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Com Guilherme José CHAMINADE,  
FORMAR UM POVO DE SANTOS 

 
 

I."TODA SUA VIDA TEVE SOMENTE UM FIM: 

AMAR A DEUS E FAZÊ-LO AMADO”. 

 

Essa é a afirmação é de Emile Faur, SM (1865-

1937), “depois de ter ouvido tudo o que os 

discípulos do Bom Padre nos contam dele, após 

ter lido a história de sua vida e as numerosas 

cartas que escreveu” (Positio, p. 444). 

Por isso, depois de um estudo profundo, em 18 

de outubro de 1973, a Congregação para a causa 

dos santos declarava:  

 

“É totalmente evidente que o Servo de Deus, G.J. 

Chaminade, praticou em grau heróico as virtudes 

teologais de fé, esperança e caridade para com 

Deus e para com seu próximo, assim como as 

virtudes cardinais de Prudência, Justiça, 

Temperança e Fortaleza”. 

 

A santidade do Padre Chaminade aparece ao 

longo de toda sua vida. Ainda criança, aluno em 

Mussidan, se notam seus longos momentos de 

oração. Entra na congregação de São Carlos, 

onde propõe uma “perfeita conversão e vontade 

sincera de não negar nada a Deus” assim como 

“chegar ao conhecimento, à imitação, ao amor e 

à união de Nosso Senhor Jesus Cristo” (EP I,1).  

Permanecerá fiel a esta idéia e, em 1839, as 

Constituições da Companhia de Maria afirmam 

(n.4): “A perfeição cristã que a Companhia de 

Maria se propõe como primeiro objetivo, consiste 

essencialmente na mais exata conformidade 

possível com Jesus Cristo, Deus feito homem, 

para servir de modelo aos homens”. A Regra de 

1983 o expressa assim: “A vocação marianista é 

um chamado a seguir, de modo especial, a Jesus 

Cristo, Filho de Deus, que se fez Filho de Maria 

para a salvação da humanidade. Nosso fim é 

chegar à conformidade com Cristo e 

trabalhar pela vinda de seu Reino” (art. 2). 

Esta orientação é válida para todas as formas de 

santidade na Família Marianista, que são sempre 

a plenitude da vida do batizado.  

Para o Padre Chaminade, esta imitação vai 

culminar, sem dúvida, em sua paciência e sua 

tenacidade em meio à oposição crescente de 

seus antigos colaboradores, que são seus 

superiores, depois de sua demissão do cargo de 

Superior Geral em 1841. Justin Dumontet 

escreve: “Sim, nosso Fundador foi assoberbado 

de amarguras em seus últimos dias por seus 

próprios filhos” (Vasey, Últimos anos, p. 153).  

Apesar disso, nessa época, ao final de 1844, Pe. 

Chaminade escreve: “Bendito, bendito seja o nome 

de Maria... se a luta resulta humilhante para mim, 

penso que terei ganhado algo para o céu e para a 

expiação de meus pecados. Que felicidade morrer 

humilhado e aniquilado no espírito dos homens 

pelo amor do Divino Crucificado!” (Positio, p. 336).  

Ou ainda: “Como se sustentará e se multiplicará a 
Companhia de Maria se eu não morro totalmente a 
mim mesmo, se não sou profundamente humilhado e 
rejeitado como absolutamente inútil e inclusive nocivo? 
Que o Nome do Senhor seja o único glorificado! Que o 

de sua augusta Mãe seja conhecido em todas as 
partes!” (C VI-1413, 23.11.1845). 
 

II. UMA SANTIDADE CONTAGIOSA 

 
Vários membros das congregações marianas de 

Bordéus dão este testemunho: “Pe. Chaminade, 

em nossas reuniões da Congregação nos falava 

com tal convicção sobre as virtudes cristãs que 

nos sentíamos inflamados por nosso próprio 

bem e pela salvação das almas. Em 

consequência, ao sair destas reuniões, 

estávamos dispostos a fazer tudo por Deus” 
(Positio, p. 437). 

 
Ou também: “Quando o 
Pe. Chaminade falava da 
Santíssima Virgem, 
levava as almas a tal 
entusiasmo, que recordo 
a ingênua exclamação de 
um de nós: ‘Padre! Que 
maravilhoso é pertencer 
a Maria! Não poderíamos 
fazer mais nada, a não 
ser os votos perpétuos!’ 
Eu mesmo, rezando a 
seu lado, experimentei 
quão ardente e 
comunicativa que era sua devoção a Maria. 
Assisti, certa vez, a uma das festas da 
Congregação secular da Madalena. ...Que 
comportamento, que devoção naqueles homens! 
Quem lhes havia inspirado este amor a Maria, 
senão este venerável ancião que estava entre 
eles?” (P. Ch. Demangeon, Positio, p. 423). 

Sua devoção, seu zelo, se veem em seus 
próprios escritos: “Ânimo, meu querido filho! 
Trabalhe com todas as suas forças e sem 
descanso!; ...Ah! Trabalhemos! Já sabe que 
minha ambição é acender o fogo do amor divino 
em toda França. O Senhor quis elegê-lo para que 
me ajude com seus meios e com suas forças na 



parte de nossa pátria onde vive. Pois bem, 
trabalhe para acender esse fogo a seu redor; 
sopre esse fogo divino no coração dos jovens que 
o rodeiam! Que serviço lhes fará! Ao abrasá-los 
com estas chamas celestiais, salvará estes 
pobres jovens que o Senhor resgatou com seu 
sangue, aqueles que nossa Mãe adotou, 
sacrificando por eles, na cruz, seu próprio Filho, 
objeto de todo seu amor e carinho. Sim, sopre 
este fogo divino, a tempo e a destempo (C II-382; 

5/12/1825). 

 
 

III. O TESTEMUNHO DE UM POVO 

 
É convicção fundamental do Pe. Chaminade que 

é juntos que devemos dar testemunho da força 

do Evangelho. Mais de uma vez, ele explica a 

respeito. 

“Enquanto não houver uma reunião em que 

todos professem a mesma religião, a mesma 

virtude, os mesmos costumes, alguns homens 

religiosos e honrados, ...mas disseminados e 

isolados, serão um exemplo muito frágil para as 

necessidades de toda a juventude. Pois, ao seu 

redor, se agrupam todos os perigos, por assim 

dizer" (EP I-43,32-33, aos Pais de família). 

"Por muito que brilhe 

o homem virtuoso, se 

pensa com frequência 

que não é imitável. 

Supõe-se que tenha 

um coração distinto, 

outros órgãos, outro 

temperamento, 

distinto do nosso. Dir-

se-ia que a virtude é 

um fenômeno 

estranho e não um 

fruto que possa ser 

colhido 

ordinariamente na 

sociedade”.  

“Só uma reunião de homens virtuosos, pode 

diminuir ou destruir este funesto prejuízo. […] 

Que os cristãos se formem em Congregações, e 

de seu seio resplandecerá uma espécie de luz 

que os faça objeto de atenção geral. […] 

"Se a assembleia é ampla, numerosa, chamará 
mais a atenção; abrirá mais portas aos que se 
perguntam o que é a religião” (Id, 34…36). 
"O que é uma Congregação? 
Resposta: É uma associação de cristãos 
fervorosos [...] que, para imitar os cristãos da 
igreja primitiva, tendem, por suas reuniões 
frequentes, a ter todos um só coração e uma só 
alma [Cf. Ac 4,32] e a formar uma mesma 
família, não só como filhos de Deus, irmãos de 
Jesus Cristo e membros de seu Corpo Místico, 
mas também como filhos de Maria, por uma 
consagração especial a seu culto e uma profissão 
aberta do privilégio de sua Imaculada Conceição” 
(EP I-58,1). 

Esta convicção da importância do testemunho coletivo 

está também na origem de uma verdadeira 

solidariedade e de uma estimulação mútua entre os 

membros, inclusive de uma geração a outra. O extrato 

das regras gerais dos Pais de Família estipula: 

“Considerando que a obra [da Congregação dos 

Jovens] tão útil à juventude, tão preciosa para a 

sociedade, tão vantajosa para os bons costumes e para 

a religião, deve ser muito querida aos Pais de Família, 

[...] declaramos que o aumento e a perfeição da 

Congregação da juventude, estabelecida e dirigida em 

Bordéus por nosso Senhor Diretor, se converte desde 

este momento na obra de nosso coração: de modo que 

nada do que possa interessar aos jovens desta 

Congregação nos é alheio [...]: trabalhar em sua 

edificação, na piedade, em sua manutenção na 

sociedade civil é o dever mais querido ao nosso 

coração” (EP 15.1). 
As congregações religiosas serão fundadas com a 
mesma intuição e inspiradas também elas no 
modelo da comunidade de Jerusalém: “...o 
espírito principal da Companhia, ...é o de 
apresentar ao mundo o espetáculo de um 

povo de santos, e mostrar 
assim, de fato, que hoje, como na 
Igreja primitiva, o Evangelho pode 
ser praticado com todo o rigor do 
espírito e da letra” (Carta II-388 a P.-B. 

Noailles, 15.02.1826). 

 
 

IV. SANTIFICAR TODA A VIDA  
 
Aos leigos recomendava: 
“Os alimentos de um coração que avança para 
a perfeição são: 1) a leitura da Sagrada 
Escritura; 2) a dos livros de piedade; 3) 
frequentar as instruções (palestras); 4) 
frequentar os sacramentos; 5) os diversos 
exercícios de piedade; 6) a prática das obras 
de caridade cristã" (EP I-43). 

Mas, sobretudo, inventou os “Três Ofícios” que 

abrangem todos os aspectos da vida e da missão: 

Zelo (vida espiritual e missão); Instrução (formação 

e ação educativa); Trabalho (administração dos 

bens). Não se trata somente de uma forma de 

organização,  mas também de uma integração de 

todas as dimensões de nossa vida ao serviço da 

missão, orientada à santificação. Falando dos 

assistentes de Zelo, de Instrução e de Trabalho, 

escreve: “a cada um deles, serão dadas as 

instruções necessárias para que todos os membros 

da Companhia possam realizar rápidos progressos 

no espírito do santo estado que abraçaram” (C III-

716 del 4 12 1833). Muito experimentado e 
realista, o Pe. Chaminade não pretende 
somente uma santidade puramente espiritual 
mas de toda a vida, que envolva todo o nosso 
ser e alcance todos os aspectos de nossa 
existência: espirituais, intelectuais, materiais e 
sociais. 
 

Datas do mês a celebrar: 1- Todos os Santos; 6- 
Mártires marianistas de Madri; 12- 1804: Chaminade 

nomeado capelão da Madalena 

 


