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1. Cenários das Regras de Vida

Depois de ampla consulta aos Irmãos do Instituto Marista, ficou decidido que o 
XXII Capítulo Geral (2017)1 elaboraria dois documentos separados: Constituições2 e 
Regra de Vida. Ambos os textos, aparecidos na assembleia capitular, foram prepara-
dos por grupos de trabalho que sobre eles se debruçaram por muito tempo. O Capítulo 
aprovou as Constituições e deixou encaminhado o trabalho para o Conselho Geral, as-
sessorado por outros Irmãos, finalizarem o texto da Regra de Vida. Assim, em janeiro 
de 2019 foi divulgado ao Instituto a Regra de Vida. As Constituições, submetidas à Sé 
Apostólica, foram aprovadas em 2020 e publicadas em julho de 2021. Os dois docu-
mentos foram impressos em Roma e enviados juntos a todo o Instituto nesse ano.

Há 180 anos (1837), padre Marcelino Champagnat, nosso fundador, coadjuvado 
por Irmãos e outras pessoas, publicou o primeiro texto que serviria como itinerário de 
vida marista para melhor viver o Evangelho, desempenhar a missão e viver em comu-
nidade.

Ambos os textos (1837 e 2017) surgiram dentro de um contexto social, político, 
econômico e religioso, cenário esse que apontou sinais dos tempos no século XIX e no 
século XXI. Vejamos alguns desses cenários:

Regra de Vida de 1837 Regra de Vida de 2017

Período 
histórico, 
política, 
ideologias

1789–1840. Início da era vitoriana. 
Fim dos tempos napoleônicos. 
Fim do Sacro Império Romano/
Germânico. Reino da Prússia. 
Congresso de Viena. Colonialismo 
britânico, francês, português, 
turco, espanhol, russo, holandês. 
Guerras

1960–2017. Guerra Fria. Cortinas 
de Ferro e de Bambu. Novos 
impérios: americano, soviético, 
chinês. Era de ditaduras latinas. 
Indecência das colônias africanas. 
Guerras: Sudão, Coréia, Vietnã, 
Afeganistão, Índia, Bangladesch, 
Paquistão, Somália. Capitalismo x 
Socialismo

Saúde Tuberculose, varíola, cólera Cólera, SIDA, Covid, vacinas

Economia Colonialismo. Capitalismo Capitalismo, mercado, 
globalização

1 Este Capítulo foi realizado em setembro de 2017, na cidade de Rio Negro, Colômbia.
2 O XXI Capítulo Geral, realizado em Roma em 2009, deixou como tarefa aos Irmãos o estudo das Constituições 
de então (1986) para fazer as necessárias adaptações aos tempos hodiernos.
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Demografia Mundo rural. Famílias numerosas Mundo urbano. Famílias reduzidas

Concílio Trento, Vaticano I Vaticano II

Papas Pio VI + 1799
Pio VII + 1823
Leão XII + 1829
Pio VIII + 1830
Gregório XVI + 1846

João XXIII + 1963
Paulo VI + 1978
João Paulo II + 2005
Bento XVI 2013
Francisco

Igreja Poder temporal, poder vertical, 
clericalismo. Fim da era da 
cristandade. Romanização. 
Missões

Vaticano II e Medellín, Igreja em 
saída. Ecumenismo, Sinodalidade, 
Fundamentalismos

Teologia 
Espiritualidade

Clássicos dos séculos 1600–1700. 
Regularidade, fuga mundi, 
exercícios de espiritualidade

Ecumênica, ecológica. Teologia da 
libertação. Opção pelos pobres. 
Místico-profética, bíblica

Vida Religiosa 
Consagrada 

Modelo monástico, conventual. 
Masculina 

Clerical e laical, sinodal, inserida. 
Missionariedade, solidariedade

Irmãos Maristas 480 Irmãos em 52 obras. França e 
Polinésia. De direito diocesano

2.720 Irmãos em 571 
comunidades. 80 países. De 
direito pontifício

Influência Jesuíta, Lassalista, Irmãs de São 
José

Conferência de Religiosos. 
Superiores Gerais. Laicato

Grandes temas Vida de comunidade, exercícios 
espirituais/orações, obediência 

Comunidade de vida, 
Espiritualidade, consagração, 
pobres, ecologia, missão, 
fraternidade, profetismo

Educação Crianças, órfãos, escolas rurais, 
orfanatos

Crianças e jovens, urbana, centros 
sociais, universidades

Nome Pequenos Irmãos de Maria3 Irmãos Maristas das Escolas

3 “Reglamentos diversos. Art. 1º. – La denominación de Hermanitos de María, nombre propio y nombre 
glorioso del Instituto, debe ser guardado y mantenido en los Prospectos, las listas de premios y otras piezas. 
Sexto Capítulo Geral” (A. Estaún, Historia de las Constituciones de los Hermanitos de María: desde 
los orígenes hasta la aprobación en 1903, narrada a través de los textos de las Circulaires des Supérieurs 
Généraux. Curitiba: 2015, p. 163. Disponível em: https://champagnat.org/es/publicacoes/historia-de-las-
constituciones-de-los-hermanitos-de-maria/. Acesso em: 3 out. 2022).



9R EGR A S DE VIDA :
Um itinerário para viver o evangelho na ótica marista

2. Regras: um itinerário  
de vida harmoniosa

As Regras de Vida são um ideal presente, sobretudo, na vida de paradigmas fi-
losóficos, de filosofias de vida e de espiritualidade. Sabemos e conhecemos as Regras 
da Comunidade de Qumrã (século 1º a.C.), de São Bento, de São Francisco, de Charles 
de Foucault, de Dalai Lama, de Mahatma Gandi, de Nelson Mandela, da Comunidade 
Ecumênica de Taizé e obviamente, para nós, cristãos, a suprema regra de vida: os Evan-
gelhos de Jesus.

A raiz da palavra “regra” vem do latim regere, para significar guiar, fazer andar 
retamente. É o que deviam fazer os súditos em relação ao rei (rex).

Regra também indica um instrumento de pedreiro para aplainar uma superfície 
que é suporte para algo; também uma tala para ajudar o osso a endireitar ou uma nor-
ma ou padrão que ajuda procedimentos e comportamentos. Portanto a regra tem a ver 
com um itinerário para iluminar, indicar o caminho, acertar; ajudar a atingir um nível 
de vida cada vez melhor.

Podemos dizer: ele/a se guia por regras, ou seja, com prudência, com um instru-
mental que ajuda o seu itinerário de vida, o seu projeto de vida.

Na vida consagrada religiosa a regra é um mandamento, um caminho, um para-
digma, uma cosmovisão. Ajuda seus membros a traduzir a fé em hábitos, em atitudes 
de vida no ritmo de vida de cada um/a, e a desempenhar bem um projeto pastoral, 
educativo, missionário.

Na história a Regra mais conhecida é a de São Bento, que surgiu no século VI. A 
cristandade passou a considerar o mosteiro modelo de vida social e política. No mundo 
helênico, Platão elaborou um modelo de cidade ideal, a pólis. Para se viver numa pólis, 
existem regras. O mosteiro tinha a vida equilibrada entre trabalho, vivência da fé e o 
estudo. Contava com uma área suficientemente grande para que seus membros pudes-
sem extrair da terra seu sustento. Portanto era um estilo de vida ideal para o cidadão 
e cristão daquele tempo, como havia sido a pólis para os gregos. Esse modelo de nova 
civilização surgiu no Monte Cassino, nos inícios do tempo medieval. Fazia assim a tran-
sição entre a pólis grega para a civilização ocidental (cristã, agrícola). O trabalho passa a 
ser visto não como atividade para escravos, mas tarefa da coletividade, da fraternidade 
com sustentabilidade. 
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A Regra beneditina tornou-se a regra mais difundida e aceita pela sociedade cris-
tã, política. Passou também para as ordens femininas e, mais tarde, às Igrejas Luterana 
e Anglicana. 

Era uma Regra baseada nos lemas pax (paz) e ora et labora (reza e trabalha), que 
resumiam toda a vida de um monge. Ela foi adaptada às diferentes culturas e condições 
locais, mas sempre mantendo os grandes princípios.

A comunidade beneditina surgiu no declinar do Império Romano, marcado então 
por violência, corrupção e degradação, e queria ser um baluarte para a civilização, a 
cultura, o amor, a paz. Num mundo marcado pela escravidão/servidão, os monges dão 
exemplo do trabalho manual e agrícola livre. Foi um estilo de vida cristã e cidadã sólido 
que guiou e inspirou as comunidades.

Podemos imaginar que l'Hermitage viveu muito esse estilo de vida inspirado na 
Regra de São Bento. Em 1817, Champagnat dá início à Comunidade dos Pequenos Ir-
mãos de Maria. Por vinte anos foram gestando um estilo de vida que depois foi consubs-
tanciado na Regra de 1837. Esse documento das origens maristas mesclava vivências, 
espiritualidade e a práxis educativa. Era uma nova versão do ora et labora mais a ati-
vidade educativa.

É também uma Regra/estilo de vida para as famílias entendidas como ambientes 
de paz, amor e vivência da fé, que, tanto naqueles tempos como hoje, vivem sitiadas por 
um mundo turbulento, bárbaro, opressor, saqueador. Um estudioso percebeu na regra 
beneditina seis elementos que poderiam ajudar muito a vida familiar.

1º) Trabalho

Todos na família devem ajudar nas tarefas domésticas. A vida familiar é mais im-
portante que a profissional. [É preciso, sempre que possível, equilibrar a vida de traba-
lho e a vida da família. Aqui entram limitações como o desemprego e o salário-mínimo, 
que interferem na vida familiar.] 

2º) Descanso 

Os lazeres ser compartilhados por todos. O repouso deve ser algo sagrado, tempo 
de comunhão com Deus e com todos. [A tecnologia, mal utilizada, escraviza a pessoa, 
rouba espaços essenciais para/da vida saudável. As grandes jornadas, ou duplas jorna-
das de trabalho, roubam espaços dos tempos de lazer e descanso.] 
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3º) Refeições

São iniciadas com uma oração; todos comem juntos; momento de conversa, de 
troca de ideias e experiências. Vários estudos sociológicos comprovaram ser isto bené-
fico. [Aqui, novamente, a tecnologia pode atrapalhar quando são manuseados conjun-
tamente botão de TV, celular e garfo. TV e celular não faz parte do cardápio.]

4º) Consumo

Evitar o luxo e a superficialidade, o quarto dos filhos abarrotado de brinquedos, 
sobretudo os que induzem à violência. Sobriedade no uso da tecnologia e seu uso comu-
nitário. Ver juntos uma película, evitando que cada um esteja sozinho com seu game. 
Haveria também mais tempo para a leitura e o diálogo. 

5º) Espiritualidade

Há espaço para a oração. Está quase banida a “invasão mundana”. O contato com 
a natureza e o silêncio humanizam as relações cosmoteandricas (natureza/Deus/hu-
mano). 

6º) Caridade e solidariedade

Certamente a família se torna mais aberta, acolhedora, solidária. Coloca os filhos 
em contato com o mundo dos menos favorecidos. Há contato com a natureza.

Uma Regra de Vida (Evangelho, Marista, entre outras) deve criar famílias (co-
munidades) luminosas, educadoras, irradiantes de valores socioambientais (no bairro, 
escola, shopping, supermercado, clubes, parques, grupos de amigos, sindicatos etc.). 

A Regra de Vida Marista: Aonde fores é também válida para a vida laical.

Como disse São Cipriano (+258): “Não falamos de grandes coisas; apenas as vi-
vemos”.
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3. Vida, missão e regras

No século XIX apareceu grande número de congregações ou sociedades seculares, 
com voto simples.4 Conhecemos várias com as quais Champagnat teve contato. Muitas 
desapareceram,5 mesmo aprovadas pela Igreja e pelo Estado. A vida de um Instituto é 
regida por uma Regra (Constituições). Enquanto éramos “clandestinos” não tínhamos 
nada impresso, e os votos não eram públicos. A primeira “legislação” vinda a lume, de-
pois de vivida vinte anos, de modo doméstico, foi impressa em 1837 e persistiu até 1852, 
quando ocorreu o Segundo Capítulo Geral.6

O trabalho das três sessões do Capítulo gerou três pequenos volumes: as Regras 
Comuns [...] o Guia das Escolas [...] e as Regras de Governo7 [...] Os termos Constituições 
e Regras parece que se usam como sinônimos. [...] Segundo esse critério do pequeno e 
primitivo texto das Regras de 1837, saíram três livros distintos8 que formam uma unidade 
jurídica, [...] (se interpreta o trabalho) como um todo único englobado na palavra Regra.9

O que primeiro moveu o ardor apostólico de Marcelino não foi a lei, um papel 
escrito, mas uma resposta misericordiosa a necessidades urgentes de seu tempo. Ao 
mesmo tempo em que pensava na catequese e educação de crianças do interior, pobres 
e órfãs, também atendia enfermos, visitava famílias, dialogava com autoridades, dava a 
conhecer seu projeto a pessoas amigas, pedia recursos a quem podia socorrê-lo. Quan-
do seu projeto ganhou visibilidade social, eclesial, política, então se preocupou com a 
legislação. Era preciso estar legalizado, reconhecido oficialmente, para não correr riscos 
pessoais e institucionais.

A partir de sua experiência de vida, por um lado, e as pressões sócio-eclesiais de 
outro, imprime a Regra. Vivia-se até então movidos pelo Evangelho, por valores surtos 
da vida fraterna quotidiana e das aprendizagens com os trabalhos escolares. Assim, po-
de-se viver valores sem uma regra escrita e pode-se ter uma regra impressa e não viver 
seus valores. 

4 A. Estaún, Historia de las Constituciones, p. 10; J. M. Anaya, Temos vinho novo. Necessitamos odres 
novos? Cadernos Maristas 28(2010), p. 7.
5 P. Zind, As novas congregações de Irmãos docentes. In: Id., O Bem-Aventurado Marcelino Champagnat 
e seus Pequenos Irmãos de Maria. Belo Horizonte: CEM, 1988.
6 L. Silveira, Segundo Capítulo Geral do Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria: 1852, 1853, 1854. 
Belo Horizonte: CEM, 1994.
7 Histoire de l'Institut des Petits-Frères de Marie, 1817–1947. Lyon: Imprimerie Emmanuel Vitte, 
1947, p. 35–36.
8 L. di Giusto, História do Instituto dos Irmãos Maristas. São Paulo: FTD, 2007, p. 64.
9 Estaún, Historia de las Constituciones, p. 57.
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4. Inconnus et cachés dans le monde10

O fato de o Instituto ter sido aprovado pelo Governo francês (1851) e mais tarde 
pela Sé Apostólica (1863) expunha os Pequenos Irmãos de Maria a um público univer-
sal. Creio que foi mais difícil obter a aprovação de Roma do que de Paris.11

Estava nebuloso para os Irmãos, assim como para os Padres Maristas e a Sé Apos-
tólica, como deveria ser o ramo dos Irmãos no seio da Sociedade de Maria. Parece que o 
tema dos Irmãos não avançava.12 Mais personalidades eram consultadas, e o problema 
continuava.13

Desde muito tempo havia na Cúria Romana um ambiente anti-francês. A França e 
a Igreja francesa eram ciosas das liberdades galicanas,14 o que incomodava Roma:

Os franceses dão mais trabalho e complicações que todos os religiosos dos demais 
países.15 Em Roma estão enfastiados de tantas instituições novas criadas na França.16 
Outro novo Instituto francês. Há tantos que têm mais ou menos a mesma finalidade. 
Logo logo isto será uma grande confusão.17 Os franceses já fizeram tantas bobagens em 
Roma.18 A Santa Sé está saturada de todos os novos Institutos franceses.19

10 Expressão em francês que revela um dos aspectos da espiritualidade marista: “Desconhecidos e escondidos 
no mundo”.
11 A. Lanfrey; A. Estaún, Diário da estadia em Roma do Irmão Francisco em 1858: as tribulações de um 
superior geral em busca do reconhecimento canônico. Cadernos Maristas 40(2022), p. 109.
12 Carta do Pe. Nicolet ao Pe. Favre, Roma, 27 de maio de 1858. In: Estaún, Historia de las Constituciones, 
p. 69.
13 Carta do Pe. Nicolet ao Pe. Favre, Roma, 5 de junho de 1858. In: Estaún, Historia de las Constituciones, 
p. 69.
14 “Era o caso da liturgia lionesa muito variada, supressa em 1873, para dar lugar à liturgia romana, mais 
monótona”, comenta o Irmão Avit, Annales d´Institut, vo. III, p. 187.
15 Carta do Pe. Nicolet ao Pe. Favre, Roma em 15 de julho de 1858. In: Estaún, Historia de las Constituciones, 
p. 69, 89.
16 Sur les traces de Frère Francois, Pèlerin a Roma. Roma, Archivi dei Fratelli Maristi 51.1 19.1.2.1. p. 
114–115. Cf. B. Bourtot, Frères et pères de la Société de Marie sous le généralat de Frère François 1840 –1860. 
Document SM n. 53, dez. 1999, p. 58–61. 
17 Irmão Francisco, Caderno de sua viagem a Roma, 16 de agosto de 1858, apud A. Lanfrey; A. M. Estaún, 
Diário da estadia em Roma do Irmão Francisco em 1858, p. 109–122.
18 “A França apoiava a unificação italiana (1859–1864), considerada uma guerra contra o papa. Irmão 
Nicéforo ficou tão furioso que se pôs na cabeça que devia liquidar o imperador. Acabou sendo internado num 
sanatório”. Irmão Avit, Annales, vol. II, p. 279.
19 Carta do Pe. Nicolet ao Pe. Favre, 21 de agosto de 1858. In: Estaún, Historia de las Constituciones,  
p. 72. 
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Uma vez apresentado o texto das Constituições/Regras, Roma passou a fazer vá-
rias observações. Alguns artigos das Regras foram bastante questionados, como o que 
falava da autorização da Igreja para abrir novas casas. A Sé Apostólica dizia que para 
abrir internatos “se deverá pedir especial autorização à Santa Sé, a fim de impedir que 
no futuro os Irmãos Maristas não estejam tentados a deixar as escolas para pobres, a 
fim de estar mais a vontade ocupados com os internatos”.20 Depois da morte do funda-
dor, essa foi uma tentação na qual o Instituto caiu muitas vezes.

As novas leis do Estado21 iam exigindo mais formação aos Irmãos. Mais formação 
acarretava para os Irmãos mais cultura, mais consciência política, mais tendência ao 
profissionalismo e menos interesse pela catequese.22 Já não se conseguia mais a dispen-
sa do serviço militar, que era de três anos.23

Em 1903, os capitulares se debruçaram na realização de novas Constituições. “O 
trabalho para preparar este texto das Constituições e de seus artigos, esteve muito con-
dicionado por várias circunstâncias, umas vindas de Roma e outras procedentes dos 
acontecimentos políticos da França”.24 Com a publicação do novo Código de Direito 
Canônico, em 1917, foram feitas algumas adaptações e será este texto que chegará até 
o Vaticano II.

Agora já não era mais possível viver “inconnus et cachés dans le monde”; tratava-
-se de dar uma nova versão à expressão. 

20 Estaún, Historia de las Constituciones, p. 94.
21 Por exemplo a de Ferry, azucrinando ainda mais o ensino livre. Estaún, Historia de las Constituciones, 
p. 178.
22 Estaún, Historia de las Constituciones, p. 187.
23 Estaún, Historia de las Constituciones, p. 210.
24 Estaún, Historia de las Constituciones, p. 260.
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5. Para que servem os livros das  
Regras e das Constituições?

Quando se tem não só a curiosidade, mas o interesse em dar uma repassada nas 
bibliotecas dos Irmãos, depara-se em quase todas livros, revistas e documentos rece-
bidos há muitos meses e anos e que ainda estão lacrados. Parece que hoje se produz 
esse material para irem parar numa estante, tal a aversão à leitura. Outrora os espaços 
mais valorizados de uma casa marista eram a capela e a biblioteca. Hoje em muitos lu-
gares são dois espaços desertos, empoeirados, entregues às traças. Daí ser importante 
o resgate que Irmão Charles Howard25 faz ao se referir ao patrimônio legado por Mar-
celino. Refere que “a tarefa do Capítulo era de tudo fazer para aprofundar a inspiração 
carismática de Marcelino Champagnat”, ele que fora movido pelo Espírito para dar à 
luz o carisma marista. Howard recorda o esforço sério feito por tantos Irmãos, entre 
(1967–1985) para dar origem à nova Regra de Vida (Constituições). Trata-se de “um 
documento que nos pode fazer penetrar mais ainda na intimidade de Jesus, de Maria e 
de nosso fundador. Não é um documento para ser colecionado preciosamente nos ar-
quivos. Ele foi feito para ser amado, rezado, vivido. [...] Nos impulsiona para uma nova 
caminhada”.

Este também deve ter sido o intento do fundador ao imprimir as primeiras Regras 
em 1837: serem amadas, rezadas e vividas. Ela foi publicada depois de vinte anos de 
vida quotidiana dos Irmãos com normas sintéticas elaboradas au fur et à mesure. Nas-
ce da experiência de vida fraterna marista e da missão. Dela participam muitas mãos, 
sendo a mais frequente e notória a do fundador, Marcelino Champagnat. Entretanto, os 
Irmãos e as comunidades traziam aportes na medida em que iam vivendo e aplicando as 
normas caseiras. A cúria Metropolitana de Lyon também se implicou nos vários regula-
mentos elaborados por Champagnat em La Valla e l’Hermitage. Supõe-se, também, que 
algum padre mais achegado tenha feito suas observações e dado sugestões. O original 
em Marcelino é sua arte de “colagem”. Sabe pegar daqui e dali o que acha bom para sua 
obra, seja no âmbito da educação, seja no da espiritualidade. Ele não queria que fosse 
aprovado nada sem ter sido vivido largamente e sem assegurar-se de que a sua prática 
resultava não só positiva, mas também possível em todas as casas do Instituto.26 

25 Constituições e Estatutos. Nossa Regra de Vida. Circulares dos Superiores Gerais dos Irmãos 
Maristas, vol. XXIX, 25/12/1986, p. 21–23.
26 Estaún, Historia de las Constituciones, p. 15
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A parte introdutória da Regra focaliza a importância de se ter uma Regra e viver 
segundo o que ela prescreve. Os autores se fundamentam em cinco suportes bíblicos. 
Percebe-se como era importante converter os jovens que ingressavam no Instituto para 
essa cultura. Requeria uma conversão radical, certamente.27 

No final dos anos 1830 já eram numerosas as comunidades e ficava difícil copiar 
um exemplar da Regra para cada uma, além da possibilidade de se cometer erros nesse 
processo. Imprimindo-as superava-se essas limitações.28Cada comunidade recebeu seu 
exemplar impresso.29

Os sete primeiros artigos30 refletem uma cultura teológica própria de seu tempo. 
Champagnat não era teólogo. Entretanto, se percebe que ele vai um pouco além da 
mentalidade de seu tempo.31 Assim ocorre com as Constituições no tempo do Irmão 
Rueda, que refletem a mentalidade de seu tempo: nova eclesiologia e teologia geradas 
pelo Vaticano II.

O fato de Marcelino iniciar seus contatos em Paris, em vista da aprovação do Insti-
tuto pelo Estado e, em Roma, pela Igreja, deve ter urgido Champagnat e o Arcebispado 
a melhor sistematizar a vida marista. A Igreja de Lyon tinha muito interesse no tema, 
pois o Instituto Marista dependia da Arquidiocese (digamos que era de direito diocesa-
no). E era um Instituto que estava tendo sucesso, mas sem a aprovação do Governo, o 
que punha em xeque a Arquidiocese. 

Como se tratava de dar uma Regra a um Instituto nascente, que estava nas ori-
gens, era necessário prever muitos detalhes, ser muito prático a fim de orientar seus 
membros, quase todos vindos de um meio social pobre, analfabeto, rural, e que, no es-
paço de no máximo dois anos, estavam à frente de uma escolinha e dentro de uma sala 
de aula que podia ter até mais de 70 crianças. Visava muito ao mundo das relações dos 
Irmãos e comunidade: entre si, com a paróquia, com a municipalidade, com a sociedade 
civil, com o mundo exterior.

27 Cf. Introdução do Irmão Aloísio Kuhn. In: Regras de 1837. 
28 P. Herreros, La Regla del Fundador: sus fuentes y evolución. Edición crítica. Policopia. Roma 1984, 
p. 95, apud Estaún, Historia de las Constituciones, p. 14.
29 P. Sester, Circulaire n. 89. In: Id., Lettres, vol. I: Textes. Roma: Casa Generalizia dei Fratelli Maristi, 1985, 
p. 203
30 Estamos nos referindo à Regras de 1837.
31 Circular aos Irmãos, n. 89, janeiro de 1837.
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As Regras de 1852 foram, ainda, redigidas segundo o espírito de Champagnat, 
como assinalaram os capitulares: “Não foram todas escritas pelas mãos de nosso piedo-
so fundador, entretanto são todas dele, porque nós as ouvimos de sua boca ou recolhe-
mos de seus escritos e dos costumes que ele tinha estabelecido para nós”.32 Mas foram 
também motivo de oposição, disputas, denúncias, inconformidades por parte de um 
grupo de Irmãos, entre eles vários influentes e mesmo membros do Capítulo.33

Uma regra de vida é um itinerário para as pessoas viverem bem, fortalecerem sua 
espiritualidade, aprimorarem suas relações interpessoais, darem fundamento à missão 
e ao trabalho, privilegiarem a vida acima de tudo. A suprema regra de vida dos reli-
giosos deve ser o seguimento de Cristo, como propõe o Evangelho, e que se reflete na 
Regra de Vida. 

Irmão Charles Howard34 dirá que as Constituições (Regras de Vida) são “um retra-
to de família que nos mostra o melhor de nós mesmos, valores e ideias que aspiramos, 
[...] são o emblema de tudo o que somos e do que desejamos ser e fazer para responder 
ao amor de Deus”. Bíblia e Constituições são nossos dois livros de vida e de amor. De-
vem ser o emblema de nossa vida, um livro sagrado. Esta é a mens da Regra de Vida 
atual. Claro que eram também das Regras anteriores, mas sem esse enfoque bem explí-
cito, claro e profundo que os novos sinais dos tempos vão inspirando e exigindo. Dão 
um grande valor não tanto à letra, mas ao espírito.

No decorrer da história conhecemos vários textos clássicos sobre regra de vida,35  
ou seja, aqueles elementos que um grupo que se reúne para viver um estilo de vida e 
deseja colocar os fundamentos, as pilastras sobre as quais devem se desenvolver a vida 
e a missão do grupo, da comunidade. 

A regra de vida é uma forma de manter a pessoa e a comunidade imersa no Evan-
gelho. Assim intuía São Francisco. Quando, em presença do Papa, este lhe disse que era 
preciso elaborar uma regra de vida, ao que, na simplicidade, Francisco lhe apresentou 
o Evangelho. 

32 L. Silveira, O segundo Capítulo Geral, p. 63.
33 A. Lanfrey, Capítulo Geral de 1852–1854 e os passos dados pelo Irmão Francisco em Roma (1858). 
Cadernos Maristas 40(2022), p. 95.
34 Em 1852, ao serem avaliadas as Constituições apresentadas pelo Regime (Irmãos Francisco, Luís e João 
Batista), uma das grandes críticas feitas por um especialista canônico era o excesso de regras e de normas, 
coisa que não se percebia na Regra de 1837.
Constituições e Estatutos: nossa Regra de Vida. Circulares dos Superiores Gerais do Instituto dos 
Irmãos Maristas, vol. XXIX, 25 de dez. de 1986, p. 31–32.
35 Pacômio, século IV; Bento, século VI; Francisco, século XIII; Charles de Foucault, século XIX.
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Irmão João Batista diz que Champagnat decidiu experimentar o que poderia ser 
praticado, antes de adotá-lo em definitivo.36 Depois de vinte anos, a fim de manter a 
unidade e a sintonia em todas as comunidades, resolveu imprimi-las. Diz ainda Irmão 
Furet que, depois de discutida e aprovada, ele as submeteu ao exame de pessoas pru-
dentes e sábias pedindo-lhes o parecer.

Irmão Herreros fez um aprofundado estudo da Regra de Marcelino.37 As Regras 
dos Irmãos das Escolas Cristãs foi a primeira fonte de consulta quando Champagnat 
começou a elaborar a Regra dos Maristas. Trabalhou muito para adaptá-las.38 Outra 
fonte (depois de 1832) pode ter sido a Regra de M. de Lamenais,39 fundador dos Irmãos 
da Instrução Cristã. 

A publicação das Regras foi a “culminação de um grande processo, durante o qual 
se vai decantando a experiência do fundador. Culmina a evolução de grande parte dos 
textos”.40 Nos anos 1831–1833 havia uma redação denominada Regra dos Irmãos de 
Maria, bastante próxima da que será editada em 1837.41

Champagnat tinha um Conselho de Irmãos composto de quatro membros, que o 
ajudava. Cita isso em 1833 e 1835.42 E seis irmãos revisaram o texto das Regras antes de 
ir para a impressão em 1836.43

A Regra impressa e enviada às comunidades em 183744 é resultado de uma sínte-
se ou recopilação das muitas outras regras, estatutos, rascunhos, regulamentos, pros-
pectos, elaborados ao longo dos vinte anos (1817–1837), conforme demonstra o Irmão 
Herreros.45

36 J.-B. Furet, Vida de São Marcelino José Bento Champagnat. São Paulo: Loyola/Simar, 1999.
37 La regla del Fundador. Studia n. 2. Roma: Casa General, 2013.
38 P. Herreros, La regla del Fundador, p. 141.
39 P. Herreros, La regla del Fundador, p. 277.
40 P. Herreros, La regla del Fundador, p. 10, 11.
41 P. Herreros, La regla del Fundador, p. 107.
42 P. Herreros, La regla del Fundador, p. 448.
43 P. Herreros, La regla del Fundador, p. 459.
44 Segundo Irmão Lanfrey, “A regra de 1818 é consuetudinária (coutumier)”. Cf. Id., Capítulo Geral de 1852–
1854, p. 95.
45 P. Herreros, La regla del Fundador, p. 530.
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Indubitavelmente, entre os escritos do fundador, a Regra constitui uma das ex-
pressões mais importantes da vontade de transmitir sua inspiração e a experiência aos 
que foram chamados a seguir a Cristo pelo seu mesmo caminho. Na Regra está conden-
sada sua concepção da vida e da missão da Congregação, amadurecida ao longo de uma 
experiência de acertos e fracassos, de pecado e de graça.46

46 P. Herreros, La regla del Fundador, p. 8.
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6. Regras posteriores a 1837

Entre as Regras publicadas pelo fundador em 1837 e as atuais de 2017, existiram 
outras edições, das quais a principal é a de 1852. Foi o principal trabalho do Segundo 
Capítulo Geral (1852–1854). Os eventos marcantes em que esta publicação foi feita são: 
houve grande expansão do Instituto; os exemplares da Regra do fundador tinham se 
esgotado; o Instituto Marista tinha sido aprovado pelo Governo francês; Roma insistia 
na separação entre os padres e os Irmãos, com superiores distintos; padre Colin esteve 
presente no Capítulo e informou aos Irmãos que deveriam eleger seu próprio superior; 
Roma, com toda sua burocracia, retardava a aprovação dos Irmãos. Afirma Irmão Fran-
cisco: 

Tendo-se esgotado a primeira edição de nossa Regra, vemos a necessidade de pro-
videnciar uma nova edição. Essa nova edição deve conter, basicamente, o que sempre 
foi praticado na congregação e que recebemos de nosso piedoso fundador.47

Assim, do primitivo texto das Regras de 1837 brotaram três livros diferentes,48 que 
formaram uma unidade jurídica. Na introdução das Constituições de 1854 se interpreta 
todo o trabalho realizado pelo Capítulo como um todo, único, englobado pelo termo 
Regra: “As Regras do Instituto têm três partes: as Regras Comuns, o Guia das Escolas e 
as Constituições ou Regra de Governo”.49 

Podemos considerar vários aspectos das Regras dos primórdios como demasiado 
rígidos. Não devemos esquecer que se estava nos primórdios e imersos em outra cultu-
ra. É a observação que os Irmãos fazem em 1852, somente doze anos após a morte do 
fundador: 

Estas regras vos parecerão muito minuciosas. Isto era necessário, dada a grandeza 
da Congregação e sua extensão geográfica. Também os inúmeros encargos e compro-
missos assumidos pelos Irmãos, enquanto religiosos e professores, como também suas 
relações com a sociedade requeriam normas seguras que regulamentassem as relações 
e orientassem sua ação: o alvitre pessoal, em tais circunstâncias, gera abusos e irregu-
laridades disciplinares.50

47 Circulaires de Supérieurs Généraux de l´Institut des Petits Frères de Marie. Vol II: 1848–1860. 
Paris-Lyon: E. Vitte, 1914, p. 103.
48 L. di Giusto, História do Instituto, p. 64.
49 Estaún, Historia de las Constituciones, p. 57.
50 L. Silveira, Segundo Capítulo Geral, p. 63.
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Isso pode lançar luzes sobre o ambiente em que vivemos hoje com pouca disci-
plina pessoal, comunitária e social, reflexos da cultura dominante na sociedade. É a tal 
sociedade fluida, líquida a que muitos pensadores aludem.51

Ademais das Regras, antes do XVI Capítulo Geral, existia o Coutumier, que regia 
o cotidiano da vida dos Irmãos numa comunidade. 

A leitura desse documento é reveladora de uma visão e prática de vida religiosa 
consagrada, de vida fraterna em comunidade, de missão apostólica. [...] Traz a lem-
brança de um tempo e ritmo diário de vida que, nos colégios onde só havia Irmãos, era 
considerado normal, sem necessidade de nada mudar nunca até que [...] muita coi-
sa, aos poucos, exigiu mudanças (gripe espanhola, Revolução Industrial, I e II Guerras 
Mundiais, Vaticano II, Pandemia da Covid-19 etc.) e o então “normal” vai sendo substi-
tuído por um “novo normal” [...] até chegar à Regra de Vida e Constituições e Estatutos 
atuais do Instituto Marista num outro contexto, a reclamar um Novo Mundo e um Novo 
Começo perseguidos não sem resistência pela velha guarda dos FMS!52

Não havia muita coisa externa a interferir ou questionar a vida do Irmão e da 
comunidade. Era bastante pacífico obedecer e seguir os costumes herdados desde as 
origens e que, por sua vez, eram frutos de uma história da vida religiosa desde antanho.

Por um lado, pode-se ter nostalgia desses velhos tempos, o que não é mal;53 por 
outro, devemos aprender a viver a vida religiosa, fraterna, espiritual, num contexto de 
desafios atuais, sem perder aquele elã que nos vem das origens. Por vezes confundimos 
ser atuais, modernos, pós-modernos com uma vida relaxada, consumidora das taras da 
modernidade como egoísmo, preguiça intelectual, consumo, exibição do corpo (cabe-
los, unhas, tatuagens, vestes etc.) e com o esquecimento do essencial. O importante é 
ficar com o Evangelho e saber tirar do tesouro coisas novas e velhas (Mt 13,52).54 Pode-

51 Z. Bauman, Tempos líquidos, São Paulo: Zahar, 2007; A. Murad, Formar para a fidelidade numa cultura 
light. Convergência n. 418, 44(2009), p. 70–85.
52 Comentário do Irmão Benê Oliveira, superior provincial da PMBCS, que, ao encerrar o livro de Crônicas 
de uma Comunidade da Província, deparou-se com o Coutumier. Hoje em dia vários detalhes da vida 
comunitária e provincial são consubstanciados nas Normas da Província.
53 “Felicidade foi-se embora, e a saudade no meu peito ainda mora. É por isso que eu gosto lá de fora, porque 
eu sei que a falsidade não vigora. ... O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que gente voa quando 
começa a pensar...” (Caetano Veloso); “Oh! Que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha 
infância querida que os anos não trazem mais! Que amor, que sonhos, que flores...” (Casimiro de Abreu).
54 No dizer de Gabriel G. Marques: “tranquilidade...”; “A vida não é a que a gente viveu e sim a que a gente 
recorda, e como recorda para contá-la. [...] “O que você viveu ninguém rouba.” [...] “A vida não é mais do 
que uma contínua sucessão de oportunidades para sobreviver.” [...] “Tudo é questão de despertar sua alma.”



22 E ST U D O S  M A R I STA S,  n.4

mos viver toda a riqueza e sabedoria dos antigos textos, acrescidos dos aportes positivos 
dos tempos contemporâneos.

Assim como entre a origem do Instituto e a publicação das primeiras Regras de 
Vida decorreram vinte anos, igualmente, desde o capítulo de 1967–1968 até a apro-
vação das novas Constituições pós-conciliares também decorreram vinte anos. Estas 
Constituições vieram à luz por um mandato do Vaticano II.55 Paulo VI estabeleceu Nor-
mas para esse trabalho.56 Decorriam então 150 anos do início do Instituto. Irmão Ba-
sílio Rueda comentava que, infelizmente, não se fizera nas províncias uma verdadeira 
experiência do texto proposto pelo primeiro Capítulo Geral após o Vaticano II, elabora-
do ad experimentum e que se estendeu até o Capítulo de 1986.57 O documento conciliar 
Perfectae Caritatis fazia desafios bem concretos aos institutos religiosos: 

A Regra suprema é o seguimento de Cristo; zelem pelo patrimônio do Instituto 
(espírito do fundador e as sadias tradições); apoiem a vida da Igreja nos campos bíbli-
co, litúrgico, dogmático, pastoral, ecumênico, missionário e social; estejam atentos às 
condições humanas e temporais, às contingências do mundo de nosso tempo; qualquer 
iniciativa não surtirá efeito se não for animada por uma renovação espiritual.58

O desafio reside nisso: elevar esses documentos de teor tão evangélico e que têm 
seu nascedouro nas origens do Instituto e transformá-los em experiência de vida.

Portanto, não são textos de matiz técnico ou de mera linda linguagem, mas fruto 
de uma “profunda sintonia com o Senhor, um texto capaz de aprofundar mais nossa 
intimidade com Ele”. Assim, os textos elaborados pela comunidade primitiva, o texto 
elaborado depois do Concílio, bem como o texto do XXII Capítulo Geral são no fundo 
um apelo à conversão e a uma vida nova. Nesse contexto são expressões fortes: segue-
-me, mudança de direção, volta, alerta, relação cada vez mais autêntica com Deus e com 
os outros, nova visão, novos valores, amor maior, resposta mais generosa, itinerário de 
desafios, conversão sempre recomeçada, guiar-se pelo Espírito, a cada dia nova criatu-

55 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Perfectae Caritatis. Vaticano: 1965. 
56 PAULO VI. Decreto Ecclesiae Sanctae. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1966.
57 No XVII Capítulo Geral estava previsto revisar o texto de 1968, entretanto, decidiu-se prolongar sua 
experimentação até 1986, para, como dizia o Irmão Rueda, ter mais tempo para aprofundar mais nossas 
Constituições na oração e alçá-las à categoria de uma experiência de vida.
58 CONCÍLIO VATICANO II. Decreto Perfectae Caritatis, “Princípios gerais de atualização”, n. 2.
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ra, sabedoria acumulada, um estilo de vida.59 Todas as nossas Regras de Vida (Consti-
tuições) no fundo são sempre um dom do Espírito Santo.60

Na fase da apresentação de sugestões à Regra de 2017, percebi como havia Irmãos 
mais preocupados com palavras, estilos, do que no espírito da letra. Assim, há Irmãos 
que não chegam no mais profundo significado dos textos porque se incomodam com 
expressões não exatas e não conformes ao seu gosto ou estilo. Se sois hipersensíveis à 
escolha das palavras, não vos deixeis distrair, por este fato, das verdades, dos valores e 
da inspiração escondida atrás das palavras.61

59 Cf. Fl 3, 7–13 e 2Cor 5,17.
60 C. Howard, Constituições e Estatutos. Nossa Regra de Vida. Circulares dos Superiores Gerais do 
Instituto dos Irmãos Maristas, 25 dez. 1986. Vol XXIX: 1986–1993. Roma, 1986, p. 26, 27, 30.
61 Howard, Constituições e Estatutos. Nossa Regra de Vida, p. 33.
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7. Das constituições ad experimentum  
de 1967 à regra de vida de 2017

Tudo indica que Regra de Vida, como compreendemos hoje, no passado fundia-
-se com a legislação mais disciplinar (Regras, Constituições, Normas). Agora se fez um 
esforço para ter um texto constitucional mais focado na Palavra de Deus, na teologia, 
na missão, na mística e na profecia; texto mais cosmocêntrico que antropocêntrico; 
tirando e salvaguardando o que há de melhor da/na pessoa e da/na comunidade; fa-
zendo elos entre o local e o global, entre o bem viver e a simplicidade, entre o ciber-
nético e tecnológico e a humanização, entre centro e periferias existenciais; mais sóli-
do e menos light/fluido. Isso é uma preocupação que já se percebe nas Constituições  
ad experimentum de 1967. A meu ver já era um texto mais na linha da Regra de Vida 
do que das Constituições (normas canônicas). Infelizmente, como bem ressaltou Ir-
mão Basílio Rueda, poucos Irmãos fizeram o ensaio que visava aprofundar mais nossas 
Constituições na oração e alçá-las à categoria de uma experiência de vida. Viveu-se, 
então, o período de 1968–1986 com pouca experimentação, com pouco esforço para 
gerar algo novo. No XVIII Capítulo Geral foram elaboradas as Constituições, logo apro-
vadas pela Sé Apostólica e vigoraram até 2017. Não é à toa que o Conselho Geral em 
1986 estabeleceu como uma das prioridades: “Fazer com que os Irmãos entendessem e 
aceitassem as novas Constituições”.62

Pensou-se, então, na elaboração de uma Regra de Vida, um texto distinto das 
Constituições, que viesse ao encontro de um estilo de vida marista necessitado de revi-
goramento, de credibilidade, de fascínio, de retrato vivo de Cristo e do Evangelho.

62 Província Marista Brasil Centro Sul, Nossos Superiores Gerais. Curitiba: Memorial Marista/PUCPress, 
2019, p. 628.
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8. Temas importantes presentes  
na regra de 1837

Nos inícios o pessoal reunido por Champagnat constituiu uma associação de 
professores primários (1834) com o nome de Pequenos Irmãos de Maria.63 A força de 
vida do Espírito precedeu com muita antecipação a estruturação da lei.64 Irmão Charles 
Howard terá o cuidado de evidenciar esse aspecto essencial que deve orientar a aborda-
gem de estudo e de vida de uma Regra de Vida. Vindo ao mundo no início da revolução 
francesa, Marcelino conhece na própria carne as dificuldades dos filhos dos campone-
ses para frequentar uma escola.65 Esse cenário irá iluminar os fundamentos do Instituto 
e sua Regra de Vida.

a) Missão

O cenário social francês da época de Marcelino indica uma grande lacuna: a edu-
cação das crianças. Essa dimensão não foi privilegiada num cenário no qual o mais 
preocupante era a política, uma sociedade imersa em constantes revoluções e guerras. 
Sua função de vigário paroquial não obnubilou sua visão, mas colocou juntas a pastoral 
e a educação. O meio rural, típico de sua paróquia, fá-lo-á crer que “a educação das 
crianças em geral e dos pobres órfãos em particular é o objetivo de nossa instituição”.66

Conhecia perfeitamente a obra educativa dos Irmãos das Escolas Cristãs, mas sen-
tia que as regiões montanhosas e pobres não eram atingidas. O olhar dele se dirige para 
esse segmento. “Constituímos uma nova congregação sob o nome de Congregação dos 
Pequenos Irmãos de Maria, [...] especialmente para os indigentes, [...] que completa o 
trabalho que fazem os Irmãos das Escolas Cristãs para as regiões montanhosas e po-
bres”.67

Para alcançar este objetivo usou de criatividade, como por exemplo, “estabelecer 
uma Casa Central, de onde os Irmãos partem um a um para os povoados vizinhos”.68  
Depois evolui sua visão e percebe que há crianças e pobres e necessitadas em outros 
cenários. Então acrescenta: “É ainda objeto da Congregação dirigir casas de Providên-

63 Província Marista Brasil Centro Sul, Nossos Superiores Gerais, p. 86.
64 Província Marista Brasil Centro Sul, Nossos Superiores Gerais, p. 9.
65 Província Marista Brasil Centro Sul, Nossos Superiores Gerais, p. 9.
66 Escrito em 1824. Herreros, La Regla del Fundador, p. 27.
67 Escrito de 1825. Herreros, La Regla del Fundador, p. 46, 48.
68 Escrito de 1834 e 1836. Herreros, La Regla del Fundador, p. 36, 87, 101.
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cia ou refúgio para os jovens oriundos da desordem ou expostos a perder os costumes 
(jovens em reabilitação)”.69 Destaca, entretanto, que não envia um Irmão somente para 
uma escola, mas se pode enviar um de uma casa vizinha.70

É claro que ao abrir uma escola, num povoado ou sede paroquial ou municipal, ele 
não recebia só crianças pobres. Procurava acolher a todas: das famílias que tinham um 
pouco mais de recursos a municipalidade podia recolher uma contribuição para ajudar 
na manutenção do estabelecimento. Entretanto, “aos meninos pobres é dado o ensino 
gratuito em nossas escolas”.71

Para o Irmão Herreros, “as várias fontes consultadas pelo fundador acentuam 
mais a regra como ascetismo, ao passo que Champagnat vai mais na linha que elas de-
vem estar em função da missão”.72

b) Pobreza, trabalho, simplicidade

Marcelino é fruto de um ambiente social de trabalho. As famílias do meio rural 
e montanhosa, como é o caso de Marlhes, sobreviviam do duro trabalho agropastoril. 
Esse mesmo espírito ele vive em La Valla. Na missão os Irmãos atendem crianças de 
famílias rurais modeladas pelo duro trabalho campesino. Ao fundar o Instituto, coloca 
como condição para abrir uma escola que haja um espaço onde os Irmãos possam tra-
balhar. Assim, as condições que Champagnat exigia para abrir uma escola/comunidade 
“já esboçam uma concepção de pobreza religiosa ligada ao trabalho e fora do período 
escolar os Irmãos voltam à Casa Mãe para trabalhar na horta ou em outros ofícios”.73

Há grande consonância entre vida e missão dos Irmãos, moldada pela pobreza. 
Champagnat é pobre, o Instituto nasce pobre, os Irmãos vivem do trabalho quotidiano. 
Assim, os pobres entram de maneira serena e inquestionável na missão, muito mais 
os órfãos pobres.74 Essa é uma observação recorrente nos vários esboços de projeto do 
Instituto. 

O estilo de vida simples tem como corolário aspectos do cotidiano da vida, como 
o cuidado com as coisas, com a mobília, com os objetos. Marcelino vê isso como uma 

69 Escrito de 1828 e de 1830. Herreros, La Regla del Fundador, p. 54, 55, 62, 71. 
70 Escrito de 1833. Herreros, La Regla del Fundador, p. 77. 
71 Escrito de 1833. Herreros, La Regla del Fundador, p. 83. 
72 Herreros, La Regla del Fundador, p. 198. 
73 Herreros, La Regla del Fundador, p. 29.
74 Escrito de 1824. Herreros, La Regla del Fundador, p. 19.
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dimensão da pobreza. Daí sua preocupação em educar os Irmãos para essa cultura.75

Sabemos que uma escolinha marista, no tempo de Marcelino, era composta de 
poucas salas de aula (duas ou três), mas que por vezes comportavam mais de cinquenta 
meninos. Ter uma horta era, ao mesmo tempo, prover seu alimento e dosar o trabalho 
intelectual com uma atividade física. Os Irmãos dedicavam duas horas por dia nessa 
tarefa.76 Era também o tempo de se recrear enquanto ajudavam a terra a produzir os 
alimentos. 

O trabalho era considerado, além de fonte de alimentos e de recreação, uma peni-
tência, um castigo. Mesmo assim era importante gostar de seu trabalho na comunidade. 

Chegado o momento do trabalho, cada um irá para sua ocupação com recolhimen-
to, sem precipitação, em espírito de penitência. O trabalho comporta uma parte de pena 
que se paga ao pecado. O homem nasceu para o trabalho; é a punição de nosso primeiro 
pai, após seu pecado.77

Estamos num tempo em que ainda se pensava que um Irmão devia se tornar ca-
paz de tudo,78 embora, na prática, sabemos que não era bem assim. Todos deviam estar 
abertos a todas as ocupações e a ela se dedicar segundo a sua capacidade. Trabalhar 
significa manusear instrumentos. Então, se trabalhar é algo sagrado, os objetos devem 
ser considerados como consagrados a Deus.79

O que a terra produziu, com a colaboração das pessoas, deve ser acolhido, cuidado, 
admirado com ternura. Por isso os Irmãos “não devem deteriorar as frutas e as flores”.80 

Champagnat tinha uma visão abrangente do trabalho, e qualquer um era digno de 
apreço. Quem trabalhava numa sala de aula tinha o mesmo valor de quem trabalhava 
na cozinha ou na horta. Estar na direção de uma escola ou ser professor não significava 
status. Por isso recomendava: “Os Irmãos que não estão encarregados da cozinha de-
vem igualmente ajudar na cozinha”.81

75 Ferrarini, Simplicidade, um estilo de vida (texto mimeo).
76 Herreros, La Regla del Fundador, p. 126.
77 Escritos de 1832 e 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 191, 380.
78 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 381.
79 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 344.
80 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 351.
81 Escrito de 1834–1836. Herreros, La Regla del Fundador, p. 454.
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A Regra democratizava a vida cotidiana e social dos Maristas. Exageros em termos 
de comida, roupa, banhos, móveis, licores eram combatidos, mas havia exceções em 
caso de doenças, ou segundo o clima e os lugares das comunidades.82

É claro que não era um tempo em que se falava muito de ecologia. Porém, na prá-
tica, o estilo de vida marista – simplicidade, economia, sobriedade, cuidar de horta e 
jardim – é o estilo que se apregoa hoje para que o Planeta seja viável à vida humana.83

c) Condição para a admissão de um candidato

O fundador punha algumas condições para receber um candidato. O fervor, o en-
tusiasmo por seu Instituto nascente e a crescente necessidade de escolinhas para o meio 
rural não o pressionaram para que admitisse candidatos de qualquer maneira, por ata-
cado etc. Importavam a idade, a cultura e o estado de vida: “Para ser admitido o candi-
dato precisa ter entre 15 e 30 anos, que saiba ler, saiba um pouco de escrita e que esteja 
munido de uma declaração de vida honesta e de bons costumes”.84 Era um primeiro 
filtro. Mesmo assim não bastavam para detectar as intenções e a probidade do jovem.

Como o tempo foi discernindo outros critérios: Para ser admitido na Sociedade 
dos Irmãos de Maria é necessário um verdadeiro desapego dos bens da terra, espírito de 
obediência e de humildade, amor ao trabalho, detestar a ociosidade, enfim um sincero 
desejo de se salvar.85

São todos os elementos, as virtudes que já iam sendo consolidadas na Regra de 
Vida e que iluminavam o horizonte do jovem. 

Há, então, certa flexibilidade nos critérios de admissão. O candidato precisa tam-
bém pagar todas as despesas. A formação tem preço; é preciso pagar esse preço. A voca-
ção era provada também com o dinheiro. Se eu a desejo, se é um valor, pago o preço. O 
jovem ao entrar também sabia que sua missão seria a instrução primária, trabalho em 
asilos, orfanatos ou casas de abrigo para jovens.86

82 Irmão Théophane, 3 de maio de 1893. Circulaires de Supérieurs Généraux de l´Institut des Petits 
Frères de Marie. Vol VIII: 1890–1895. Paris-Lyon: E. Vitte, 1914, p 302.
83 Papa Francisco, Encíclica Laudato Sì. Vaticano: Editrice Vaticana, 2015: L. Boff, Saber cuidar. Petrópolis: 
Vozes, 1999; S. Ferrarini, S. Sapiens, o humanizador.
84 Escrito de 1824. Herreros, La Regla del Fundador, p. 31.
85 Escrito de 1832. Herreros, La Regla del Fundador, p. 297.
86 Regra de 1837, art. 1 e 2. 
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Nem sempre, todavia, eram critérios absolutos. Havia casos em que o discerni-
mento se sobrepunha, como é o caso do Irmão Luís Maria para o qual diz: “A grande e 
posso dizer única condição que se requer para ser admitido em nossa casa é, a par de 
boa saúde, a boa vontade e o desejo sincero de agradar a Deus”.87

d) Autoridade, obediência, regularidade

Esse é um viés essencial na Regra de Vida. Vem desde os primórdios da vida reli-
giosa consagrada. O membro do Instituto deve obedecer a um superior e a uma Regra 
de Vida. Nos inícios só se fazia o voto de obediência, o que implicava os outros aspectos 
também. “A perfeita obediência é o sustentáculo e a força de um grupo religioso. Nada é 
mais próprio a conservá-lo na regularidade e na perfeição”.88 Era uma atitude também 
da cultura de então, pois na família também a obediência era um grande valor.

Uma missão importante do superior era acompanhar cada Irmão e cada comu-
nidade. Ademais do superior local, havia também o superior de uma região (grande 
reitor),89 que englobava várias comunidades e o superior (geral), até 1840 o próprio 
fundador.90

O superior visitava os Irmãos e as casas. Acompanhava cada um através de corres-
pondência. Um meio importante de ajudar o crescimento do Irmão, de superar suas fra-
gilidades ou solidificar sua caminhada era a direção espiritual (prestação de contas de 
consciência).91 Esse aspecto gerou celeuma mais tarde a ponto de a Santa Sé proibi-la.92

Na época de inícios do Instituto, de ameaças de ser supresso, de viver um clima so-
cial conturbado, esse acompanhamento dos superiores era muito importante. O jovem 
Irmão destinado a uma comunidade educativa precisava ser bem formado em todos os 
aspectos, o que nem sempre ocorria. Por isso “o superior pode, quando julga oportuno, 
enviar novamente um Irmão para o noviciado, pelo tempo que julgar necessário”.93

87 Carta ao senhor Alexis Labrosse em 29/08/1831, Carta 23, p. 66.
88 Escrito de 1832. Herreros, La Regla del Fundador, p. 285.
89 Escrito de 1833 e 1836. Herreros, La Regla del Fundador, p. 78, 99.
90 Herreros, La Regla del Fundador, p. 103.
91 Escrito de 1832. Herreros, La Regla del Fundador, p. 291; Silveira, Segundo Capítulo Geral, p.141.
92 Théophane, Circulaires, p. 104.
93 Escrito de 1832. Herreros, La Regla del Fundador, p 186.
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e) Educação

Trata-se de tema central na vida e missão marista. Na época de Marcelino incluía 
aprender a ler, escrever, contar/calcular e a catequese. Com o tempo foram incorpora-
dos outros conteúdos como história, agrimensura, geografia etc. Essa educação visava 
a formar bons cidadãos. Champagnat percebia que a maior parte das prefeituras não 
podia desfrutar dessa educação.94 Era um argumento importante para convencer o go-
verno a aprovar o seu Instituto. 

É claro que o centro de formação, l’Hermitage, tinha de ir se aperfeiçoando para 
responder às crescentes necessidades e mesmo exigências do governo. Passou também 
a ser importante que o Irmão fosse formado nas outras ciências.95

Para Marcelino, educação é obra de presença e de amor.96 As escolas deviam ser 
um centro seguro de proteção às crianças. Era importante tecer orientações precisas 
para que o contato do Irmão com o aluno fosse o mais límpido e respeitoso possível. Por 
isso toda familiaridade97 era perigosa e podia descambar em escândalo. Daí a insistên-
cia sobre o modo de os Irmãos se relacionarem com os meninos. 

No capítulo quinto da primitiva Regra,98 percebe-se a íntima relação da escola com 
a paróquia e com o pároco. Este tinha uma missão importante na manutenção da escola 
e da comunidade. Champagnat confiava muito no concurso dos padres. Aqui, fica clara a 
preocupação de Marcelino com os alunos e com a presença do Irmão junto deles. Por isso 
estabelecia muitas normas, como a de que um Irmão não se devia se encarregar de algu-
ma função na Igreja, porque poderia significar ter de abandonar os alunos, as crianças.

Os artigos 16 e 17 revelam o coração esperançoso e otimista de Marcelino na edu-
cação das crianças. Lembra o caso do menino que acolheu em La Valla (Berne).99 A 
educação requer paciência, coração misericordioso, discernimento. Ademais, um Ir-
mão com forte espiritualidade está apto a dialogar e a propor soluções no campo da 
educação. Marcelino deseja contar com o concurso dos pais na educação.

94 Escrito de 1834. Herreros, La Regla del Fundador, p 86.
95 Escrito de 1834. Herreros, La Regla del Fundador, p 86.
96 E. Twagirayez, Declarações de missão das Instituições Maristas de Educação Superior. Cadernos 
Maristas 39(2021), p. 19.
97 Escrito de 1831–1833. Herreros, La Regla del Fundador, p. 115.
98 Regra de 1837, cap. V, art. 1 a 32: “O modo como os Irmãos devem comportar-se em suas diversas 
relações”.
99 J.-B. Furet, Vida de São Marcelino, p. 477.
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Percebe-se aqui o cuidado do fundador em formar os Irmãos na relação com os 
alunos. Se levarmos em consideração as contingências atuais nesse domínio, nota-se 
que são bem sensatas. Vários casos ocorridos naqueles tempos, e depois, mostram o 
quanto os superiores insistiam nas relações entre mestres e alunos. Certamente ocor-
riam muito casos de abusos no domínio escolar de então, daí o extremo cuidado do 
fundador.

Champagnat teve uma intuição pedagógica muito valiosa quando orientava os Ir-
mãos, dizendo: “É necessário sempre deixar ver aos pais que seus filhos dão esperança, 
que com um pouco de sacrifício se conseguirá”.100 Era uma orientação pedagógica muito 
importante; uma pedagogia da confiança, capaz de provocar superação. Os Irmãos não 
deviam desanimar os pais diante das dificuldades dos filhos. Portanto, a escolinha ma-
rista tinha esse desafio de ajudar os pais a confiarem nos progressos dos filhos, apesar 
dos obstáculos.

Um critério peculiar na educação marista era o da exigência de espaços para horta 
e recreação. Essa é uma marca distintiva que perdura até hoje. Uma escola marista tem 
sempre amplos espaços de recreação. As condições e critérios para a abertura de uma 
escola são bem especificados, detalhados e avaliados. A experiência vivida nos vinte 
anos forneceu essa sensata postura por parte dos Maristas. Então, Champagnat era bem 
concreto, justo e sensato em todos estes pontos. Os critérios relativos ao prédio que 
iria servir de escola foram sendo ajustados, conforme a experiência ensinava. Devido a 
fatos negativos nesse domínio, Champagnat era intransigente, pois se tratava da vida 
de Irmãos e de meninos. No tempo de Marcelino, as casas não tinham capela, exceto 
l’Hermitage. Os Irmãos e os alunos iam às funções litúrgicas na paróquia. Ele procurou 
desenvolver uma educação sem se ingerir em dinheiro. Lá onde se cobrava alguma coisa 
das famílias, era a prefeitura que o fazia. Ele era bem realista quando se tratava de lidar 
com dinheiro. Jamais avaro, mas sensato e justo. Apesar de a realidade exigir o mínimo 
que pedia aos governos ou párocos, que ele avaliava ser suficiente, não deixou de ser 
misericordioso em numerosos casos.101

Ademais do alunado externo matriculado e de frequência regular, as escolas ma-
ristas podiam ter alunos pensionistas aos quais se devia uma atenção especial. Os Ir-
mãos também podiam dar aulas para adultos. Para todos esses casos havia regulamen-
tos bem precisos. Preocupava o fundador o fato de os Irmãos se sobrecarregarem de 
trabalhos, que, naquelas circunstâncias, podiam levá-los à morte. E a vida com meninos 

100 Escrito de 1833. Herreros, La Regla del Fundador, p. 309, 313.
101 Regra de 1837, cap. I, art. 9 a 15, “Condições para a fundação de uma casa”.
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alojados na casa demandava cuidados especiais. Pequenos exercícios espirituais pon-
tilhavam o dia a dia dos internos. As crianças necessitavam de presença contínua de 
um Irmão para que aprendessem a fazer as tarefas mínimas como lavar-se, arrumar a 
cama, limpar os calçados, coisas que, certamente, não faziam em suas casas.102

f) Comunidade

Desde os primórdios a comunidade foi o suporte, a base da vida dos Maristas. No 
início a vida era mais centrada no grupo. Com o tempo, mesmo sustentando essa con-
cepção, evoluiu-se para a valorização também da pessoa. O jovem Marcelino não entrou 
em Verrières, nem em Lyon, com pensamento já formado sobre tudo e com concepção 
clara sobre a vida. Foi adquirindo experiência pelo contato com os companheiros e com 
os formadores, com os sucessos e fracassos pessoais, e, sobretudo, no discernimento 
advindo de sua íntima relação com Deus. Deixou sempre a porta aberta ao Espírito.

Nos seus vários esboços da Regra de Vida, nos vários projetos apresentados às 
autoridades eclesiásticas e civis, vai colocando elementos essenciais que perpassam os 
tempos, como é o caso da vida comunitária. 

Para ele é fundamental “olhar o Irmão com os olhos da fé, como obra de Deus, 
sua imagem viva e a seu filho que Jesus Cristo amou até morrer por ele”.103 Permanece 
no essencial do ensinamento de Jesus: “Os que vivem em comunidade devem primeiro 
amar a Deus e segundo amar o próximo”.104 Devem viver o espírito da primeira comu-
nidade cristã: “Os Irmãos de Maria terão uns pelos outros um cordial afeto, como con-
vém aos filhos de Maria”.105 A comunidade não se define somente por estarem juntos os 
Irmãos, mas trata-se de um espírito, uma cultura, do coração.106

Ao observar essas orientações, que saem do coração de Marcelino, vai se entender 
o capítulo das pequenas virtudes. Aqui já se está na fronteira entre o campo social e o 
espiritual, que para o Irmãozinho de Maria acabam se fundindo.107 Ele penetra de ma-
neira clara naquela tessitura humana de fragilidades e qualidades: 

102 Regra de 1837, cap. VI, art. 1 a 24, “Aulas particulares”.
103 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 394.
104 Escrito de 1832. Herreros, La Regla del Fundador, p. 184.
105 Escrito de 1832. Herreros, La Regla del Fundador, p. 188.
106 Escrito de 1832. Herreros, La Regla del Fundador, p. 185.
107 S. Sammon, Maravilhosos companheiros, Circular de 25 de março de 2005. Circulares dos Superiores 
Gerais do Instituto dos Irmãos Maristas, vol. XXXI ; Papa Francisco, Motu Proprio Communis 
Vita. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2019; Papa Francisco, Encíclica Fratelli Tutti. Vaticano: 
Libreria Editrice Vaticana, 2020.
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Tratar de observar em tudo as regras da caridade e da modéstia, tratando todo 
mundo com polidez, honra e respeito, vivendo numa perfeita união com o próximo, es-
cutando suas razões, sofrendo com suas penas, dissimulando e padecendo seus defeitos 
e grosserias, suportando com alegria os pequenos desprazeres, provocações e mesmo 
injúrias das pessoas com as quais moramos e não se importando do que é dito por brin-
cadeira ou para passar o tempo. Não recriminar a ninguém por seus defeitos.108

O fundador destacava sempre o essencial numa comunidade: a vida fraterna. Re-
conhece que a vida de cada Irmão é povoada de fragilidades (antipatias). Devem ser 
acolhidas por cada um e ajudar-se a superá-las. A vida na comunidade é sagrada. Não 
deve ser exposta aos quatro ventos nem levada à outras comunidades.

Uma atitude que desabona muito as pessoas é o que, popularmente, denomina-
mos fofocas. Vê-se muito hoje, inclusive alçada à coluna de jornal. Era postura muito 
condenada pelo fundador por não ser construtiva e minar a confiança das pessoas. Re-
vela falta de diálogo e é atitude antievangélica.109

Não se falará nada do que se passa nas casas do instituto, a menos que a coisa seja 
edificante e útil. Jamais se deve comentar na Casa Mãe nem em outros lugares o que 
poderia escandalizar, ou aquilo que se praticou contra a Regra em uma casa.110

Na comunidade os Irmãos exercem diferentes funções sem que isso signifique tra-
tamento distinto. “Os Irmãos serventes devem ter o mesmo tratamento dado aos que 
dão aula. Não se dirá nada que os possa afligir”.111 Ou seja, a comunidade valoriza todos 
os seus membros.

Sabemos como padre Champagnat não gostava que alguma comunidade ou Ir-
mão tivesse privilégios sobre outros, ou que, mesmo por motivos plausíveis, destoasse 
do conjunto das fraternidades. Por isso deviam seguir os mesmos costumes quanto a 
vestimentas, passadio e mobiliários. Trabalhava, igualmente, para que no convívio diá-
rio fossem respeitadas as regras de civilidade.112 Os Irmãos não eram monges vivendo 
reclusos em suas celas.

108 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 350.
109 Papa Francisco no Ângelus de 6 de set. de 2020: “Irmãos e irmãs, façamos um esforço para não fofocar”.
110 Escrito de 1831 e 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 259, 349.
111 Escrito de 1831. Herreros, La Regla del Fundador, p. 179.
112 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 343, 363.
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O diretor (superior/animador) é peça essencial na comunidade e na escola. Ele é 
o superior da comunidade, o diretor da escola, o encarregado das relações exteriores, o 
formador dos Irmãos, o encarregado da cozinha, o responsável de providenciar o neces-
sário para a comunidade e de fazer o inventário dos bens da comunidade.113 

Havia também a figura do primeiro diretor, que devia acompanhar os diretores 
das escolas e as comunidades. Nas visitas a cada estabelecimento examinava o progres-
so dos alunos. Verificava como se encontram as contas, o mobiliário e a cozinha.114

Apesar de os Irmãos terem uma vida bastante conventual, seguindo mais ou me-
nos o perfil da vida religiosa daqueles tempos, não estavam alheios ao que ocorria ao 
seu redor e mais além. Mas ainda não eram tempos de revistas, jornais, TV, telefone, 
internet, celular, WhatsApp, meios que hoje nos ajudam muito na missão e no trabalho 
e que ao mesmo tempo causam dissipação.115

O meio mais usual de contato é a correspondência escrita a mão, com tinta e pena 
de ganso. A correspondência com os superiores era uma forma de se fazer o acompa-
nhamento e ajudar os Irmãos no discernimento. Quando se multiplicaram as escolas 
e comunidades maristas, Marcelino já não podia acompanhar cada Irmão e cada co-
munidade. Por isso havia o costume das cartas e a constituição de um Irmão diretor 
geral ou visitador.116 Essas cartas escritas a mão eram portadoras do mundo pessoal, da 
interioridade do Irmão, e a maioria foi destruída. 

Champagnat estabelecia normas bem objetivas no que toca ao aspecto social da 
vida dos Irmãos. Precisava manter certa uniformidade entre as casas. Existiam os ben-
feitores/as que, certamente com boas intenções, obsequiavam os Irmãos com mimos, 
convites, doações. Aceitar facilmente um convite podia desencadear muitos outros, po-
dendo minar a vida de fraternidade, de simplicidade. O fundador tomava muito cuidado 
com a vida e o relacionamento entre os Irmãos e destes com as crianças. Para zelar pela 
moralidade estabelecia normas e confiava ao pároco acompanhar a vida dos Irmãos.117 
Através dos Anais do Irmão Avit conhecemos muitos casos de visitas de Irmãos a outras 
comunidades (vizinhas) para confraternizar.

113 Regra de 1837, cap. III, art. 1 a 14.
114 Regra de 1837, cap. III, art. 15 a 21.
115 Regra de 1837, cap. V.
116 Regra de 1837, cap. VII, art. 1 a 10: “Cartas”.
117 Regra de 1837, cap. VIII, art. 1 a 15: “Saídas e viagens”.
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Os presentes também podiam significar um real e humilde reconhecimento pelo 
trabalho dos Irmãos, mas também preferência, emulação e outras intenções pouco fra-
ternas e solidárias.118 

Instruía os Irmãos no cuidado com os bens materiais próprios, da comunidade ou 
da sociedade civil. Não se vivia ainda o espírito consumista e o servilismo dos dias de 
hoje. O estilo de vida dos Irmãos era sóbrio e compartilhavam os serviços caseiros.119

g) Espiritualidade

O fundador cultivou de maneira assídua e profunda sua vida espiritual. Daí a qua-
lidade de sua missão e o nível de seus relacionamentos. Passou, naturalmente, este 
estilo aos Irmãos. Dizia que o sustentáculo da vida do Irmão eram: a oração, a presença 
de Deus, o espírito de fé, o recolhimento interior, a direção espiritual, a revisão do dia 
(culpa), o aviso dos defeitos e, até mesmo, o modo de se recrear.120

Entendia que os maiores “sacrifícios” eram a preparação das aulas e a realização 
das tarefas comunitárias. Por isso escreveu: “Não se fará nenhuma mortificação parti-
cular sem a permissão do superior ou daquele que o representa; não se pode, sem per-
missão, praticar austeridades ou práticas de mortificação extraordinárias”.121

A meditação122 sempre teve lugar privilegiado no rol da vida espiritual. Champag-
nat “a considerava um dos meios mais necessários à santificação. Para bem fazê-la é 
preciso estar na presença da Deus, mortificar as paixões e os sentidos”. Era uma oração 
que merecia “ser sempre avaliada como foi feita”. É algo tão importante que não “se 
deve se contentar com a meia hora de mediação, mas procurar continuá-la nas diferen-
tes ações do dia”. O uso de algum bom livro podia ajudar na escuta da Palavra de Deus. 
A exemplo de Santo Ambrósio, dizia: “Quando vocês fazem oração, vocês falam a Deus; 
mas é Deus que fala a vocês quando vocês leem um bom livro (ou a Bíblia)”.123 E, no 
espírito de Santo Inácio, recomendava “mais do que ler, refletir muito”. Nesse mesmo 
espírito, e para progredir na vida sócio espiritual, estabeleceu dois momentos de exame 
(ao meio-dia e no início da noite). “Se é importante começar bem o dia, não é menos 
importante bem finalizá-lo”.124 

118 Regra de 1857, cap. IX: “O cuidado dos bens materiais”.
119 Regra de 1857, cap. IX: “O cuidado dos bens materiais”.
120 Escrito de 1829. Herreros, La Regla del Fundador, p. 144.
121 Escrito de 1831 e 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 175, 348.
122 Escrito de 1831 e 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 219, 369, 371, 340, 357, 358. 
123 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 404.
124 Escrito de 1831 e 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 255, 410.
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Hoje questionamos se nosso ativismo e estilo de vida dizem que isso tudo é exa-
gero, que é vida de monge, que o trabalho nos absorve todo o tempo e outros motivos 
que vamos criando. Enquanto isso a vida de muitos Irmãos vai ficando medíocre e es-
candalosa para muita gente. E temos preguiça, ou nos incomoda parar e criar meios 
condizentes para uma forte espiritualidade nos tempos atuais. Claro que a Bíblia devia 
ser o texto base de vida espiritual: “A Sagrada Escritura e, sobretudo, o Novo Testa-
mento, deve ser um dos principais objetos de vosso estudo e das meditações. [...] Lede 
a Sagrada Escritura como se fosse uma carta que Jesus Cristo tivesse enviado, pessoal-
mente, para vos instruir e fazer conhecer a sua vontade”.125 Parece-me uma inspiração 
magnífica de Marcelino.

Estimulava tanto a oração em comunidade como a pessoal, mas dizia que se devia 
dar “preferência aos exercícios que se praticam em comunidade”.126 E esta é uma es-
trutura que ajuda muito a muitos Irmãos que têm dificuldade nesse campo da oração; 
perdem-se em meio aos afazeres e atrativos dos meios de comunicação de massa. 

Havia muitos outros meios para um Irmão progredir e se aprofundar na espiritua-
lidade e sobre os quais o fundador tecia comentários e dava orientações:

• Num tempo em que se aprendia logo de cor o texto do ofício divino, 
recomendava que se rezasse pausadamente, sem confusão, articulando bem 
todas as palavras, observando as pausas no meio e no final dos versículos.127

• A leitura espiritual era outra ferramenta muito estimada e “eficaz para atingir 
uma alta perfeição. São Francisco de Sales recomendava muito a leitura da 
vida dos santos, dizendo que era o Evangelho colocado em prática”.128 

• O silêncio era muito recomendado pois “as casas religiosas devem ser casas 
de silêncio, se se deseja louvar a Deus e bem servi-lo. Mas ele deve estar 
acompanhado do silêncio interior”.129

125 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 407.
126 Escrito de 1831 e 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 213, 334.
127 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 341.
128 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 405, 408.
129 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 395, 397.
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• Desde nossas origens, a devoção a Maria foi uma característica marcante e 
nos distinguiu dentre muitas espiritualidades. “Maria: Dirigi-vos a Maria 
com inteira confiança; [...] como filho de Maria, recorrei a ela em todas as 
necessidades; [...] ser verdadeiramente devoto é trabalhar para imitar as suas 
virtudes. O mês de Maria fazei-o, sempre que possível, junto com os alunos”.130  

A espiritualidade era mantida e vivida através de inúmeras práticas, tanto para 
os Irmãos como para os alunos. Três pontos tinham supremacia: comunhão, confissão 
e retiro mensal. Várias outras práticas de religiosidade eram cultivadas. A maioria são 
retidas de memória, nem necessitando o papel para rezá-las.131

h) Saúde

Conhecemos o zelo com que o fundador cuidava dos enfermos. E, no seu tempo, 
eram muitas e graves as doenças que ceifavam precocemente as pessoas.132 Estilo de 
vida, comida e imóveis deviam ser instâncias saudáveis. Com o tempo percebeu que o 
imóvel que servia de casa para os Irmãos e para a escola também devia ser saudável e 
com boas condições do ensino. 

O ato de comer devia ser um momento de tranquilidade, nada de precipitação. A 
avidez do apetite devia ser contida. Alimentar-se adequadamente é motivo de saúde e 
deve ser valorizado. Deve-se tomar os alimentos como se fossem remédio.133 Sabemos 
que muitas doenças entram pela boca.

Também percebia a recreação como um meio para superar as enfermidades134 e 
não para descarregar agressividade, para penalizar os outros. 

A modéstia (simplicidade, serenidade) não deve induzir à tristeza: “O Irmão deve 
permanecer na alegria, o que torna o espírito mais fecundo, mais expressivo, as ideias 
mais claras, o coração mais contente, a saúde mais sólida e a piedade mais terna”.135 

130 Escrito de 1831 e 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 173, 401.
131 Regras de 1837, cap. IV, art. 1 a 15.
132 EA. Lanfrey, A epidemia de cólera na Provença (1854) segundo os Anais do Irmão Avit. Cadernos 
Maristas 39(2021), p. 81.
133 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 246, 387.
134 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 391.
135 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 395.
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A insistência sobre a limpeza era grande. Num tempo em que grassavam as doen-
ças pelo sistema respiratório, a recomendação de arejar bem salas e quartos procedia. O 
zelo pelos espaços próprios da comunidade era uma insistência do fundador.136

As férias também eram um tempo de recompor energias. Findo o período letivo, 
os Irmãos viajavam para a Casa Mãe para as férias, retiro e trabalhos.137 Sabemos que 
eram momentos também de estudo e convivência. Havia até certa algazarra, pois era o 
reencontro de pessoas que se conheciam, que tinham a mesma missão, que partilharam 
as mesmas alegrias e provações. Então não estranhar que houvesse muito movimento e 
conversas animadas. A um capelão que reclamava desse clima, Champagnat asseverou-
-lhe: “Esses Irmãos que o incomodam, ganham o seu pão e o nosso, não se esqueça”.138 

i) Estudo

O zelo de Champagnat pelo estudo era constante. Ele, que teve muitas dificulda-
des nos estudos, não poupou recursos e estratégias para que os Irmãos se tornassem 
qualificados mestres. Por isso escrevia: “Os Irmãos tomarão todos os meios para adqui-
rir os conhecimentos necessários para alcançar a finalidade de sua vocação; ao estudo 
do catecismo; ao estudo das outras ciências necessárias a um bom Irmão professor”.139  
Além do tempo do noviciado, reunia os Irmãos nas férias para aprimorar os estudos. 
Submetia-os a exames públicos, a fim de conseguirem o registro de professor.

A iniciativa de Marcelino de convocar conferências está registrada no livro das 
Regras de 1837. A formação dos Irmãos era uma necessidade que pedia resposta urgen-
te. As conferências são introduzidas como uma iniciativa do fundador para fomentar o 
nível acadêmico e formativo dos Irmãos. Poderíamos dizer que as concebeu como uma 
primeira plataforma de formação permanente. O mérito de Marcelino consiste em sua 
abertura para acolher as novidades pedagógicas mais avançadas e integrá-las nas estru-
turas de sua jovem instituição.140

Aos singelos primeiros conteúdos dos primórdios (catecismo, ler e escrever), Mar-
celino foi acrescentando outros conforme as exigências e necessidades.141 Uma das fun-

136 Regras de 1837, cap. IX, art. 1 a 16: “O cuidado dos bens materiais”. 
137 Regras de 1837, cap. X, art. 1 a 10: “Férias”.
138 Irmão Avit, Annales, vol. II, p. 437.
139 Escrito de 1837. Herreros, La Regla del Fundador, p. 364–365.
140 Estaún, p. 31.
141 Circulaires, T. 1, p. 32–33, 10/01/1840.
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ções do visitador era verificar como os Irmãos estudavam e se não se descuidavam do 
catecismo.142

j) A vida quotidiana dos Irmãos

A vida dos Irmãos e das comunidades tinha um ritmo bem dosado entre trabalho 
na escola, vida de oração, trabalhos domésticos e vida comunitária. Não era novidade 
levantar-se cedo. O jovem trabalhador campesino também se levantava cedo. Mas tam-
bém ia dormir cedo. O formando tinha que se educar para ações que talvez não fizesse 
em casa, como arrumar a cama. 

A oração é tema de muito zelo por parte de Marcelino. Ele vai cuidar sempre para 
que os Irmãos a façam com profundidade. A meditação tem uma importância capital e 
segue a linha inaciana. Outros momentos orantes compõem o quadro da espiritualida-
de para os Irmãos.

Ser catequista e professor exige preparar-se para isso. Todos os dias havia um 
tempo destinado para esse estudo. Marcelino salientava que os Irmãos, ademais da 
parte religiosa, da catequese, devem também tomar cuidado na preparação dos outros 
conteúdos que serão expostos aos alunos. Por isso prevê bom tempo para que os Irmãos 
se preparem. Essa prática perdurou até por volta de 1980. Com isso os Irmãos progre-
diram enormemente nos mais variados conhecimentos.

A Regra previa que tudo estivesse bem-disposto, para não se perder tempo nem 
a disciplina. A alternância dos conteúdos favorecia a que as crianças não se sentissem 
cansadas ou enfadadas. Era também necessário para que os Irmãos professores tives-
sem segurança no desenvolvimento das matérias e nas atividades.

Para o crescimento pessoal, além de estudo e oração, havia a orientação espiritual 
e os exames do dia vivido. Essa prática salutar ajudava na superação de defeitos ou 
dificuldades. Devia ser um trabalho sério, consciente. Primeiro, saber qual é a paixão 
dominante; depois, tomar os meios para superá-la.

Observa-se como o dia a dia tanto dos alunos como dos Irmãos era pontilhado de ora-
ções. Quando os Irmãos não estão com os alunos, estão estudando as matérias para se pre-
pararem para as aulas. Os alunos participavam diariamente da missa e da reza do terço.143 

142 Irmão Francisco, Circular de 1º de dez. de 1846. Circulaires, vol. I, p. 118–121, apud Estaún, Historia de 
las Constituciones, p. 44.
143 Regra de 1837, cap. II, art. 1 a 42: “Regulamento e ordem do dia”.
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9. Regra de vida de 2017

A Regra de Vida é um texto que motiva os Irmãos a viverem em sintonia com a 
Palavra de Deus; num mundo em constante mutação, em crises, em discriminações, 
gerando periferias existenciais; em acelerado movimento tecnológico; com problemas 
culturais, ideológicos e religiosos; de descoberta e valorização cada vez mais ampla da 
pessoa, um ser humano povoado de fragilidades e vulnerabilidades; que valoriza a co-
munidade como espaço de partilha de vida, plataforma para a missão e símbolo profé-
tico de comunhão e de vida; que sensibiliza os Irmãos para um estilo de vida simples, 
em harmonia com a natureza e solidários no cuidado da casa comum; que convida ao 
seguimento de Jesus casto, pobre e obediente, a exemplo de Maria e de Champagnat; 
que concita cada Irmão a assumir sua formação pessoal, sua missão, seu trabalho, sua 
vida em comunhão com as culturas, as espiritualidades e com todas as criaturas. 

As Regras/Constituições anteriores eram mais focadas num cenário local, numa 
eclesialidade mais guerreira; com poucas chaves de leitura sobre as esferas social, polí-
tica, econômica. Seguia, claro, os influxos da cultura (civilização ocidental) e da menta-
lidade religiosa e eclesial (romanização, uma Igreja em defensiva, com medo da moder-
nidade e do avanço das ciências humanas).

Papa Francisco, frente à atual situação mundial, faz singelas e profundas exorta-
ções,144 chama atenção para a necessidade de parar, fazer silêncio, rezar. Essa postura 
ilumina a ação: faz perceber os outros, suas feridas. 

“Um perigo nos espreita sempre”, afirma o Papa: 

deixar-se cair no frenesi do fazer, cair na armadilha do ativismo, onde o mais 
importante são os resultados que obtemos e o sentir-se protagonistas absolutos. Não é 
apenas repouso físico, é também descanso do coração. Porque não basta “desligar”, é 
preciso repousar de verdade. E como se faz isso? Para fazer isso é preciso voltar ao cerne 
das coisas: parar, ficar em silêncio. Não deixar que a correria frenética dite as nossas 
agendas.

Diz ainda que temos necessidade de uma “ecologia do coração” que inclui descan-
so, contemplação e compaixão. “Aprendamos a parar, a desligar o celular, a contemplar 
a natureza, a regenerar-nos no diálogo com Deus”.

144 Papa Francisco, Ângelus, 18 de jul. de 2021.
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Da contemplação nasce a compaixão, a proximidade, a ternura: “O coração que 
não se deixa levar pela pressa é capaz de se comover, isto é, de não se deixar levar por si 
mesmo e pelas coisas a fazer e de perceber os outros, suas feridas, suas necessidades. A 
compaixão nasce da contemplação”.

Se cultivarmos o olhar contemplativo, levaremos em frente as nossas atividades 
sem a atitude voraz de quem quer possuir e consumir tudo; se permanecermos em con-
tato com o Senhor e não anestesiarmos a parte mais profunda de nós, as coisas a fazer 
não terão o poder de nos tirar o fôlego e nos devorar. Temos necessidade – ouçam isso 
–, temos necessidade de uma “ecologia do coração”, que inclui descanso, contemplação 
e compaixão. Aproveitemos o tempo de verão para isso. Nos ajuda bastante!

A Regra de Vida de 2017 vem com uma linguagem nova, tentando considerar o ser 
humano (Irmão Marista) no mundo atual com suas conquistas, ciências, tecnologia e 
fragilidades. Toda a tecnologia atual que fascina a todos, especialmente os jovens, não 
está sendo capaz de plenificar o ser humano. É também fonte de alienação, pois não 
favorece a que o ser humano se encontre consigo mesmo, com o outro. Essa linguagem 
também é nova pois nos desafia a viver o Evangelho aquela linguagem de Cristo que 
convida a fazer novas todas as coisas.
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10. Como são apresentados alguns  
temas na regra de vida de 2017

Selecionamos alguns temas de nossa Regra de Vida que podem nos fazer perceber 
a que nos convida o texto. São apelos muito pertinentes no mundo atual. Vivendo esse 
estilo de vida que a Regra nos propõe, recuperaremos a mística e a profecia, e o encanto 
pela proposta da vida marista.

a) Fraternidade/Comunidade

Cada um vive uma realidade pessoal (21); todos estamos habitados por fragili-
dades (14), vulnerabilidades (17), dificuldades (17); todo ser humano vive aspectos da 
solidão (14); tendências possessivas (14); rosto do próprio ego (17); mecanismos de 
autoafirmação pessoais/grupais (17); criação de necessidades (19) que nos limitam e 
nos tornam avaros (20); viver a fraternidade (3), a irmandade (3), é uma graça e uma 
experiência (43); é mais uma experiência do que um lugar (43); imersos no mundo (6); 
estamos sempre em permanente diálogo fraterno (16), sempre compartilhando a vida e 
a missão (41) numa rica itinerância espiritual (15, 25, 95); Plano Comunitário de Vida 
(45); a comunidade se constrói na amizade e na partilha (47), por isso é sempre agra-
dável estar na casa (espaço físico) e na comunidade (43); vivemos um novo parentesco 
enraizado no amor de Cristo (45); caminho de missão e serviço (70); harmonização: a 
oração, a comunidade e a missão (86); pessoas íntegras, sinceras, transparentes (26); 
dimensionar suas fortalezas e suas debilidades (26); crescimento humano (30) aceitan-
do-nos diferentes (38); cuidados mútuos (51); são próprios da convivência humana os 
conflitos (48), as rivalidades (46), os ressentimentos (46), as diferenças (47), os limites 
humanos (44); há fraturas no interior de cada um (46), as feridas (46); individualismo 
(45), autossuficiência (79); busca de si mesmo (86); no aviso fraterno (49), no perdão 
(45), na compreensão das complementariedades (51), na finura de coração (51), cordia-
lidade (51); vivência equilibrada (52); convivência e intercâmbio (52); amor maduro 
sem exclusivismos (53), na prática das pequenas virtudes (55), no constante esforço 
de crescimento pessoal (58), na leveza e prazer de harmonizar a vida (59), no partilhar 
a vida (61), na atitude paciente (82), no trabalho humano, próximo, acessível (84), na 
criatividade (87); a história de vida (57) de cada um é povoada de fragilidade e sofri-
mento (63), muitas vezes passamos por momentos de dúvida (64), crises e desafios 
(64), medos e titubeios (65), secura de coração (65), necessidades (73); grandes causas 
que nos comprometem (32). 
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Como se observa, a Regra de Vida responde, acompanha, reconhece o ser humano 
(Marista) como criatura em constante trabalho de crescimento, de maturação, de dis-
cernimento, comprometida consigo mesma, com a fraternidade e na missão de cons-
truir um mundo em comunhão. 

b) Ecologia – Casa Comum

Responsabilidade de cada um pela Casa Comum (33); assumir uma vida sim-
ples, sóbria (19); diminuir as necessidades (19); não cair na tentação do consumismo 
(20); defesa da Criação (19); cuidado da natureza (19) visão cosmocêntrica, biocêntrica 
(32)145; boa parte da humanidade subjugada, violentada (32); estar em conexão com 
toda a criação (33); proteger a integridade da Casa Comum (33); a vegetação tem sen-
tidos (50); convite a defender a vida em todos os sentidos (32); cuidar da Criação (32) 
como obra prima de Deus e Casa Comum (33) de todos os viventes; estar em conexão 
com toda a Criação (33), fugindo do extremismo do antropocentrismo; ter uma cultura 
de solidariedade e de justiça (38); cuidar da vida e da integridade da Criação (50); enga-
jar-se numa transformação social e ecológica (77), garantindo uma casa habitável para 
a geração vindoura (33); exigência concreta de uso responsável dos recursos (26), para 
uma vida saudável (33); uma metanóia em se tratando de mudanças socioambientais 
(32); essa mudança, conversão social e ecológica (77), devolverá ao ser humano sua co-
munhão com Deus (38), levando-o a estabelecer encontros com a Criação (40). 

Esse tema vem sendo cada vez mais destacado na literatura, na economia e na 
espiritualidade. É um tema fundamental na educação, por isso deve constar de maneira 
expressiva nos conteúdos dos centros educativos.

c) Itinerância espiritual, missionaria, carismática

Caminhamos seguindo o itinerário de Jesus (2) como consagrados (8), num ca-
minho de amor (11). É caminho que leva à plenitude (13); o caminho de Jesus exigiu 
disponibilidade, foi itinerante (15); estar preparado para partir/sair (15); valorizar cada 
passo de nosso caminhar (28); contemplemos Maria (76), como foi sua itinerância, seu 
caminho (34); saídas movidas/atraídas pelo amor, serviço, solidariedade, momentos 
de encontros (35); mover-nos depressa (95); deixar zona de conforto (32); iluminados 
pelo estilo de vida de Jesus (9, 10); fazemos uma itinerância espiritual (15); cada pas-
so é uma aprendizagem (28); acompanhados (31) com outros/as (36); tantas pessoas 
cruzam nosso caminho (40); caminhadas que são uma busca apaixonante (25) de um 

145 Existe uma relação entre o divino, o humano e o cósmico: cosmoteandrica, no dizer de J. Moltmann.



44 E ST U D O S  M A R I STA S,  n.4

ideal, de um tesouro, de uma liberdade, missão (81); requer disponibilidade global (81); 
caminhante, não há caminho (65); experiências de encontro (2). Gente que ilumina e 
motiva (5); faz história a contrapelo (3); nos ensinam a denunciar pessoas e ideologias 
opressoras (17); força do testemunho (6); caráter profético da fraternidade (5); movidos 
pela Boa-nova (32) continuamos o itinerário de Jesus ressuscitado (10), construtores de 
pontes (7) construtores do Reino (88).

A itinerância, a disponibilidade global e o serviço da missão nos colocam em con-
tato com culturas (77), com a pluralidade (12), com mentalidades diferentes (54), com 
periferias existenciais (10), com diferenças (12), com desconfortos (32), com o mundo 
excludente, com muros (12), com quem a sociedade menospreza (13). Levam-nos a per-
ceber os sinais dos tempos (16, 80); a lutar pela justiça e a paz (32); a trabalhar pela 
mudança de relações (39) e de visão do mundo (62); a ter contato com os empobrecidos 
(69), os pequenos e abandonados (70), com o mundo de sofrimentos (72); a aprender 
a olhar o mundo (72), os sofrimentos e desafios (74); a rebelar-se contra as estruturas 
opressoras (78); a descobrir as necessidades da sociedade (80), necessidades emergen-
tes (81, 89), outras fronteiras (81), contato com outras realidades (82); a respeitar valo-
res e culturas (82); a abrir novos horizontes (95).

Champagnat responderia com muito entusiasmo a esses apelos e dinamismos. 
Circunscrito ao seu tempo, cultura e tipo de Igreja, soube, entretanto, ir mais além de 
La Valla, de l’Hermitage, de uma pequena escola rural, ir para outras dioceses, dialogar 
com outras concepções de vida, de educação, de Igreja.

d) Maria

Contemplar Maria a primeira discípula (8); inspiração, presença materna (8); 
Maria do sim (8); ajuda a compreender a consagração (11); a viver os valores (11); a 
seguir Jesus do jeito de Maria (11); a seguir o “fazei o que Ele vos disser” (15); nos en-
sina docilidade, obediência, sim, escuta (15); nos ensina a ser discípulos de Jesus (15), 
a viver o Evangelho como Irmãos, do jeito de Maria (18); modela nossa espiritualidade 
(28); com Maria temos tudo (28); receber Maria em nossa casa como nossa mãe (28), 
irmã na fé (28); contemplar a sua vida (28), conhecer seu lugar na Igreja e no Instituto 
(28); cursos, leituras ajudam a conhecê-la (28); Maria, portadora de vida e modelo de 
contemplação apostólica (34); guardava tudo em seu coração (42); a família de Nazaré 
exemplo de comunidade (42); discipulado construído dia a dia (42); portadora de calor 
materno como em Pentecostes (42); a comunidade segue Jesus a exemplo de Maria 
(43); estamos a serviço da missão acompanhados por Maria (44); Virgem da Ternura 
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nos ajuda a cuidarmos uns dos outros (51); nos consola nos últimos momentos da vida 
(63), nas dificuldades, dúvidas, aridez, tentação, recorrer a ela (64, 65); sai às pressas 
para ajudar Isabel (73, 94); partir depressa para servir (73); com ela engrandecer o 
Senhor pelas maravilhas (73); encarnar suas atitudes (76); fazê-la conhecida e amada 
(76); uma presença evangelizadora mariana (76); como partir para outras fronteiras 
não se espantando com o barro nos pés (81); confiar, pois ela fez tudo entre nós (83); 
fonte de inspiração aos formadores (90); animador, amar como Maria (91); mulher de 
ação nos move para levar amor e luz ao mundo, como Jesus (94).

Maria aparece no quotidiano da missão marista. É vista sempre nos apontando 
para Jesus, para o serviço. Como o filho, abandona o aconchego tornando-se itinerante, 
com ele, ao encontro do/a irmão/ã. Nos convida a “passar pela vida fazendo o bem”.

As atuais Regras de Vida seguem este movimento: 

• Quem somos – nossa vocação: ser irmão; 
• Como vivemos – nossa caminhada: vivendo em comunidade;
• Nossa missão – nosso coração: em permanente atitude de serviço.
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11. Síntese

1817 Pequenos Irmãos de Maria. Domínio paroquial e diocesano

1817–1837 Legislação doméstica. Nada público ou impresso. As casas tinham cópias 
manuscritas

1837–1852 Regra impressa

1817–1851 Trabalho para reconhecimento legal pelo Governo francês

1852 Da primitiva regra de 1837 surgem três documentos: Regras Comuns, 
Regras de Governo e Guia das Escolas. Formam uma unidade jurídica: 
Regra

1837–1863 Trabalho para reconhecimento legal pela Sé Apostólica

Até 1863 Os Pequenos Irmãos de Maria existiram envoltos em cenários que 
influenciaram muito seu estatuto legal perante o Governo francês 
e perante o Bispado de Lyon e o Vaticano, e a Sociedade de Maria 
(Padres). Quem são os Maristas? Qual sua missão? Em que contribuem 
para a sociedade civil? Em que contribuem para a missão da Igreja?

1863 até 1903 Constituições vividas ad experimentum

1903 Aprovação das Constituições

1967–1985 Constituições vividas ad experimentum à luz do Vaticano II

2017 Dois documentos: Constituições e Regra de Vida
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