado no século XVII, e do jesuíta francês Jean-Baptiste Saint-
-Jure (1588-1657), autor mais prolífico e famoso diretor espiritual. Am-
bos exploraram a “prática da presença de Deus”, embora não do mesmo 
modo. De Rodriguez, Marcelino ele aproveitou o conceito de que “[...] 
o mundo inteiro está pleno de Deus, como ele é, de modo que as pessoas 
podem imaginar-se no meio deste oceano infinito de Deus, rodeado por 
ele, como uma esponja no meio do mar”.9

Embora Marcelino tivesse aproveitado muito de Rodríguez, no 
plano místico foi muito mais orientado por Saint-Jure, por quem pare-
cia sentir-se mais atraído. Marcelino era contemplativo, por tendência 
natural e por opção consciente. Bastante ironicamente, esse homem ex-
tremamente pragmático não teve uma abordagem especialmente prag-
mática ou automática em relação a sua vida espiritual. Para Marcelino, 
não se tratava de galgar alguma escada de santidade ou de ser cumpridor 
de deveres, não no que fazia, mas antes com quem ele se relacionava. A 
partir dos escritos de cada um dos três Irmãos, Francisco, Jean-Baptiste 

9 RODRIGUES, A. Exercício de perfeição e virtudes cristãs. v. 5. Lisboa: União 
Gráfica, 1946. (Tratado 6, cap. 2).
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e Sylvestre, ficamos sabendo que um dos versículos da Escritura que ele 
mais repetia era At 17,18: “Nele vivemos, nos movemos e existimos”.

Sylvestre nos conta que Marcelino se sentava frequentemente me-
ditando o Salmo 139:

Vendo-o tranquilo, sereno e recolhido, dava para perceber que 
se mantinha na presença de Deus. Recordo que, ao iniciar a me-
ditação, às vezes, o Fundador começava com as palavras: Quo 
a facie tua fugiam? (Aonde irei para estar longe do teu espíri-
to) [...] Pronunciava a frase com tom de voz tão compenetra-
do e solene, que produzia sentimentos inexprimíveis na alma, 
induzindo-nos a tão profundo recolhimento, que percebíamos 
apenas a respiração uns dos outros.10

Na linguagem da época, essa abordagem era mais mística do que 
ascética. Nisso, ele se diferenciava, em certa medida, de seu biógrafo, 
Irmão Jean-Baptiste.

Infelizmente, Jean-Baptiste, apesar de tudo o que lhe devemos como 
cronista e como biógrafo, pode ser criticado pelo modo como reinter-
pretou a espiritualidade que Marcelino implantou na primeira geração de 
Maristas. Na segunda parte da Vida do Padre Champagnat, dedicou vinte 
e quatro capítulos para descrever o caráter e as características pessoais do 
Fundador. Seu objetivo ao fazer isso era esboçar o Marista ideal, apresen-
tar Marcelino como um modelo do que seria viver como Marista. Um dos 
capítulos foi dedicado a dizer “como o padre Champagnat se comportava 
na presença de Deus”. Uma rápida análise textual desse capítulo revela 
que Jean-Baptiste baseou quase todo ele numa seção de um dos cadernos 
do Irmão Francisco, que, por sua vez, parece ter escrito suas anotações a 
partir de uma palestra ou de palestras dadas por Marcelino sobre o tema 
da presença de Deus, parte das quais obviamente Marcelino extraiu dire-
tamente de Rodriguez e Saint-Jure. Sem dúvida, enquanto ele melhora a 
elegância e a redação das anotações de Francisco, ele muda suas ênfases. 
Ele apresenta a “prática da presença de Deus” apenas como um conjunto 
de práticas, de coisas a serem feitas. Além disso, quando ele aborda a ideia 
de Marcelino sobre Deus estar “em toda parte”, ele usa a frase “Deus 

10 IRMÃO SYLVESTRE. Relatos sobre Marcelino Champagnat, p. 283.
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me vê”, que não se encontra em nenhum lugar evidente nos escritos que 
possuímos de Marcelino. Jean Baptiste a oferece como algo embaraçoso. 
Quer dizer, a prática da presença de Deus é útil para manter-nos cheios 
de medo, longe do caminho pernicioso do pecado. Essa não era a ênfase 
primária de Marcelino.

Uma vinheta na biografia do Irmão Jean-Pierre Martinol, o pri-
meiro Irmão a falecer, é mais instrutiva por nos transmitir intuições de 
Marcelino e o tipo de espiritualidade que ele promovia junto aos primei-
ros Irmãos. Ela vem dos primeiros anos em La Valla. O jovem Martinol, 
com 20 anos e mão de obra por alguns anos nessa época, foi integrar a 
pequena comunidade em 1819 ou 1820. Ele ficou impressionado pelo 
modo como os Irmãos ficavam em silêncio por horas toda manhã, e se 
preocupava porque não sabia como conseguiria fazer o mesmo. Vamos 
recorrer à história:

Um dia Jean-Pierre perguntou:

— Padre, podemos rezar para Deus sem falar?

— Sim, mas por que você está me fazendo essa pergunta?

— Porque, toda manhã, vejo você e os Irmãos ficarem quietos 
um tempão, em profunda contemplação, sem dizer uma pala-
vra, mas eu não sei fazer isso, e isso me chateia.

— E o que você faz nessa hora?

— Eu rezo meu terço e digo a Deus: “Eu te entrego meu cora-
ção e eu te amo”. 

— Você pode perfeitamente continuar com essa oração, mas eu 
vou lhe ensinar também como rezar do jeito dos Irmãos.

[...] À pergunta do jovem “Como pode alguém agir sem fa-
lar?”, Marcelino respondeu dando um exemplo da mãe que fica 
olhando ou que pensa no seu filho com amor, sem dizer nada 
para ele. “E você, disse padre Champagnat, você ama o bom 
Deus quando você fica olhando para o crucifixo?” Quando o 
postulante respondeu afirmativamente, Marcelino explicou que 
daquele jeito ele podia rezar para Deus sem falar, cada manhã, 
como os Irmãos faziam.11

11 FURET, J.B. Biographies de quelques frères. (1924). Lyon-Paris: Librarie 
Catholique Emmanuel Vitte, 1924, p. 34.



|  EXPERIÊNCIA DE TRAVESSIA26

A imagem da oração como relacionamento amoroso, como olhar 
amoroso: essa é a atitude do místico, do contemplativo. É revelador que 
Marcelino naquele momento ainda era relativamente jovem, menos de 
30 anos. Sua espiritualidade se aprofundará consideravelmente, como 
veremos, mas sentimos que viver na presença de Deus já é assunto do 
coração para ele.

Outro discernimento vem das anotações do Irmão Francisco, ti-
radas de palestras de Marcelino sobre a “prática de presença de Deus”. 
Em seu caderno de exercícios, Francisco escreveu os cinco meios ou pré-
-condições que ele aprendera com Marcelino para aprofundar o sentido 
da presença de Deus:

- Pureza de coração;
- Oração;
- Silêncio e recolhimento;
- Organize suas atividades de acordo com a vontade de Deus; pro-

cure Deus em tudo;
- Contemple Deus em todas as suas criaturas.

Esses meios são bons e vale a pena ficarmos atentos, mas eles na 
verdade não surpreendem. Podemos pegar um a um e detalhá-los, mas 
provavelmente eles são autoexplicativos o suficiente. Material para livro 
de texto. Mais intrigantes são as frases curtas que Francisco acrescentou a 
cada item, sem dúvida anotando comentários feitos pelo próprio Marce-
lino. Especialmente provocador é que ele anotou, ao lado de “pureza de 
coração”, duas referências: Mt 5 e Cânticos dos Cânticos. A referência 
às Bem-aventuranças é previsível: “Bem-aventurados os de coração puro 
porque verão a Deus”. Mas, Cântico dos Cânticos? Uma celebração de 
um desejo sincero de um amor jovem. Como poderia esse texto moldar 
ou mudar a imagem que fazemos de Marcelino? Depois da palavra “ora-
ção”, Francisco escreveu “humildade” e o termo francês “douceur”, que 
significa “gentileza, doçura, suavidade”.

Usar a imagem de um relacionamento interpessoal íntimo e amo-
roso para avaliar como Marcelino gostaria que você e eu atinjamos o sig-
nificado de Deus em nossas vidas é, talvez, o meio mais adequado para 
avaliar o legado espiritual que ele nos deixou. Todos nós tivemos nossos 
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relacionamentos e nos apaixonamos. Sabemos como é a atração inicial, 
o primeiro pulsar, o amor jovem. Mas sabemos que há muito mais, que 
precisa ser muito mais. Sabemos que um relacionamento não significa 
essencialmente fazer coisas ou dar provas. Isso não é seu alicerce. Entre-
tanto, se estivermos amando, vamos querer fazer muitas coisas, dedicar 
tempo, considerar prioridades, impor-nos livremente regras. Do mesmo 
modo, sabemos que um relacionamento feito para durar não pode ser 
construído senão com total honestidade e doação de si mesmo, o que 
as Escrituras decidem chamar “pureza de coração”. Sabemos ainda dos 
altos e baixos que vivenciaremos, das dores do coração, dos desgostos, 
talvez dos momentos de dúvida, e das horas de perdoar e de renovar 
compromissos. Intensidade. Tudo isso ocorreu na caminhada espiritual 
de Marcelino e seus frutos colaboraram na formatação da espiritualidade 
específica que hoje chamamos de marista.

INFLUÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DE SALES

Para compreender a espiritualidade de Marcelino e o legado de sua 
tradição espiritual precisamos avaliar os fundamentos espirituais propos-
tos por São Francisco de Sales. Se não entendermos Francisco de Sales, 
não entenderemos Marcelino Champagnat.

Isso não significa sugerir que Sales foi a única influência que mol-
dou Marcelino e a forma como entendeu em sua vida “a presença e o 
amor de Deus”. Já mencionamos alguns outros. Houve mais em adição 
a esses, sobretudo a influência formadora de sua família até os 15 anos, 
e outros personagens da Pós-Reforma europeia que ele leu, como San-
to Afonso de Ligório (1696-1787). A espiritualidade que emanava de 
Le Puy foi igualmente definidora para Marcelino, reconhecendo que 
sua região natal pertencia à essa diocese e que a órbita de suas corren-
tes espirituais até o período napoleônico sofria influências como de São 
Francisco Régis (1597-1640) e da espiritualidade das Irmãs de São José, 
que mantinham uma comunidade em Marlhes e às quais pertenciam a 
tia e a tia-avó de Marcelino, que precisam ser mencionadas. Os escritos 
da Irmã espanhola e mística Maria de Ágreda (1602-1665) significaram 
muito para ele mais tarde.
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Na verdade, o contexto espiritual da época, como de todas as épo-
cas, era complexo e heterogêneo. É inadequadamente simplista falar de 
espiritualidade francesa ou da escola de espiritualidade francesa. Havia, 
por exemplo, jansenistas ou pelo menos ênfases rigoristas e ascéticas sen-
do propagadas por alguns grupos. Havia uma corrente de pensamento 
pessimista agostiniano que realçava a nulidade perante Deus e que, às 
vezes, era distorcida para uma autoabnegação doentia. Havia ainda vo-
zes que clamavam pelo revisionismo: vamos retornar ao que existia (ou 
imaginavam existir) antes de cortarem a cabeça do rei. Essas correntes 
rigoristas e restauracionistas certamente passaram pelo seminário em 
Lyon quando Marcelino estava lá, mas ele as evitava.

Uma razão para ter feito assim foi sua atração pelo que Francisco 
de Sales tinha para dizer.

Muitas famílias espirituais, além de nós Maristas, têm forte cor-
rente sanguínea espiritual salesiana correndo em suas veias. As Irmãs 
da Visitação, que Francisco de Sales fundou junto com Santa Joana 
Francisca de Chantal e em cuja Regra Marcelino se inspirou ao redigir 
a dos Irmãos Maristas, as Irmãs Passionistas fundadas por São Paulo 
da Cruz, os Salesianos de Dom Bosco, os Oblatos de São Francisco 
de Sales, os Fransalianos, e as Irmãs de São Francisco de Sales são só 
alguns exemplos. Mesmo assim, cada grupo tem ênfases espirituais, 
linguagem, tradição e cultura próprias. Seus fundadores se sentiram 
atraídos pelas visões de Francisco de Sales, em diálogo com seus con-
textos específicos e suas prioridades pastorais. Cada família espiritual, 
ao ganhar consistência, desenvolveu uma espiritualidade compartilha-
da cheia de significado para seus membros e para o modo de cada uma 
participar da missão de Deus. 

O que, em particular, cativou Marcelino em Francisco de Sales?
A atitude espiritual mais óbvia com a qual poderíamos começar 

deve ser a humildade. Exatamente quase todos os mestres da vida espiri-
tual, desde os padres e madres do deserto e os que vieram depois, enfa-
tizaram a humildade como fundamento da vida espiritual. Antes deles, e 
na verdade antes de Jesus, as Escrituras hebraicas davam grande impor-
tância a essa atitude do coração. Naturalmente, sem discussão.

Ou poderíamos pensar na simplicidade, que efetivamente fazia par-
te do novo conceito que Francisco de Sales promoveu para alimentar a 
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vida espiritual e que se tornou fundamental em nossa própria tradição 
marista. Sem dúvida, é uma das seis características de nossa espiritualida-
de listada por Água da Rocha e que vamos analisar abaixo. Mas vamos 
dedicar nossa atenção à indiscutivelmente mais negligenciada, ou talvez 
menos bem compreendida, das “três violetas”, a modéstia.

É óbvio que, enquanto Marcelino possa ter cunhado a metáfora 
das “violetas” para descrevê-las, dado seu uso do imaginário colorido 
que trouxera da vida rural e da natureza, as próprias inclinações espi-
rituais vieram diretamente de Francisco de Sales. Contudo, este tinha 
outra palavra francesa, douceur, para a terceira violeta. Esse termo tem o 
significado de gentileza, doçura, leveza na comunicação, simpatia.

Mestre de obras durão, como ele admitia ser, é curioso que Mar-
celino fosse levado a uma atitude espiritual tão essencialmente gentil 
e suave. Esse fato é muito revelador do senso de Deus em sua vida e 
de seu relacionamento pessoal com Deus, um Deus gentil e amoroso. 
Um Deus transmissor de vida mais do que um Deus sabotador de vida. 
Um Irmão dos primeiros tempos, Dacien, que era jovem ainda quando 
conheceu Marcelino, nos abre uma janela para isso em um testemunho 
tomado quase cinquenta anos após a morte do Fundador: “Seu tom de 
voz e seu olhar penetrante e às vezes severo sempre me intimidaram, 
mas no confessionário eu nunca ouvia a voz do mestre, apenas o tom 
amoroso do mais gentil dos pais”.12

No discernimento espiritual convencional, os primeiros passos da 
jornada espiritual de uma pessoa são conhecidos como “estágio purgati-
vo”. Foi assim que ensinaram a Marcelino. É o que ele deve ter lido em 
Rodríguez, Saint-Jure e outros. Esse estágio é o período para se livrar de 
tudo o que atrapalha futuros progressos. “Mortificação de todos os sen-
tidos” era expressão comumente usada na época e, na verdade, por um 
tempo muito mais longo. Literalmente, matar os sentimentos. Quantas 
pessoas não tiveram seu bem-estar psicoemocional paralisado e aleijado 
por diretores espirituais que compreenderam mal esse conceito ou que 
o impuseram sem rodeios? Essa nunca foi a abordagem de Marcelino. 
Ao contrário, há inúmeros exemplos de sua bondade, paciência, com-

12 CARAZO, A. Témoignages sur Marcellin Champagnat, Enquête Diocésaine, out. 
1888 a dez. 1890. Roma: Casa Geral, 1991.
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preensão e animação, em especial para com os Irmãos mais jovens. Passo 
a passo e se faz uma boa jornada. Por essa razão, ele sentiu atração pela 
ideia das “pequenas virtudes” de Francisco de Sales e as adotou.

Isso não quer dizer que Francisco de Sales era qualquer tipo de 
piegas tolerante que fraquejava na necessidade da disciplina e decisão na 
vida interior. Ele se baseava tanto na experiência pessoal e na sabedoria 
do tempo, em gigantes como Teresa de Ávila, João da Cruz e Catarina 
de Sena (1347-1380), para confirmar a necessidade de mudança radical 
e exigente para acontecer progresso na vida espiritual. Pode ser a traves-
sia dura e obscura algumas vezes, mas não é por aí que se começa. Não 
está aí o ponto de partida. Essa é a chave.

Para Francisco de Sales tudo é, antes, questão do coração. E o 
coração é sempre questão do desejo. Desejo não é algo que se deva 
temer ou negar. Precisa ser tratado amigavelmente, não esmagado. Na 
verdade, desejo é a chave para se compreender a condição humana, 
feita essencialmente à imagem de Deus. Mais tarde, Teresa de Lisieux 
(1873-1897), outra carmelita, vai escrever nesse mesmo espírito. Todo 
desejo é, no fundo, desejo pelo amor, e o amor é Deus. Isso é o amor 
para Francisco de Sales. Isso arrebatou Marcelino. Ele foi intuitivamente 
atraído pela visão de que crescer em santidade não significa, em primeiro 
lugar, esforçar-se em busca da perfeição por meio de atos disciplinados 
ou mortificação, jejum e horas de oração, ou submeter-se a provações de 
diferentes modos. Essa era a premissa implícita.

Francisco de Sales ensinou que o desejo de amar a Deus está gra-
vado no coração humano como seu desejo primordial. Ele o descreve 
quase em termos eróticos: sedutor, irresistível, apaixonante. A jornada 
da vida espiritual de alguém deveria ser totalmente vinculada a esse amor 
que é Deus, e não consumida por ele. Em Tratado do amor de Deus, o 
autor buscou sobretudo em Cântico dos Cânticos imagens para descre-
ver essa jornada. Crescer em santidade é questão de se apaixonar mais 
profundamente e, então, responder com amor. Deus, escreve em Intro-
dução à vida devota, não vê a perfeição consistir “na multiplicidade de 
atos que não nos agradam, mas por que e como os fazemos, [...] agindo 
no amor, mediante o amor e por amor”. A resposta final seria tornar-se 
uma pessoa amorosa, porque uma experiência genuína de amor em Deus 
não pode provocar qualquer outra resposta.
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Defrontamo-nos agora com a sutil, mas profunda diferença entre 
quem é induzido, obcecado ou fanático e quem é amante. A intensida-
de do fanático está presa em si mesmo e na autoperfeição; a do amante 
se vincula ao outro e nele coloca o foco. Neste nos deparamos com a 
“modéstia” como sua própria essência: atitude de não se impor sobre o 
outro, de não ser ruidoso ou chamar a atenção para si, de não controlar 
ou possuir, mas de procurar dar vida ao outro. Tanto o fanático como 
o amante vão vencer longas distâncias, expor-se a muitos riscos e ser 
levados a exercitar a disciplina e as restrições, mas com intenções muito 
diferentes e para atingir objetivos bem diversos.

PRESENÇA E AMOR DE DEUS: DIMENSÕES GÊMEAS 
JOANINAS DA ESPIRITUALIDADE MARISTA

Não nos surpreende que Marcelino, tão atraído pelas intuições de 
São Francisco de Sales, se sentisse em casa com os escritos joaninos, em 
especial com a 1ª Carta de João. Nessa hora, vemos o recurso compul-
sório de Marcelino à Bíblia. Em duas circulares que escreveu no início 
de 183613 e 1837,14 quando já era uma pessoa espiritualmente avançada 
nos últimos anos de sua vida, as palavras de João e suas próprias palavras 
se misturam indistintamente. “Caríssimos”, assim se dirige aos Irmãos. 
“Meus amados, meus caríssimos Irmãos, vamos nos amar uns aos ou-
tros”. Continua, em ambas as cartas, a falar de sua terna dedicação a 
eles, do modo como seu coração lhes é devotado, de seu sincero desejo 
de bem-estar espiritual, emocional e físico deles. “Meus queridos e bem-
-amados, vocês são o objeto contínuo da minha terna solicitude. Todos 
os meus anseios e votos têm em mira sua felicidade”. Essas são palavras 
de alguém que, em termos salesianos, foi consumido pelo amor e não 
consegue fazer nada além de querer compartilhá-lo. Quatro anos mais 
tarde, no Testamento Espiritual, encontramos mais ou menos as mesmas 
palavras.

13 Cartas, n. 63. Circular aos Irmãos, 19 de janeiro de 1836.
14 Cartas, n. 89. Circular aos Irmãos, janeiro de 1837.



|  EXPERIÊNCIA DE TRAVESSIA32

Podemos imaginar Marcelino sentado frequentemente com a 1ª 
Carta de João, permitindo que essas palavras da Escritura se tornassem 
suas próprias palavras, seu próprio eu: “Quem não ama, não chegou a 
conhecer a Deus” (4,8); “Seremos semelhantes a ele, porque o veremos 
tal como ele é” (3,2); “Esta é a mensagem que ouvistes desde o início: que 
nos amemos uns aos outros” (3,11); “Deus é amor. E ele amou primeiro 
Deus é amor: quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus 
permanece nele” (4,16); “No amor não há medo” (4,18).

Por conseguinte, na espiritualidade marista, “presença de Deus” 
e “amor a Deus” devem andar juntos. É um equívoco, talvez, usar a 
expressão “prática da presença de Deus” se ela implicar alguma atitude 
ou atividade ou disciplina que não seja integralmente vinculada a uma 
relação amorosa. É igualmente importante que “presença de Deus e 
amor” seja nomeada como a primeira das seis características da espiri-
tualidade marista, porque tudo o mais provém dessa dupla experiência. 
Nosso relacionamento com Deus, e de Deus conosco, está na fonte do 
que queremos fazer ou ser.

Marcelino Champagnat foi também atraído pela abordagem “pé 
no chão” de Francisco de Sales. Nisso, eles pareciam ter tendências mui-
to semelhantes: levados intuitivamente para a vida interior, mas sempre 
procurando como isso é traduzido na prática diária. Ambos enfatizavam 
a dimensão “encarnacional”. 

Por isso, como Irmão Lourenço, vemos Francisco de Sales defen-
der uma atenção plena em Deus, na verdade, um colóquio sem inter-
rupções com Deus na atividade diária. Francisco de Sales chamava essa 
atitude de fazer “breves retiros” ao longo de cada dia:

Ao longo do dia, tão frequentemente quanto for possível, colo-
que-se na presença de Deus. [...] “Onde você está, minha alma? 
Nosso verdadeiro lugar é estar com nosso Deus”. [...] Lembre-
-se, então, de retirar-se na solidão de seu coração, mesmo que 
fisicamente esteja executando suas tarefas. [...] Nosso Senhor 
inspirou Catarina de Sena a fazer, de certo modo, um peque-
no oratório interior dentro da alma; nele, em meio a todo o 
trabalho exterior, ela podia retirar-se mentalmente e usufruir de 
sua santa solidão. [...] Então, concentrar-se muitas vezes nesse 
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retiro de seu coração para você conseguir vivenciar de coração 
para coração conversas com Deus.15

Não se trata de algo feito por obrigação, mas que se deseja do 
fundo do coração:

Nós nos retiramos em Deus porque nós desejamos ardentemen-
te por Deus; nós o desejamos com ardor porque nos retira-
mos em Deus. [...] Então, eleve seu espírito com frequência até 
Deus... Milhares de vezes por dia, fixe seu olhar interior em sua 
bondade, estenda sua mão para ele como uma criança faz com 
sua mãe.16

Aqui, ele faz eco a Saint-Jure:

Temos de nos retirar dentro de nós mesmos. E lá experimentar 
a essência divina que invade nossa alma e corpo e nos preen-
che inteiramente... Precisamos nos deixar ser tomados por um 
respeito profundo, por uma humildade intensa... Ficamos em 
estado de admiração. Nós adoramos, bendizemos, louvamos e 
glorificamos esse Deus por toda a sua bondade.17

Isso é, ele escreveu, “sentir Deus dentro de nós mesmos”. Essa 
atenção total e imanência não são conceitos difíceis de se entender para 
quem está apaixonado. É natural pensar frequentemente e se sentir an-
sioso para ficar junto da pessoa amada. Então, uma grande atenção é 
necessária: 

Primeiro, precisamos ter compreensão de que a presença de 
Deus é universal; isto é, que Deus está em toda parte, e em 
tudo, e que não existe lugar, nem nada neste mundo, livre da 
santa presença de Deus, de modo que, assim como os pássaros 
sentem o ar continuamente em suas asas, do mesmo modo não 
nos deparamos com a presença de Deus sempre e em todo lu-

15 FRANCISCO DE SALES. Filoteia ou Introdução à vida devota. Petrópolis: 
Vozes, 2018, parte 2, cap. 12.

16 Idem, ib.
17 SAINT-JURE, J.-B. De la connaissance et de l’amour de Notre Seigneur Jésus-

Christ. Lyon: Périsse Frères, 1860, livro 3, cap. 7, 4.
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gar. Essa é uma verdade que todos estamos prontos para aceitar, 
mas nem todos estamos atentos a sua importância na mesma 
proporção e deslizamos no desleixo e na irreverência.

Na primeira Regra oficial dos Irmãos Maristas, publicada em 1837, 
para o “método de oração” Marcelino extraiu diretamente do método 
de Francisco de Sales de se estar continuamente com o pensamento em 
Deus, tendo consciência dele permanentemente.

Para nos dispormos a fazer bem a meditação, precisamos viver 
continuamente na presença de Deus [...], de modo que nossa 
alma esteja sempre pronta a se unir a Deus, a ficar perto dele; 
de outro modo, tudo ficará difícil e muito tempo será perdido 
ao tentarmos nos concentrar para o tempo da meditação. Os 
mestres espirituais chamam a essa presença contínua de Deus de 
preparação remota para a meditação.18

Na verdade, nessa seção sobre o método de oração dos Irmãos, essa 
é a primeira coisa mencionada, usando a expressão exata de Francisco de 
Sales: “a presença contínua de Deus”. Sem dúvida, Marcelino sabia per-
feitamente o que o santo tinha escrito sobre desenvolver essa consciência 
permanente de Deus: “Sem isso, não pode haver vida contemplativa, e 
até a vida ativa será mal vivida”.19 Assim, a Regra de 1837 dos Irmãos 
Maristas manteve essa expectativa em relação aos Irmãos:

Eles não se contentarão com essa meia-hora de meditação, 
mas se esforçarão para continuá-la durante as atividades do dia, 
atentos à presença de Deus e fazendo muitas pequenas orações 
espontâneas.20

Em carta ao vigário geral de Lyon, Jean Cholleton, seu antigo pro-
fessor de Teologia Moral e mais tarde companheiro Marista, Marcelino 

18 INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Règles des Petits Frères de Marie. 
Lyon: F. Guyot Libraire, 1837. p. 67-68.

19 Introdução à vida devota, parte 2, cap. 12. Tradução em português disponível 
em: História Marista – Champagnat.

20 INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Règles des Petits Frères de Marie. 
Lyon: F. Guyot Libraire, 1837. p. 16.

https://champagnat.org/pt/biblioteca/historia-marista/
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escreveu em termos realistas sobre o que aconteceria a alguém que ne-
gligenciasse cultivar um senso de recolhimento e retiro em sua vida: “O 
peixe não pode viver muito tempo fora da água”.21

Algumas das melhores explicações do que “a presença e o amor 
de Deus” significavam para Marcelino chegaram até nós pela pena de 
seu primeiro sucessor, Irmão Francisco. De caráter, temperamento, in-
teresses e habilidades bem diferentes de Marcelino, mesmo assim Fran-
cisco conseguia se ver como “cópia viva” do Fundador, e insistia junto a 
seus coirmãos para permitirem que padre Champagnat “brilhasse através 
deles”. O que ele visava desenvolver nessa segunda geração marista, a 
maioria da qual tinha se formado dez anos após a morte de Marcelino 
e não tinha conhecido o Fundador pessoalmente, era a integridade e a 
consistência de sua espiritualidade compartilhada. Ela devia ser rica na 
afetividade, na mística e na espiritualidade do coração, tão características 
em São Francisco de Sales.

Irmão Francisco, diferentemente de Marcelino, era escritor. Temos 
centenas de suas cartas pessoais, muitos de seus cadernos de anotações e 
diários, que ele redigia com frequência, e, naturalmente, seus comunica-
dos oficiais como superior geral. Numa de suas circulares para os Irmãos, 
que ficou conhecida como circular Sobre o espírito de fé, encontramos 
uma tentativa estruturada e deliberada de traçar um esboço do que hoje 
chamaríamos de espiritualidade marista. Francisco teve a intenção cons-
ciente de descrever o que deveria ser diferenciador em quem decidisse 
seguir a caminhada de Marcelino para Deus.

O próprio Francisco era homem de vida interior profunda, o que 
evidentemente fora alimentado nele por Marcelino. Sobressai em seus 
escritos uma espiritualidade predominantemente afetiva, relacional, 
mística, bíblica, orientada para a missão e cristocêntrica. Temos muito a 
dizer sobre a profundidade e a riqueza dessa circular do Irmão Francis-
co, que indicaria o tom de seu governo, mas vamos refletir apenas sobre 
pequenos trechos dela e sobre o que diz a respeito da “presença e do 
amor de Deus”.

21 Cartas, n. 45, versão B, 8 de setembro de 1834.
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O cristão está [...] rodeado e penetrado pela santidade e majes-
tade de Deus: sua providência, [...] seu poder, [...] sua bondade 
e sua misericórdia, [...] sua justiça, [...] sua vontade, [...] “por-
que nele vivemos, nos movemos e existimos” (At 17,28).

Estamos sempre sob o olhar do Deus vivo, [...] que enche o céu 
e a terra com sua imensidão (Jr 23,24) e de cuja divina essência 
nós estamos penetrados por todos os lados.

Os quatro meios para alimentar [o espírito de fé] são: a leitura e 
a meditação frequentes da Palavra de Deus; o espírito de oração; 
a comunhão frequente; e o santo exercício da presença de Deus.

Fiquemos atentos para ver Deus em todas as suas criaturas, 
uma vez que elas são fruto de sua bondade. [...] Mas, aci-
ma de tudo, vamos procurá-lo dentro de nós mesmos, nas 
profundezas de nossos corações, porque é aí que ele reside 
como em seu santuário. [...] Vamos nos retirar, portanto, 
com frequência, nessa cela, nesse templo de nossa alma para 
nela encontrarmos Deus.22

Seus cadernos de anotações e diários pessoais estão repletos de pe-
dras preciosas de sabedoria espiritual, sem dúvida fruto de sua própria 
oração. Seguem algumas passagens:

“Aonde irei para ficar longe de teu espírito? Para onde fugirei 
para me esconder da luz de tua face? Se eu escalar os céus, aí 
estás; se me deitar no abismo, também lá estás presente. Se eu 
for até os confins do mar, também aí tua mão me conduz e tua 
mão direita me segura. As trevas não são escuras para ti e a noite 
é clara como o dia” (Sl 139,7-12). Mas infelizmente, como so-
mos cegos! Passamos toda a nossa vida desatentos de um Deus 
que está presente e de quem somente devemos esperar nossa fe-
licidade e que sozinho deve governar os pensamentos de nosso 
espírito e as afeições de nosso coração. “Ele está no meio de nós 
e nós não o conhecemos” (Jo 1,10).

22 A Circular Sobre o espírito de fé foi publicada em quatro partes entre 1848 e 1853. 
Os trechos citados foram retirados das Partes 1, 3 e 4. IRMÃO FRANCISCO. 
Circular Sobre o espírito de fé. Circulaires des Supérieurs Généraux (1848-1860). 
V. 2. Roma: Maison Génerale des Frères Maristes, 1915. (n. 1, 5 e 11).
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Nada é impossível para Deus. “Recebemos o Espírito dos filhos 
de Deus e clamamos ‘Meu Pai!’” (Rm 8,15). O Espírito Santo 
reza em nós.

Tenham confiança: sou eu; não temam.

É para incentivar confiança em nós que Deus quer que o cha-
memos Nosso Pai. Esse é o nome terno que Jesus nos ensina a 
lhe dar. É desse modo que vocês vão rezar: Pai nosso que estás 
no céu (Mt 6). Quando vocês rezarem, digam: Pai (Lc 11). E 
São Paulo acrescenta que nós recebemos o espírito dos filhos de 
Deus pelo qual clamamos: meu Pai, meu Pai (Rm 8). Porque 
vocês são seus filhos, ele repete, Deus enviou a seus corações o 
espírito de seu filho que faz vocês clamarem: Meu Pai, meu Pai 
(Gl 4). Rezamos, então, a melhor de nossas orações que visa 
apenas a nos difundir sua liberdade dentro de nós, seus filhos 
queridos. Como podemos não confiar? É o Espírito Santo que 
reza em nós.23

De uma das palestras de domingo à noite que ele dava em l’Hermi-
tage em seus últimos anos, depois de se aposentar como superior geral, 
vem esta pérola:

Não nos é suficiente rezar de vez em quando, no correr do dia. 
A oração precisa vir como parte de nosso próprio ser, incorpo-
rar-se dentro de nós, criar raízes em nós, mesclar-se por assim 
dizer com nossa carne e nosso sangue, de modo que, como o 
salmista, nosso coração e nosso corpo possam tremer de amor 
quando pensamos no Deus vivo (Sl 86).

“Tremer de amor” em “coração e corpo”. Imagem poderosa. Ima-
gem de amante.

23 As instruções e anotações do Irmão Francisco estão conservadas em três cadernos 
nos Arquivos Gerais dos Irmãos Maristas, classificados com os números 307, 308 
e 309. IRMÃO FRANCISCO. Carnets d’instructions. (A.F.M 4101. 307-309). 
Roma: Instituto dos Irmãos Maristas, s/d.
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RETRATO DE MARIA SEGUNDO LUCAS 
COMO ARQUÉTIPO DO DISCIPULADO

Os estudantes de línguas ficam confusos com “false friends” [falsos 
amigos], vocábulos que se parecem ou que soam muito parecidos em 
duas línguas diferentes, mas que, na verdade, têm significados distintos. 
Em francês, por exemplo, “magasin” [magazine, loja] nada tem a ver 
com publicação impressa, revista ou periódico (no inglês, magazine); o 
termo francês equivale a “shop” [loja] no inglês.

Outro exemplo: em francês, “actuel” [atual] significa “present, cur-
rent, today’s” [presente, atual, hoje]. Já em inglês, “actual” deve ser 
traduzido por “real, verdadeiro, genuíno”, nada tendo a ver com o “ac-
tuel” do francês.

Às vezes, precisamos tomar muito cuidado ao lidar com esses “false 
friends”. Por exemplo, “embarazada” em espanhol não significa “emba-
raçada, atrapalhada”, mas “grávida”.

As palavras podem ainda mudar de significado ou de uso ao longo 
dos séculos sem mudar sua grafia ou pronúncia. Novamente, podemos 
entender mal um vocábulo cujo significado pensamos saber, porque não 
estamos atentos a sua evolução etimológica. 

“Conversation” [conversação], com a mesma grafia e significado 
em francês e em inglês, diferenciando-se apenas na pronúncia, é uma 
das palavras que mudaram de significado com o correr dos anos, como 
veremos na sequência. Quando Irmão Lourenço da Ressurreição ou São 
Francisco de Sales escreveram no século XVII sobre manter uma con-
tínua “conversation” com Deus como meio para intensificar a presença 
de Deus em sua consciência, não queriam comunicar o significado de 
“prosear ociosamente para passar o tempo”. Naquela época, a palavra 
tinha um significado mais próximo de sua raiz latina “conversatio”. Era 
usada para se referir ao espaço onde alguém reside normalmente ou com 
que ou com quem se vive. A palavra adquiriu o significado de domicílio 
e de relacionamento, e, mais importante, de movimento: 

Literalmente:

• con: com algo ou com alguém; da preposição latina cum;
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• versor: retornar, participar, ocupar-se, encontrar-se ou residir 
com; do verbo depoente em latim).

• o vocábulo resultante em latim é conversatio.

A conversation de uma pessoa no final da Idade Média e início da 
Moderna descrevia seu modo costumeiro de ser e de agir, com a que 
ocupava a maior parte do tempo e com quem se vivia e se comunicava. 
Por exemplo, um monge poderia estar em “conversatio monástica”. 

Quando, ainda no seminário, Marcelino sentou-se para estudar os 
escritos de Pierre de Bérulle, esse é o significado de conversation que ele 
devia possuir para dominar sua leitura. Cardeal Bérulle, que era con-
temporâneo e amigo de São Vicente de Paulo, fundador do Oratório de 
Paris, que introduziu a reforma carmelita na França e que teve grande 
influência na espiritualidade da Europa ocidental, foi marcante na con-
versatio cristã, como ele a descrevia. O pensamento berulliano colaborou 
na implantação da ênfase espiritual do catolicismo francês nos séculos 
XVII e XVIII, os mesmos que, por sua vez, ajudaram a moldar Marce-
lino e a espiritualidade marista, que é seu legado. Os escritos de Bérulle 
tornaram-se um dos elementos básicos dos estudos do seminário.

Pierre de Bérulle propunha que o primeiro direcionamento de Je-
sus consistia em se manter “em conversatio” com as pessoas e com seu 
Pai. Desse modo, ele não queria dizer que Jesus falava muito. Antes, 
queria dizer que Jesus era uma delas, atraído por elas onde quer que 
as encontrasse, envolvido intimamente com elas como sendo um lugar 
normal para ficar e convidando-as a se arriscar a ir com ele a novos lu-
gares. Naturalmente, a interação verbal era elemento importante nessa 
hora, pois possibilitava que o desafio e o discernimento funcionassem, 
mas manter-se “em conversatio” era mais do que isso. Bérulle explica 
que Jesus ultrapassava o exterior, penetrando no âmago dos corações 
das pessoas para libertá-los de tudo o que poderia impedir seu reconhe-
cimento do amor de Deus por elas. Ele usa também a expressão “Jesus 
tinha uma vie voyagère”. Podemos traduzir como “vida de quem não 
para de viajar”. Isso significa que a conversatio de Jesus com as pessoas 
dirigia-se para algum lugar. Para onde ele ia era mais profundo.
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Do mesmo modo que outros que influenciaram na fundação da 
“escola francesa” de espiritualidade, Bérulle sentia especial atração pe-
los textos bíblicos joaninos. Como sabemos, o Evangelho de João está 
estruturado em torno dos encontros de Jesus com pessoas – Nicodemos, 
a samaritana, o homem doente na piscina de Betsáida, a mulher adúlte-
ra, o homem cego, Marta e Maria, e mais especialmente seus discípulos 
mais próximos – que acabaram tornando-se suas “amigas”. Definitiva-
mente, no quarto Evangelho, Jesus as leva para sua própria morada, a 
casa do Pai, sua própria família, para dentro de sua conversação pessoal 
com seu Pai, tão esplendidamente apresentada no que costumamos cha-
mar de discurso da última ceia. O discípulo amado ao pé da cruz, que 
simboliza todos nós, torna-se o próprio irmão de Jesus. As pessoas des-
ses encontros, cada uma delas espiritualmente cegas, sedentas, aleijadas, 
confusas ou descrentes, são aquelas com quem Jesus “conversa e viaja”. 
Sua conversatio com elas é transformadora.

Desde nossas origens maristas, podemos constatar que Marcelino 
oferecia a seus seguidores um convite semelhante para dar início a uma 
intimidade transformadora e permanente com Deus. O convite era para ir 
morar em Deus e para criar uma vívida consciência do Deus vivo. Vamos 
fazer uma nova imersão nos textos do Irmão Francisco para encontrar 
uma informação clara do tipo de intuições espirituais que Marcelino es-
timulava, atentos tanto à imanência como à afetividade delas. Em seus 
cadernos de anotações, Francisco intercala os resultados de suas próprias 
meditações com ideias e citações de vários mestres espirituais:24

Deus em mim: centro e lugar de repouso da minha alma. [...] 
Essa presença de Deus é a fonte de consolação para o justo e 
o apoio na preocupação e no estresse que a busca pela perfei-
ção pode causar. Percebemos Deus no íntimo de nosso coração, 
como nosso centro e nosso lugar de descanso.

Nós em Deus: elemento natural de nossa alma. Fora de Deus, 
sentimo-nos sem lugar como peixe fora d´água ou membro des-
locado. Deus é nosso elemento natural. Habitamos em Deus. Se 

24 Extraído do Caderno 308 do Irmão Francisco, p. 916-922. Muitos desses trechos 
constam também do cap. 5 da 2ª parte da Vida de Champagnat.
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você retirar um peixe d´água, seu elemento natural, ele sofrerá, 
mesmo se você o colocar numa bacia de ouro e de pedras pre-
ciosas. De algum modo, por mais que uma pessoa faça, acabará 
encontrando seu lugar de descanso apenas e somente em Deus.

Deus está presente em mim, em minha própria respiração. 
Quando tomo consciência, disse Santo Agostinho, de que seu 
olhar está sempre sobre mim e que você cuida de mim noite e 
dia, com tanto carinho, e quando imagino que você percebe 
tudo o que faço, penetrando em todos os meus pensamentos, e 
observando todos os meus planos, fico maravilhado. É como se, 
no céu e na terra, você não tivesse nenhuma outra criatura a não 
ser eu para cuidar.25 Santo Ambrósio e São Bernardo diziam que 
exatamente como não existe um único instante em que não usu-
fruamos da bondade e da misericórdia de Deus, não deveria ha-
ver um único instante em que não o mantenhamos presente em 
nosso espírito. São Gregório acrescenta que manter a mente em 
Deus deveria se tornar como que nossa verdadeira respiração.

Vamos tentar, aos poucos, criar o costume de fazer com que 
nosso espírito dissipado e nosso coração extraviado em busca 
de conforto se recolham. Vamos tentar trazer de volta nosso 
espírito de fora para dentro de nós mesmos, tantas vezes e tão 
fielmente quanto conseguirmos, para, dentro dele, ver Deus, 
ouvi-lo e conversar com ele.26

TUDO ISSO NOS CONDUZ A MARIA

Bérulle propôs Maria como o exemplo do modo como as pessoas 
deveriam assumir essa vida de Cristo e viver “em conversação”. Para 
Bérulle, a atenção e a resposta de Maria a Deus e ao próximo, no imagi-
nário bíblico da anunciação e da visitação respectivamente, atingiram o 
coração dessa conversação. Maria foi o modelo de discípula possuída pela 
plenitude de um Deus amoroso e misericordioso, que explodiu no canto 
do Magnificat. Na verdade, a expressão “Maria em conversação com seu 

25 Cf. Rodriguez, Tratado da Presença de Deus, cap. 1.
26 Na sequência, Francisco acrescenta esta citação: Bourdalou, 5º dia do Retiro: 

Consideração; Rodriguez, Perfeição Cristã, 1ª Parte, 6º Tratado.
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próximo” tornou-se tema no discurso espiritual do século XVII. Bérulle 
gostava de apresentar Maria como aquela que “guardava e meditava” 
tudo em seu coração (cf. Lc 2,51), como a mulher cheia de oração e 
atenção, que não podia fazer nada mais do que sair para conversar com 
outros sobre o que estava em seu coração.

Essas imagens marianas do Evangelho de Lucas, não apenas da 
anunciação e da visitação, mas também de Pentecostes, tornaram-se ar-
quetípicas para Marcelino e para os fundadores maristas. Impregnados 
dos ideais que haviam absorvido do pensamento berulliano e de outros 
autores que conheceram no seminário, abraçaram Maria como modelo. 
Sua personificação do que significava ser discípulo de Cristo foi extraído 
especialmente de Lucas. A tradição espiritual, que tomou corpo a partir 
desses autores, convida os maristas a se identificar com Maria da forma 
como é apresentada no Evangelho e em Atos dos Apóstolos, muito seme-
lhante à maneira como o discípulo amado é apresentado pelo Evangelho 
de João como modelo de discipulado. A espiritualidade marista propõe 
a Maria de Lucas como modelo do discipulado marista de Cristo: Maria 
nos dois primeiros capítulos do Evangelho e nos dois primeiros de Atos. 
Na verdade, Maria e o Espírito Santo são os dois únicos personagens que 
aparecem nesses capítulos: trata-se de um vínculo literário deliberado. Ser 
Maria, abraçar a presença e o amor de Deus do jeito de Maria, essa é na 
verdade a essência da espiritualidade marista. 

Os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, chamados de “narrativa 
da infância”, são amparados pela referência ao Templo de Jerusalém, que 
o leitor do final do primeiro século poderia ter reconhecido como alusão 
ao tradicional local de morada de Deus (já destruído, é claro, no tempo 
da redação do Evangelho).

O encontro de Zacarias com o anjo ocorre no Templo e provoca 
a oração do Nunc dimittis de Simeão, a profecia de Ana e Jesus com os 
doutores da Lei (Lc 1,5; 2,25; 2,67-79). O versículo final do Evangelho 
também termina no Templo: “E estavam sempre no templo, bendizen-
do a Deus” (24,53).

Assim, os encontros mais extraordinários de Maria com Deus, e 
com a revelação do Divino, nos capítulos iniciais ocorrem não com o 
sumo sacerdote no Santo dos Santos, local mais sagrado do Templo, mas 
com o povo humilde e os estrangeiros em lugares comuns: em Nazaré, 
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nas montanhas da Judeia e na gruta de Belém. Na continuação, em Atos 
dos Apóstolos, Maria aguarda com os apóstolos no cenáculo, o espaço 
da eucaristia, que, por tradição, está localizado sobre o túmulo de Davi 
no Monte Sião, novamente o lugar da morada de Deus. O significado 
da alusão é claro. Maria pessoalmente é agora a Arca da Nova Aliança, o 
novo lugar em que a presença de Deus ocorre: em Maria, agraciada com 
a predileção divina; em Maria, cujo ser se alegra totalmente em Deus; 
em Maria, que espera na fé pelo Espírito. Os pastores, no fundo da escala 
social, veem Deus em seus campos de pastoreio. No final do capítulo 2, 
Jesus retorna para Nazaré, no extremo da região da Galileia. Ocorrem 
coisas extraordinárias dentro do ordinário: um anjo visita, uma virgem 
concebe, uma mulher estéril dá à luz, um mudo fala.

Os números 44 a 90 de Água da Rocha oferecem uma interpre-
tação incrível de como as atitudes de Maria em Lucas 1,26-38, o relato 
da anunciação, poderiam influenciar nossas vidas. Esses ricos parágrafos 
merecem ser revisitados com frequência. Podem nos levar a promover 
em nós mesmos o que significa sermos tesoureiros e ponderadores dos 
fatos da vida, isto é, discernentes do movimento do Espírito em nossas 
vidas e contemplativos atentos da extraordinária presença e do amor de 
Deus no dia a dia. No mundo hipersensorial em que vivemos, nos pe-
dem para parar e ouvir, e sugerem esquemas para agirmos assim.

A dinâmica da “visitação” – ou, na linguagem beruliana, da con-
versação – também passa por esses capítulos iniciais dos dois livros de 
Lucas: um anjo visita (duas vezes), Maria visita Isabel, os vizinhos vi-
sitam Isabel depois do nascimento de João, Maria e Zacarias louvam 
a Deus por visitar seu povo. Anunciação e visitação caminham juntas 
quando a vida de Cristo se encarna.

Há uma espada oculta em toda essa torrente de alegria e epifania, 
que é nuclear na definição do lugar de Maria como modelo de discipu-
lado e que nos mostra como aprofundar nosso senso de presença e amor 
de Deus. Ela se encontra na profecia de Simeão (Lc 2,25-35) numa frase 
que, à primeira vista, parece ser um parêntese em relação a seu ponto 
central: “Uma espada traspassará a tua alma!”.

Superficialmente, esse trecho apresenta-se simplesmente como 
reconhecimento compassivo da angústia que aguarda Maria, que, 
como mãe, verá seu filho sofrer traição e execução. Mas há uma leitura 
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mais profunda desse versículo, que nos mostra como Lucas apresenta 
o ideal do discipulado cristão e Maria como seu perfeito diamante. Re-
correntemente Lucas retorna ao cerne do significado de ser discípulo: 
é estar atento à palavra de Deus, ser-lhe obediente e agir de acordo 
com ela (cf. Lc 6,47; 8,21; 11,28). A mãe de Jesus é descrita como 
alguém exatamente desse jeito, vinculada a cada um desses versículos. 
Lucas diz ainda que esse ouvir e corresponder envolve “abraçar a cruz 
e seguir a Jesus” (cf. Lc 9,23-25). Significa o abandono de tudo o que 
“possuímos” ou, inversamente, de tudo o que nos possui. Os quatro 
primeiros discípulos a serem chamados ouvem e respondem nessa li-
nha: Simão, Tiago e João, e Levi (Lc 5,11.28). O discipulado não é 
possível sem “despossuir” (cf. Lc 14,33; At 2,45). Alguns, como o jo-
vem rico, acham isso difícil (Lc 18,23); outros, como Zaqueu, abando-
nam toda sua arrogância e o abraçam. Então, Jesus chega a permanecer 
na casa dele (Lc 19,1-10).

Esse modo de compreender o discipulado foi explicitamente apli-
cado nos anos de formação da espiritualidade marista. Na circular Sobre 
o espírito de fé, em que conscientemente Irmão Francisco decidiu descre-
ver o que deveria ser o diferencial dos Maristas, lemos o seguinte:

É [...] pensar, falar e agir de acordo com o evangelho. [...] Ser 
um discípulo de Jesus Cristo não significa simplesmente prati-
car alguns atos piedosos, [...] mas entender corretamente essas 
palavras de nosso Salvador: Quem quiser me seguir, negue-se a 
si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga (Lc 9, 23). [...] 
É a conformidade de nossos pensamentos, nossos julgamentos 
e nossas ações com os pensamentos, os julgamentos e as ações 
de Nosso Senhor.

[...] Onde, entre nós, estão os pobres em espírito de verdade, 
os humildes de coração de verdade, os verdadeiros amantes da 
cruz de Jesus Cristo?

[...] o autêntico espírito e caráter de nossa pequena congrega-
ção, [...] nossa característica diferencial, deve ser de humilda-
de e simplicidade, [...] segundo o exemplo da Bem-aventurada 
Virgem, nossa Mãe e nosso Modelo. [...] Nada, além de uma 
fé viva nas palavras e nos exemplos de Jesus Cristo, [...] pode 
dissipar nossas ilusões e nossa vaidade, evitar falsos cálculos de 
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orgulho, e mostrar-nos que a verdadeira glória [...] está apenas 
na humildade, na simplicidade e na modéstia.27

Água da Rocha faz uso da expressão “Caminhada na fé” como 
título para o capítulo que incorpora o trecho da anunciação. É a mesma 
expressão que Bérulle usa, e diz algo importante: nossa experiência da 
“presença e do amor de Deus” não é estática nem o ápice de uma mon-
tanha. É, sim, uma travessia. É uma caminhada de vida que é destrui-
dora, desconcertante e desapropriadora. As condições da travessia nos 
pedem para abandonar tudo que poderíamos imaginar para nós mesmos, 
afugentando os orgulhosos com seus planos e mandando embora os ri-
cos com as mãos vazias (Lc 1,53.55), e para discernir outro caminho daí 
em diante. É ser vulnerável e expor o próprio coração a ser perfurado, 
porque vai chegar a Palavra que procura fazer morada em nosso coração.

É uma travessia que ainda precisa de discernimento. Discípulo não 
é capacho. Maria, no relato de Lucas sobre a anunciação, fica espantada 
e interroga. Pronuncia o fiat só depois disso. Seu consentimento não 
nasceu em absoluto do medo das consequências, caso resistisse. Nova-
mente, Lucas esclarece: as respostas tanto de Zacarias como de Maria 
vêm de um espaço do coração em que não existe medo (Lc 1,12.30), 
porque Deus visita seu povo para libertá-lo do medo (Lc 1,74). Jesus os 
deixa com sua paz e com a garantia de que não há razão para temores en-
quanto tiverem fé (cf. Lc 24,36-49). Irmão Francisco, na circular citada, 
denomina o “espírito de fé” como o cerne do ser marista.

A travessia na fé implica crescimento na fé. Como vimos anterior-
mente, a sabedoria de séculos tradicionalmente estruturou isso num 
processo de três fases ou de uma experiência tridimensional: fase pur-
gativa, fase iluminativa e fase unitiva. Enquanto as pessoas divergem no 
nome e na enumeração desses passos ou espaços, e em até que ponto o 
crescimento espiritual deveria ser uma travessia detalhista e centrípeta 
para o interior mais do que um processo definido e linear escada acima, 
a premissa básica é a mesma: a vida espiritual se movimenta e se aprofun-
da, em busca de crescente simplicidade de coração. Em nossa linguagem 
marista, podemos preferir chamar isso de “simplicidade do coração”. 

27 Extraído do primeiro capítulo da Circular. Circulaires, v. 5, n. 1.
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A travessia certamente envolve purgar, disciplinar e decidir, mas não no 
sentido pelagiano. Maria não concebeu a vida do Cristo dentro dela por 
uma ação sua. A orientação geral vai no sentido de tornar-se cada vez 
mais marcado pela intimidade de união total com o Deus que Maria 
canta no Magnificat.

Minha experiência pessoal sugere que se trata de uma travessia que 
não é nem uniforme nem ininterrupta. Lembro-me do que nos disse um 
velho frade dominicano no primeiro ano de formação para nos tornar-
mos Irmãos. Ele compartilhou sua observação de constatar que muitos 
jovens como nós prontamente juravam entregar seu coração totalmente 
a Deus e depois passavam o resto de suas vidas pegando-o de volta aos 
pedacinhos. Recordo-me de que me senti absolutamente decepcionado 
com os comentários dele. Entretanto, ele estava certo: ao longo dos 
anos, podemos permitir que as cracas se acumulem em nosso casco e 
que a paixão de nossa juventude perca seu brilho. Os jovens conseguem 
ser menos acomodados a se comprometer do que os que crescem cansa-
dos e desgastados. Evitar essa esclerose espiritual, libertar o coração dos 
acúmulos que podem inflá-lo, é processo contínuo. O coração precisa 
ser trespassado reiteradamente. Pelo menos concluí que deve ser assim.

Devemos esperar, diante de tudo isso, que a “persistência pacien-
te” de que fala Santa Teresa de Ávila conseguirá gradualmente e sempre 
obter com maior segurança tudo o que o coração deseja. Porque o cora-
ção mais velho, o coração que persistiu, o coração mais gentil estará mais 
pronto para se abrir para a paz do Senhor.

No final, talvez como aconteceu com Maria, toda a nossa cami-
nhada espiritual nos levará a nos sentirmos literalmente “em casa” com 
as palavras de Gabriel em Lucas que anunciaram a presença de Deus en-
carnado: “Alegre-se! [...] O Senhor está contigo”. Então, a conversação 
acontecerá. 







2. CONFIANÇA EM DEUS

Nisi Dominus.
Qualquer pessoa que tenha um conhecimento mínimo sobre Mar-

celino Champagnat sabe quão frequentemente ele recorria a estas duas 
palavras latinas do primeiro versículo do Salmo 127: Nisi Dominus, “Se 
o Senhor não...”.28 Encontramos a expressão em suas cartas, nas colunas 
laterais de seus cadernos de anotações e espalhada em suas conferências. 
Muitos dos primeiros Irmãos testemunham como era comum o Fun-
dador pronunciar essas palavras espontaneamente. Os sentimentos da 
primeira parte desse Salmo eram o coração da oração em que sua vida se 
transformou. Passaram a ter um lugar especial em nossa compartilhada 
espiritualidade marista até os dias atuais.

Se o Senhor não construir a casa, inútil o cansaço dos pedreiros; 
Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela; 
É inútil madrugar, deitar tarde [...]

Entretanto, muitas vezes essa confiança característica de Marcelino 
em Deus – na Providência, como ele se expressava às vezes – é com-
preendida de modo simplista. “Confiança em Deus”, que Água da Ro-
cha nomeia como a segunda característica de nossa espiritualidade maris-
ta viva, era nada fácil para Marcelino. Na verdade, a confiança emergia da 
mais profunda batalha espiritual de sua vida. Esse é o caso de cada um de 
nós, ou deveria ser: chegar a um lugar como adulto que discerne e pensa 
criticamente, no qual se crê em Deus implicitamente em meio a todos os 

28 A maioria dos biógrafos de Marcelino e grande parte da literatura marista das 
origens referem-se a esse Salmo como 126, como fez o próprio Marcelino, por ser 
esse o número usado na tradução latina Vulgata da Bíblia, que era de uso comum 
na época e que se alinhava com a tradução grega da Septuaginta. Muitas tradu-
ções modernas seguem a numeração tradicional hebraica, em que esse Salmo é 
o 127. “Nisi Dominus” são as duas primeiras palavras do Salmo em latim, que 
Marcelino preferia usar quando ele o rezava.
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sofrimentos e enigmas da vida, é raramente precedido de tranquila nave-
gação. O senso de confiança maduro de Marcelino — como de criança, 
na forma que os Evangelhos descrevem, mas não infantil — foi a marca 
de seus últimos anos como autêntico místico. Entender essa “confiança 
em Deus” é chave importante para destravar a riqueza da espiritualidade 
marista, mas precisamos avaliar o que ela significava para Marcelino, ou, 
antes, o que passou a significar para ele.

Para atingir essa compreensão, não podemos contar com o Irmão 
Jean-Baptiste Furet, biógrafo oficial de Marcelino, nem com a abordagem 
hagiográfica do século XIX de que ele se serviu. Jean-Baptiste dedica um 
capítulo inteiro de sua obra ao tópico, citando a “confiança em Deus” 
como um dos atributos que melhor definem Marcelino.29 É uma análise 
infelizmente rasa que ele nos passa. O capítulo traz um catálogo de bên-
çãos favoráveis e pouco prováveis que surgiram no caminho de Marcelino: 
novos recrutas em momentos críticos; doações oportunas da parte de ben-
feitores; êxitos contra conflitos. O autor contrasta esse providencial de-
senvolvimento do projeto marista com algumas avaliações humilhantes da 
competência de Marcelino para liderá-lo. Seu ponto, obviamente, é que 
tudo prosperava porque se tratava do trabalho de Deus e não da extrava-
gância da imaginação humana, nem do resultado do esforço humano. Ele 
cita algumas das expressões favoritas de Marcelino: “Quando temos Deus 
a nosso favor, [...] nada é impossível”; “Seria menosprezar a Deus, [...] 
pedir-lhe pouco”; “Quanto maiores os obstáculos, mais devemos confiar 
em Deus”; “Depositem sua confiança em Deus e contem com Ele. Sua 
Providência os sustentará, ajudará, abençoará e proverá a todas as neces-
sidades”; “Minha bolsa é a Providência: quanto mais se tira, mas se tem”; 
“Vou sacar onde sempre saquei: no cofre da Providência”; e muitos outros 
sentimentos ao longo de linhas parecidas.30

Uma leitura de tais afirmações é que beiram a arrogância, o tipo 
de presunçosa autoconfiança que fanáticos religiosos esbanjam quando 
reclamam que a causa deles é honesta e que eles têm Deus do lado 
deles. “Oh! — estou ouvindo você dizer asperamente — você não pode 

29 Vida de Champagnat, 2ª parte, cap. 3.
30 Vida de Champagnat, 2ª parte, cap. 3, exceto a última citação, extraída de IRMÃO 

SYLVESTRE. Relatos sobre Marcelino Champagnat. Brasília: UMBRASIL, 2014.
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afirmar que Marcelino era um fanático arrogante. Ele era tão amigável e 
bem-conceituado, e falava tanto em humildade.” Sem dúvida. Mas havia 
muito mais em Marcelino do que isso, assim como há muito mais na 
tradição espiritual que ele nos legou.

Vamos nos aprofundar na travessia espiritual de Marcelino indo um 
pouco mais aos detalhes. Seu talento inato era o exercício da liderança, 
e por inclinação natural ele era um empreendedor. Vemos essas qualida-
des nele desde os primeiros tempos no seminário menor. Ele escapava e 
resolvia coisas e, com facilidade, reunia pessoas a seu redor. As pessoas 
se sentiam atraídas e inspiradas por ele. Essas eram suas características 
pessoais, que sustentaram muito Marcelino como um Fundador. São o 
tipo de atributos que os líderes precisam ter. Havia certo grau de poder 
compulsivo nisso, uma atitude de “pode-tudo e resolve-tudo”.

E certamente podia realizar e realizava de fato. Celebramos suas 
imagens com o rosto rígido como rocha e a picareta nas mãos. Irmão 
Lourenço em suas anotações sobre o Padre Champagnat, nos diz como 
ele era:

Foi ele quem construiu tudo na casa de La Valla. [...] Quando 
era preciso transportar pedras maiores, era sempre ele que as car-
regava. Juntávamos em dois para ajeitá-las nas costas dele. [...] 
Quando ele vinha à tarde, acontecia de estar exausto, cheio de 
suor e poeira. Estava sempre contente quando tinha trabalhado e 
sofrido muito. Várias vezes eu o vi trabalhar na chuva e na neve. 
Nós parávamos de trabalhar, mas ele continuava, e muitas vezes 
com a cabeça descoberta apesar do rigor do tempo.31

Os franceses podem ser mais ambivalentes a respeito dessas pessoas 
do que os que estamos imersos numa cultura anglo-americana: costuma-
mos admirar o empreendedor que se arrisca e as pessoas com estilo de vida 
aventureiro, como de adolescentes, ousadas e com mangas arregaçadas. 

31 Irmão Lourenço, Anotações do Irmãos Lourenço sobre o Padre Champagnat. Fontes 
Maristas n. 1. Curitiba: Memorial Marista/PUCPRESS, 2021, n. 4-5. p. 7. O ma-
nuscrito provavelmente é de 1841, logo depois da morte de Marcelino, em respos-
ta ao convite do Irmão Francisco para os Irmãos mandarem suas lembranças do 
Fundador. O pequeno texto do Irmão Lourenço é o mais antigo retrato escrito por 
um Irmão que temos de Marcelino. 
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Mesmo em nossa história marista local [Austrália], homenageamos quem 
sonhou alto, quem talvez tenha quebrado um ovo ou dois para fazer sua 
omelete, quem tomava liberdades para se permitir as que não lhes eram 
dadas e quem fez grandes coisas. Pense no enorme edifício de pedra que 
os primeiros Irmãos de nosso país construíram com grande destaque no 
alto de Hunters Hill, em Sidney, pensando num internato para 500 alu-
nos, quando tinham apenas 70 na contabilidade e praticamente nada no 
banco; ou na mudança em Adelaide, saindo de umas poucas construções 
de madeira em Largs Bay para a ampla propriedade de Glenelg; ou no 
deslocamento dos internos espremidos nas varandas do mosteiro dos Ir-
mãos, em uma colina digna de cartão-postal em Rosalie, Brisbaine, para 
os extensos campos de um antigo seminário de Ashgrove numa cidade 
que ainda se recuperava da Grande Depressão; ou igualmente na ida de 
Subiaco para Churchlands em Perth. A construção da Capela no Colégio 
Saint Gregory e a recuperação da piscina de dimensões olímpicas são parte 
do folclore desta comunidade marista.

Marcelino era assim. Os franceses, porém, tinham diagnósticos clí-
nicos, se bem que coloquiais, para pessoas que tinham comportamento 
desse gênero: “la maladie de la pierre”, literalmente “doença da pe-
dra”.32 Isso era visto como uma desordem psicológica, que hoje pode 
ser rotulada de “síndrome”. Concluíram que Marcelino sofria disso, era 
construtor compulsivo. Um dos administradores do seminário, Nicholas 
de la Croix d’Azolette, mais tarde bispo de Auch, foi um entre vários 
críticos de influência de Marcelino durante a construção de l’Hermitage, 
em 1824-1825: “Você constrói em vão – advertiu-o –, você se tornará 
alvo e motivo de chacota de todo o mundo”.33 Exatamente um ano 
depois que a primeira seção de l’Hermitage foi concluída, eles pareciam 
estar certos.

O ano de 1826 foi para Marcelino o annus horribilis. Numa retros-
pectiva, foi também o ano que formou Marcelino, mas isso estava longe 

32 O termo é igualmente utilizado para “pedras nos rins”, mas não há conexão entre 
os dois usos.

33 Cf. COSTE, J.; LESSARD, G. Origines Maristes. Roma: Sociedade de Maria, 
1960. (v. 4, p. 191). Relatado pelo padre Terraillon. Irmão Jean-Baptiste também 
registra o fato, sem citar o nome do bispo. A partir desse ponto, citada como OM.
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de ser notado na época. Tudo parecia estar desmoronando ao redor dele. 
Sérias dívidas estavam aumentando e os credores se movimentavam. O alto 
clero da Diocese de Lyon conspirava contra ele numa longa campanha para 
desacreditá-lo, culminando numa “visita apostólica formal” a l’Hermita-
ge. Ele perdeu dois Irmãos competentes: seu primeiro recruta, Jean-Marie 
Granjon, dispensado depois de piorar o que parece ter sido uma doença 
mental, e seu encarregado de obras na construção de l’Hermitage, Jean-
-François Roumesy, que abandonou para se ligar a outro grupo. Outro 
membro fundador da comunidade de La Valla, Louis Audras, queria fazer 
as malas e se encaminhar para o seminário. Os dois primeiros Irmãos a fale-
cer eram jovens quando morreram, no ano anterior, enquanto um noviço 
faleceu em 1826. E, mais doloroso que tudo, seus dois colegas sacerdotes 
em l’Hermitage o abandonaram: Jean-Claude Courveille, líder original do 
grupo marista no seminário, partiu de repente em circunstâncias nebulosas, 
levando com ele dois Irmãos, enquanto Etienne Terraillon, que participara 
do compromisso emitido em Fourvière, recusou a Marcelino o pedido para 
ser o executor de seu testamento, e, com o sentimento de que o projeto de 
Marcelino não teria grande futuro, partiu para exercer trabalho missionário 
no interior do país. Não bastasse tudo isso, a saúde física e emocional de 
Marcelino havia deteriorado ao ponto de colapso. Ao voltar de uma visita a 
escolas na noite de Natal, desabou. Ficou acamado por semanas, enquanto 
as pessoas aguardavam por sua morte. Parecia desesperador. Tinha apenas 
37 anos.

Esse período foi realmente a “noite escura da alma” de Marcelino, 
no sentido que São João da Cruz a descrevia. Todos nós provavelmente 
ouvimos essa expressão do grande místico carmelita espanhol, la noche 
oscura [noite escura], mas às vezes ela é usada livremente para descrever 
qualquer período de dificuldade. O que João da Cruz e, mais tarde, 
outra carmelita, Teresa de Lisieux, quiseram dizer com a expressão? Va-
mos, primeiro, eliminar o que ambos não quiseram dizer. Não quiseram 
afirmar que la noche oscura era um período de coisas particularmente 
penosas, nem que se estava entrando em depressão clínica. Também não 
queriam dizer que era questão de não ser capaz de ver saída para os pro-
blemas do momento, apesar de, em espanhol, oscura ter esse significado. 
João da Cruz criou a expressão para transmitir uma experiência de estar 
absolutamente desarmado e desnudado, de ser purificado de todos os 
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acréscimos: máscaras, defesas, autoconfianças, posses, tudo. Para se che-
gar a nada. Para João, essa experiência tem duas fases: a purificação dos 
sentidos e a purificação do espírito. Marcelino se encontrava na primeira.

Sem dúvida, ele estava estressado. Alguns dos sintomas clássicos de 
estresse são nítidos em suas cartas: sente-se só; crê que deve fazer tudo 
sozinho e imediatamente; duvida de seu próprio valor e de sua habilidade 
para seguir adiante.34 Vemos, ao reler sua correspondência, um fraseado 
revelador: “je suis seul”, ou “je suis le seul”: “estou sozinho”, ou “sou o 
único”. Estou sozinho contra o vento. Tudo depende só de mim. Es-
tresse 101.35 Qual a causa dessa condição emocional? Essa é a pergunta 
essencial. O que exatamente o atormentava? Por natureza, Marcelino era 
do tipo que remoía as situações, que não se que desvencilhava facilmente 
das preocupações. A profundidade de sua compaixão e empatia empatava 
com a profundidade de sua ansiedade. Ele sentia profundamente. Alguns 
diriam que o câncer de estômago que ele suportou nos anos 1830 não foi 
coincidência.36 O que o derrubou em 1826? 

Não foram, per se, as dívidas, nem as “deserções” (palavra dele), 
nem as críticas ou a saúde precária. Tratava-se, antes, do que elas signi-
ficavam para ele. Seu tormento essencial era uma batalha ansiosa com a 
pergunta: “Estou fazendo a vontade de Deus?”.

34 Cf. Cartas, n. 3, 4, 6 e 7, dirigidas ao alto clero da diocese, todas com o mesmo 
conteúdo e sentimento. Elas estão em rascunho em seus cadernos de anotações, 
portanto, oferecem uma visão ampla das condições em que se encontrava.

35 Lista criada pelo professor de psicologia Brett Phillips, dos Estados Unidos, com 
dicas para se evitar o estresse. A lista com 101 sugestões práticas e simples ficou 
conhecida por meio das redes sociais. [n.e.].

36 Permitam-se fazer um comentário adicional nesta nota de rodapé. Faço-o deste 
modo porque meu comentário é discutível, talvez tendencioso. Ele se refere ao 
Eneagrama e ao ponto no qual Marcelino estava na construção de sua vida espiri-
tual. Embora seja uma pretensão intimamente preocupante definir em que condi-
ções alguém (que não nós próprios) está no Eneagrama, sinto-me seguro ao afirmar 
que ele era um “Oito”, um saudável “Oito redimido”. Como tal, sua orientação 
espiritualmente fundamental precisaria ser de entregar o domínio e o controle a 
Deus. Pode ser esclarecedor compreender seu amadurecimento espiritual a partir 
dessa perspectiva. É ainda curioso observar que, como “Oito”, ele mesmo se via 
situado no centro do intestino, do mundo intuitivo, de acordo com as teorias do 
Eneagrama. Ele era inquestionavelmente um homem do intestino, da intuição.
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Como jovem sacerdote, não tinha dúvidas de que estava cum-
prindo a vontade de Deus. Naturalmente estava atendendo à vontade 
de Deus e se sentia nesse caminho: levar educação aos ignorantes, sus-
tento aos desprovidos, recuperação aos feridos; oferecer a Escritura e 
os sacramentos a todos que de algum modo os negavam. Simples. Se 
as coisas não ocorriam como ele esperava, de vez em quando, exigia de 
si mesmo mais trabalho e maior fervor na oração para que elas acon-
tecessem. Esse era o Marcelino em seus primeiros sete ou oito anos 
do período que passou em La Valla, e, em seguida, na construção de 
l’Hermitage. Ele era um pastor motivado, confiante e apaixonado do 
evangelho. Enquanto outros frequentemente o viam como teimoso 
– seu diretor espiritual aparentemente o abandonou por achá-lo com 
excesso de obstinação –, ele parecia ver-se como resiliente e nunca de-
sanimado, exatamente o tipo de pessoa de que uma Igreja fraturada e 
ferida estava precisando.

Então, ele se sentiu no chão. Todo o seu trabalho corria o risco 
de virar pó, derrubado como castelo de cartas. Foi nesse período de sua 
vida que Marcelino de fato atingiu uma humildade espiritual.37 A partir 
dos Relatos sobre Marcelino Champagnat do Irmão Sylvestre, ficamos sa-
bendo que Marcelino chegou a considerar o que ele chamava de “orgu-
lho” como sua “paixão dominante”.38 É oportuno observar que Sylves-
tre conheceu Marcelino só nos dez últimos anos de vida do Fundador, 
em plena maturidade espiritual. Mesmo desde seu período como semi-
narista até seus últimos dias, fica evidente para nós em suas resoluções 
e anotações pessoais sua batalha contra o “orgulho”. Entretanto, é na 
meia-idade que Marcelino realmente é atingido por ele. É um momento 
marial. Como Maria na anunciação, ele é levado a se perguntar: “Como 

37 Em seu relato sobre Marcelino Champagnat, escrito para documentar a causa de 
beatificação de Marcelino quando foi examinada pela diocese de Lyon, Sylvestre 
volta ao tema da “humildade” mais do que qualquer outro. Ele usa os termos “hu-
mildade” e “humilde” mais de setenta vezes na narrativa, e descreve, sem a menor 
sombra de dúvida, essa característica como a única mais diferenciadora tanto de 
Marcelino como de sua intenção para o espírito dos Irmãos Maristas. Ele vincula 
humildade a outras duas virtudes tradicionais maristas da simplicidade e da modés-
tia, e cita o uso que Marcelino fazia da violeta para explicar seu significado.

38 Irmão Sylvestre, Relatos sobre Marcelino Champagnat, Cap. 2.
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isso pode acontecer? Como Cristo pode nascer de mim? É impossível”. 
Só então, como Maria, ele consegue atingir o ponto não só de ouvir, 
mas de ser totalmente capturado pela garantia dada pelo anjo de que 
para Deus o impossível é possível, e que apenas pelo poder de Deus “o 
menino pode ser santo”. Então ele pode dizer como Maria: “Fiat! Que 
seja feito comigo do modo como você falou”.

Esse nível de confiança, que Marcelino atingiu como homem ma-
duro, transforma-se desse momento em diante na busca fulcral de sua 
vida. Todos os seus biógrafos se referem a ela. Sua força motivacional 
precisa ser alinhada com a vontade de Deus. Ele a chama “le point capi-
tal”, a coisa mais importante. Marcelino atinge o ponto no qual o dese-
jo “de ser” supera qualquer impulso “de realizar”. Isso não quer dizer 
que se torna preguiçoso. Muito pelo contrário. Ele trabalha com maior 
determinação ainda, e com total generosidade. Mas, tudo tem origem 
num espaço espiritualmente diferente. Irmão Jean-Baptiste resume isso 
para nós: 

Quando empreendia uma obra, considerava apenas uma coi-
sa: saber se Deus a queria. [...] “O vexame que pode sobrevir, 
em caso de malogro, não me preocupa. Receio mais ser infiel a 
Deus do que desprezado pelos homens”.39

Infelizmente, Irmão Jean-Baptiste não nos passa a sensação do 
crescimento espiritual de Marcelino. Ele adapta o Marcelino dos dez 
últimos anos de vida ao jovem coadjutor e incansável pedreiro. Mesmo 
assim, isso não contradiz a validade de sua descrição.

Irmão Francisco nos oferece uma compreensão mais rica e detalhada 
dessa qualidade de confiança como aprendera de Marcelino. A certa altura 
de seus diários, com frequência enriquecidos com referências e alusões 
bíblicas, ele nos conduz a Marcos 6,45-52, que narra os discípulos no Mar 
da Galileia remando contra um vento forte, quando ficam amedrontados à 
vista do que parece ser um fantasma andando sobre a água na direção deles. 
O versículo anotado por Francisco retoma as palavras de Jesus: “Tenham 
confiança. Sou eu. Não tenham medo”. Deus está presente bem no meio 

39 J.B. Furet, Vida de Champagnat, Parte II, Cap. 3.
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das lutas e das dúvidas dos discípulos, uma presença que traz entusiasmo 
e acalma. Para Irmão Francisco, Jesus estava no coração de seu próprio 
ser. A confiança que nascia desse reconhecimento – para Francisco como 
para os discípulos no barco – não se confundia com uma fanfarronice num 
barco ameaçado, mas muito mais com uma serenidade profundamente 
enraizada. Talvez seja esclarecedor observar a palavra francesa usada por 
Francisco para dizer o termo trust [confiar] do inglês. Ele usou confiance 
[confiar], um termo que soma os conceitos de cuidado e segurança como 
duas dimensões do mesmo espaço do coração. Francisco concentra sua 
confiance em Deus e no “desejo de Deus”, não nele mesmo. É, preferen-
cialmente, tudo o que diz respeito a Deus para ele: “Deus deseja nosso 
bem com desejo infinito”, anota no diário. Prossegue meditando em Deus 
como “Pai”, levado pelo relato de Lucas no Pai-nosso (Lc 11,2), para 
o significado de Deus transmitido por Paulo com “Abba” em Romanos 
8,15 e em Gálatas 4,6, e finalmente para João 15.

Isso é esclarecedor para nós. Se queremos compreender o sentido 
de confiança em Deus de Marcelino e o que essa confiança significa na 
espiritualidade contemporânea marista, é aí que precisamos chegar: João 
15,1-7. É para onde Francisco nos leva; é onde precisamos estar para 
avaliar o que Água da Rocha diz sobre confiança. É tudo uma questão 
de relacionamento permanente e de união fecunda. Os quatro capítulos 
finais de João (14-17), com o Discurso da Última Ceia, mergulham pro-
fundamente na união de Jesus com seu Pai, dos discípulos com Jesus e a 
fecundidade do Espírito que virá, mas é a primeira parte do capítulo 15 
que nos ajuda a explorar o que “confiança” significa para a espiritualida-
de marista. É lá que encontramos o final “Sou eu” do quarto Evangelho.

Vamos dar uma olhada neste texto que nos é familiar:

Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo 
que não dá fruto em mim, ele corta; e todo ramo que dá fruto, 
ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estais limpos 
por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu 
permanecerei em vós. 

Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não perma-
necer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se 
não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós, os ramos. 
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Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito 
fruto; pois sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanecer 
em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos 
são apanhados, lançados ao fogo e queimados. 

Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem 
em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é 
glorificado: que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. 
Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei 
no meu amor. 

Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu 
amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permane-
ço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja 
em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: 
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem 
amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não 
vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Se-
nhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o 
que ouvi de meu Pai. 

Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi e vos 
designei, para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. 
Assim, tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos dará. O 
que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros (Jo 15,1-17).

Não cabe aqui fazer ampla exegese de uma das passagens mais 
ricas de um dos livros mais ricos da Bíblia. Inúmeras teses doutorais 
gastaram muita tinta para deslindar esse texto. Cada linha goteja men-
sagens profundas. Mas vamos imaginar Marcelino, ou Francisco, ou 
na verdade, grandes Maristas que possamos ter conhecido ao longo 
de nossa vida, meditando essa passagem o melhor que conseguiam 
para entender e se apropriar pessoalmente da verdade que ela contém. 
Como deve ter sido fecunda essa reflexão: todos se interrogando o que 
devem fazer, e toda a sua alegria alicerçada na amizade por Jesus. Sem 
isso, nada, zero! É muito mais, porém, do que amizade humana: é ab-
soluta intimidade de coabitar, de permanecer. No amor. “Permaneçam 
no meu amor”, diz Jesus. Esse é o ponto em que Marcelino chegou 
espiritualmente, e os textos joaninos o capturaram de forma efetiva 
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para ele. Esse é o tipo de espiritualidade que ele esperava se tornasse 
seu legado.

A confiança, como foi mostrada aqui, é ao mesmo tempo produtiva 
e festiva. Seu oposto, nós o conhecemos bem demais: desconfiança leva 
ao cinismo, inveja e desespero. E à esterilidade.

À luz do capítulo 15 de João entenderemos melhor os dois pará-
grafos de Água da Rocha, que introduzem o tema da confiança em Deus 
como característica dos Maristas:

17. O relacionamento de Marcelino com Deus, combinado 
com a consciência de suas limitações, explica sua inabalável con-
fiança em Deus. A profundidade dessa confiança impressionava 
aqueles que com ele trabalhavam e escandalizava os que julga-
vam imprudentes as ações que ele empreendia. Sentia, no seu 
jeito humilde, a presença viva de Deus, o que lhe dava cora-
gem e confiança. Não ofendamos a Deus pedindo-lhe pouco. 
Quanto maior o nosso pedido, mais o agradaremos. Algumas 
frequentes invocações de Marcelino – “Se Deus não construir 
a casa...” e “Sabeis, Senhor!” – eram expressões espontâneas de 
sua ilimitada confiança em Deus.

18. Devemos empenhar-nos em cultivar nosso relacionamento 
com Deus em tal medida que ele se torne para nós fonte diá-
ria de renovado dinamismo espiritual e apostólico, como o foi 
para Marcelino. Essa vitalidade nos tornará ousados, a despeito 
de nossas limitações. Inspirados na experiência de Marcelino, 
aceitamos os mistérios da vida com muita confiança, abertura 
e generosidade.

A confiança em Deus se baseia no relacionamento e na humildade. 
Como aconteceu com Maria, o Marista tem a garantia de nada temer. 
Não se trata de segurança superficial, mas de garantia que nasce de um 
encontro espiritual em profundidade, e do qual brotam uma serenidade 
alegre e uma vitalidade fecunda. Deus encarnado. Deus que permanece 
com a gente. Não é travessia simples. Certamente não o foi para Mar-
celino. Não o foi para Maria. Mas, quanto maior for a proposta, maior 
deverá ser a confiança.
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Jean Villelonge nasceu em 1810 em Saint-Genest-Malifaux, a 
menos de dez quilômetros de Marlhes, cidade natal de Marcelino. A 
família Champagnat era muito conhecida na região principalmente 
devido à proeminente função que Jean-Baptiste Champagnat, pai 
de Marcelino, exerceu antes, durante e após a Revolução. Não sa-
bemos o que levou o jovem Jean a pedir para se juntar ao grupo 
nascente de Irmãos formado por Marcelino. Talvez tenha ouvido 
falar do trabalho dinâmico do sobrevivente mais jovem dos Cham-
pagnat, que se tornara coadjutor em La Valla, ou talvez tenha sido 
a ida dos dois primeiros Irmãos em Marlhes em 1820, exatamente 
a época em que Jean começara a preparação para a primeira co-
munhão. Sejam quais tenham sido as circunstâncias, apenas quatro 
anos depois disso, no início do inverno, ele fez a caminhada de um 
dia inteiro descendo a encosta do Pilat até La Valla e mudou-se para 
lá, numa casinha lotada de gente. Dois anos depois, na recém-cons-
truída capela de l’Hermitage, recebeu o hábito dos Irmãos como 
noviço juntamente com o nome de Irmão Dorothée. Apenas doze 
anos mais tarde, quando estava com 27 anos, infelizmente faleceu 
com tuberculose pulmonar.

O fruto desses doze anos foi um legado duradouro na espirituali-
dade que herdamos da primeira geração de Maristas. Irmão Dorothée 
pode parecer ter sido uma fonte incomparável dessa influência. Sem nada 
de intelectual, o jovem nunca pediu para ser professor em sala de aula, e 
acabou encarregado das vacas em l’Hermitage. Ficou famoso pelo cui-
dado e trabalho pesado com o rebanho, e pelo senso de humor, sabe-
doria pé-no-chão e profunda piedade. Por sua profundidade espiritual e 
morte prematura, lembra-nos um pouco Teresa de Lisieux. Em seu rico 
senso de permanente amor de Deus enquanto se encarregava da humil-
de ocupação que escolhera, outro religioso carmelita nos vem à mente: 
Irmão Lourenço.
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Conta a história que, numa tarde no Capítulo das Faltas,40 Irmão 
Dorothée foi acusado de ficar distraído durante a missa. Um jovem Ir-
mão, suposto santarrão, disse que tinha observado que Dorothée não 
havia virado as páginas de seu missal durante a missa e “ficara se distrain-
do olhando uma gravura”. Padre Champagnat, que presidia o ritual, 
pediu a Dorothée que fosse até seu quarto e trouxesse a gravura. Ao 
voltar, ele entregou ao Fundador um “santinho” com uma pintura de 
Jesus na Cruz. Estava borrada e desbotada de tanto beijada. Marcelino, 
naturalmente, não viu nenhuma falta naquilo e elogiou Dorothée por 
seu “desmedido” amor por Jesus.

Para não sermos tentados a pensar que Dorothée, como jovem adul-
to, cultivava um relacionamento fácil, sentimental ou espiritualmente ta-
canho com Jesus, seu biógrafo preventivamente nos garante do contrário. 
O incidente no Capítulo das Faltas é precedido por três relatos de con-
versas que revelam a profundidade genuína da aparente simploriedade de 
Dorothée. A primeira, que se deu enquanto cuidava de algumas vacas no 
pasto, foi com um sacerdote visitante. Inicialmente desdenhoso do que 
pode ter suspeitado serem respostas de memória de um cuidador de vacas 
ignorante, o padre por fim imaginou que acabara de conversar com “um 
Doutor da Igreja”. Perguntou-lhe o padre: “Onde alguém procuraria o 
amor de Deus”. “No coração de Jesus”, foi a resposta de Dorothée. “E 
quanto tempo você passa cada dia no coração de Jesus?”, prosseguiu o 
padre. “Todo o tempo que eu conseguir, mas sempre menos do que eu 
precisaria”.41 Era sobre desejo e relacionamento para Dorothée, e sobre 
pureza de coração em ambos.

40 Capítulo das Faltas é um ritual de prestação de contas em comunidades reli-
giosas que tem origem no início da vida monástica. Passou a ser implemen-
tado no final do período medieval e era elemento comum da regra de muitas 
ordens religiosas. Consiste em admitir publicamente uma transgressão das re-
gras e costumes de uma comunidade, feita na presença de toda a comunidade 
— geralmente autodeclaração, mas pode também ser acusação feita por outro 
membro da comunidade —, seguida de penitência imposta pelo superior da 
comunidade. No século XIX, a prática foi influenciada pelo rigorismo do jan-
senismo e se transformou em algo mesquinho e legalista em muitos lugares. 
Essa prática caiu em desuso após as reformas do Concílio Vaticano II.

41 Biographies de quelques Frères, cap. 3, p. 40.
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A segunda conversa foi com o próprio Marcelino, com quem parece 
que ele conversava com frequência e demoradamente. Aconteceu depois 
da leitura da Imitação de Cristo, durante a qual Dorothée parecia estar dis-
traído.42 Perguntado pelo Fundador, Dorothée declarou se sentir tomado 
por apenas um sentimento que a leitura tinha produzido dentro dele: que a 
vida toda de Jesus foi um abraço na Cruz. Ele disse: “Essas palavras calaram 
tão fundo em mim que não consigo descrever”. O biógrafo continua e diz, 
reproduzindo sem dúvida a própria resposta de Marcelino, que Dorothée, 
como Paulo em Coríntios 2,2, “só conhecia Jesus, e Jesus crucificado. [...] 
Ele se ocupava apenas com Jesus. [...] Sua paixão o acompanhava em toda 
parte [...] enquanto trabalhava no campo, ele ardia de amor”.43

A terceira conversa também foi com Marcelino. Um dos costu-
mes rotineiros de Dorothée era fazer a via-sacra na capela, por conta 
própria. Enquanto Marcelino confirmava essa prática, ele pensava que 
Dorothée poderia não estar fazendo a maioria dos exercícios porque 
não usava nenhum livro ou bloco de orações. Em cada estação, dis-
se Dorothée quando questionado, “contemplo Jesus diante de meus 
olhos. Depois digo a ele que o amo”. Conta-se que Marcelino não 
teve nada a acrescentar ou sugerir. Dorothée não precisava de nenhum 
apoio escrito. Seu método era “excelente”.44 É fácil imaginar Marceli-
no lembrando-se das palavras de Jean-Baptiste Saint-Jure, autor-chave 
em sua própria formação: “O amor de Jesus Cristo nos leva a amar a 
oração contemplativa”.45 É na contemplação de Jesus que podemos 
“provar Deus em nós”.46

42 Seguindo a tradição das comunidades monásticas, era prática comum que as 
refeições principais em l’Hermitage fossem feitas em silêncio enquanto um dos 
Irmãos lia um texto espiritual. O devocionário medieval clássico, Imitação de 
Cristo, de Thomas Kempis (1380-1471), era o básico das casas religiosas. Na 
verdade, esse livro por si mesmo teve significativa influência para moldar a es-
piritualidade de Marcelino e, em consequência, a espiritualidade marista que se 
tornou seu legado espiritual.

43 FURET, J.B. Biographies de quelques frères. Lyon-Paris: Librarie Catholique 
Emmanuel Vitte, 1924, cap. 3, p. 41.

44 Idem, ib., p. 42.
45 SAINT-JURE, J.-B. De la connaissance et de l’amour de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

cap. VI.
46 Idem, ib., cap. VII.
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Da breve biografia do Irmão Dorothée há muitos outros exem-
plos que poderíamos trazer para refletir sobre a intensidade de sua vida 
espiritual: o contraponto de sua humildade e admiração na presença de 
um Deus amoroso em cuja imensa presença ele se sentia absorvido, e 
mais, sua intimidade próxima e afeição simples no relacionamento com 
Jesus. Enquanto essas ênfases espirituais eram características das princi-
pais correntes da espiritualidade pós-Reforma na França, na qual Mar-
celino foi formado e na qual ele queria os primeiros Irmãos imersos, é 
esclarecedor observar o que Marcelino realçava de modo especial e, de 
maneira mais pontual ainda, como e em quem ele se inspirou para pos-
sibilitar atingir essa formação espiritual.

Por mais de um quarto de século, em La Valla e em l’Hermitage, 
houve apenas dois mestres de noviços. A primeira geração inteira de 
Maristas esteve sob os cuidados e a influência de dois homens escolhidos 
por Marcelino. Quem eram eles? Por que Marcelino os escolheu e os 
manteve por tanto tempo? Outras pessoas certamente colaboraram na 
formação dos noviços – não menos, o próprio Marcelino, é claro – e o 
papel do mestre de noviços não era tão complexo como pode ser hoje, 
mas é interessante observar quem eram esses dois mestres de noviços. O 
primeiro foi o Irmão Louis, Jean-Baptiste, o mais jovem dos dois Audras 
a ingressar em 2 de janeiro de 1817, ainda adolescente. O segundo, 
Irmão Bonaventure, chegou em 1830 já adulto, com mais de 20 anos. 
Poderíamos falar muito a respeito desses dois autênticos místicos, mas 
vamos destacar algumas coisas sobre Louis.

Irmão Louis recebeu o primeiro lugar na coletânea de pequenas 
biografias de dezesseis dos primeiros Irmãos, publicada em 1868, num 
tipo de publicação que hoje chamaríamos de sequência da biografia de 
Marcelino Champagnat de doze anos antes47 (Dorothée ocupa o terceiro 
lugar). O objetivo do livro era descrever elementos importantes da espi-
ritualidade fundadora marista do modo como eram vivenciados por al-

47 FURET, J.B. Biographies de quelques frères. A primeira edição em inglês só apare-
ceu em 1936, ligeiramente editada, e com o acréscimo de um resumo da vida do 
Irmão Francisco que, naturalmente, ainda estava vivo quando a edição francesa 
foi publicada. Na edição francesa original de 1868, juntamente com os 16 Irmãos 
cujas vidas são narradas, há 27 Irmãos adicionais sobre os quais é feita referência 
devido a aspectos singulares de seu modo marista de viver.
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guns dos primeiros Irmãos. A qualificação atribuída a Louis era “ardente 
amor por Jesus”. É revelador que essa seja a primeira característica da 
espiritualidade marista citada no livro.

Como o Irmão Louis a vivia, e como ela era compreendida por 
Marcelino, é ainda mais sutil do que simples ou trivial “amor a Jesus”. 
Diz muito um incidente narrado no livro, que relata uma sessão de 
direção espiritual dada por Marcelino para Louis.48 É uma conversa 
intensa e bastante longa. Marcelino realmente testa Louis. Muitos Ir-
mãos contavam como Marcelino era gentil como diretor espiritual e 
como confessor, mas essa conversa é diferente. Reflete a profundidade 
que Marcelino sente em Louis e, como mestre da vida espiritual, pres-
sente até onde o pode conduzir. Não é função do diretor espiritual 
jogar com as emoções de quem ele orienta, por isso aqui Marcelino se 
encontra em território delicado, mas ele sabe o que está fazendo, pois 
conhece Louis muito bem. É uma viagem que o próprio Marcelino 
assumiu, uma viagem para dentro que envolve a totalidade da pessoa.

“Irmão Louis, você ama Jesus com todo o seu coração? Você o 
ama com sua consciência? Você ama Jesus com seu espírito? Com sua 
vontade e com a sua força, com o suor de seu rosto, como São Vicen-
te de Paulo dizia? Irmão Louis, você ama Jesus com suas palavras?” 
Cada pergunta era acompanhada por colocações de Marcelino sobre 
implicações que uma resposta positiva envolveria. A paixão constrói. 
O biógrafo descreve Marcelino como se estivesse “pegando fogo”. Ele 
não estava golpeando leve. Em seguida, uma pergunta mais curiosa: 
“Irmão Louis, você chora? Aquele que não chora ama Jesus só um 
pouco! Felizes os que choram”. É uma caminhada intensa que visa à 
humildade espiritual, mas intensidade e amor caminham juntos. Mar-
celino quer tocar o mestre de seus noviços profundamente, muito pro-
fundamente, no âmago de seu interior.

Depois Marcelino volta com a mesma série de perguntas, desta 
vez como uma rápida sequência de jabs na esquerda e na direita: “Ir-
mão Louis, você ama Jesus com todo o seu coração? Você ama Jesus 
com todo o seu espírito? Você ama Jesus com toda a sua energia?”. 

48 Idem, ib., p. 25-31.
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Finalmente, um direto: “Irmão Louis, se Jesus lhe dissesse ‘Você me 
ama?’, como ele perguntou a Pedro, como você responderia? Você diria 
com toda a verdade ‘Sim, Senhor, você sabe que eu o amo’?”. Irmão 
Louis, conta-se, “ficou comovido e chegou a chorar com essa série de 
perguntas, mas o próprio padre Champagnat se manteve veemente”.

Marcelino leva Louis a um momento crítico. Este se manteve em 
silêncio o tempo todo e se cansou. Responde então com um cri de cœur 
[grito do coração]: “Ô Pai!”, gritou à última pergunta, “eu não ouso 
garantir a Jesus que eu o amo, mas me parece que eu desejo amá-lo, e 
com todo o meu coração”.

Desejo.
Marcelino sabia que a vida espiritual tinha a ver com o desejo e 

com o que fazemos com isso. Esse era tema-chave de Francisco de Sales, 
seu escritor espiritual favorito, que Marcelino tinha abraçado.49 Agiu as-
sim porque esse era o prisma através do qual conseguia dar sentido a sua 
própria experiência. Que Irmão Louis tivesse clareza do que seu coração 
desejava, dominando esse desejo e sentindo a necessidade de alimentá-lo 
saudavelmente, é para onde Marcelino queria levá-lo. Isso era mais bus-
car saciar a sede, do que pensar que já tinha sido resolvido. Marcelino 
evitou qualquer apelo farisaico de perfeição espiritual. Dessa forma ele 

49 Outra fonte que explorou o papel do desejo na vida espiritual (pelo menos im-
plicitamente) e que influenciou a modulação da espiritualidade marista foi o livro 
do frade menor francês do século XVIII Michel-Ange Marin, Vies des pères des 
déserts d’Orient, avec leur doctrine spirituelle et leur discipline monastique [Vidas 
dos padres do deserto do Oriente, com sua doutrina espiritual e sua disciplina 
monástica]. De algum modo, Biographies de quelques Frères são do mesmo gênero 
e podemos nos perguntar se Marin influenciou Irmão Jean-Baptiste em sua última 
obra. Certamente, no prefácio da Vida de Champagnat, Jean-Baptiste consciente-
mente situa os Irmãos Maristas na tradição dos padres do deserto. Originalmente 
publicada em 1761, uma nova edição apareceu em 1824. Era então um texto 
espiritual com alguma circulação e consideração no período da fundação marista. 
Sua ênfase é sem dúvida mais ascética do que mística — por isso citada aqui mais 
como nota de rodapé do que no corpo do texto. Entretanto, sua ênfase em abra-
çar a Cruz, em renunciar a tudo o mais para segui-la e na maturação gradual na 
vida espiritual encontra eco nos místicos espanhóis. Água da Rocha na verdade 
não explora a dimensão monástica da vida e da espiritualidade marista, mas é 
inegável que isso fosse explicitamente incentivado nos anos que se seguiram à 
construção de l’Hermitage.
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conduziria Louis a ir mais fundo. Lemos os quatro meios que ele propõe 
a Louis para alimentar seu amor a Jesus:

- Em primeiro lugar, é preciso querer. Marcelino cita São Francisco 
de Sales: “Quanto mais seu desejo cresce, mais crescerá seu amor. 
[...] O desejo de amar é o início do amor”. Que conselho inédito 
numa época em que o desejo era temido e reprimido!

- Em segundo, é preciso ter “pureza de intenção” na hora de agir. 
Com ela, explicou, a ação só se dá por amor e pela boa vontade. 
Usando uma metáfora que seria até inovadora, Marcelino garantiu 
a Louis que isso seria “como chegar a Deus de trem”. A primeira 
linha de trem na França ficava entre Saint-Etienne e Saint-Cha-
mond, e, na época, sua construção foi algo maravilhoso. Marceli-
no descreveu o contraste entre isso e a indolência de uma lesma.

- Em terceiro, é preciso mostrar amor na ação. Citando novamente 
Francisco de Sales, Marcelino diz a Louis: “O amor é algo que se 
aprende amando, fazendo coisas amorosas”.

- Em quarto, é preciso contemplar com frequência a Paixão de Je-
sus. Seria impossível meditar profundamente esse fato “sem se 
sentir consumido pelo amor divino”. Para Francisco de Sales, “o 
Calvário é o monte dos amantes”.

Descobrimos que: “Esses conselhos causaram tanta impressão no Ir-
mão Louis que ele nunca os esqueceria. Foi um divisor de águas em sua 
vida”.50 Embora Louis não nos tenha deixado relatório escrito de sua cami-
nhada espiritual, é razoável inferir que o núcleo dessa conversa com Marce-
lino, mesmo que talvez um pouco enfeitada, é o despertar espiritual, seme-
lhante à própria libertação de Marcelino de sua noite escura. Com certeza, 
o biógrafo de Louis nos entrega a imagem de autêntico místico:

Daquele momento em diante, sua vida se tornou um exercício 
de amor; e pouco tempo antes de sua morte, disse a um Irmão 
ao qual nada tinha a esconder: “Ô Irmão! Como é doce o amor! 
Como é forte! Se você soubesse o tamanho das ondas de amor 

50 FURET, J.B., Biographies de quelques Frères, p. 32.
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que batem em mim! O amor é tudo o que necessito, por isso 
só quero estudar, contemplar e amar Jesus, meu Salvador, meu 
amor e minha felicidade”.51

O cristocentrismo da escola francesa de espiritualidade foi um de 
seus maiores diferenciais e ficou incorporado em suas próprias vertentes, 
das quais a espiritualidade marista passou a fazer parte. Esses dois Maris-
tas de primeira hora, Irmãos Dorothée e Louis, nos fornecem exemplos 
de como ela se expressou e foi respeitada no período de fundação. Uma 
valiosa contribuição da tradição berulliana, como parte de uma Reforma 
Católica da Europa mais abrangente, consistiu em promover maior inte-
gração entre teologia e espiritualidade, algo que é amplamente evidente 
nesses Irmãos. Pierre de Bérulle foi por sua vez influenciado pelas duas 
ênfases profundas do cristocentrismo e da mística de Teresa de Ávila e da 
Reforma do Carmelo, de cuja introdução na França ele foi responsável. 
Outros moduladores do primeiro momento da escola francesa que tive-
ram marcante influência em Marcelino, em especial Francisco de Sales e 
Vicente de Paulo, eram conhecidos além disso pelas dimensões afetivas 
e práticas que enfatizavam na vida cristã e souberam articular em seus 
escritos, que Marcelino estudou e adaptou. Era uma “espiritualidade do 
coração” com farto embasamento teológico. Na verdade, os franceses 
nos deram o “Sagrado Coração de Jesus”, metáfora do Deus encarnado 
que combina imanente e transcendente de modo poderoso. A espiritua-
lidade marista proveio de todo esse conjunto à medida que Marcelino 
recebia a graça de moldar sua própria caminhada espiritual e inspirar 
outros a segui-lo.

Sem dúvida, a espiritualidade marista nascente de Marcelino e dos 
primeiros Irmãos é mais bem compreendida nos textos do Irmão Fran-
cisco. Já Irmão Jean-Baptiste, que era escritor prolífero e aprimorava seu 
estilo, pode ser criticado pela pobreza de sua síntese de ideias e constru-
ção de temas. Ele foi mais colecionador e curador do que intérprete ou 
sintetizador. Era mais polêmico e até apologético em sua abordagem. 
Era igualmente desavergonhado plagiador, embora isso não fosse, então, 
um crime como hoje. Francisco, por outro lado, foi capaz de modo mais 

51 FURET, J.B., Biographies de quelques Frères, p. 32.
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eficiente de tornar coerente o legado espiritual de Marcelino. Enquanto 
seus cadernos de anotações e diários são previsivelmente uma miscelâ-
nea de ideias, citações e reflexões, suas circulares e sua correspondência 
formal são mais integradas e apreciadas. Esse é o caso da circular Sobre 
o espírito de fé.

O que choca o leitor moderno – depois que nos libertamos das 
roupagens do século XIX – é a essência cristocêntrica desse documento. 
Lembremo-nos de que o objetivo declarado de Francisco ao redigi-lo 
era descrever em que consistia a essência do “Espírito do Instituto”, 
o que hoje normalmente chamaríamos de espiritualidade marista. Sua 
tese é que essa essência está em viver o “espírito de fé”, que ele define 
como discipulado de Jesus. Ao mergulhar nesse tema teologicamente e 
ao descrever sua expressão prática, não menciona Marcelino Champag-
nat uma única vez nos quatro capítulos da circular. Isso nos surpreende 
ainda mais quando sabemos da profunda afeição e do enorme respeito 
que Francisco dedicava ao Fundador. Mas nenhuma menção a ele ao 
descrever a espiritualidade da comunidade marista. Na verdade, a ideia 
de que Marcelino tivesse sido um foco nesse documento pareceria tão 
ridícula a Francisco como o seria para o próprio Marcelino. Para ambos, 
a essência do jogo, a única jogada, era Jesus: crucificado, ressuscitado e 
vivo. Simples.

A espiritualidade cristocêntrica que Francisco explora soma a ima-
nência afetiva e a riqueza teológica que é definidora da escola francesa. 
Foram os franceses que nos deram o Sagrado Coração, essa metáfora po-
derosa que capta o divino e o humano e vice-versa. Na tradição berullia-
na, Francisco fica ao mesmo tempo em êxtase diante da imensa grandeza 
de Deus e num relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que “se digna 
chamar a si mesmo e é de fato nosso companheiro! nosso amigo! nosso 
irmão!”.52 Ele se baseia particularmente em São Paulo, resumindo a ter-
ceira parte da circular, “dizendo com o Apóstolo, que... Cristo será for-
mado em nós (Gl 4,19) e viveremos nele e por seu Espírito (2Cor 5)”.53

52 IRMÃO FRANCISCO, Circular Sobre o espírito de fé, parte 1.
53 Idem, ib., parte 3.
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Na quarta parte, a teologia é mais refinada e o sentido do que 
significa viver em Cristo, mais cativante. Francisco, como sempre, 
recorre fartamente à Escritura para fazê-lo, nada menos que Gálatas. 
Na verdade, se quisermos sintonizar de fato com a espiritualidade 
que Marcelino ajudou a florescer em Francisco e na geração funda-
dora, é bom passarmos algumas horas com a Epístola aos Gálatas. 
Francisco escreve:54

Empreguemos nossas meditações para aprofundá-las, saboreá-
-las, e no-las apropriar; fazê-las, por assim dizer, integrar-se à 
nossa própria substância, considerando-as e aplicando-as a nós 
mesmos, como se tivessem sido escritas só para nós. É assim que 
os pensamentos de Jesus Cristo se tornarão nossos pensamen-
tos, que nossos julgamentos serão formados observando os do 
Divino Mestre, e que, despojando-nos de nossos preconceitos, 
de nossas próprias ideias, de nossos pontos de vista pessoais, 
entraremos verdadeiramente na vida de fé e mesmo viveremos a 
vida do Filho de Deus! São Paulo exclama: “Já não sou mais eu 
quem vive, é Jesus Cristo quem vive em mim”, que pensa em 
mim, que julga em mim, que ama, que odeia, que faz tudo em 
mim (Gl 2,20).

O espírito de oração e o espírito de fé são por assim dizer a 
mesma coisa e um homem de oração sempre será homem de fé.  
[...] A grande fonte do espírito de fé é Jesus Cristo. Toda a arte 
de adquirir, conservar e aperfeiçoar em nós esta virtude consiste 
em nos aproximarmos de Jesus Cristo. [...] Que seu principal 
estudo, que sua soberana ocupação, [...] seja de meditar a vida 
de Jesus Cristo.

Teólogo e mestre espiritual, Francisco escreve a partir de sua pró-
pria experiência, e o faz com significativo sentimento:

Oh, se por uma vez tivéssemos entrado bastante no Coração 
de Jesus e se tivéssemos provado um pouco seu amor ardente, 
saberíamos por nós mesmos o que significa ter espírito de fé, 
viver da vida de fé! [...] Olha como imundície, como lixo tudo 
o que existe no mundo, a fim de ganhar Jesus Cristo. [...] Re-

54 Idem, ib., parte 4.
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comendo a todos vocês que se apliquem de modo particular a 
esta meditação.

A alusão a Filipenses 3 é óbvia, assim como Hebreus 12 é o ponto 
culminante da circular:

Que a vida de Jesus Cristo [...] seja a regra da nossa; que os 
sentimentos de Jesus sejam os nossos, que os afetos de Cristo se 
tornem os nossos; que todas as nossas ações, não tendo outro 
princípio do que sua vontade, outro objetivo que não seja sua 
glória, sejam feitas nele e por ele, com ele para que na vida e na 
morte, no tempo e na eternidade, Jesus Cristo, autor e consu-
mador de nossa fé, seja para nós tudo em todas as coisas. Amém.

É claro que Francisco passou muito tempo lendo as Cartas Pau-
linas. Elas se tornaram parte indistinta dele. Constitui para nós uma li-
ção em si mesma o fato de os primeiros maristas mergulharem tanto na 
Bíblia e se definirem em termos do imaginário bíblico e de seus temas. 
Na França de seu tempo havia grande quantidade de sentimentos de 
pieguice e religiosidade que poderiam ter atraído Marcelino, mas ele foi 
à fonte, às Escrituras. Os livros do corpus joanino e paulino eram seu 
habitat espiritual.

Esse era o espaço no qual ele fomentava em si mesmo e em seus 
companheiros Maristas uma “espiritualidade do coração”. Essa é a razão 
pela qual ele escolheu os Irmãos Louis e Bonaventure para ser mestres 
de noviços. Não eram seus homens mais capazes nem mais competentes, 
não para serem escolhidos como diretores das grandes escolas ou como 
superiores para tratar dos desafios administrativos de uma organização 
que tinha crescido rapidamente. Eram pessoas de alta espiritualidade, 
pessoas que entenderam esta frase de Francisco de Sales muito citada:

De fato, o coração é a fonte das ações e são estas exatamente 
qual é o coração. [...] Antes de tudo quisera gravar em teu co-
ração estas palavras sacrossantas: Viva Jesus!55

55 FRANCISCO DE SALES. Filoteia ou Introdução à vida devota, parte III, cap. 23. 
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Capturamos uma visão das prioridades de Marcelino a partir de um 
trecho da biografia do Irmão Bonaventure:56

Houve um período em que o Irmão Bonaventure costumava fa-
zer uma instrução curta a seus noviços depois da meditação da 
manhã que se dava na sacristia.57 Padre Champagnat ia lá para se 
preparar para a Missa. Ele ficava tão impressionado e feliz com a 
profundidade da instrução do Irmão e com o modo dele de falar 
de Deus que não conseguia evitar de comentar com os membros 
do Conselho o quanto ficava comovido e contente. “O Irmão 
Bonaventure é excepcional”, disse-nos certa vez. “Ouvindo-o, 
você sente que o coração dele fica inflamado com o amor de 
Deus. É-me impossível continuar minha preparação para a missa 
quando ele fala. Sem querer, vejo-me parado para ouvi-lo. Não 
sei onde ele encontra as belas coisas que diz aos noviços, mas 
penso que os jovens têm muita sorte de terem tais ensinamentos. 
Esse Irmão é santo e fala como santo. Ouvindo-o, você se con-
vence de que ele só diz o que sente e faz. Nesse caso, podemos 
afirmar que sua boca fala da abundância do coração”.

De novo, estamos em face de um autêntico místico. Sua vida 
espiritual não se baseava em sentimento raso, mas numa conversão do 
coração em constante aprofundamento. Ela ficava patente na expressão 
emocional, mas como não poderia? No entanto, seu núcleo era sóli-
do. Depois da longa permanência de quase duas décadas como mestre 
de noviços, Bonaventure trabalhou nos doze últimos anos de vida na 
leiteria em Saint-Genis-Laval, a nova Casa Geral, depois numa aldeia 
próxima de Lyon e na região rural. Sua biografia comenta um pouco 
do homem maduro:

No final da vida, sua piedade e seu fervor eram tão intensos que 
tinha dificuldade de conter seus sentimentos. Um ano antes de 
falecer, disse: “Gosto de viajar porque, sozinho nas estradas, 

56 FURET, J.B., Biographies de quelques Frères.
57 Antes das reformas em l’Hermitage, em 2010, a sacristia era uma sala muito gran-

de. Os noviços faziam lá a meditação, enquanto o restante da comunidade a fazia 
na sala vizinha, hoje chamada “Sala da Primeira Comunidade” e anteriormente 
“Sala das Pinturas”.
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posso rezar em voz alta para Deus e dar pleno domínio aos 
sentimentos de minha alma. Às vezes sou levado para longe pela 
alegria e pelo amor, que paro para olhar para o céu para deixar 
meu coração contente ou para cantar o Te Deum, o Magnificat 
ou o Laudate, para convidar todos os animais para dar graças e 
agradar a Deus que é tão bom, tão amoroso.58

Um tanto adocicado ou desmedido para o gosto moderno? Talvez. 
Mas o fato de estar escrito como exemplo da espiritualidade marista que 
narra sua própria história em dada época (1868), quando, de um lado, 
as correntes de secularização militavam e cresciam, e, de outro, havia 
entre muitos na Igreja uma atitude defensiva que se expressava de modo 
crescente em termos quase jansenistas ou pelagianos. Bonaventure não 
cedeu a nenhuma das duas correntes. A primeira geração marista tinha 
uma autopercepção que assumidamente celebrava o místico, o afetivo e 
o relacional. Essas eram características espirituais que eles respeitavam 
mutuamente. Ao mesmo tempo, a espiritualidade deles mantinha os pés 
no chão e era dirigida para fora. Bonaventure personificava ambas para o 
grupo. Quando uma pessoa possui uma interioridade nitidamente pro-
funda, grande parte de sua vida é igualmente dedicada a personificar a 
magnanimidade, a bondade, a ternura, a alegria, a solicitude e a genero-
sidade. É uma pessoa em quem a vida de Cristo floresce.

PRESÉPIO, CRUZ E ALTAR

Marcelino perguntou a seus primeiros seguidores: “Vocês sabem 
por que eu quero que vocês sejam fiéis seguidores de Jesus no presépio, 
no calvário e no altar? Porque é neles que vocês encontrarão o amor de 
Jesus... Deus é amor, diz São João (1Jo 4,8)”.59 E continua:

58 FURET, J.B., Biographies de quelques Frères.
59 FURET, J.B. Avis, Leçons, Sentences du B. V. P. Champagnat. Lyon-Paris: Librarie 

Catholique Emmanuel Vitte, 1927, p. 43. Irmão Jean-Baptiste dedica o capítulo 
6 a esse tema.
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Sim. Deus é amor em toda parte, mas especialmente no presé-
pio, na cruz e no altar. É de modo especial nesses três lugares 
que seu amor infinito revela sua verdadeira essência. É nesses 
três lugares, mais do que qualquer outra coisa, onde ele inflama 
o coração humano com seu divino amor. É nesses três lugares 
que nossos corações, em sua pobreza, conseguem entender e 
sentir o quanto Deus nos ama. “Vim trazer fogo à terra e o que 
eu quero senão que ele arda?” — diz Jesus (Lc 12,48) — e fazer 
disparar os corações de todo mundo em fogo.60

Marcelino fala de “presépio, cruz e altar” como os “três grandes 
focos” aos quais “todos os grandes santos” recorreram para incendiar 
seus corações. Depois, misturando suas metáforas bíblicas um pouco, 
acrescenta:

A pessoa que recorre regularmente a essas três fontes sagradas 
se tornará como a árvore plantada perto da água corrente que, 
como diz o profeta, produz frutos todos os meses do ano.61 

Ele se torna um tanto apaixonado por esse tema:

Ô Irmãos, corram para essas fontes de nosso Salvador e be-
bam delas abundantemente! Vocês ouviram bem essa palavra: 
Bebam? Não pensem que, neles, a graça lhes será poupada ou 
entregue a vocês em quantidades mesquinhas, ou que vocês 
terão de esperar muito por ela. Parem de reclamar que vo-
cês a pedem, mas não a recebem. Não é o sacerdote quem 
as entrega a vocês; não é nem a mão generosa de Jesus que a 
concede a vocês. São vocês mesmos. Sim. São vocês mesmos 
que a pegam na quantidade que quiserem. Então, se tiverem 
só um pouco, a falta é de vocês. É porque vocês estão usando 
uma vasilha pequena demais: seu coração está muito fechado, 
não ficando aberto bastante para o amor. Então, vão até as 
fontes do Salvador, vão lá com frequência, e se saciem nelas 
livremente e em abundância.62

60 Idem, ib.
61 Idem, ib.
62 Idem, ib.
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A expressão “presépio, cruz e altar” sempre teve lugar privilegiado 
no discurso da espiritualidade marista. “Os três primeiros lugares”, assim 
Marcelino os denominava, e parece que fazia muitas referências a eles. 
Vimos acima o quanto ele alimentava sua própria espiritualidade nos 
escritos de Francisco de Sales, com ênfase na espiritualidade do coração, 
e de fato como ele se servia dos livros desse santo com seus primeiros 
Irmãos. Mais que isso, mesmo tendo entregado ao Irmão Louis para que 
lesse o clássico de Francisco de Sales, Tratado do Amor de Deus, Marce-
lino lhe disse que “a Santíssima Virgem, o crucifixo e o sino da igreja” o 
levariam ainda para mais perto do coração de Deus do que o livro:

“Diante de nossos olhos esses três elementos não são capazes de 
nos fazer meditar nos mistérios da Encarnação, da Redenção e 
da Eucaristia, os três grandes marcos do amor de Deus?”, per-
guntou ao Irmão Louis.63

Água da Rocha dedica cinco dos seis parágrafos em que introduz 
a terceira característica da espiritualidade marista, “Amor de Jesus e 
seu Evangelho”, ao presépio, à cruz e ao altar. Então, com esse foco 
e ênfase, podemos nos eximir de pensar que o próprio Marcelino cu-
nhou a expressão. Ele não o fez. Na verdade, a expressão fora usada 
por séculos.

A expressão foi, por exemplo, muito importante para Afonso de 
Ligório (1696-1787), cujas obras Marcelino leu e cuja ênfase na teo-
logia moral e pastoral o influenciara. Na verdade, “presépio, cruz e al-
tar” permanecem centrais na espiritualidade redentorista. Se tivéssemos 
de atribuir a alguém sua origem, entretanto, talvez dois outros italia-
nos, Francisco (1191-1226) e Clara de Assis (1194-1256), poderiam 
reclamá-la quinhentos anos antes de Afonso. Eles conscientemente pu-
seram “presépio, cruz e altar” no coração de suas vidas espirituais, de 
sua experiência da imanência de um Deus amoroso. Esses três elemen-
tos ainda continuam no cerne do discipulado cristocêntrico franciscano. 
Com certeza, quem primeiro nos entregou a imagem visual do presépio 
de Natal foi Francisco.

63 FURET, J.B., Biographies de quelques Frères, p. 19.
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Seiscentos anos mais tarde, um sacerdote diocesano de Lyon, que 
se tornou franciscano da Ordem Terceira e que passou por uma expe-
riência de conversão ao se defrontar com a pobreza e a impotência dos 
jovens que encontrava nas ruas dessa cidade, escreveu a respeito desses 
três caminhos para encontrar Cristo.64 Antoine Chévrier (1826-1879), 
mais jovem que Marcelino, mas contemporâneo de muitos da geração 
fundadora dos Maristas nessa região da França,65 foi moldado pelos mes-
mos escritores e por influências da escola francesa de espiritualidade.66 
Ele deve ter lido, assim como provavelmente Marcelino, o livro sobre 
a vida espiritual publicado em 1668 pelo jesuíta francês Amable Bon-
nefons (1600-1653), Les trois voyages de l’âme dévote à la crèche de Jésus 
incarné, à la croix de Jésus crucifié, à l’autel de Jésus immolé.67

Como Marcelino, Antoine Chévrier sem dúvida foi movido pelos 
escritos de Vicente de Paulo, que descobriu a face de Cristo nos pobres. 
Vicente, um dos gigantes da primeira geração da escola francesa, se sen-
tia menos à vontade nos salões privados de Paris, com as preferências de 
Pierre de Bérulle e Madame Acarie, do que ele se sentia nas ruas. São 
Vicente, assim como Marcelino mais tarde, se via mais atraído pelas prá-
ticas de amor abraçadas por Francisco de Sales.

64 Para explorar a teologia de Chévrier baseada na encarnação, na redenção e na 
eucaristia, e suas fontes na espiritualidade europeia, cf. MUSSET, Y. Le Christ 
du Père Chévrier. Paris: Desclée, 2000. O texto pessoal de Chévrier é melhor 
apreendido em sua obra Le Véritable Disciple, le prêtre selon l’evangile ou le vérita-
ble disciple de Notre Seigneur Jésus-Christ. Paris: Édition Emmanuel Vitte, 2014.

65 O Bem-aventurado Antoine Chévrier certamente teve algum contato formal com 
dois homens associados aos maristas em seus primeiros anos, Jean-Marie Vianney 
e Pierre-Julien Eymard. Ele se aconselhou muito com Vianney. Encontrou-se 
com Eymard em Paris. Sem dúvida, teria conhecido bem o trabalho dos Irmãos 
Maristas em Lyon, uma vez que operavam nos mesmos distritos, embora o foco 
principal de Chévrier fossem os jovens com mais idade do que os dos Irmãos na 
época. Chévrier fundou os Padres do Prado (agora unidos com os Franciscanos 
Conventuais) e as Irmãs Franciscanas do Prado. Seu trabalho com os pobres é ho-
menageado no friso acima da porta central da Basílica de Fourvière. Na verdade, 
a primeira imagem é a dele e a terceira, de Marcelino.

66 Por exemplo, vemos referências a Rodriguez e a Saint-Jure, e sinais claros das 
ênfases e das preocupações de Bérulle.

67 Em português: As três jornadas da alma: o presépio de Jesus encarnado, a cruz de 
Jesus crucificado e o altar de Jesus sacrificado.
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Na verdade, há um lado inferior na escola berulliana que era até 
certo ponto elitista e mesmo constrangedor para os pobres. Mas, nos 
textos de São Vicente encontramos o oposto: 

Se você olhar os pobres à luz da fé, observará que eles estão 
no lugar do Filho de Deus que optou pela pobreza. Embora, 
em sua paixão, quase perdesse a aparência de homem e fosse 
considerado como um louco pelos gentios e uma pedra no ca-
minho para os judeus, mostrou-lhes que sua missão era pregar 
para os pobres. “Ele me enviou para pregar a boa nova para os 
pobres”. Nós deveríamos ter também o mesmo espírito e imitar 
Cristo, isto é, devemos cuidar dos pobres, consolá-los, defender 
sua causa. Uma vez que Cristo quis nascer pobre, ele escolheu 
para si discípulos que eram pobres. Fez-se o servo dos pobres e 
compartilhou de sua pobreza.

Não é suficiente dar sopa e pão. Isso os ricos podem fazer. 
Você, mais que isso, é um servo dos pobres, sempre sorridente 
e bem-humorado. Eles são seus mestres, terrivelmente sensíveis 
e mestres exigentes, você verá. E quanto mais feios e sujos eles 
forem, mais injustos e mais injuriosos, e você deverá dedicar-
-lhes um amor maior. É só em troca de seu amor que os pobres 
perdoarão você pelo pão que lhes dá.

Devemos servir os pobres, de modo especial os rejeitados e 
os pedintes. Eles nos foram entregues como nossos mestres 
e patrões.68

É teologia profunda e atração intuitiva para Marcelino. Quando 
escreveu, por exemplo, para o Irmão Jean-Marie, em 1823, Marcelino 
o informa sobre a situação de Lavalla e lhe conta que eles têm “muitas 
pessoas pobres”, acrescentando a essa informação a expressão “graças 
a Deus”. O tipo de amor que Marcelino queria cultivar em si mesmo e 
nos outros era o que ele viu revelado em Cristo. O conceito paulino de 
kênosis como esvaziamento de si mesmo é central para compreender o 
que ele sentia encontrando-se com Cristo nos “três primeiros lugares”.

68 Textos de São Vicente de Paulo (Correspondance, Entretiens, Documents, Paris 
1922-1925, vol. 7, Epístola 2546). É também usado nas leituras do Ofício no dia 
de sua festa, 27 de setembro.
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Para Marcelino, tratava-se mais da conversão do coração do que 
apenas ser pego por uma awesome wonder [maravilha incrível], como diz 
um hino, pela kênosis de Cristo no presépio, na cruz e no altar. Sim, havia 
a lembrança de uma humilde maravilha, característica da escola francesa 
e especialmente da espiritualidade sulpiciana, que foi a maior influência 
sobre Marcelino no seminário, mas esse não era o ponto final. Encon-
tramos o coração do que Marcelino bebeu na teologia paulina como 
tema que perpassa a circular Sobre o espírito de fé de Francisco: “Cristo é 
formado em nós” (Gl 4,19). Ou, como Paulo diz no início dessa epís-
tola: “Cristo se revelou em mim” (Gl 1,16). Não por meu intermédio, 
ou para mim, mas em mim. O texto da Carta aos Gálatas desvenda a 
teologia nuclear que consolida a espiritualidade marista. Ela permite que 
a vida de Cristo, a própria vida de Deus, se encarne em mim; permite 
que o amor se encarne em mim. “Logo vivo, já não eu, mas Cristo vive 
em mim” (Gl 2,20).

ESSE É O EVANGELHO

Os Maristas “amam” esse evangelho, como a terceira caracte-
rística da espiritualidade marista em Água da Rocha os chama para 
praticar. Ele é amado porque Jesus Cristo é o amor encarnado. Não 
pode haver outra resposta ao evangelho de Cristo do que amá-lo, 
como Marcelino bem a compreendeu. Ou, sem rodeios, crescer no 
amor, tornar encarnado o amor de Deus. A consequência é que a 
espiritualidade marista, como a espiritualidade cristã de modo geral, 
envolve intrinsecamente a entrega de si mesmo aos outros no amor. 
Ela é heterocêntrica. A segunda parte do versículo de Gl 1,16 é tão 
importante como a primeira: Cristo é revelado em mim, “para que 
eu o anunciasse aos pagãos”. O amor é formado em mim para que eu 
consiga levar amor para onde ele não existe.

Essa proclamação do amor de Cristo é alcançada mais pelo que sou 
do que pelo que prego. Marcelino o compreendeu nesses moldes. Na 
verdade, “a pregação” era o estilo de evangelização de que Marcelino 
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explicitamente não gostava.69 Embora não tenhamos documento que 
comprove que ele tenha lido o famoso dictum de Francisco de Assis, 
“Pregue o evangelho em toda parte; sirva-se de palavras só se for ne-
cessário”, podemos imaginar que Marcelino poderia ter afirmado isso 
vigorosamente. Isso teria feito sentido absoluto para ele. Quando fala-
mos que Marcelino enfatizava o “bom exemplo” como meio de educar 
– o que inquestionavelmente ele fez –, arriscamos desvalorizar o que 
ele queria dizer. Marcelino tinha um modo mais rigoroso de dizer isso: 
“Um Irmão é um evangelho vivo”, falou a seus primeiros seguidores.70

Fique com esse conceito por um momento, guarde bem seu sig-
nificado. É muito paulino. Paulo fala do Espírito que implanta em nós 
a vida de Deus, que se revela pela bondade, paciência, compaixão, to-
lerância, pacificação, resiliência, perdão, perseverança, gentileza, união, 
esperança, alegria, gratidão etc. É com tudo isso que a vida divina se pa-
rece. Isso é o amor encarnado, isso é Deus encarnado. Ao insistir junto 
aos primeiros Irmãos sobre a importância do exemplo para os jovens aos 
quais lecionavam, Marcelino sugeria que a vida deles poderia se transfor-
mar num “catecismo ininterrupto”, de modo que cada um deles, como 
um “operário do evangelho” (“ouvrier évangélique”),71 fosse

[...] um evangelho vivo, em quem cada estudante pudesse ler 
como imitar Jesus Cristo e ser um cristão autêntico. Numa 
palavra, você deveria viver de um modo tal que você dirá 
àqueles para os quais você leciona o que São Paulo disse aos 
Coríntios: “Tornem-se meus imitadores como eu o sou de 
Cristo” (1Cor 11,1).72

69 FURET, J.B. Avis, Leçons, Sentences du B. V. P. Champagnat, cap. 5 (imediatamente 
antes do capítulo sobre o presépio, a cruz e o altar). Aí encontramos a lista dos dez 
“tipos de Irmãos de que padre Champagnat não gostava”. Um deles é “o Irmão 
pregador”. 

70 FURET, J.B. Avis, Leçons, Sentences du B. V. P. Champagnat. Irmão Jean-Baptiste 
começa sua coleção de instruções de Marcelino com um capítulo intitulado “O 
que é um Irmão de acordo com o padre Champagnat?”. A expressão foi tirada 
desse capítulo.

71 Idem, ib., cap. 37.
72 Idem, ib., cap. 37.
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Marcelino, ao pedir-lhes que dessem bom exemplo, não estava 
apenas insistindo com eles para serem cautelosos em suas palavras e 
em seu comportamento. Muito mais que isso, estava lhes dizendo que, 
como educadores, eles eram o próprio evangelho. Seu “amor, fé e pu-
reza de coração” é que seriam lidos por seus alunos.73 A implicação é 
que a integridade do Marista não tem sua fonte apenas nas ações de um 
indivíduo alinhado com a palavra. Os Maristas autênticos são, mais pro-
fundamente, pessoas cuja vida interior os inflamou, uma interioridade na 
qual descobriram Cristo no presépio, na cruz e no altar. Marcelino cita 
São Vicente de Paulo, dizendo que as pessoas responderão com seus co-
rações quando um único evangelizador fala com palavras que queimam 
com o amor divino que nasce do coração, algo que é incendiado e sus-
tentado apenas pela oração.74 No modo de ver do Fundador, as pessoas 
atentas a sua vida interior e que aí encontram Cristo vão se tornar como 
São Paulo, que apenas consegue exclamar: “Ai de mim se não pregar 
o evangelho!” (1Cor 9,16).75 Paulo não podia nem fazer nem ser nada 
além disso. Ora, nas palavras do próprio Marcelino, como ficou escrito 
na Regra dos Irmãos:

Tornar Jesus Cristo conhecido, torná-lo amado, essa é toda a 
finalidade do Instituto. Se falharmos esse objetivo, nossa Con-
gregação seria inútil.76

Por essa razão Marcelino considerava o ofício do professor tão su-
blime. Seguindo Jean-Baptiste De La Salle, ele usava o termo “ministé-
rio” para descrever o trabalho do professor. Isso era incomum, quando 
não controverso. No Concílio de Trento, o termo “ministerium” tinha 
sido reservado exclusivamente para o sacerdócio ordenado, e se desen-
volveu uma teologia em torno da própria ontologia do estado clerical. 

73 Marcelino cita 1Tm 4,12.16 para passar essa mensagem.
74 Idem, ib., cap. 37.
75 Idem, ib., cap. 22.
76 Vida de Champagnat, parte 2, cap. 6. Sucessivas edições das Constituições 

dos Irmãos incluíram essas palavras, normalmente nos parágrafos iniciais. As 
Constituições de 1986 seguiram a tradição: no parágrafo 2 a frase “para tor-
nar Jesus conhecido e amado” descreve a finalidade para a qual o Instituto foi 
fundado.
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La Salle a viu de modo diferente,77 assim como Marcelino. Se o educa-
dor vive entre os jovens e se sua vida é o evangelho que os conduz ao 
conhecimento e ao amor de Cristo, então, o que poderia ser mais im-
portante? Marcelino, na verdade, costumava usar uma linguagem quase 
eucarística para falar do ministério do professor religioso: “Reparta com 
eles o pão santo da religião”, escreveu aos Irmãos.78 

Irmão Francisco foi além. Descreveu Jesus como catequista e, em 
consequência, como modelo para os catequistas. Mais do que pregar, 
Jesus sentou-se no meio do povo e conversou com todos. Assim é que 
os Irmãos deviam ser, propunha Francisco, ao assumirem Jesus como 
modelo. Mais que isso, eles deviam exercer

[...] um ministério que Jesus, por assim dizer, divinizou ao 
exercê-lo pessoalmente. Ele passou essa sublime missão aos 
apóstolos, que a transmitiram a seus sucessores, em cujo nome 
nós atuamos.79

O religioso educador, portanto, atua in persona Christi [na pessoa 
de Cristo], não com significado hierárquico, mas como evangelho vivo, 
como encarnação do amor divino. Em sua essência, o evangelho é notí-
cia, e notícia a ser compartilhada. Para o Marista, essa partilha se dá por 
meio da educação do jovem, de modo que cada jovem possa se tornar 
bom cristão e bom cidadão. Com frequência, nos textos dos Irmãos 
Francisco e Jean-Baptiste, o ministério do ensino é descrito com palavras 
como “sublime”, “elevado” e “admirado”.80 Como Marcelino, Francis-
co vincula radicalmente a vida do educador ao amor e ao conhecimento 

77 São João Batista de la Salle escreve longamente nas Méditations sobre o ministério 
do ensino. Ele se baseia nas Escrituras, sobretudo em São Paulo, por exemplo 
1Cor 2,6; 1Cor 12,4-30. Para ele os Irmãos eram sem dúvida “ministros” pelo 
fato de serem “colaboradores de Cristo”. JOÃO BASTISTA DE LA SALLE. 
Méditations de la retraite. Paris: Librairie Poussielgue, 1890.

78 Cartas, n. 63. Circular para os Irmãos, 19 de janeiro de 1836.
79 Irmão Francisco aqui se baseia diretamente em Rodriguez, Prática da perfeição 

cristã e religiosa, parte 3, 1º tratado, cap. 2, sem dúvida apresentado a ele pelo 
padre Champagnat.

80 Isso é recorrente nos Cadernos de Francisco (cf. 308). É um tema do Traité de 
l’éducation ou Apostolat d’un frère marist, do Irmão Jean-Baptiste (cf. cap. 3) e 
retomado muitas vezes nos cinco últimos capítulos de Avis, Leçons, Sentences.
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pessoal de Cristo. Não se trata de um tipo de relacionamento infantil ou 
superemotivo com a pessoa, mas de um que se expressa na maturação 
e florescimento do que há de melhor no espírito humano. Francisco se 
baseia fortemente em Colossenses 3 e em Romanos 6 para descrever a 
entrada da pessoa na nova vida em Cristo. A partir daí ela pode se tornar 
legítima expressão do evangelho de amor.

A menos que comecemos a sentir que toda essa fala é um tanto pre-
sunçosa – quem sou eu para usar termos tão elevados a respeito de meus 
esforços imperfeitos? –, vamos recordar quem eram os primeiros Irmãos. 
As pessoas que Marcelino, Francisco e Jean-Baptiste estavam enaltecendo 
como “evangelhos vivos” e confirmando em suas “sagradas” funções e 
trabalho “divino” de educar eram, em geral, jovens rudes, com limites na 
educação e no preparo profissional, provenientes das mais modestas circuns-
tâncias. Além disso, não nos esqueçamos dos que Jesus escolheu. Talento, 
inteligência, refinamento, recursos pessoais, esses não foram os critérios que 
Marcelino examinou em primeiro lugar. Era a humildade. Ele certamente 
fez grandes esforços para implantar em seus Irmãos o desenvolvimento pes-
soal e profissional, mas foi à disposição espiritual que deu prioridade.

O sucesso não foi imediato! A análise das cartas que sobraram de 
Marcelino para seus Irmãos revela que eles formavam um grupo muito 
heterogêneo. “Pedras brutas”, Marcelino uma vez os chamou assim, e 
se incluiu na mesma categoria. Nem isso o dissuadiu de manter a mais 
elevada consideração por eles e pelo trabalho deles. Sua abordagem con-
sistia em entusiasmá-los e fazer-lhes apelos para perceberem a extraordi-
nária finalidade de seus extraordinários esforços. Eles eram “semeadores 
do evangelho”, disse-lhes ele:

Observem que eu disse “semeadores” e não “ceifadores”. Por 
quê? Com o intuito de lecionarmos, alguns de nós nos quei-
xamos da ausência de sucesso e pensamos que as crianças não 
alcançam nada do que ensinamos, porque não parecem muito 
piedosas, se afastam dos ofícios da paróquia e dos sacramentos 
ou se desviam na corrente dos maus exemplos assim que deixam 
a escola. Ouçam, todos os que entre vocês falam desse jeito. A 
estação para colher os grãos não se confunde com aquela na 
qual vocês preparam o solo para fazê-lo produzir mais grãos. A 
semente germina quando vocês a lançam nos sulcos do terreno. 
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Por algum tempo, parece quase tudo perdido, mas nem com o 
mau tempo, nem mesmo com os rigores do inverno, a semente 
é destruída. Mesmo quando vocês se queixam, a semente está 
brotando nos corações de suas crianças e vai aparecer na super-
fície no seu próprio tempo.81

Marcelino queria, disse ele mesmo, “operários do evangelho”: pes-
soas que pudessem ser semeadoras do evangelho, sendo elas próprias o 
evangelho. E para tanto, não poderia haver melhor expressão do que a 
máxima que Jean-Baptiste De La Salle incentivou em seus Irmãos: “Vivam 
Jesus em seus corações!”; e a resposta: “Por toda a vida!”. No cabeçalho 
das páginas de sua correspondência mais pessoal, Marcelino costumava 
escrever as letras “VJMJ”. Isso era inovador: colocar “JMJ” numa página 
constituía prática católica bastante corriqueira (da qual as pessoas de certa 
idade se lembrariam de seu tempo na escola católica). O que não era co-
mum era o “V”. Na época, na França, alguns grupos tinham a tendência 
de usar motes que abreviavam com uma sequência de letras como essa. 
Marcelino parecia ter cunhado VJMJ como seu mote, e este se mante-
ve no Instituto dos Irmãos Maristas em documentos oficiais por muito 
tempo de então em diante. Não temos garantia do que Marcelino queria 
dizer com o V. Estaria usando-a com o significado que os franceses davam 
ao exclamar “Vive le Roi!” [Viva o Rei!] ou “Vive la France!” [Viva a 
França!]? Possivelmente. Mas ele poderia também ter tido a intenção de 
dar o sentido que De La Salle ou Francisco De Sales davam: Viva Jesus! E 
estariam usando no sentido de viver no espírito de Maria e José. 

Pode ser que nunca resolvamos essa pequena charada, mas pode-
mos ter certeza de que “levar a vida de Cristo” para renascer em si mes-
mo e nos outros e “provocar seu crescimento”, como Água da Rocha 
o coloca,82 era o objetivo que estava no coração da vida espiritual como 
Marcelino queira promover. Em cada um.

81 FURET, J.B. Avis, Leçons, Sentences du B. V. P. Champagnat, cap. 1.
82 Água da Rocha, n. 11 e 26. 





4. DO JEITO DE MARIA

Por onde um Marista começa quando se trata de Maria? É nosso 
nome, nossa identidade, nossa finalidade: somos Mari-stas. Esse foi o 
nome que Marcelino e seus colegas idealistas gravaram para si mesmos 
quando imaginaram criar a Sociedade de Maria faz mais de dois séculos.

Um lugar óbvio e útil para iniciar seria a Escritura. Poderíamos 
seguir o imaginário mariano no Evangelho de Lucas e em Atos, espe-
cialmente a anunciação, a visitação e pentecostes; as relações existentes 
entre virgindade e fecundidade; a ação do Espírito de Deus; e os temas 
de alegria, misericórdia, fidelidade, santidade e justiça. Ou poderíamos 
nos basear no simbolismo da imagem joanina de Maria como “mãe de 
Jesus” em Caná e no calvário; ou na expressão “nascido de mulher” de 
Paulo; ou ainda na imagem de Maria como “Nova Eva”, indo fundo no 
Apocalipse. Aí há muito para se investigar. Já em nosso mundo marista, 
temos de recorrer a alguns documentos ricos que tratam do tema de 
nossa identidade mariana, especialmente em décadas recentes.83 Outra 
opção seria abrir as torneiras de séculos de teologia mariana, ou explorar 
a exuberância da piedade e dos hábitos populares relacionados a Maria. 
Poderíamos ainda abordar a questão aprofundando as perspectivas ofe-
recidas por uma teia de títulos e imagens que o dogma, o ensino, a tra-
dição, a cultura e arte fornecem cada um a seu modo. É tesouro imenso 
de visões e sabedoria, construído ao longo de gerações de experiência 
de discipulado, de pesquisa e de imaginário religioso cristão. Enquanto 
as ênfases e abordagens de algumas dessas opções podem nos deixar um 
tanto curiosos ou até desconfortáveis, todas têm algum valor dentro de 

83 Por exemplo, o Documento Mariano publicado depois do marco do Capítulo 
Geral dos Irmãos Maristas pós-Vaticano II em 1967-68; as circulares de supe-
riores gerais: Um Novo Espaço para Maria do Irmão Basilio Rueda, 1976, Em 
seus braços ou em seu coração do Irmão Seán Sammon, 2009, e Deu-nos o nome de 
Maria do Irmão Emili Turú, 2012; e a primeira circular do atual superior geral, 
Lares de Luz, 2020.
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sua época e da comunidade em que vicejaram ou vicejam.84 Então, por 
onde começar? 

Vamos partir de onde imaginamos terminar: de Jesus Cristo.
A expressão que cada um dos fundadores maristas usou para des-

crever o que ele ou ela almejavam está no coração de tudo. Nos escritos 
de Marcelino Champagnat, Jeanne-Marie Chavoin e Jean-Claude Co-
lin, e outros da primeira geração, encontramos referências recorrentes 
a l’œuvre de Marie [obra de Maria]. Assim eles entendiam sua raison 
d’être [razão de ser]: faziam de tudo para serem participantes da missão 
de Maria. Em que precisamente consistia essa “obra”? Água da Rocha 
estrutura e responde assim:

Os maristas entendiam que seu projeto seria um compartilha-
mento da missão de Maria de gerar a vida de Cristo e permane-
cer com a Igreja quando ele nascesse.85

Gerar a vida de Cristo. A vida de Cristo? Gerar? Tocamos aqui o 
cerne da teologia paulina. Uma chave importante para desvendar a com-
preensão do que seja viver no Cristo e o Espírito trabalhando em nós 
para gerar essa vida.

Tomando emprestado das Constituições de 1986 dos Irmãos Ma-
ristas, Água da Rocha prossegue dizendo que

[...] participamos da maternidade espiritual de Maria ao assu-
mirmos nossa responsabilidade em levar os valores cristãos às 
pessoas com quem partilhamos nossa vida.86

Participar da “maternidade espiritual de Maria”, aí está mais do 
que um conceito!

84 Muitas dessas abordagens relacionadas com Maria foram exploradas na série 
“Marian Today. Holy today” [Marial hoje. Santo hoje], deste autor, em 2019, no 
periódico Christlife.

85 Água da Rocha, n. 11.
86 Idem, Ib., 26.
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Em uma de suas cartas, Marcelino vai até além.87 Ao dar alguns 
conselhos a um Irmão, pergunta-lhe por que “Maria” não é suficiente 
para ele. Marcelino parece estar usando “Maria” como abreviação tanto 
para a Sociedade de Maria como para a missão de Maria. É um modo 
de falar revelador e teologicamente profundo. O que Marcelino infere é 
que Maria não é apenas alguém de quem devemos ser devotos e afetiva-
mente próximos, o que é sem dúvida o caso para os Maristas das origens, 
mas que sua identidade e sua finalidade nuclear era realmente “ser Ma-
ria”. Eles se viam como imagens-de-Maria para as pessoas a quem davam 
assistência. A missão essencial de Maria, como a deles, era “dar Cristo à 
luz” e “fomentar seu crescimento”, para nos servirmos da expressão de 
Água da Rocha escrita dois séculos mais tarde. Como para Maria, isso 
começou no interior deles mesmos à medida que se abriram de forma 
confiante e vulnerável ao Espírito e que depois o levaram aos outros com 
alegria, misericórdia, humildade e fidelidade.

O grupo de ordenandos com quem Marcelino se alinhou para for-
mar a Sociedade de Maria havia sido exposto em seus estudos no semi-
nário ao que poderia ser chamado “alta mariologia”. Isso era próprio da 
escola francesa. “Alta” não quer dizer que eram treinados para colocar 
Maria num pedestal com honras indevidamente exaltadas ou como ob-
jeto de devoção independente. Quaisquer que tivessem sido os costumes 
de devoção popular nas áreas rurais de onde eles provinham, a teologia 
mariana que aprenderam situava Maria associada radicalmente à missão 
divina em Jesus. Essa era sua identidade primária. Eles teriam compreen-
dido que Maria não tinha um lugar teológico em si mesma nem de si 
mesma. “Alta” mariologia pode ser considerada análoga a “alta” cristo-
logia: os teólogos às vezes falam de um espectro de perspectivas sobre 
Jesus Cristo, de uma assim chamada cristologia “mais alta” cujo foco é 
o “Cristo da fé” ou o “Senhor da história”, para uma cristologia “mais 

87 Cartas, n. 42. Trata-se de uma carta para o Irmão Cassien Chomat que ingres-
sou com meia-idade como Irmão, em 1832, como um professor experiente e 
bem-sucedido, homem de sólido caráter e de princípios. Marcelino tinha sido seu 
diretor espiritual por alguns anos antes disso. Essa carta foi recebida pelo Irmão 
Cassien no verão de 1834, quando aparentemente ficou desmotivado pelo fato 
de comportamentos de alguns Irmãos mais jovens não coincidirem com seus pró-
prios princípios mais maduros. 
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baixa”, que procura mais entender o “Jesus histórico”. Não se trata de 
uma extremidade do espectro ser mais correta ou de maior valor que a 
outra. Ambas são válidas e importantes. Uma esclarece a outra.

O mesmo se dá com Maria. Há uma série de lentes para vê-la: des-
de o foco em seu eterno papel de mãe figurativa do amor de Deus encar-
nado, até o que mais toca a experiência concreta de Miriam no primeiro 
século da Palestina judaica. O primeiro foco se tornou sujeito dos textos 
teológicos que os primeiros Maristas estudaram. Eles estão integralmen-
te nos parágrafos de Água da Rocha já citados. A missão essencial de 
Maria é sua maternidade do Deus Encarnado, não apenas exercida uma 
vez na história humana vinte séculos atrás, mas mantida pela eternidade. 
É Maria quem dá à luz o Cristo vivo que procura se encarnar em cada 
pessoa em todos os tempos. Essa é a ideia que conquistou a mente e o 
coração de Marcelino e de seus companheiros, e para a qual dedicaram 
suas vidas. Isso foi excelentemente transmitido quatro séculos antes pelo 
dominicano e teólogo alemão Eckhart von Hochheim (1260-1328), co-
nhecido como Mestre Eckhart:

De que me serve Maria ter dado à luz o Filho de Deus mil e 
quatrocentos anos atrás, e eu não ter dado à luz o Filho de Deus 
em minha época e em minha cultura? Todos nós somos destina-
dos a ser mães de Deus. Deus está precisando nascer sempre.88

Embora os textos de Eckhart talvez não fizessem parte do currículo 
do Seminário de Santo Irineu, em Lyon, entre 1812 e 1816, certamen-
te a ênfase na teologia mariana fazia. A missiologia da época deve tê-la 
colocado em termos de realizar a missio Dei: concretizar no momento e 
no lugar certo, nas pessoas, a missão atemporal e ilimitada de Deus, ou 
melhor, a missão que é Deus, o Amor.

Jean-Jacques Olier, discípulo de Pierre de Bérulle, com o qual fun-
dou os Sulpicianos, que por sua vez treinaram praticamente todos os 
professores de Marcelino no Santo Irineu, escreveu sobre Maria como 

88 Outro alemão, Irmão Fritz Arnold SM, alguém de nosso tempo e marista, escre-
veu sobre esse tema com vigor: Como Maria: Rumo à maturidade cristã no século 
XXI, Columba Press, 2001. Cf. também o artigo “Você deveria tornar-se Maria 
e dar à luz a Deus: Dar luz a Deus, um tema da Mística Cristã”.
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sacramento da pura misericórdia e vida que é Deus.89 Maria como sacra-
mento! Essa afirmação se apresenta como um conceito teológico que 
soa muito mais contemporâneo, mas a verdade é que vem século 17, e 
Marcelino provavelmente deve ter lido sobre ele. Olier explica a ênfase 
dada por Bérulle à “maternidade” de Maria e a coloca em termos da 
“fecundidade” de Maria.90 A missão dela é dar vida porque ela está total-
mente unida a Deus, que gera toda a vida. Ele propõe essa missão como 
exemplo para todos os cristãos. 

Parte da genialidade do projeto marista, desde o momento de sua 
concepção, foi integrar essa alta teologia mariana com o senso de Maria 
apoiado no chão, humano e imanente. Hoje podemos expressá-lo melhor 
do que no século XIX na França. Água da Rocha usa um pouco disso, 
descrevendo Maria como “nossa irmã na fé”, como “primeira discípula” e 
como mulher “com pó da estrada em seus pés”.91 Essa linguagem prova-
velmente facilita nos identificarmos com Maria, ou como Maria.

Ao mesmo tempo, tomemos cuidado para não ser demasiado re-
ducionistas. Os chefes de cozinha podem usar uma boa “redução” na 
comida que preparam, para oferecer ao mesmo tempo intensidade e 
complexidade ao sabor do prato. O mesmo nem sempre é verdade na 
vida espiritual ou na teologia. O risco de partir para o prato pronto ou 
para rótulos facilmente aplicados é o de cairmos em interpretações fá-
ceis e simplistas. Nós, Maristas, podemos ser culpados disso como qual-
quer outro. Somos rápidos para demitir políticos, e o mercado procura 
pessoas nos bastidores que gostam de atirar slogans estereotipados de 
três ou quatro palavras. Podemos fazer a mesma coisa. Por exemplo, é 
comum ouvir nas unidades maristas pessoas que descrevem as “cinco 

89 OLIER, J.J. Le catéchisme chrétien pour la vie intérieure. Paris: Emanuel 
Langlois, 1678, p. 59. Cf. Lettre 304. In : OLIER, J.-J. Lettres de M. Olier. v. 2. 
Paris: Gaume Frères, 1831.

90 OLIER, J.J. Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes. Paris: Gaume Frères, 
1830. Ele desenvolve esse conceito justamente na última obra que escreveu e que 
reflete seu pensamento maduro. Interessante, o volume ainda existia impresso no 
tempo de Marcelino, com um lançamento em 1830.

91 Água da Rocha, n, 29. Enquanto as duas primeiras afirmações são recorrentes na 
linguagem mariana atual, a terceira é tipicamente marista. Ela provém da circu-
lar do superior geral Irmão Charles Howard, Espiritualidade Apostólica Marista 
(Irmãos Maristas, Roma, 1992).
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características” (ou pior, os “cinco pilares”) da educação marista extraí-
dos de um dos oito capítulos de Missão Educativa Marista, como se 
esses cinco elementos de estilo representassem tanto a essência quanto 
a extensão da educação marista. Desprezam dessa forma o restante do 
texto, principalmente o capítulo anterior, que apresenta os educadores 
maristas como semeadores da Boa Nova, sem dúvida de importância 
definidora significativamente maior! Poderíamos ainda ser críticos da 
concepção dessa própria série, baseada como está nas seis características 
da espiritualidade marista citadas em Água da Rocha. É possível reduzir 
a seis pontos a espiritualidade marista?

Temos outras pequenas frases. “Ser o rosto mariano da Igreja”, por 
exemplo, usamos faz uma década mais ou menos, apropriando-nos dela 
a partir da teologia de Von Balthasar (1905-1988), promovida pelo Papa 
João Paulo II. O que a frase realmente quer dizer? Outro exemplo: “Sair 
apressadamente com Maria para a região montanhosa”. O próprio Mar-
celino tinha suas frases preferidas. Sabemos que ele adorava a expressão 
“Notre Bonne Mère” [Nossa Boa Mãe]. Às vezes, ele ou outros usavam a 
expressão “Nosso Recurso Ordinário”, menos repetida atualmente. Ao 
decorar a capela de l’Hermitage, em 1836, o Fundador escolheu a dedo 
quatorze títulos para Maria, extraídos da ladainha mariana, e tal escolha 
mereceria um estudo em si mesmo. Há e haverá outras expressões e 
termos. A maioria não são apenas pequenas frases, é claro, mas tentati-
vas de sintetizar modos muito mais profundos de descrever Maria e seu 
lugar na vivência cristã. O desafio reside, como na avaliação de uma boa 
redução na cozinha francesa, em gastar o tempo necessário para degus-
tar tanto a intensidade como a complexidade que tal frase ou tal título 
podem representar.

O fato de dois milênios de história do cristianismo e a imagina-
ção terem gerado linguagem bíblica, doutrinal e figurativa, e imagéti-
ca e culto em torno de Maria tão multifacetados constitui argumento 
em si mesmo contra uma compreensão simplista de Maria, ou “do 
jeito de Maria”.

Maria talvez seja mais bem compreendida mediante o versículo-
-chave do Evangelho de João: “Vim para que tenham vida, e vida em 
plenitude” (Jo 10,10). Maria é a epítome disso: humanidade em sua 
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plenitude. Ela é isso porque é una e por inteiro com o desejo de Deus, 
com Deus que é missão, que procura ser amor encarnado.

Se você preferir a linguagem dos evangelhos sinóticos, sobre “ou-
vir e obedecer”, ou a literatura triunfalista fantasiosa do Apocalipse, ou 
um dogma profundo como Imaculada Conceição e Assunção, ou o poe-
ma do Magnificat, ou os incansáveis esforços dos artistas e composito-
res, ou o ritmo suave do rosário, ou qualquer que seja a representação 
de Maria que exerce maior convicção e rapidez para você, tudo voltará 
para o mesmo ponto: ser Maria é ser você, você mais autêntico e mais 
vivo. Como escreveu Irmão Francisco em sua circular mestra, ser Marista 
é alguém que consegue ler Gálatas 2,20 e reconhecer-se nesse versículo: 
“Eu vivo, mas não eu: é Cristo que vive em mim”.

As novas Constituições dos Irmãos Maristas, de 2020, apresentam 
Maria como aquela que acolheu e viveu profundamente o mistério do 
amor de Deus que “no tempo se fez carne” (Cf. Jo 1,14).92 O corolário 
é que a espiritualidade marista é intrinsecamente missionária, levando a 
plenitude da vida para os outros. Em Lucas, a anunciação e a visitação 
são dois lados da mesma moeda. Maria não é criadora da vida, mas a que 
carrega a vida. Essa visão é consistente com a compreensão da biologia 
humana num período em que a semente da vida provinha totalmente do 
fator masculino.

A teologia berulliana que Marcelino aprendeu coloca essas duas 
perspectivas em termos de “conversatio”, como vimos anteriormente: 
o cristão é chamado a se manter como Maria em conversação com, ou 
em “visitação com” nosso próximo. Bérulle descreveu tudo isso como 
estar em movimento ininterrupto do nosso interior para o exterior, do 
encontro com o Espírito de Deus para o encontro alegre com o outro, 
de modo que Cristo nasça na hora certa, no lugar certo e na pessoa 
certa. Ser mariano nunca pode ser entendido como um êxtase espiri-
tual egocêntrico. Maria espera, ouve, medita, dialoga e recebe; no final, 
canta. Seu ser todo canta, como o revelam as palavras do Magnificat. 
Anunciação e a visitação encontram paralelo em Lucas na narrativa de 
pentecostes.

92 Instituto dos Irmãos Maristas, Constituições e Estatutos dos Irmãos Maristas. 
Roma: Casa Geral dos Irmãos Marista, 2020, n. 8.
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Água da Rocha coloca isso desta forma:

Hoje, continuamos convencidos de que seguir Jesus do jeito de 
Maria é um modo privilegiado de viver em plenitude o cristia-
nismo. De coração compassivo, partilhamos com as crianças e 
os jovens essa experiência e convicção e ajudamo-los a viver a 
face maternal da Igreja.93

Entre 1886 e 1887, o então idoso Irmão Sylvestre escreveu um 
livro de memórias, espécie de breve biografia do padre Champagnat. O 
contato de Sylvestre com Marcelino tinha sido o de um jovem Irmão 
nos anos 1830 que tinha um jeito moleque. Na realidade, ele manteve 
essa vivacidade de caráter a vida toda. A maior parte dessas memórias 
repete incidentes e fatos que Irmão Jean-Baptiste incluiu na biografia 
oficial escrita em 1856 e que Irmão Sylvestre amplia com alguns episó-
dios pessoais. Ele oferece, porém, diversas novas intuições. Uma delas se 
encontra no final do livro. Sylvestre nos conta que Marcelino gostava de 
chamar São João de “primeiro Marista”. O discípulo bem-amado, a per-
sonificação do discípulo perfeito, o único misticamente mais próximo de 
Jesus, era desse modo que Marcelino entendia ser o jeito de um Marista. 
No fim do livro, é a Maria que Sylvestre entrega seu leitor, como Jesus 
entregou João. A proposta final a seus leitores (os Irmãos Maristas de 
então) era que, para se tornarem imagens vivas do Fundador, deviam se 
esforçar para serem autênticos “irmãos de Maria”.

O que significa “do jeito de Maria”?
No discurso sobre a identidade marista contemporânea, nenhuma 

ideia aparece com tanta frequência como o imperativo de seguir o “jeito 
de Maria”; ser “como Maria”, exercer o ministério “do jeito de Maria”, 
caminhar “com Maria”, “viver o espírito de Maria” etc. A Regra de Vida 
dos Irmãos Maristas, por exemplo, publicada no início de 2020, menciona 
Maria sessenta e quatro vezes, em quase todas nesse sentido.94 “Do jeito 
de Maria” é gerar vida. É doar vida dentro e através de relacionamentos e 
circunstâncias diárias mais humanizadas, e agir com misericórdia, alegria, 

93 Água da Rocha, n. 28.
94 Instituto dos Irmãos Maristas, Aonde fores, Regra de Vida para os Irmãos Maristas. 

Roma: Casa Geral, 2020.



DO JEITO DE MARIA  | 93

justiça e senso de harmonia e sinergia com o Deus vivo.95 Que Cristo possa 
nascer na fé. Que haja vida em toda a sua plenitude.

95 A circular Lares de Luz, lançada em 8 de setembro de 2020, traz o subtítulo: “cui-
dando da vida, gerando vida nova”. Irmão Ernesto aborda esse papel de Maria, e, 
em consequência, do conjunto dos Maristas, de gerar vida e assim criar lares. Ele 
oferece uma exploração realista do que significa “maternidade” nesse contexto, 
usando a imagem da “luz” para a vontade de Deus ou a missão de Deus.





5. ESPÍRITO DE FAMÍLIA

Não deve haver nada mais característico do jeito marista do que o que 
sempre chamamos, desde os tempos de São Marcelino, de nosso “espírito 
de família”. A respeito disso qualquer Marista consegue falar sem hesitação. 
Vem de sua experiência vivida. É o DNA marista. Vá a qualquer comunidade 
ou escola, a qualquer projeto ou encontro marista, e isso ficará amplamente 
evidente e experienciado de modo muito tangível. Você verá esse espírito, e 
sem dúvida o sentirá, no ambiente caloroso, no acolhimento e hospitalida-
de, na ausência de pretensão ou arrogância, no senso de pertencimento e na 
franqueza de sua inclusão no meio, no carinho e bondade das pessoas, na 
confiança e respeito, no apoio a alguém em dificuldade, nas intuições que 
estimulam mais do que exigem, no profundo desejo de reconciliar e sanar 
o que foi fraturado mais do que punir ou isolar, e na prioridade e natureza 
dos relacionamentos interpessoais. As pessoas serão conhecidas e amadas. 
Elas falarão sobre se sentir membros de uma “família”. Usarão esse termo, 
e o farão ao mesmo tempo de forma espontânea e autêntica como sendo o 
melhor caminho para descrever sua experiência diária. Poderão até ter uma 
foto da mesa de La Valla exposta com destaque em algum lugar.

Muitíssimas vezes estarão dispostos a descrever o que querem ex-
plicar com frases adicionais. Serão capazes de fazer citações de textos de 
referência, como Missão Educativa Marista, e lhe dirão que lá os adultos 
se relacionam entre si e com os jovens como os membros que uma família 
amorosa fariam intuitivamente, e que seu modo de abordar os jovens é 
ser “um irmão ou irmã para eles”.96 É provável que sejam capazes de citar 
o próprio Marcelino e de dizer que, para educar os jovens, “você precisa 
antes amá-los, e amar a todos do mesmo modo”.97 Serão capazes de fazer 
citações da biografia de Marcelino:

96 INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS. Missão Educativa Marista: um projeto 
para o nosso tempo. Roma: Instituto dos Irmãos Maristas, 1998. p. 107-108. 

97 Cf. FURET, J.B. Avis, Leçons, Sentences du B. V. P. Champagnat, cap. 41: “O que 
é um professor?”.
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O espírito de uma escola de Irmãos deve ser o espírito de fa-
mília. Ora, numa boa família, numa família bem ordenada, 
dominam os sentimentos de respeito, de amor e de confiança 
recíproca e nunca o temor de castigos.98

Eles poderão se lembrar dos primeiros Irmãos perguntando se po-
deriam chamar Marcelino de “pai” em vez de “senhor”.99 Eles podem 
mostrar a você o Testamento Espiritual com a ênfase no amor mútuo, 
num fraseado que oferece perfeito entrelaçamento com a sublime teo-
logia da Primeira Carta de João, com o entusiasmo vivenciado e a união 
dos primeiros cristãos nos Atos dos Apóstolos.100 Esse era o modo de 
ser de Marcelino. Quando ele pesquisava extensivamente nos escritos e 
nas ênfases de pessoas como Pierre de Bérulle, Jean-Jacques Olier, Jean-
-Baptiste de la Salle, Vicente de Paulo e, de modo especial, Francisco de 
Sales, para moldar o que ficou conhecido como espiritualidade marista, 
nenhum deles deu muita importância ou nenhuma da expressão especí-
fica “espírito de família”. Há muito nesses teólogos e pastores que favo-
rece a gentileza, a amizade, os modos práticos de amar e relacionar-se, às 
vezes até intensamente. Usam a palavra “família” de vez em quando para 
descrever a Igreja em geral ou uma comunidade religiosa em particular. 
Mas não o “espírito de família” como tal. Hoje os salesianos usam o ter-
mo, quase no mesmo sentido que os Maristas, mas esse costume nasce 
com São João Bosco no século XIX, mais do que daquele que o inspirou, 
São Francisco de Sales. Baseado na espiritualidade nos ensinamentos de 

98 Vida de Champagnat, parte 2, cap. 22, p. 494. 
99 Embora hoje seja habitual na Igreja Católica dar o nome de padre [equivalente a 

pai] a todos os sacerdotes, antes de meados do século XIX esse título era reservado 
a membros de ordens religiosas (e, mesmo naquela época, não em todas elas). Na 
França, um padre era chamado de “Monsieur” [senhor] como qualquer outro ho-
mem, ou mais formalmente “Monsieur l’Abbé” [senhor sacerdote]. Um padre de 
paróquia era “Monsieur le Curé” [senhor pároco], como um prefeito era “Monsieur 
le Maire” [senhor prefeito]. Irmão Jean-Baptiste nos conta que os primeiros Irmãos 
em La Valla, depois de Marcelino mudar para a casa em 1818-1819, perguntaram 
se poderiam chamá-lo de Père Champagnat [pai Champagnat]. Interessante que 
nenhum dos outros sacerdotes fundadores dos maristas se atreveu a usar essa deno-
minação para si mesmo, inclusive Jean-Claude Colin, até pronunciarem seus votos 
pela primeira vez em 1836, após a aprovação da Sociedade de Maria pela Santa Sé.

100 Vida de Champagnat, parte 1, cap. 22, p. 239; 1Jo 4,7.
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São Francisco de Sales, como fizera Marcelino na França décadas antes, 
Dom Bosco queria que seu oratório para a juventude desvalida de Turim 
tivesse a marca do que ele chamou de “espírito de família”.

Uma fonte documental que pode nos mostrar o conceito imple-
mentado por Marcelino está num livro que teve enorme influência na 
educação escolar na França no mesmo período em que novas correntes 
da “espiritualidade do coração”, mais tarde denominada de “escola fran-
cesa da espiritualidade”, começaram a atuar em profundidade. Escrito 
em Paris pelo sacerdote professor Jacques de Batencour, em 1654, L’éco-
le paroissiale [Escola paroquial] foi o primeiro tratado sobre as “peque-
nas escolas” que se mantinham sob a responsabilidade das paróquias de 
acordo com um decreto real de Luis XIV, em 1698.101 Muito teríamos a 
dizer sobre o movimento “pequena escola” no século que antecedeu a 
Revolução Francesa, mas é suficiente afirmar que o movimento em geral, 
e em particular nesse texto, teve grande influência no trabalho de Jean-
-Baptiste de la Salle e em sua fundação dos Irmãos das Escolas Cristãs, 
e ainda de Charles Démia, que se responsabilizou pela expansão e regu-
lamentação da educação elementar na Diocese de Lyon. Esses dois pro-
jetos do século XVII ajudaram a moldar o de Marcelino no século XIX, 
de modo especial o de la Salle quando ele se concretizou formalmente 
no manual La conduite des écoles chrétiennes [Guia das escolas cristãs].102

Batencour abre o primeiro capítulo de seu livro com estas palavras:

Assim como o coração é o primeiro sinal de vida numa pessoa e 
o último a morrer, e é a sede da alma, assim também o professor 

101 O título completo do livro é L’école paroissiale, ou la manière de bien instruire 
les enfants dans les petites écoles. As chamadas “pequenas escolas” eram escolas de 
caridade para crianças de famílias pobres, e parte de um movimento na França 
para universalizar a educação para todas as crianças, sob a direção do clero local, e 
univocamente católico. Batencour era padre da Comunidade de Padres de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet, em Paris, grupo responsável por vários projetos educa-
cionais naquela parte da cidade, e no domínio de Olier junto ao Sena em Saint-
Sulpice. Charles Démia estudou mais tarde nessa comunidade (e em Saint-Sulpice) 
e levou o que aprendera para Lyon, a fim de o implementar e desenvolver lá.

102 Esses três projetos, Batencour, La Salle e Démia, resultaram em manuais práti-
cos, baseados em experiências vividas no ensino escolar. La conduite des écoles chré-
tiennes, publicado pela primeira vez em 1706, foi muito usado pelos Irmãos de 
Marcelino nas duas primeiras décadas.
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deve ser o coração da escola, animado pelo espírito de Deus que 
transmite vida espiritual a toda a sua pequena família.103

A escola é descrita como uma família, e o professor, como seu co-
ração ou sua alma. O livro entra, depois, em grande detalhe nas impli-
cações práticas que derivam dessa premissa inicial. Sem dúvida, os con-
teúdos de L’école paroissiale encontram mais ecos no primeiro manual 
de ensino marista Le guide des écoles [Guia das escolas]104 do que no La 
conduite dos lassalistas, apesar de a opinião contrária ser convencional-
mente considerada mais aceita. Mesmo assim, a frase completa “espírito 
de família” não é usada.

A opção de Marcelino de usar “família” como a metáfora funda-
mental tanto para a escola como para a comunidade não só é original 
como ainda não era comum na linguagem religiosa da época, mesmo 
entre os fundadores da Sociedade de Maria.105 Era de fato mais comum 
o meio familiar ser visto como perigo mais do que como ideal para o 
desenvolvimento da fé e da prática religiosa da criança. A escola com 
seus professores cheios de fé era vista como o lugar em que a contami-
nação do mundo e as deficiências dos pais poderiam ser compensadas, 
visto que eram ao mesmo tempo nutridores da fé e professores de leitura 
e aritmética. Essa foi certamente a motivação para o projeto lassalista e 
para outros na França. Nem os Irmãos Maristas estavam livres de culpa 
nesse campo: nos escritos, tanto do Irmão Francisco como do Irmão 
Jean-Baptiste, há referência à necessidade de os Irmãos assumirem o 

103 L’école paroissiale, cap. 1.
104 FURET, J.B. Guia das escolas para uso nas casas dos Pequenos Irmãos de Maria: 

documento do 2º Capítulo Geral do Instituto Marista. Brasília: Umbrasil, 2009. A 
primeira edição foi feita pelo Capítulo Geral dos Irmãos Maristas, em 1853, treze 
anos após a morte de Marcelino.

105 Há uma fascinante referência nas Memórias do padre Mayet, cronista da história 
marista primitiva, especialmente dos Padres Maristas. Ele registra uma observação 
feita por Jean-Claude Colin numa reunião do Conselho Geral em novembro de 
1846: “Senhores, a maioria de nós tem raízes no campo e uma instrução pobre; 
a isso chamamos de simplicidade, isso é fácil de ser dito. Nós dizemos mais: ‘Isso 
é espírito de família’. Vocês sabem o que isso indica? Uma falta de instrução”. 
Ele pronunciou essas palavras com firmeza. COSTE, J.; LESSARD, G. Origines 
Maristes. Roma: Sociedade de Maria, 1960, doc. 136, p. 374.
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lugar dos pais que não eram capazes e não tinham tempo para dar uma 
educação cristã adequada a seus filhos.106

Marcelino, no entanto, não parece tão disposto a abraçar essa 
opinião negativa da experiência familiar. Pelo contrário, ele se baseia 
profundamente no que denomina “vida de família” ao imaginar o que 
uma boa escola e uma boa comunidade religiosa poderiam ser. Podemos 
apenas concluir que agia assim devido a sua experiência pessoal na vida 
de sua família. Sabemos como se manteve próximo da família.107 Sabe-
mos com que frequência e intensidade falava e escrevia sobre o amor. 
Para agir dessa maneira, ele devia saber amar profundamente e de modo 
duradouro.

A imagem do pai bondoso e gentil, por exemplo, aparece recorren-
temente nos documentos primitivos maristas como ideal tanto do pro-
fessor como do superior da comunidade, do mesmo modo que ocorre 
com o de verdadeira fraternidade. Sabemos que Marcelino se baseou na 
Regra das Irmãs da Visitação, fundadas por Francisco de Sales e Joana 
Francisca de Chantal, quando redigiu a primeira Regra dos Irmãos em 
1837. Francisco de Sales defendia o que ele chamava de “amizade” en-
tre as Irmãs, querendo que fossem autênticas irmãs umas para com as 

106 Veja, por exemplo, o Caderno 307 do Irmão Francisco, em que ele expõe a finalida-
de do Instituto: “Os Irmãos assumem o lugar dos pais junto às crianças. Suas escolas 
são santuários que Deus preparou para as crianças, para preservá-las da corrupção do 
mundo. [...] A maioria dos pais não é capaz de dar aos filhos a instrução religiosa, 
seja por estarem muito atarefados, ou pior, porque são ímpios ou não muito reli-
giosos. Deus suscitou Irmãos para substituí-los”. Em Avis, Leçons, Sentences, Irmão 
Jean-Baptiste usou quase as mesmas palavras, e apresenta os Irmãos como “pais 
substitutos”. Ele cita São Cipriano: “Como muitas crianças hoje poderiam dizer com 
São Cipriano ‘nossos próprios pais provaram que são assassinos. Nós lhes devemos a 
vida do corpo, mas dentro de nossas famílias, perdemos logo a vida da graça, porque 
aqueles que nos trouxeram à existência negligenciaram nossa instrução nas verdades 
da salvação e no ensino do temor de Deus!’”.

107 Veja, por exemplo, a carta à viúva de seu último irmão por ocasião do falecimento 
de Jean-Baptiste Champagnat, em 1838 (Cartas, n. 180). É uma missiva de pro-
funda emoção, que revela como ele estava envolvido nos assuntos de sua família e 
como era natural para ele visitá-los. Sabemos como ele e Jean-Baptiste ajudaram 
financeiramente seu outro irmão, Jean-Pierre Champagnat, e como Marcelino 
acolheu Jean-Pierre e alguns de seus filhos em l’Hermitage em 1833, depois do 
final do casamento de Jean-Pierre e de suas dificuldades pessoais. Ele e dois filhos 
foram enterrados lá.
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outras, com alegria e humildade.108 Foi para essas Irmãs que Francisco de 
Sales escreveu, em primeiro lugar, seu famoso Tratado do Amor de Deus, 
que Marcelino valorizava tanto.

Douceur [doçura] era o conceito central para Francisco de Sales e 
para Marcelino,109 de difícil tradução para o inglês, que contém o signi-
ficado de gentileza, bondade, paciência, suavidade no tato e profundo 
respeito para com os outros. Guide des écoles quase iguala “douceur” a 
“espírito de família”.110 Na verdade, o conceito de “espírito de família” 
é até mais importante para Marcelino como característica definidora dos 
próprios Irmãos, antes de ser do tipo de escolas que dirigiam. Ele era 
fundamental para Marcelino:

Depois de visitar uma comunidade do Instituto, padre Cham-
pagnat não estava de modo algum satisfeito com o que tinha 
visto. Então, disse ao Irmão diretor: “Eu não estou nada con-
tente com sua comunidade”. O diretor lhe perguntou: “Padre, 
o que o senhor achou que está errado?” A resposta foi: “Sua 
comunidade não tem nenhuma vida religiosa, nenhuma vida de 
família. Não há como ser feliz nela”.111

Ao procurar descrever a essência da comunidade, o primeiro re-
curso de Marcelino foi tentar entendê-la em termos de amor, do modo 
como é descrito na Escritura. Sabemos que sua preferência na Escri-
tura estava em João 9. Paulo era igualmente importante para ele. Um 
capítulo inteiro sobre comunidade em Avis, Leçons, Sentences é também 
devido à famosa passagem de I Coríntios 13.112 Ele ainda gosta de enfa-

108 Cf. FRANCISCO DE SALES. Palestras íntimas. Segundos os antigos manuscritos 
publicados pela Visitação de Annecy. Campinas: Ecclesiae, 2018. especialmente n. 10.

109 O longo (mas inédito) tratado que o Irmão Jean-Baptiste escreveu em 1849 sobre 
a abordagem marista da educação, dedica três capítulos ao tema da “douceur”.

110 FURET, J.B. Guia das escolas, cap. 16. p. 53 (edição de 1931).
111 FURET, J.B. Avis, Leçons, Sentences, cap. 31: “Como uma comunidade religiosa 

deveria ser”. A obra reúne uma coletânea de conferências dadas por Marcelino, pu-
blicada pelo Irmão Jean-Baptiste 28 anos após a morte do Fundador. Quanto é de 
Marcelino e quanto é de Jean-Baptiste não conseguimos saber. Mas esse capítulo 
parece ser de Marcelino em sua essência.

112 Idem, ib., cap. 32.
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tizar a importância de ser um só coração e uma só mente, e de se basear 
nos versículos diretos extraídos da primeira Carta de Pedro, que colocou 
tudo em termos práticos.113 Francisco de Sales intuitivamente fazia mui-
to sentido para ele pela mesma razão: o santo enfatizava o modo como 
o amor se mostra na prática. Marcelino, por exemplo, absorveu dele as 
“pequenas virtudes” práticas na vida em comunidade e se apropriou de-
las.114 Essas virtudes se mantiveram importantes na cultura marista como 
componentes do que o espírito de família parece ser na prática.

Água da Rocha retoma muito do que descrevemos ao fazer a intro-
dução da caracterização espiritual do espírito de família:

Marcelino e os primeiros Irmãos viviam unidos de coração e 
mente. Era um relacionamento marcado por grande afeto e 
compreensão. Em suas ponderações sobre o modo de viver 
como irmãos, consideravam significativo comparar o espírito de 
sua comunidade com o de uma família. Ao modo de nossas 
primeiras comunidades, espelhamo-nos na família de Nazaré 
para desenvolver as atitudes que tornam realidade o espírito de 
família: amor e perdão, entreajuda e apoio, esquecimento de 
si, abertura aos outros e alegria. Esse tipo de relacionamento 
tornou-se a característica do nosso modo de ser Marista.115

Mas, de modo muito significativo, o texto nos leva a aprofundar:

Onde quer que os seguidores de Champagnat se encontrem, 
unidos pela missão, é possível reconhecer o “espírito de família” 
como jeito marista de viver em comunidade. Sua fonte é o amor 
que o Senhor Jesus tem por todos os seus irmãos e irmãs — por 

113 Alguns versículos dessa Epístola que aparecem nos escritos e nas palestras de 
Marcelino incluem 1Pd 1,22; 2,1-3; 3,8-12; 4,8-11; 5,5.

114 Em Avis, Leçons, Sentences, Jean-Baptiste dedica um capítulo às “pequenas vir-
tudes” (cap. 28) e enumera doze delas com blocos que constroem a vida em 
comunidade: tolerância, olhos fechados para algumas coisas, alegria, empatia, 
mente aberta, sensibilidade, afabilidade, gentileza e polidez, compromisso com 
o bem comum, paciência, humildade, e igualdade de ânimo na alma e no caráter. 
Entretanto, não existe uma lista definitiva. Água da Rocha as cita de modo diferen-
te, p. 108. O aspecto que Francisco de Sales queria enfatizar era o fato de se tratar 
de coisas pequenas e concretas que tornavam o amor algo real.

115 Água da Rocha, 30.
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toda a humanidade, enfim. Com esse espírito, fazemos a expe-
riência de pertença e de união, na missão.116

“Espírito de família” não é apenas um modo de descrever os há-
bitos culturais dos Maristas. É também uma trilha dentro da espiritua-
lidade marista. Ao mesmo tempo que todas as características que temos 
explorado no estilo marista de realizar o ministério e no modo marista 
de formar comunidade são autênticas e importantes, elas são o meio e o 
fim de algo mais. Eles provêm de algum lugar e levam para algum lugar. 
Esse “algum lugar” chama-se Jesus. Ou a “missão divina” de Jesus.

O imaginário relacionado à família é, efetivamente, uma invenção 
simbólica que permeia as Escrituras hebraica e cristã. O amor divino é 
frequentemente descrito em termos de amor paterno ou materno por 
um filho: intenso, íntimo e inesgotável. Para Paulo, Deus é Abba, que 
ele identifica no mais íntimo de seu ser. Diversos livros da Bíblia nos 
falam de intimidade e de deslealdade de irmãos, das alegrias e das desilu-
sões de amantes, do compromisso e da infidelidade de casais. A natureza 
de Deus é revelada em figuras de retórica do mesmo modo que as com-
plexidades do coração humano.

Mas é no evangelho preferido de Marcelino, o de João, que a “fa-
mília” se torna o fio condutor para nos revelar o Deus encarnado que 
reside dentro de nós. 

O movimento do evangelho de João convida o leitor a caminhar 
do desconhecimento e do não reconhecimento de Jesus para se tor-
nar discípulo, para se transformar em amigo e finalmente para vir a ser 
membro da família de Jesus. Porque há muitas moradas na casa do Pai 
(cf. Jo 14,1-3).117 É nela que o discípulo amado se encontra no ponto 
culminante do Evangelho aos pés da Cruz: “Mulher, eis aí teu Filho”,118 
palavras com que Jesus está dizendo: “Esse é meu irmão”. Na forma 
semítica de pensar, essa frase é fantástica. A família era, e ainda é hoje, 

116 Idem, ib., 32.
117 Jo 14, 2. Para um aprofundamento desses conceitos no Evangelho de João, ver 

as obras de Mary Coloe, de modo especial Dwelling in the Household of God: 
Johannine Ecclesiology and Spirituality. Collegeville: Liturgical Press, 2007. 

118 Jo 19, 26.
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o elemento primário da identidade pessoal de qualquer um. Enquanto 
oferecer hospitalidade a hóspedes e a estranhos é uma coisa, ser reco-
nhecido como um da família está absolutamente em outro nível. Além 
de tudo, é isso que acontece no discurso da última ceia: “Nós viremos 
até você”, diz Jesus, “nós viremos e faremos nele a nossa morada” (Jo 
14,23). “Nossa morada”, como é forte essa expressão! Quem permane-
ce no amor, permanece em Deus: esse é o grande tema da escola joanina. 
Esse é o novo templo, o novo lugar para nos encontrarmos com Deus. 
O templo novo é espaço inclusivo, não lugar que se abre exclusivamente 
para o sumo sacerdote no santo dos santos.

Cada um dos evangelhos sinóticos nos dá uma imagem semelhante 
que, devido à familiaridade que temos com eles, pode perder seu toque 
simbólico. Mas para ouvintes semitas, com seu entendimento do papel 
fundamental de família, a expressão era paradigmática em sua novidade. 
Vamos refletir sobre a versão que Lucas nos passa: 

Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam 
se aproximar, por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: 
“Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver”. Ele res-
pondeu: “Minha mãe e meus irmãos são estes: os que ouvem a 
Palavra de Deus e a põem em prática”.119

Não poderia haver maneira mais comovente para Jesus dizer que 
uma pessoa está unida a ele. O fato de os primeiros cristãos se chamarem 
de “irmãos e irmãs”, como observamos na epístola de São Paulo e em 
Atos, amplia nossa compreensão. Nós, cristãos, continuamos a usar os 
mesmos termos em nossa liturgia e de muitos outros modos até hoje, 
mas talvez sua força esteja reduzida. É certamente uma ideia profunda. 
A encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco explica o alcance de seu sig-
nificado num contexto contemporâneo.120

Há um paralelismo marcante no ensinamento de Marcelino sobre 
o tipo de comunidade que desejava. Numa de suas palestras relatada 

119 Lc 8,19-21. Cf. Mt 12,46-50 e Mc 3,31-35.
120 Papa Francisco, Encíclica Fratelli Tutti, 3 de outubro de 2020. Cf. www.vatican.

va/content/francesco/pt/encyclicals.index.html

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals.index.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals.index.html
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em Avis, Leçons, Sentences, encontramos os “tipos de Irmãos que padre 
Champagnat não apreciava”.121 Havia dez tipos. Sem nenhuma surpre-
sa, não lhe agradavam “Irmãos preguiçosos, inconstantes, orgulhosos 
ou vaidosos”. Não dispunha de tempo para “Irmãos pregadores” nem 
para “Irmãos carrascos”. Há mais uns poucos, mas um é especialmente 
intrigante: Marcelino não gostava de “Irmãos servis”, com mentalidade 
de “funcionário”. As “amizades amorosas”, que Marcelino queria como 
marca do relacionamento entre os Irmãos, não teria condições de ocor-
rer se as pessoas se sentissem serviçais, mesmo tendo o dever de se de-
sincumbir de suas obrigações. Para Marcelino, Irmão “funcionário” era 
alguém que não era da família, antes, tinha a sensação de ser “de outro 
país”, que não conseguia se sentir em casa com seus Irmãos.122 Ele não 
criaria verdadeira amizade com eles, nem encontraria afeto. Parece que 
essa visão provém diretamente de João.

De modo curioso, talvez inconsciente, Marcelino parece ter distan-
ciado o jeito marista de um tema significativo da espiritualidade francesa 
da época chamado anéantissement, literalmente aniquilamento, aniqui-
lação, cujo significado era “participação no auto-esvaziamento servil de 
Jesus”.123 Dado que, naturalmente, do ponto de vista teológico, trata-se 
de um conceito muito rico e que era tema das epístolas paulinas, ele 
foi desvirtuado em alguns ambientes, passando a significar um tipo de 
autoanulação ou abnegação extrema na servidão. Esse conceito mais su-
focou do que vivificou o que significava ser humano. Podemos imaginar, 
ao contrário, tão bem como João 15,15, “Eu não os chamo servos”, 
totalmente de acordo com Marcelino. Viver com e para os outros era 
como uma pessoa se enche de vida, onde e como nós descobrimos, sem 
dúvida, “a vida em toda a sua plenitude” (Jo 10,10).

As intuições e a linguagem da espiritualidade marista, em conse-
quência disso, favoreceram as ênfases relacionadas à imanência e à famí-
lia. Água da Rocha se posiciona do modo seguinte:

121 FURET, J.B. Avis, Leçons, Sentences, cap. 5.
122  Idem, ib.
123 Para o domínio desse conceito, cf. o ensaio de William Thompson, Theology 

and Spirituality of the French School. In: Bérulle and the French School: Selected 
Writings. Nova York: Paulist Press, 1989, p. 32-76.
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Esse espírito de família fez surgir uma espiritualidade fortemen-
te relacional e afetiva. O jeito preferido de Marcelino referir-se 
a Deus e a Maria era o de fazer analogias com os vínculos fa-
miliares: o “Sagrado Coração” de Jesus e de Maria, a “Nossa 
Boa Mãe”. Marcelino estimulava os Irmãos a terem, entre si e 
com seus educandos, um relacionamento inspirado no convívio 
amoroso entre pais e filhos, no aconchego familiar. Hoje, com 
a crescente presença feminina no ambiente Marista, as imagens 
de irmãs e mães enriqueceram o jeito marista de se relacionar e 
que influencia nosso apostolado. Nosso relacionamento é essen-
cialmente o de irmãs e irmãos.124

Em uma ou duas décadas após a morte de Marcelino, o currículo 
do treinamento inicial dos Irmãos tornou-se mais regular e mais estraté-
gico. Precisava ser, pois havia não apenas um, mas vários noviciados na 
França e crescia exponencialmente o número de candidatos, a maioria 
deles não tendo conhecido Marcelino ou os primeiros Irmãos. Foi feito, 
então, um livreto para os noviços, chamado Manuel de Piété [Manual 
de piedade].125 Continha uma série de perguntas e respostas no estilo 
de catecismo, e uma coletânea das máximas favoritas de Marcelino. Um 
capítulo dessa pequena pedra preciosa é dedicado ao espírito de família. 
Começa assim: 

Pergunta: Que é o espírito de família? 
Resposta: Para um Irmão, o espírito de família é:

- o espírito diferenciador de seu Instituto;

- um conjunto de sentimentos de respeito, amor, confiança e 
pertencimento que ele tem para com seu superior como seu 
pai, para com os membros do Instituto como seus irmãos e 

124 Água da Rocha, n. 31.
125 Elaborado inicialmente nos anos 1840, talvez principalmente pelo Irmão 

Francisco, cuja versão mais antiga que existe ainda hoje é datada de 1855. Ela 
contém, entretanto, muito do que parece ser parte da vida da memória imediata 
do Instituto muito próxima do que o próprio Marcelino ensinava. Esses trechos 
foram tirados do capítulo 9 do volume 2. O livro, depois, evoluiu para Les principes 
de la perfection chrétienne [Princípios da perfeição cristã], que foi muito usado nos 
noviciados maristas até o século 20.
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para com o Instituto como sua família e sua propriedade com-
partilhada.

Segue, deixando claro que todos os Institutos religiosos têm a 
mesma finalidade e característica geral, mas que cada um tem seu “es-
pírito” particular, que hoje podemos chamar de espiritualidade. Para os 
maristas, esse “espírito do Instituto” era o “espírito de família”. E os 
componentes desse espírito são inquiridos em outra pergunta. Eis a res-
posta e a pergunta que a segue:

Resposta: É um espírito de humildade, de simplicidade e de 
modéstia. 
Pergunta: Qual é a origem desse espírito? 
Resposta: De Maria, porque uma vez que a escolhemos espe-
cialmente como nossa Mãe e como temos o seu nome, é mais 
do que justo que adotemos o seu espírito e imitemos suas 
virtudes, e sigamos o caminho que ela seguiu para ir até Deus 
e para fazer o bem.

As três violetas da humildade, simplicidade e modéstia, e a referên-
cia de termos uma disposição fundamentalmente mariana, nos repõe no 
núcleo espiritual do jeito marista de ser. Viver até o fim de nossos dias o 
espírito de família como Marista é essencialmente uma orientação espiri-
tual. Em todo seu esplendor, a espiritualidade marista oferece às pessoas, 
incluindo os jovens, um espaço no qual se sintam em casa, pertencentes. 
É mais acessível do que densa, mais imediata do que distante. Fala ao co-
ração. Provém do coração. Alimenta-se do coração. Como uma família.







6. ESPIRITUALIDADE DE SIMPLICIDADE

Depois de usar umas quarenta mil palavras nesta pequena série so-
bre a espiritualidade marista, enredada na tríplice trama de fios histó-
ricos, teológicos e eclesiásticos, posso correr o risco de ser irônico ao 
propor que a característica que melhor define nossa espiritualidade é, no 
final, a simplicidade. Mas não confundamos ser simples com ser simplista 
ou simplório.

Viver e agir com um coração simples – ou, como Marcelino uma 
vez descreveu, como quem possui un cœur libre [um coração livre ou 
desimpedido]126 – é um dos desafios mais complexos que o evangelho 
nos impõe. Para a maioria dentre nós, torna-se projeto de toda a vida, 
que atinge a essência da metanoia a que somos todos chamados conti-
nuamente. Com frequência, entretanto, desenvolvemos uma expertise 
em recorrer a subterfúgios, mesmo conosco mesmos, moderando o cha-
mado, fugindo dele, iludindo-nos. “Bem-aventurados os puros de co-
ração”, lemos nas bem-aventuranças, “porque eles verão a Deus”. Algo 
simples, não é? A chave para tudo. Então, por que parece tão difícil 
concretizá-lo em nossas vidas?

Quando nos aproximamos de “simplicidade”, temos algo que nós 
Maristas, pelo menos em determinado nível, pensamos que nos saímos 
bem e ficamos contentes de encontrá-la em nós mesmos. E isso é ver-
dade. Igual ao “espírito de família”, tocamos aqui em algo profunda-
mente impresso no código genético marista. Ausência de fingimento, 

126 Extraído da carta de Jean-Louis Duplay apresentada como esclarecimento ao 
inquérito diocesano para a introdução da causa de beatificação de Marcelino 
Champagnat, sessão 44, em 15 de dezembro de 1890. Cf. CARAZO, A. 
Témoignages sur Marcellin Champagnat, Enquête Diocésaine, out. 1888 a dez. 
1890. Roma: Casa Geral, 1991. Padre Duplay (1788-1877) tinha mais ou menos 
a mesma idade que Marcelino, embora estivesse vários anos na frente dele no 
seminário. Natural de Rebaudes (Jonzieux), perto da cidade natal de Marcelino, 
Marlhes. Tornaram-se bons amigos no seminário menor de Verrières. Duplay de-
pois se tornou reitor do Seminário Santo Irineu em Lyon e diretor espiritual e 
confidente de Marcelino. Conhecia Marcelino intimamente.
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integridade de caráter, abertura ao relacionamento, intenção sincera, 
modo acessível e descomplicado de vida cristã, alegria honesta: são indi-
cadores de uma pessoa marista autêntica e de uma comunidade marista 
vital. Simplicidade. As coisas são o que parecem ser. Sem máscaras, sem 
jogos de poder. Sem duplicidade. Sem argumento para nada disso.

Estendemos isso ao avaliar as pessoas pelo que são como com-
panheiros humanos mais do que pelo que fazem ou pelos cargos que 
possam ocupar. Todo bom trabalho é digno. No espírito de um Funda-
dor que desafiou os luxos dos hábitos clericais da época arregaçando as 
mangas e tomando a picareta, sentimo-nos desconfortáveis diante das 
culturas hierárquicas ou com pessoas que apreciam cerimoniais. Pode-
mos ler um texto escrito pelo Irmão Lourenço e facilmente lhe prestar 
homenagem como parte de nossa história fundadora:

Quando ele vinha à tarde, acontecia de estar exausto, cheio de 
suor e poeira. Estava sempre contente quando tinha trabalhado 
e sofrido muito. [...] Éramos muito pobres. No início tínhamos 
um pão que era da cor da terra, mas sempre tivemos o neces-
sário.127

Ou o testemunho de uma pessoa da cidade:

Nosso coadjutor não é arrogante: você pode dizer o que qui-
ser a ele.128

Tamanha retidão nos relacionamentos pessoais tornou-se carac-
terística do jeito marista desde o início. Sem dúvida, o “espírito de 

127 Irmão Lourenço, Anotações do Irmão Lourenço sobre o Padre Champagnat, n. 5 
e 8. Esse texto de umas poucas páginas agora publicado em edição bilíngue fran-
cês-português foi escrito provavelmente em 1841, por um dos primeiros Irmãos, 
Lourenço Audras. É o relato escrito mais antigo sobre os anos de La Valla e sobre 
o caráter do próprio Marcelino. Lourenço entrou na comunidade nascente de La 
Valla no final de 1817, aos 23 anos. Tinha sido trabalhador rural: rapaz corpulen-
to, de rosto rude, pouco letrado. Parece ter-se tornado uma das personalidades 
mais ativas do grupo fundador: catequista incansável, professor apaixonado, gran-
de comunicador e animador.

128 Testemunho prestado pelo Irmão Aidant na Sessão 28, de 27 de maio de 1889, no 
inquérito para a introdução da causa de beatificação de Marcelino.
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família” dependia dela, assim como toda a abordagem educacional 
de Marcelino, na qual o relacionamento entre professor e aluno era 
fundamental. Um notável estudioso marista do século passado, Irmão 
Alexandre Balko, estava radicalmente convencido de que a simplicida-
de é a característica diferenciadora da educação marista. Ele escreveu 
exaustivamente sobre o assunto.129

Balko se apoderou de uma expressão ocasional que Marcelino usou 
em uma de suas primeiras cartas para construir um paradigma completo 
de educação marista. Ele alegou que os educadores maristas têm uma 
característica no estilo “bon enfant” em seu ministério. O que ele quis 
dizer? Esse termo um tanto estranho tem origem numa linha solta numa 
carta em que Marcelino diz a seu destinatário que os alunos na cidade de 
Tarentaise, em 1823, tinham descrito Irmão Lourenço como bon enfant 
[bom menino]. Na tradução oficial para o inglês das cartas de Marcelino, 
publicadas em 1991, feita pelo Irmão americano Leonard Voegtle, bon 
enfant foi traduzido por nice guy130 [cara legal], expressão tipicamente 
americana. Provavelmente não é possível encontrar uma tradução fácil 
em inglês para ela, e Balko propositalmente omitiu-se não apresentan-
do sua própria tradução em seu texto. Isso é porque Marcelino estava 
citando os meninos de Tarentaise que, como jovens de qualquer época 
ou de qualquer cultura, tinham suas expressões típicas, sua própria gíria 
para descrever a opinião sobre alguém que viam como “um deles”, “um 
com eles”, “uma pessoa bem vista por eles”. O que pensavam é que 
Irmão Lourenço se encaixava nessa categoria. Ele só agiria assim por-
que seus alunos o achavam acessível, agradável, aberto, despretensioso, 
compreensivo, capaz de se relacionar bem com eles, amigável, justo, 
que gastava tempo com eles e os cativava, todos os critérios atemporais 
que qualquer jovem intuitivamente aplicaria a alguém. Em Tarentaise, 
em 1823, alguém assim era um bon enfant. Balko defendeu que uma 

129 Vide, por exemplo, seu artigo “Simplicidade” na coleção editada de seus trabalhos: 
VIGNEAU, H. (ed.). Reflections on our origins, an anthology of selected articles, 
published and unpublished, written by Brother Alexandre Balko. N. D. l´Hermitage: 
Instituto dos Irmãos Maristas, 2001. Muitos desses artigos apareceram durante 
algumas décadas no periódico marista francês Voyages et Missions.

130 Cartas, n. 1.
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abordagem estilo “bon enfant” em educação se tornaria definidor do 
jeito marista. Ele pretendia encontrar maneiras de estar pessoalmente 
presente nas vidas dos jovens, de compreender o mundo deles e de ser 
aceito, e até mesmo amado por eles.

O texto de referência para a educação marista, Missão Educativa 
Marista, capta o alcance desse estilo em outras palavras:

A nossa simplicidade se expressa no trato com as crianças e os 
jovens, sobretudo por meio de uma relação autêntica e sin-
cera, tomada despretensiosamente e sem duplicidade. Decla-
ramos o que acreditamos e demonstramos acreditar no que 
declaramos.131

A nossa maneira de educar, como a de Marcelino Champagnat, 
é pessoal, prática e enraizada na vida real. De igual modo, a 
simplicidade de expressão, que evita toda a ostentação, orienta a 
nossa resposta às possibilidades e às exigências das nossas obras 
educativas atuais. No nosso ensino e estruturas organizacionais, 
demonstramos a simplicidade como critério.132

A nossa forma de nos relacionarmos com as crianças e jovens é 
ser irmãos e irmãs para com eles.133

Estamos convencidos do valor educativo e da qualidade das re-
lações entre nós e os jovens, e da importância de sermos autên-
ticos na sua presença, para se sentirem à vontade conosco.134

Grandes professores conseguem tornar simples a disciplina que en-
sinam, de forma natural. É sinal de domínio da disciplina acadêmica ser 
capaz de fazer isso. Um exemplo gritante é o memorável encontro em 
2005 do Papa Bento XVI com jovens que faziam a primeira comunhão. 
Esse teólogo profundo, professor universitário e frequentador de um 
mundo acadêmico mais do que elitista foi capaz de explicar às crian-
ças com simplicidade e impacto o significado de receber a santa comu-

131 Missão Educativa Marista, n. 103.
132 Idem, ib., n. 105.
133 Idem, ib., n. 109
134 Idem, ib., n. 171.
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nhão.135 Muitos de nós certamente tivemos experiência do mesmo tipo 
de ensino eficiente. Lembro-me de dois professores meus do Ensino 
Médio, Irmão Barry Lamb, que conseguia nos entusiasmar com a Histó-
ria Moderna, mesmo no período após o almoço, e Denis Callaghan, que 
transformou Economia numa guloseima, usando apenas o jornal diário 
como livro de texto. Esses dois educadores também produziram um 
entusiasmo contagiante e um amor por suas disciplinas. Era palpável a 
satisfação de estar na companhia dos que lecionavam, relacionando-nos 
fácil e abertamente com eles. Eles eram bons enfants!

Água da Rocha fala do mesmo modo sobre a “simplicidade de 
comportamento” dos Maristas:

Esforçamo-nos por ser pessoas íntegras, autênticas, abertas e 
transparentes em nossos relacionamentos.136

Outro componente de simplicidade para o Marista tem sido fre-
quentemente a promoção da simplicidade no estilo de vida. Isso, por sua 
vez, tem-se vinculado a um compromisso com a equidade e a justiça – o 
“viver-simplesmente-de-modo-que-todos-possam-simplesmente-viver”. 
Papa Francisco, na Laudato Sí e Fratelli Tutti enfatizou essa atitude de 
responsabilidade compartilhada para nossa comunidade global. Água da 
Rocha faz o mesmo na introdução à simplicidade: 

O mesmo espírito nos encoraja a assumir um jeito simples de 
viver. Isso implica evitarmos o consumismo, o acúmulo do supér-
fluo e o desperdício. Sentimo-nos responsáveis pela criação, dom 
precioso de Deus para a humanidade. Essa atitude nos encoraja 
a partilharmos as urgentes ações que algumas pessoas empreen-
dem em favor da preservação do meio ambiente, intensificando a 
harmonia entre a humanidade e a natureza e colaborando com o 
Criador para a plena realização da Sua criatura.137

135 Disponível em: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2005/
october/documents/hf_ben_xvi_spe_20051015_meeting-children.html. Acesso em: 
17 abr. 2021.

136 Água da Rocha, n. 33.
137 Água da Rocha, n. 38.
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Contudo, há diferenças entre o significado e a motivação na varie-
dade dos entendimentos que listamos sobre a simplicidade. Os conceitos 
de integridade e transparência de caráter, os de eficiência no método 
de ensino e franqueza nos relacionamentos pessoais, o uso equilibrado 
e responsável de recursos, não são todos uma coisa só. Enquanto há 
alguns vínculos óbvios e sobreposições, precisamos ficar atentos à poten-
cial confusão sobre o que queremos dizer precisamente quando falamos 
da simplicidade marista e, mais importante ainda, o que a motiva. 

A essência da simplicidade marista é espiritual. Esse é o teste deci-
sivo que aplicamos a qualquer de suas descrições.

Estamos falando sobre uma simplicidade “espiritual”, ou sobre 
a “espiritualidade da simplicidade”, como Água da Rocha a descreve, 
uma simplicidade de coração diante de Deus e dos outros. Enquanto 
ela consegue se expressar com segurança por si mesma, por exemplo, 
uma simplicidade cultural em contextos institucionais e comunitários, 
ou uma simplicidade pedagógica e relacional no ensino e no ministério, 
ou uma simplicidade amplamente atitudinal de estilo de vida – como 
ocorreu com Marcelino e sua geração fundadora –, seu cerne está na 
relação com Deus, na relação típica das bem-aventuranças. Esse modo 
de nos relacionarmos com Deus se espelha, na verdade se expressa, em 
nosso relacionamento com os outros. 

O caminho para esse tipo de relacionamento com Deus é conse-
quência de nossa experiência humana de amor, confiança, fé e autoacei-
tação. Água da Rocha vai direto ao ponto:

A humildade, herança de Marcelino e dos primeiros Irmãos, 
está no cerne de nossa espiritualidade. 

Essa atitude se espelha na experiência de Marcelino e de seus 
primeiros Irmãos. O clima formativo que ele criou inspirava-se 
no ambiente amoroso da família, numa pequena cidade do in-
terior. De sua mãe, Marie Thérèse Chirat, aprendeu a confiar na 
Providência divina; de sua tia, Louise Champagnat, a entregar-
-se, com confiança filial nas mãos de Deus. Com seu pai, Jean-
-Baptiste Champagnat, cresceu na sinceridade e na honestidade. 
Foi aprendendo a ser humilde e seguro diante das alegrias e 
desafios da vida. Consciente de suas próprias limitações, consi-
derou graças de Deus todas as experiências, pelas quais passou, 
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sempre disposto a acolher, com total confiança, a vontade di-
vina. A primeira geração de Irmãos foi formada por jovens da 
mesma origem de Marcelino. Todas essas circunstâncias provi-
denciais contribuíram para que ele desenvolvesse uma espiritua-
lidade prática e sem complicações.

A simplicidade impregna a vida espiritual dos discípulos de 
Marcelino. Procuramos conhecer nossas virtudes e fraquezas e 
humildemente aceitamos ajuda. Vivemos, cada dia, num cres-
cendo de paz com a pessoa que somos e que Deus criou.138

Para Marcelino, simplicidade e humildade estavam inseparavel-
mente conectadas entre si, como dois lados da mesma moeda.139 Encon-
tramos referências a isso com grande frequência nos escritos do Irmão 
Francisco, por exemplo:

O espírito dos Irmãozinhos de Maria, sua característica particu-
lar e diferenciadora, é o espírito de humildade e simplicidade. 
[...] Humildade e simplicidade devem ser sempre as virtudes 
prediletas e caracterizadoras de cada um de nós.140

[...] o espírito dos Irmãos de Maria, seu caráter distintivo, 
deve ser um espírito de humildade e de simplicidade [...] a 
exemplo da Santíssima Virgem. [...] A entrada do céu fechada 
a todo aquele que não lograr a humildade e simplicidade de 
uma criancinha.141

A primeira atitude espiritual de humildade – reconhecer Deus 
como Deus e permitir a Deus que ele seja Deus na vida da gente, convi-

138 Água da Rocha, n. 33a, 34 e 36.
139 O Testamento Espiritual de Marcelino expressa a esperança de que a simplici-

dade e a humildade sejam sempre os definidores dos maristas. Os escritos dos 
Irmãos Jean-Baptiste e Francisco estão cheios de conexões com essas atitudes espi-
rituais. Trata-se de algo que era central na espiritualidade que eles aprenderam com 
Marcelino.

140 IRMÃO FRANCISCO. Carnets d’instructions. (A.F.M 4101. 307-309). Roma: 
Instituto dos Irmãos Maristas, s/d, Caderno 307, p. 147-150.

141 IRMÃO FRANCISCO, Circular Sobre o Espírito de Fé, parte 1. A última frase foi 
colocada em itálico no texto original, indicando a força da convicção do Irmão 
Francisco sobre esse ponto.
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vendo com a autoconfiança e a vulnerabilidade que esse modo de pensar 
precisa se quiser ser algo saudável e libertador – era para Marcelino mais 
estimulado mediante uma simplicidade espiritual. Ele entendeu e viveu 
isso como relação pessoal despojada, transparente, cheia de confiança, 
exigente e direta com Deus. Essa espécie de simplicidade se tornou ele-
mento de destaque do legado espiritual que recebemos de Marcelino e, 
vale ressaltar, um dos meios mais eficazes de que os Maristas dispõem em 
seu ministério de evangelização da juventude:

Os jovens são atraídos por essa espiritualidade da simplicidade. 
As imagens que lhes oferecemos de Deus, bem como a lingua-
gem, os exemplos e os simbolismos que empregamos, são to-
cantes e acessíveis. Quanto mais nossa evangelização e nossa 
catequese forem inspiradas pela espiritualidade marista, mais 
eficazes serão.142

Mesmo que seja reconhecidamente hipotético e um exagero de 
legitimidade historiográfica sugerir o que vou dizer, é facilmente crível 
que Marcelino teria sido fã das reformas litúrgicas e catequéticas do 
período pós-conciliar. A liturgia no vernáculo (um vernáculo autênti-
co, em contraste com o linguajar adocicado “sacralizado” da tradução 
inglesa do Missal Romano) e abordagens da catequese e da pastoral 
juvenil que vão ao encontro dos jovens nas realidades existenciais de 
suas vidas, tudo isso teria sido intuitivamente atraente para ele. Ele 
teria rejeitado qualquer crítica de que isso seria de algum modo ba-
nalização ou ridicularização da inefabilidade do Divino. A confiabili-
dade desse modo de ver de Marcelino tem sua fonte na defesa cons-
ciente da simplicidade. Ele optou por usar o termo e o compreendeu 
conceitualmente.

A simplicidade enquanto conceito era, no entanto, mal vista diante 
dos preconceitos dominantes da Igreja francesa da época, ainda muito 
alinhada com os pretensiosos costumes do Ancien Régime [antigo re-
gime, i.e., a monarquia], e talvez com a cultura francesa de modo mais 
generalizado, na qual a moda, a aparência e o savoir-vivre [saber viver] 

142 Água da Rocha, n. 35. 
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prevaleciam. Eram raros os defensores de simplicidade devido a suas insi-
nuações de ignorância, aspereza e grosseria. A simplicidade dificilmente 
estava em voga nos salões privados ou nos cafés públicos de Paris.

Essa atitude era evidente entre alguns membros da liderança da 
Sociedade de Maria, incluindo o próprio padre Colin. Padre Mayet, por 
exemplo, era crítico de sacerdotes maristas colegas seus, “a maioria dos 
quais eram incapazes de pregar diante de uma congregação culta porque 
eram incultos e cometiam erros gramaticais em francês”. Talvez ele esti-
vesse exagerando para deixar claro que a eficiência da Sociedade de Ma-
ria seria dificultada se seus padres fossem vistos como pouco sofisticados. 
Do mesmo modo, Jean-Claude Colin é lembrado como alguém que 
menosprezava a simplicidade por associá-la com ser pobremente culto e 
isso ele não queria para a Sociedade, se sentia muito embaraçado devido 
à própria história pessoal por suas autodeclaradas origens rurais.143

Marcelino era, de certo modo, marginalizado na Sociedade de Ma-
ria, pelo menos por uma geração mais jovem de sacerdotes maristas, 
por seus modos de camponês. De fato, Marcelino descrevia a si mesmo 
como campagnard (homem da roça), e parecia gostar de fazê-lo.144

Para a maioria das pessoas, simplicidade era coisa para simplórios. 
Novamente, temos de Colin, por meio de textos de Mayet, uma explica-
ção para o insucesso de Marcelino em Paris ao tentar obter o reconheci-
mento legal dos Irmãos: 

143 Memórias do Padre Mayet, OM, doc. 136, p. 374. Em outra anotação de Mayet 
(OM, doc. 128), Colin admite seu constrangimento ao receber convites para jantar 
com os Jesuítas, e dos Capuchinhos e Missionários de Lyon, por não ter suficiente 
domínio de etiquetas, por ser proveniente do campo. Dizia que não conseguiria 
retribuir convidando-os para a casa marista. O contraste entre Colin e Champagnat 
é curioso nesse campo, porque Marcelino, embora explicitamente trabalhasse para 
promover boas maneiras e etiqueta entre os Irmãos e buscasse polir seus modos 
rudes e rústicos, nunca se sentiu desconfortável devido a suas origens humildes. Na 
verdade, ele se sentia à vontade com elas.

144 O historiador marista Irmão André Lanfrey escreveu sobre o assunto, citan-
do comentários sobre padre Champagnat pelos padres Maitrepierre e Mayet. 
Cf. LANFREY, A. Champagnat Prêtre “Campagnard”, Fondateur d’Écoles de 
Champagnat. Roma: Instituto dos Irmãos Maristas, 2020.
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Um padre marista145 disse que o que prejudicou padre Cham-
pagnat em Paris foi sua grande simplicidade e que, depois de 
tê-lo visto, falavam: “Aí está um homem realmente corajoso!”. 
Mas tudo nele revela o jeito camponês de se expressar e faltam-
-lhe as formalidades elegantes de Paris.146

Esse sentimento ainda ecoava meio século depois, quando a causa 
de beatificação foi introduzida:

Seus confrades o criticavam muito desde quando deu início a 
sua obra. Houve a tentativa de torná-lo suspeito sob o pretexto 
de que desonrava o estado sacerdotal com aquela vida tão mi-
serável e pobre a ponto de se tornar um pedreiro na construção 
de l’Hermitage.147

Tratava-se de um sentimento que se estendia aos Irmãos, como 
Balko relata:

O comportamento dos Irmãos, declaradamente aqueles do 
povo comum, facilmente levados a serem tratados como cam-
poneses, não era totalmente compreendido por alguns eclesiás-
ticos. Padre Rouchon, pároco de Valbenoîte, e seu grupo de 
Irmãos foram para casa depois de uma visita a La Valla [para 

145 Provavelmente Jean-Baptiste Chanut SM, o jovem sacerdote que acompanhou 
Marcelino em Paris por alguns meses em 1838, que tinha residido com Marcelino 
em l’Hermitage. Até então ele tinha tido uma história de vida incomum: no fi-
nal de 1838 fora indicado para cuidar do Santuário Mariano de Verdelais em 
Bordeaux, que fora confiado à Sociedade de Maria, mas para o qual Marcelino se 
negara a mandar Irmãos para serem sacristãos; cinco anos mais tarde foi demitido 
dos Padres Maristas, tornou-se padre diocesano em Lyon e foi indicado para Saint-
Louis em Roma; depois indicado de volta para Lyon, tentou retornar à Sociedade 
de Maria, refez o noviciado, e foi indicado sucessivamente como superior de duas 
comunidades, incluindo o período em que viveu com padre Mayet, que escreveu 
suas memórias nos primeiros dias da Sociedade. Mais tarde, voltou a deixar os 
Padres Maristas. Parecia ser uma pessoa muito dogmática.

146 Entrevista de Jean-Claude Colin com dom Frayssinous. OM, 1, 26.
147 Testemunho do padre Matthieu Bedoin no inquérito diocesano sobre a causa de 

beatificação de Marcelino Champagnat, Sessão 38, em 22 de outubro de 1890). 
Matthieu Bedoin era sobrinho de Etienne Bedoin (1864), que serviu por muitos 
anos na paróquia de La Valla pouco depois de Marcelino ir para l’Hermitage. 
O Bedoin mais idoso foi contemporâneo de Marcelino. Etienne testemunha que 
esteve periodicamente com seu tio, quando menino encontrou Marcelino e ouviu 
muitas histórias sobre ele contadas pelo tio.
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analisar uma possível fusão] balançando suas cabeças. O próprio 
padre Mazelier hesitou muitos anos antes de decidir unir os Ir-
mãos de Saint-Paul-Trois-Châteaux com os de l’Hermitage. Os 
que vinham do padre Champagnat viviam a vida simples, pobre, 
dedicada ao trabalho pesado e piedosa das pessoas do campo.148 

A simplicidade teve, não obstante, alguns notáveis advogados no 
discurso espiritual francês, entre eles dois autores populares com os quais 
Marcelino se alinhou íntima e deliberadamente. O primeiro, mencio-
nado frequentemente nestas páginas, é Francisco de Sales; o segundo, 
Vicente de Paulo. Ambos viam a simplicidade como o caminho para 
viver o evangelho.

Falemos primeiro de Francisco de Sales. Em conferência às Irmãs 
da Visitação, que havia cofundado e cuja caminhada de vida era conhe-
cida por Marcelino, Francisco de Sales abordou o tema da simplicidade, 
“tema que havia desenvolvido muitas vezes”, como ele mesmo decla-
rou.149 Ele leva logo seu auditório para o décimo capítulo do Evangelho 
de Lucas, ao episódio de Marta e Maria (Lc 10,38-42). Nós o conhe-
cemos bem: Maria sentada aos pés de Jesus, deixando por conta de sua 
irmã Marta todo o serviço de seus hóspedes. “Foi Maria que escolheu 
a melhor parte”, defendeu Jesus. Francisco de Sales enquadra esse en-
contro em termos de desejo, a simplicidade de desejo, ou, para colocá-
-lo de outro modo, a essência do desejo. Francisco de Sales não sente 
medo do poder do desejo humano. Na verdade, ele incentiva as pessoas 
a abraçá-lo, porque ele sustenta que todo desejo humano é essencial-
mente o desejo de encontrar o amor que é Deus.150 A busca é sagrada.151

148 VIGNEAU, H. (ed.). Reflections on our origins, an anthology of selected articles, pub-
lished and unpublished, written by Brother Alexandre Balko, p. 122.

149 Conférences de Saint François de Sales. In : FRANCISCO DE SALES. Œuvres com-
plètes de Saint François de Sales. 11 vol. Paris: A. Desrez, 1836. vol. 1, n. 9.

150 Esse é um dos principais temas de seu Tratado do amor de Deus, livro que não só 
sabemos que Marcelino tinha em sua biblioteca, mas que recomendava aos Irmãos 
como uma cartilha da vida espiritual. “Desejo” é mencionado mais de 300 vezes 
nessa obra. Cf. FRANCISCO DE SALES. Tratado do amor de Deus. Petrópolis: 
Vozes, 2019.

151 No discurso espiritual contemporâneo, essa é uma ideia que foi desenvolvida am-
plamente por Ronald Rolheiser OMI. Vide especialmente seu livro Holy Longing: 
The Search for a Christian Spirituality. Nova York: Doubleday, 1999.
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Nosso coração é simples quando não temos outra finalidade em 
tudo o que fazemos ou desejamos... Essa é a “parte de Maria” 
que “por si só, é necessária”. E isso é a simplicidade... como ela 
olha direto para Deus, sem tolerar nenhuma mistura de interesse. 
A simplicidade retira de nossos corações toda pressa e ansiedade 
que muitos sofreram inutilmente enquanto cuidam de uma va-
riedade de exercícios e meios para se capacitarem a amar a Deus, 
como eles dizem... Eles sentem-se atormentados em sua busca 
para conhecer a arte de amar a Deus. Não foram informados de 
que não existe outro meio de amar a Deus a não ser amando-o. 
Pensam que existe uma arte especial para obter esse amor. No 
entanto, ele só pode ser encontrado na simplicidade. Esse é o 
único caminho para encontrar e conquistar o amor de Deus, mas 
temos de trilhá-lo na simplicidade, sem angústia ou ansiedade.152

A virtude da simplicidade, Francisco de Sales afirma, é o contrário 
do que ele denomina vício da manha.

A partir desse vício surge toda espécie de argúcia, esperteza e 
duplicidade. A manha é um acúmulo de dissimulação, trapaça 
e traição. Mediante esses artifícios encontramos meios para en-
ganar nosso próximo e todos com quem mantemos negócios. 
Desse modo os conduzimos ao objetivo de nossos planos. Es-
forçamo-nos para fazer com que compreendam que só sabemos 
o que estamos lhes dizendo. Tudo isso opõe-se à simplicidade, 
que exige que nosso interior seja um só com nosso exterior.

Francisco de Sales, em seguida, estabelece a associação entre sim-
plicidade e amor: “A simplicidade nada mais é do que um puro e simples 
ato de caridade que tem um único objetivo em vista: o amor de Deus”.153

Lucas, no capítulo 10 do Evangelho, nos apresenta as coisas do 
mesmo modo que Francisco de Sales: o episódio de Marta e Maria não 
pode ser lido separado do que o precede imediatamente, a parábola do 
Bom Samaritano (Lc 10,25-37). A atitude de escuta que Maria assume 
aos pés de Jesus é justaposta a atitude de amor para com o próximo da 
parte do samaritano na história, que contrasta com a duplicidade ou 
hipocrisia do levita e do sacerdote. O amor a Deus é amor ao próximo; 
o amor ao próximo é amor a Deus. Simples. Porém, há mais que isso: 

152 FRANCISCO DE SALES. Œuvres complètes de Saint François de Sales, vol. 1, n. 9.
153 Idem, ib.
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precisamos ainda retornar à primeira parte do mesmo capítulo, que es-
tabelece um contexto conceitual tanto para o episódio de Marta e Maria 
como para a parábola do bom samaritano. Nos 22 primeiros versículos 
do capítulo, encontramos um dos temas recorrentes da mensagem de 
Jesus, a simplicidade do coração:

Na mesma hora [isto é, depois de ter enviado os setenta e dois 
discípulos e de terem retornado, tendo expulsado demônios e 
anunciado a imanência do Reino de Deus], Jesus se alegrou no 
Espírito Santo e disse: “Graças lhe dou, Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque ocultou estas coisas aos sábios e inteligentes e as 
revelou aos pequeninos” (Cf. Lc 10, 21-22).

Os elementos que compõem esse décimo capítulo de Lucas revelam 
bem a simplicidade, característica à qual nós Maristas somos chamados. 

Em seguida, vamos olhar para São Vicente de Paulo. Esse santo foi 
escolhido, desde os primeiros anos em La Valla, como modelo da espi-
ritualidade que Marcelino queria implantar em seus Irmãos.154 Há mui-
tas referências a ele com frequência crescente, décadas mais tarde, nas 
fontes das origens, tanto oficiais como informais.155 “Monsieur Vicente”, 

154 Na Vida de Champagnat (parte 1, cap. 10, p. 306-307), Irmão Jean-Baptiste nos 
conta que, durante a construção e a ampliação da casa em La Valla, havia leitura nas 
refeições. Ele cita vários santos cujas vidas eram lidas. São Vicente de Paulo é o se-
gundo a ser mencionado; os outros dois são Francisco Régis e o missionário ad gentes 
Francisco Xavier. Diz-nos ainda que, com frequência, Marcelino interrompia a leitura 
e ele mesmo comentava com grande paixão a vida do santo que estava sendo lida.

155 Por exemplo, à moda de apêndice às Regras do Governo elaboradas no Capítulo 
Geral de 1854, há uma lista de livros recomendados para a leitura dos Irmãos. Entre 
eles: Esprit de Saint Vincent de Paul (vol. 1 e 2), de André-Joseph Ansart CM. 
Curiosamente dois outros são Esprit de Saint François de Sales (vol. 1-4), de Louis 
Baudry PSS, e Esprit de Sainte Thérèse, por M. Emery PSS, o que evidencia ainda 
mais a influência dos dois carmelitas e das fontes salesianas da espiritualidade marista 
de Marcelino Champagnat. Outro livro que circulava muito entre os Irmãos era 
La Vie de Saint Vincent de Paul, de Pierre Collet CM. Os livros de Ansart e Collet 
eram considerados clássicos espirituais e tiveram nova edição em francês publicada 
na década de 1820. Trechos de ambos aparecem várias vezes nos cadernos de ano-
tações do Irmão Francisco e do Irmão Jean-Baptiste. Em Avis, Leçons, Sentences há 
uma dezena de referências a Vicente. A influência explícita de Vicente de Paulo na 
espiritualidade marista provavelmente se ampliou muito após a morte de Marcelino, 
promovida pelos Irmãos Francisco e Jean-Baptiste, possivelmente devido às reper-
cussões óbvias de Vicente na vida de Marcelino.
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como era mais conhecido, baseou-se conscientemente na espiritualidade 
de Francisco de Sales156 e se via ele mesmo, sobretudo nos seus últimos 
anos, como seu discípulo. Vicente e a Congregação da Missão,157 que 
ele fundou para empreender missões internas na França, eram, com São 
Francisco Régis, modelos para a nascente Sociedade de Maria.158

Vicente era famoso por seu trabalho caritativo e sua atitude irresis-
tivelmente respeitosa para com os pobres. Mas, para ele pessoalmente, 
era a simplicidade a coisa mais importante. Ele a chamava frequentemen-
te de seu evangelho:

O coração não deve pensar uma coisa quando a boca fala outra 
coisa.159

O missionário deve evitar toda duplicidade, dissimulação, astú-
cia e duplo sentido.160

Deus me concede uma estima tão grande pela simplicidade que 
eu a chamo de “meu evangelho”. Tenho uma devoção e uma 
consolação particulares em falar das coisas como elas são.161

Podemos imaginar o quanto Marcelino se encontraria bem com 
tais sentimentos. Ele nunca se prestou à dissimulação, nem no relacio-
namento com outros nem na própria vida espiritual. Ele valorizava o 
estilo direto e impositivo que está em seu talvez favorito livro da Bíblia, 

156 Há mais de 150 referências a Francisco de Sales nos escritos que ainda existem 
de Vicente de Paulo. Cf. Pierre Coste CM (ed.), Vincent de Paul: Conférences, 
Entretiens, Documents. v. 14 , Paris: Librarie LeCoffre, 1920-1926. A edição fran-
cesa pode ser acessada on-line: https://via.library.depaul.edu/coste_fr/. Acesso 
em: 8 jun. 2021.

157 Conhecida por nomes variados conforme o país, como Vicentinos ou Lazaristas. 
158 Há inúmeras referências a Vicente de Paulo em documentos ligados a Jean-Claude 

Colin. Vide sobretudo um artigo pelo estudioso marista Jean Coste SM, “Saint 
Vincent de Paul et le Père Colin”. In: Acta Societatis Mariae, v. VI, n. 28, agos-
to de 1960. Observe ainda este comentário de Colin nas Memórias de Mayet, 
OM, doc. 110: “Recomendo-lhes muito ainda, senhores, o espírito de São Vicente 
de Paulo. Não encontro nada que pareça representar melhor o espírito que a 
Sociedade deve ter do que o espírito de São Vicente de Paulo”. 

159 Pierre Coste CM (ed.), Vincent de Paul, 9, 81,605; 12, 172.
160 Idem, ib., 2, 340; 9, 81.
161 Idem, ib., 9, 60.

https://via.library.depaul.edu/coste_fr/
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a Primeira Carta de João: “Se alguém disser: ‘amo a Deus’, mas odeia o 
seu irmão, é mentiroso” (1Jo 4,20). Esforçou-se conscientemente para 
ser homem simples. Não sentia vergonha de usar o termo simplicidade, 
por mais que pudesse ser nada atraente para muitos outros.

Se podemos estar bastante seguros de que Marcelino não teve di-
ficuldade de se abster dos estilos de corte de cabelo ou da moda extra-
vagante de Paris, não devemos pensar que ser simples nada custou para 
Marcelino, pelo menos não espiritualmente. Como para cada um de nós, 
foi sua luta de toda a vida. Já observamos que a batalha que ele confes-
sou enfrentar na vida era o orgulho, retirando-se do centro. Marcelino 
era como todos nós: a simplicidade inata com que viemos ao mundo, a 
simplicidade evangélica da criança, é algo que temos de fazer renascer 
dentro de nós. Mais uma vez. E novamente.

Sabemos que há um excesso de fatores que podem nos levar a 
sentir a necessidade de nos disfarçarmos ou ficarmos desconfiados, de 
duvidarmos se os outros nos aceitarão como somos, de acreditarmos 
que, de certo modo, precisamos provar para nós mesmos ou parecer algo 
que não somos, de cobiçar poder ou privilégios. Pode ser que tenhamos 
ficado emocionalmente machucados ao longo da vida, sofrido rejeição, 
sido levados a negar afeto ou a trair o amor, temido as consequências 
ou questionado nossa bondade. O artifício resultante, nosso complexo 
sistema de autodefesa e sobrevivência, precisa ser dominado se quiser-
mos progredir espiritualmente. Bem-aventurados os puros de coração. 
Bem-aventurados os que vivem com desejos cheios de integridade.

Trata-se sempre de morrer para si mesmo. A vulnerabilidade à qual 
isso nos expõe é algo que pode ser proibitivo. Certamente o foi para 
Maria, como podemos ver na forma como Lucas constrói a passagem 
da anunciação. Não obstante tudo, no final ela confiou. Marcelino foi 
tomado igualmente por uma série de dúvidas, mas soube aprender a 
confiar cada vez mais, desde a experiência de sua noche oscura em 1826. 
Seu recurso crescente ao Salmo 127 foi emblemático, como foi a anota-
ção simples em forma de oração no seu diário pessoal: “O Senhor sabe... 
O Senhor conhece”. Ele nos conclama a fazer o mesmo:

Tudo isso nos dá a certeza de que devemos trilhar o caminho 
da simplicidade, como o fez Marcelino. Dirigimo-nos a Deus 
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com transparência, honestidade, abertura e confiança. Cons-
cientemente, procuramos formas simples de ajudar-nos nesse 
empreendimento.162

A leitura do evangelho do dia em que celebramos São Marcelino, 
6 de junho, é fixa: Mt 18,1-7.10. Isso porque a data desfruta da classifi-
cação de solenidade nas comunidades maristas, e ninguém deve brincar 
com as orações predeterminadas nem com as leituras das solenidades 
litúrgicas. É a mesma leitura utilizada em sua beatificação em 1955 e 
em sua canonização em 1999. Por que foi escolhida? Sempre pensei que 
se devia à relação com as finalidades educacionais dos Maristas: a passa-
gem faz referência a Jesus acolhendo as crianças. Pode ser isso. Mas essa 
interpretação despreza o pequeno detalhe no versículo 2: na realidade, 
é Jesus quem leva a criança até os discípulos, não o contrário. Isso nos 
passa outra visão dessa passagem, uma visão de simplicidade: 

Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e pergun-
taram: “Quem é o maior no Reino dos Céus?” Jesus chamou 
uma criança, colocou-a no meio deles e disse: “Em verdade vos 
digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crian-
ças, não entrareis no Reino dos Céus. Quem se faz pequeno 
como esta criança, esse é o maior no Reino dos Céus. E quem 
acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo 
a mim mesmo” (Mt 18, 1-5).

Ser capaz de acolher Jesus é, sem dúvida, o ponto final da travessia 
espiritual de qualquer pessoa. De novo, foi assim com Maria. Mas, na 
verdade, nunca é ponto final; é sempre uma viagem, um agora-mas-não-
-ainda, um constante renovar, um contínuo renascer. A quarta parte, 
que é a final, da obra magistral do poeta inglês T. S. Eliot, The Four 
Quartets [Os quatro quartetos] é chamada “Little Gidding”. Escrito 
num período obscuro para o poeta e para o mundo, 1942, o texto ex-
plora a purificação que Eliot sentiu necessária para alcançar a salvação. 
Tereza de Ávila e João da Cruz teriam concordado. Marcelino também. 

162 Água da Rocha, 41.



ESPIRITUALIDADE DE SIMPLICIDADE  | 125

No final, Eliot dá a essa purificação o nome de simplicidade, e seu preço 
é nada menos do que tudo.

Marcelino, Teresa, João e qualquer pessoa que tenha lutado e ama-
durecido espiritualmente poderia igualmente ter declarado que Eliot, 
definitivamente, está deixando seu leitor cheio de esperança. Encontrar-
mo-nos finalmente conosco mesmos e conhecermo-nos de um modo 
novo, conhecermo-nos tão totalmente como somos conhecidos (Cf. 
1Cor 13,12), tornarmo-nos como ele porque o veremos como ele real-
mente é (1Jo 3,2).
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Little Gidding
T. S. Eliot163

With the drawing of this Love and the  
voice of this Calling
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.

Through the unknown, unremembered gate
When the last of earth left to discover

Is that which was the beginning;
At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall
And the children in the apple-tree

Not known, because not looked for’
But heard, half-heard, in the stillness
Between two waves of the sea.
Quick now, here, now, always—
A condition of complete simplicity
(Costing not less than everything)
And all shall be well and
All manner of thing shall be well.
When the tongues of flames are in-folded
Into the crowned knot of fire
And the fire and the rose are one.

Com o impulso deste Amor e a voz deste 
Chamado
Não cessaremos nunca de explorar
E o fim de toda nossa exploração
Será chegar ao ponto de partida
E o lugar reconhecer ainda 
como da vez primeira que o vimos.
Pela desconhecida, relembrada porta
Quando o último palmo de terra  
Deixado a nós por descobrir
Aquilo for que era o princípio.
Nas vertentes do mais longo rio
A voz da cascata escondida
E as crianças na macieira

Não percebidas, porque não buscadas
Mas ouvidas, semi-ouvidas, na quietude
Entre duas ondas do mar.
Depressa agora, aqui, agora, sempre –
Uma condição de absoluta simplicidade
(Cujo custo é nada menos que tudo)
E tudo irá bem e toda
Sorte de coisa irá bem.
Quando as línguas de chama estiverem
Enrodilhadas no coroado nó de fogo 
E o fogo e a rosa se tornarem um.

Tão profundo como é, sem a menor dúvida, esse poema de Eliot, 
com sua impressionante ostentação de recursos a imagens, construções 
literárias e alusões temáticas – sem contar o vínculo da simplicidade com 
a mística Juliana de Norwich (1342-1416) e seu imaginário pascal no pe-
ríodo da Peste Negra –, vamos concluir nossa exploração de simplicidade 

163 T.S. Eliot, “Little Gidding”, de Four Quartets, in: Collected Poems 1909-1962. 
Tradução de Ivan Junqueira (1934-2014).
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na espiritualidade marista com a imagem bíblica. Em especial para os 
Maristas, a razão por excelência para a simplicidade é, pode-se dizer, o 
de Maria e Isabel no primeiro capítulo de Lucas.

A cidadezinha de Ein Karem, atualmente um subúrbio arbori-
zado a sudoeste de Jerusalém, é tradicionalmente ligada a esse trecho 
da Escritura. Quando visitamos com grupos peregrinos de Maristas, as 
pessoas são muitas vezes surpreendidas com a intensidade com que o 
encontro de Maria e Isabel é capturado de modo convincente na estátua 
do claustro da igreja dos Franciscanos. Os olhares das duas mulheres es-
tão fixos uma na outra, sem uso de máscara, sem falsos gestos, nenhuma 
dissimulação. A presença de cada uma absorve ambas a ponto de seus 
corações se fundirem e conversarem.

A cena descrita por Lucas do encontro de duas mulheres grávidas 
retrata literalmente saltos de vida nova. “Logo que a tua saudação res-
soou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre” (Lc 
1,44). É encontro de alegria e esperança, fecundo de promessa. Não de-
veríamos negligenciar esse contexto. Quando lemos esse trecho, às vezes 
corremos para as belas palavras do Magnificat, deixando para traz como 
e onde tudo se passa: num relacionamento, num encontro espontâneo 
e envolvente.

Na base da colina em Ein Karem se encontra uma pequena mesqui-
ta, atualmente fechada, e uma pequena fonte, antes famosa pela pureza e 
doçura de sua água. A mesquita é chamada de “Fonte de Maria”, mesmo 
nome da igreja que havia lá antes da mesquita. Antes, havia um templo 
grego dedicado a Afrodite, deusa da fertilidade. “Ein”, em hebraico, 
significa “fonte” e “kerem” significa “vinha” “ein kerem” é, portanto, 
“fonte da vinha”. Trata-se de um local que celebra a fertilidade. Maria, 
simples diante de Isabel, simples diante de Deus – “meu espírito se ale-
gra em Deus, meu Salvador” (Lc 1,47) –, e simples diante de si mesma 
– “a humildade de sua serva” (Lc 1,48). É essa simplicidade trifacetada 
que lhe permite encontrar Isabel e, pelo Reino de Deus, criar raízes, 
brotar e florescer nelas, entre elas e ao redor delas. Para ser fonte da 
vinha. Simples.
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POSFÁCIO 
A minha alma engrandece ao Senhor 

Como Maria no Magnificat, os nossos corações enchem-se de gratidão pelo dom da 
espiritualidade Marista. Neste momento da história do mundo, partilhamos a visão 
profética do seu Magnificat e, com Marcelino, oramos: 

Maria, vimos à tua presença como Mãe, 
para dizer-te o quanto estamos agradecidos a Deus, 
por nos ter chamado a ser pequenos irmãos e irmãs de Maria 
e por te ter a ti, primeira e perfeita discípula de Jesus, como nosso modelo.

Maria, queremos fazer do teu Magnificat a nossa oração.
Por isso, pedimos-te que nos ajudes a ser 
mais conscientes do amor de Deus nas nossas vidas 
e a reconhecer que tudo é dom, que tudo vem do amor, 
e que nós temos que seguir Jesus encarnando este amor, 
sendo irmãos e irmãs de toda a gente, 
com um amor especial pelos jovens e negligenciados.

Tu és o nosso Recurso Habitual, 
e nós pedimos-te para rezares por nós e connosco, 
para assim continuarmos a crescer, sendo: 

– irmãos e irmãs que irradiam esperança, 
convencidos da presença activa do Espírito, 
chamando todos os homens e mulheres, 
a serem co-criadores de um mundo novo, 
de um mundo melhor; 

– irmãos e irmãs que sabem escutar, 
com corações que sabem discernir,
 procurando continuamente a vontade do Pai; 

– irmãos e irmãs cheios de audácia, 
sempre apaixonados pela vida! 
Apóstolos Maristas, prontos a proclamar Jesus e o Seu Evangelho 
com o coração ardendo de amor.

Ajudai-nos a ser irmãos e irmãs 
de todas as pessoas que encontramos no caminho da vida, 
para estar presentes entre as pessoas como tu estavas, 
com um coração atento e compassivo.

Aceita o nosso amor, Mãe querida, 
quando te pedimos que, pelo teu exemplo e pela tua intercessão, 
Cristo se torne o centro das nossas vidas.

(DOCUMENTO ÁGUA DA ROCHA, n. 156).
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A essência da simplicidade marista é espiritual. 
Esse é o teste decisivo que aplicamos a qual-
quer de suas descrições. Estamos falando sobre 
uma simplicidade “espiritual”, ou sobre a “es-
piritualidade da simplicidade”, como Água da 
Rocha a descreve, uma simplicidade de coração 
diante de Deus e dos outros. Enquanto ela con-
segue se expressar com segurança por si mes-
ma, por exemplo, uma simplicidade cultural em 
contextos institucionais e comunitários, ou uma 
simplicidade pedagógica e relacional no ensino 
e no ministério, ou uma simplicidade ampla-
mente atitudinal de estilo de vida – como ocor-
reu com Marcelino e sua geração fundadora –, 
seu cerne está na relação com Deus, na relação 
típica das bem-aventuranças. Esse modo de nos 
relacionarmos com Deus se espelha – na verda-
de se expressa – em nosso relacionamento com 
os outros. 
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