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Com Guilherme José CHAMINADE, 
A SERVIÇO DE MARIA, 

UM DOM PERMANENTE E IRREVOGÁVEL 

 
 

Neste quarto, faleceu Padre Chaminade 
em 22 de janeiro de 1850. 

"Creio que a Companhia só me interessa 

como obra de Deus; sinto-me o mais incapaz dos 

homens para governá-la, conduzi-la ao sucesso: 

mas o Senhor é minha luz e meu apoio. Não 

temo nenhuma contradição nem perseguição, 

contanto que não faça nada que me sinta 

culpado. Eu veria como um favor insigne, se Deus 

se dignasse enviar-me a alguém, em cujas mãos 

pudesse deixar toda autoridade, e ser visto como 

o último da Companhia, como creio com toda 

sinceridade sê-lo perante Deus: mas continuarei 

em meu posto todo o tempo que Deus acredite 

que este trabalho exige de mim; as penas, as 

humilhações, as contradições, até as 

perseguições serão, para mim, uma verdadeiro 

benefício. (C III-801, 10 outubro 1835, a M. Lalanne) 
 

Estou ficando velho, meu querido Filho, e 

sinto que logo irei prestar contas a Nosso Senhor 

Jesus Cristo das missões que Ele se dignou me 

dar no curso de minha vida, tanto antes da 

primeira Revolução como depois. Passei por 

provas bem grandes: a maior não foi a de 93, em 

que um tantum gradu [um só passo (1S 20,3)] me 

separava do cadafalso, da largura de uma tábua: 

as provas de 1844 foram muito maiores que 

essa. Bendito seja Deus! Que Maria seja 

glorificada! (C VI-1313, agosto 1844, a M. Caillet) 

Pe. Chaminade está, então, no coração do conflito 

que durou nove anos e que o oporá, até a sua 

morte, ao Conselho Geral da Companhia de 

Maria. Perderá progressivamente toda influência 

sobre a congregação e seus membros. 

"Em 24 de janeiro de mil oitocentos e cinquenta, 
foram celebrados na Igreja de Santo André de 
Bordéus os funerais de Guilherme José 
Chaminade, de 89 anos de idade [sic], cônego 
honorário, cujos padres já haviam falecido, morto 

na antevéspera, na rua 
Lalande n° 4, confortado 
com os sacramentos da 
Eucaristia e da Extrema-
Unção. Eu, vigário 
abaixo assinado, lavrei a 
presente ata, da qual 
dou fé" – Assinado, G. 
Cazenave, vig. 

(Registros da catedral 
Santo André, Bordéus) 

 

Até o final… 
 

No traslado dos restos 
do Servo de Deus, M. Lalanne terminou seu 
discurso com esta solene afirmação: "Como 
testemunha de seus atos e de suas palavras, 
afirmo aqui diante do Céu, que foi testemunho 
disso como nós, que jamais o surpreendemos 
gastando, não digo um dia, mas uma só hora de 
seu tempo e de seu trabalho contínuo em 

qualquer coisa  que não se referisse a Deus ou à 
orientação das almas nos caminhos de Deus. 
Ninguém acrescentará um escrito, uma carta, um 
propósito, uma única instrução, um exemplo ou 
um conselho que não possa servir para a 
piedade: não é possível definir este homem de 
outro modo, a não ser chamando-o de um 
homem de Deus" (Cf. Cartas IV, p. 345). 

"Oh, Mãe da divina Sabedoria e do Bom 
Conselho, tu serás meu guia, minha luz. … Ao 
começar a trabalhar, não poderia ter outra 
ambição que a de fazer-te conhecida, amada e 
servida cada vez mais. Escrever a vida do 
venerado padre Chaminade e a história de seus 
trabalhos apostólicos, não é conhecer alguém por 
suas obras? Porque o padre Chaminade não 
cessava de repetir que agia para ti e por ti, que a 
Companhia de Maria era obra tua, que tudo o que 
ele mesmo fez por inspiração do céu pela 
salvação das almas, deve ser considerado como 
obra tua" 
(José SIMLER, Diário íntimo e notas, 1° de maio de 1895 
– quando trabalhava na biografia do Pe. Chaminade, 

publicada em 1901). 

 

 
 

São Pedro de Roma, 3 de setembro de 2000,  
Beatificação de Guilherme José Chaminade. 

Aqui, ao lado do Papa João XXIII. 



 

PARA SEMPRE A SERVIÇO DE MARIA 
 

Profundas comoções sociais, culturais e religiosas 
como as que marcaram os anos de atividade do 
Pe. Chaminade exigem por parte dos cristãos 
opções pessoais sólidas e firmes. Neste contexto, 
e pelo fato de sua própria experiência, o Pe. 
Chaminade percebe, cada vez mais, a 
importância da missão de Maria e de um 
compromisso duradouro para com ela. Para os 
religiosos, é a quem o voto de estabilidade aponta 
que torna definitiva a aliança contraída entre cada 
membro a congregação, a serviço de Maria. 
 

19. Por voto de estabilidade, entendemos ser 
constituídos de maneira permanente e irrevogável em 
estado de servidores de Maria... com o piedoso desígnio 
de propagar seu conhecimento e de perpetuar seu amor 
e seu culto, enquanto for possível…  
20. Emite-se também o voto de estabilidade com o 
objetivo de nunca privar a Companhia [de Maria] de sua 
ajuda na obra empreendida. … (Constituições SM de 1839). 
 

Este espírito de permanência no serviço de Maria 
já está presente na rama leiga, como o revela 
este extrato do ato de consagração, utilizado por 
todos os membros, a partir de 1801. 
 

"… me entrego e me dedico [ao] culto [da Mãe de 
Deus]; honro e honrarei sempre, de maneira especial, 
sua Imaculada Conceição. Refugio-me no seio de sua 
ternura maternal, e cumprirei todos os dias de minha vida 
os deveres de respeito, obediência, confiança e amor 
que a gloriosa e amável qualidade de filho de Maria me 
inspira (EP I-36). 

Pe. Chaminade viveu, ele próprio esta 
estabilidade segundo o espírito e a letra, sem 
expressá-lo nunca por um voto, através de sua 
vida totalmente entregue ao serviço de Maria. Em 
sua carta de 24 de agosto de 1839, nos entrega 
seu testamento apostólico. 
 

"Todas as épocas da Igreja estão marcadas 
pelos combates e pelos gloriosos triunfos da 
augusta Maria. Desde que o Senhor introduziu a 
inimizade entre ela e a serpente [Gn 3:5], ela tem 
vencido sempre o mundo e o inferno. Todas as 

heresias, nos diz a Igreja, inclinaram a cabeça 
ante a Santíssima Virgem, e pouco a pouco ela as 
reduziu ao silêncio do nada. Mas, hoje, a grande 
heresia reinante é a indiferença religiosa, que vai 
embotando as almas com a obstinação do 
egoísmo e o marasmo das paixões. (…) Assim, a 
divina chama da fé empalidece e morre no seio 
da cristandade; a virtude some, tornando-se cada 
vez mais rara, e os vícios se desencadeiam com 
espantoso furor. Parece que chegamos ao 
momento anunciado de uma deserção geral e de 
una apostasia de fato quase universal. 

"No entanto, este esboço tão 
tristemente fiel de nossa 
época está longe de nos 
desanimar. O poder de Maria 
não diminuiu. Nós cremos 
firmemente que ela vencerá 
esta heresia como todas as 
demais, porque ela é, hoje 
como em outros tempos, a 
Mulher por excelência, a 
Mulher prometida para 
esmagar a Cabeça da 
serpente; e Jesus Cristo, por 
não chamá-la nunca mais, a 
não ser por este grande 

nome, nos ensina que ela é a esperança, a 
alegria, a vida da Igreja e o terror do inferno. A 
ela, pois, está reservada em nossos dias uma 
grande vitória; a ela pertence a glória de salvar a 
fé do naufrágio de que está ameaçada entre nós. 

"Assim, então, nós compreendemos este 
pensamento do Céu… e nos apressamos a 
oferecer a Maria nossos frágeis serviços, para 
trabalhar sob suas ordens e combater ao seu 
lado. Nós nos alistamos sob sua bandeira, como 
soldados e ministros seus, e nos comprometemos 
por um voto especial, o de estabilidade, a 
acompanhá-la com todas nossas forças, até o fim 
de nossa vida, em sua nobre luta contra o                                                                                                                                                                                                                                                                                            
inferno. … Nós tomamos o Nome e o estandarte 
de Maria, prontos a voar para qualquer lugar 

onde formos chamados, para espalhar seu culto 
e, através dele, o reino de Deus nas almas. 

"Este é (…) o caráter distintivo e o ar de 
família de nossas duas Ordens: somos  
especialmente os auxiliares e os instrumentos da 
Santíssima Virgem na grande obra da reforma 
dos costumes, do apoio e do crescimento da fé e, 
por isso, da santificação do próximo. (…) Fazemos 
profissão de servi-la fielmente até o fim de nossos 
dias, de executar pontualmente tudo o que ela 
nos disser, felizes por poder gastar em seu 
serviço uma vida e as forças que lhe são devidas. 
E cremos de tal maneira que isso é o mais 
perfeito para nós, que renunciamos formalmente 
por nosso voto, ao direito de escolher ou abraçar 
qualquer outra Regra. (…) Pelo voto de 
estabilidade, entendemos nos comprometer a 
cooperar o melhor que pudermos até o fim de 
nossa vida na obra empreendida. (…) 

"O que eu vejo  como caráter próprio de 
nossas Ordens, (…) é que, é em seu Nome e para 
sua glória que abraçamos o estado religioso; é 
para nos entregarmos a ela em corpo e bens, 
para fazê-la conhecida, amada e servida, bem 
convencidos de que não levaremos os homens a 
Jesus a não ser por sua santíssima Mãe"  (C. V – 

1163) 

 

La Madonna dei Palafrenieri, detalhe (1605) IL 

CARAVAGGIO 
Ela (ele) te esmagará a cabeça! 

 

 

 


