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PPara o historiador, fazer referência ao ano de 
1789 implica sobremodo recordar a Revolução 
Francesa, acontecimento político e social de sig-
nificativo impacto na história contemporânea. 
Aquele levante popular gigantesco, por influên-
cia das ideias iluministas da época, insurgiu-se 
contra o regime feudal e abriu caminho para a 
modernidade. Ele marca o início de nova era, 
em que não mais se aceita a dominação da no-
breza e do sistema de privilégios, atribuídos pelo 
critério de casta; procura-se instituir um governo 
legitimado constitucionalmente, eleito e contro-
lado pelo povo. Difundem-se por toda a parte o 
lema e a bandeira dos revolucionários franceses, 
e que se tornaram, depois, a meta e o anseio de 
todas as nações democráticas, sobremodo a sua 
trilogia: “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”. 

O ano 1789 aparece como título neste livro. 
Embora tenhamos recordado que é a data do 
início da Revolução Francesa, cumpre esclare-
cer, agora, que esta obra não é um livro sobre 
a Revolução Francesa, mas é biografia de um 
santo que veio ao mundo na França, naquele 
ano histórico. Trata-se da vida de Marcelino 
José Bento Champagnat, sacerdote nascido 

APRESENTAÇÃO
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em 1789 e que, dentro da sua sensibilidade espiritual, também se ma-
nifestou revolucionário, mas não na política e, sim, na pedagogia esco-
lar e na educação integral das crianças, adolescentes e jovens. Versa-se, 
pois, a biografia do fundador da Congregação dos Irmãos Maristas, 
instituição bicentenária, atualmente presente em 80 países. 

Até meados do século passado o conhecimento maior que se tinha 
de Marcelino Champagnat decorria da chamada “biografia oficial do 
Fundador”, escrita em 1856 pelo Irmão Jean-Baptiste Furet, do grupo 
dos seus primeiros seguidores. Tal biografia continua sendo obra fun-
damental no acervo do Patrimônio Espiritual Marista. Ainda assim, 
por apresentar estilo mais hagiográfico do que histórico, passou a ser assaz 
complementada, com edições críticas e dados históricos mais bem 
comprovados, graças à divulgação de outras fontes de pesquisa.   

A apresentação de estudos críticos sobre as origens maristas teve 
acentuado impulso em 1960, quando foi editada a importante obra 
dos Padres Maristas Jean Coste e Gaston Lessard, intitulada “Origines 
Maristes”, em quatro alentados volumes, que trazem nada menos do 
que 915 documentos contemporâneos da história da Sociedade de 
Maria, da qual derivam os ramos dos Padres Maristas, das Irmãs Ma-
ristas e dos Irmãos Maristas. Trata-se de verdadeiro compêndio de 
dados, narrativas, crônicas, atas, cópias de registros oficiais, biografias 
e outros detalhes, tudo apresentado com o devido aparato crítico. Foi 
escrita com o objetivo de fundamentar estudos sobre a Sociedade de 
Maria. Pela amplitude dos documentos pesquisados, a obra recolhe 
muitos documentos originais relativos a Marcelino Champagnat e aos 
primeiros Irmãos Maristas, uma vez que Champagnat foi Padre Ma-
rista e pertenceu ao grupo iniciador da Sociedade de Maria. Assim, 
desde seu lançamento, “Origines Maristes” se tornou de grande valia 
para pesquisas também sobre o ramo dos Irmãos Maristas. 

No decênio de 1960 celebrou-se o sesquicentenário de fundação 
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do Instituto e foi realizado o 16º Capítulo Geral dos Irmãos Maristas 
(1967), ocasião em que o Irmão Basílio Rueda foi eleito 9º Superior 
Geral do Instituto. Atento às orientações do Concílio Vaticano II, 
encerrado dois anos antes, o qual pedia às Congregações Religiosas o 
“aggiornamento” e a “volta às fontes”, o Irmão Basílio Rueda empreen-
deu vasto trabalho de atualização e adequação da nossa vida religiosa 
às normas emanadas do Concílio. Foi ele também que, em atenção a 
esse objetivo de “volta às fontes”, incentivou o surgimento de Irmãos 
pesquisadores na área do Patrimônio Espiritual Marista. A partir de 
então, nessa linha de pesquisa e divulgação de artigos científicos sobre 
nossas origens, alguns nomes de Irmãos começaram a se destacar: 
Pierri Zind, Alexandre Balko, Paul Sester, Aureliano Brambila, André 
Lanfrey e Gabriel Michel; este é o autor do presente livro.

O Irmão Gabriel Michel (1920-2008) nasceu em localidade próxi-
ma de Saint-Etienne, França. Era natural, portanto, de região per-
tencente à área geográfica dos inícios do Instituto Marista, o que lhe 
valeu o privilégio de conhecer bem os diferentes lugares percorridos 
pelo Fundador e pelos primeiros Irmãos. Ele se tornou religioso ma-
rista em 1937, na Província de l´Hermitage, onde atuou como cate-
quista, professor, educador, diretor de escola e formador. Em 1967, 
como delegado da sua Província, participou do 16º Capítulo Geral 
em Roma. Na ocasião foi eleito Secretário Geral do Instituto Marista, 
cargo que ocupou durante o primeiro generalato do Irmão Basílio 
Rueda, de 1967 a 1976. Quando terminou seu mandato de Secretário 
Geral, o Irmão Basílio Rueda, reeleito Superior Geral para um segun-
do período, designou-o para fazer parte da equipe de pesquisadores 
e divulgadores do Patrimônio Espiritual Marista, com residência na 
casa de l´Hermitage, na França. Nessa nova função, além da produção 
literária, estava encarregado mais especificamente do acolhimento dos 
grupos de peregrinos interessados em conhecer os lugares maristas; 
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acompanhava-os com muita disponibilidade pela “Route Champagnat”; 
dava palestras e orientava retiros.  

Muito interessado em conseguir dados complementares sobre temas 
maristas, o Irmão Gabriel Michel procurava obter tais informações 
folheando crônicas e documentos nas Prefeituras, Cúrias Diocesanas, 
Casas Paroquiais e acervos familiares, sobretudo nas regiões de Mar-
lhes, Saint-Chamond, La Valla, Saint-Etienne e Lyon, todos lugares 
significativos da vida e das atividades de Marcelino Champagnat. O 
Irmão Gabriel Michel sempre demonstrou muito amor e entusiasmo 
pela vocação, tendo dedicado grande parte da sua vida ao serviço da 
pesquisa e da difusão do carisma marista. Ele, aliás, possuía as quali-
dades necessárias para essa tarefa; pode-se dizer que, no desempenho 
do encargo, foi dedicado e proficiente. Lia muito, escrevia com facili-
dade; era tenaz e perseverante na busca de informações. Tinha estilo 
simples, próximo da linguagem falada, fácil de ler. Atraía facilmente 
a atenção dos ouvintes nas suas palestras. Era metódico e sabia ser 
pontual, nunca ultrapassando o tempo que lhe era concedido. 

Um dos periódicos de divulgação do Instituto Marista, iniciado em 
1909, foi o “Bulletin de l´Institut”, editado três vezes por ano em média. 
Além de orientações dos superiores maiores, trazia notícias do mundo 
marista e artigos interessantes sobre nosso carisma e espiritualidade. 
Substituído por outros órgãos de comunicação, o “Bulletin” foi encer-
rado em 1984, quando já tinha chegado à sua edição de número 222. 
Nele o Irmão Gabriel Michel publicou alguns preciosos artigos, en-
tre os quais podemos citar: “Os anos obscuros de Marcelino Champagnat”, 
publicado em 1965, artigo que trata da família, dos anos da infância 
e juventude de Champagnat, isto é, do período anterior à sua entra-
da no Seminário, assunto descurado na “biografia oficial”. Em outro 
artigo, intitulado “Para melhor conhecer o Fundador”, publicado em 1967, 
apresenta documentos inéditos e complementares da nossa história 
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marista. No mesmo ano de 1967 foi publicado outro trabalho seu: 
“Marcelino Champagnat e o mês de Maria”. 

Irmão Gabriel Michel também colaborou com artigos para o 
“Cahiers Maristes”, publicação iniciada em 1990 e que recolhe contri-
buições na investigação do nosso patrimônio espiritual. Eis alguns dos 
seus artigos: “O confessor do padre Champagnat”; “Marcelino Champagnat e 
o reconhecimento legal do Instituto”; “Champagnat no dia a dia”; “Champagnat 
e seu caminho de obediência”; “Grandeza e decadência da família Champagnat”. 
São artigos em forma reduzida sobre o resultado de suas pesquisas, 
porque, por extenso, alguns deles, como “Champagnat no dia a dia” e 
“Champagnat e o reconhecimento legal do Instituto” ocupam mais de trezen-
tas páginas em formato A4. Não foram publicados como livros, mas 
são muito apreciados por causa do rigor e seriedade da pesquisa, pela 
quantidade de notas, anexos e documentos citados.   

Com relação a livros publicados na área do Patrimônio Espiritual 
Marista, de autoria do Irmão Gabriel Michel, interessa-nos destacar 
dois. O primeiro deles: “Gabriel Rivat: 60 anos de história marista”, livro 
publicado em 1996, onde a história marista é revisitada através da vida 
do Irmão Francisco (Gabriel Rivat), sexto Irmão a entrar no Instituto, 
sucessor de Marcelino Champagnat na qualidade de primeiro Supe-
rior Geral. São 55 capítulos de leitura atraente; os capítulos são curtos, 
mas muito bem documentados, abrangendo a história marista desde 
as origens até 1881, ano da morte do Irmão Francisco.  O segundo 
livro a destacar é este que temos em mão: “Nascido em 1789”.  

“Nascido em 1789” é a versão do original francês publicado com o 
título “Né en 1789”. Nesta edição brasileira foi acrescentado o subtítu-
lo “Vida de São Marcelino Champagnat”, para caracterizar melhor o 
tema. Está subdividido em três volumes e aborda as fases sucessivas 
da vida e das realizações de Marcelino Champagnat. Os capítulos são 
curtos, de leitura fácil e envolvente.
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Quando escreveu o livro, a intenção do Irmão Gabriel Michel foi a 
de contribuir com as realizações comemorativas do bicentenário do 
nascimento de Marcelino Champagnat (1789-1989). Efetivamente, o 
primeiro tomo da obra foi editado um ano antes do evento, em 1988, 
seguindo-se os outros dois. Quando o primeiro volume da edição 
francesa se difundiu, tivemos, no Brasil, uma tradução para o portu-
guês, iniciativa do Irmão Ireneu Martim, da antiga Província Marista 
de São Paulo. Os dois outros volumes não foram traduzidos naquela 
ocasião. O Irmão Ireneu Martim faleceu em 2001.

Esta biografia se diferencia pela leveza. Apresenta-se de modo di-
verso das habituais biografias de santos, muito piedosas e descritivas 
ou de estilo hagiográfico. Em muitos capítulos, o autor optou por uma 
linguagem coloquial, dando voz às personagens, imaginando cenas e 
diálogos. Desse modo, como já foi dito, a leitura não cansa; cada capí-
tulo traz a expectativa do seguinte. Utiliza o estilo histórico romance-
ado, assaz perceptível no primeiro tomo. É considerável a quantidade 
de informações históricas complementares para a vida de São Marce-
lino Champagnat que se depreende ao longo da leitura. 

Para a presente edição brasileira, optou-se por utilizar a tradução 
que o Irmão Ireneu Martim havia feito do primeiro tomo. O segundo 
e terceiro tomos foram traduzidos pelo Irmão Cláudio Girardi, da 
Província Marista do Brasil Centro-Sul, dedicado colaborador, com-
petente e sempre disponível.   

A iniciativa da publicação é da Comissão do Patrimônio Espiritual 
Marista da UMBRASIL, que a julgou oportuna para corresponder ao 
anseio tanto de Irmãos, como de leigas e leigos maristas interessados 
em se aprofundar na espiritualidade de Champagnat. Essa iniciativa 
também se soma às outras realizações comemorativas do triênio pre-
paratório ao bicentenário da fundação do Instituto Marista, em 2017.  
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No Primeiro Volume, sob a forma de romance histórico, temos a 
descrição de alguns pormenores da conturbada situação política, so-
cial e religiosa da França, no final do século XVIII. Por falta de docu-
mentos e fontes históricas sobre a infância e juventude de Marcelino 
Champagnat, o autor procura recriar tal contexto com a descrição de 
episódios e a criação de diálogos entre personagens, familiares, sacer-
dotes, parentes e pessoas amigas, mais ou menos comprometidas com 
a Revolução, acentuando, sobretudo, o protagonismo do pai, líder na 
região e político moderado. A decisão vocacional de Marcelino, os es-
tudos no Seminário e a chegada ao sacerdócio, são descrições também 
do primeiro volume, que se encerra com a “promessa de Fourvière”, 
compromisso de fundação da Sociedade de Maria, de cuja concretiza-
ção Marcelino será importante personagem. 

No Segundo Volume o Irmão Gabriel Michel conduz o leitor pe-
los acontecimentos da “fase La Valla”, período em que, recém-orde-
nado sacerdote diocesano, o padre Champagnat atua como coadjutor 
naquela pequena localidade montanhosa da diocese de Lyon. Fatos 
importantes e fundamentais da história marista aí são tratados. Entre 
eles, consta a fundação do Instituto Marista; a simplicidade das ori-
gens; as fortes experiências de Deus vividas por Marcelino no aten-
dimento ao jovem moribundo, de sobrenome Montagne; o episódio 
dos oito postulantes; o   salvamento de morte certa, quando perdido 
em tempestade de neve. Descrevem-se também as dificuldades e a 
oposição que lhe fazem alguns colegas sacerdotes, tudo amenizado 
pelo apoio e incentivo do novo Administrador Apostólico da diocese. 
Esse segundo tomo leva a história de Marcelino até à altura em que, 
apoiado pelo novo bispo, decide alargar a tenda, porque percebe que 
o berço inicial de La Valla se tornara pequeno e precisa de espaço 
maior para se estabelecer e crescer. Sabe que a obra é de Deus, prote-
gida por Nossa Senhora, a quem chama de Boa Mãe. 
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No Terceiro Volume o autor descreve a “fase Hermitage”, perío-
do da vida de Marcelino em que a obra marista se consolida a partir 
do novo berço da Instituição, com a casa construída sobre a rocha e 
que, carinhosamente, recebeu o nome de “Notre-Dame de l´Hermitage”. 
Os 48 capítulos desse tomo descrevem lindos episódios da vida e da 
personalidade de Marcelino Champagnat: a organização da vida reli-
giosa dos Irmãos; o sucesso das primeiras escolas; a expansão pelas 
outras dioceses; a grande confiança em Maria; a revolução civil de 
1830; a tentativa de obter o reconhecimento legal do Instituto junto 
ao governo francês; a escolha do seu sucessor; sofrimentos e morte. 
Juntamente com a entrega da vida, há o seu testamento espiritual, 
expressão derradeira do seu amor pelos Irmãos. Para todos os que se 
entusiasmam pela realização continuada do seu carisma, por meio de 
conselhos e anseios, como Pai e Fundador, indica o ideal de apostola-
do que sempre o norteou: “tornar Jesus Cristo conhecido e amado”. 

Ao longo de quase mil páginas, o Irmão Gabriel Michel nos brinda 
com uma biografia atraente de São Marcelino, apresentada de forma 
criativa. Pode-se dizer que, sobre o Fundador, ele abriu ampla janela, 
em novo ângulo. Ao considerar o empenho, dedicação e amor do 
Irmão Gabriel Michel pelos temas maristas, talvez possa aplicar-se ao 
seu testemunho, embora em patamar humano, as palavras da epístola 
do evangelista João: “Aquilo que foi no começo; aquilo que ouvimos dizer; 
aquilo que vimos com nossos olhos; aquilo que nos foi manifestado e tudo quanto 
aprendemos, nós vos comunicamos para que estejamos em comunhão e para que a 
nossa alegria seja completa.” (cfr 1ª Carta de João 1, 1-4)

Irmão Ivo Antônio Strobino 

Curitiba, 8 de setembro de 2015. 
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— Pensei que vocês não voltassem mais. 
Uma e quinze... Isso é hora de vir comer? Já 
passou da hora! Mas, paciência! Vamos para 
a mesa.

Era Maria Teresa, meio zangada, meio brin-
calhona, que recebia os três atrasados: o ma-
rido, João Batista Champagnat; o irmão, Bar-
tolomeu Chirat, e o filho, João Bartolomeu. 
Tinham ido celebrar o segundo aniversário do 
Dia da Pátria, 14 de julho.

Silêncio... que durou um minuto. Não era 
costume dizer nada contra o que mandasse 
Maria Teresa e, mesmo depois de dezesseis 
anos de casamento, João Batista continuava 
apaixonado pela mulher.

Agora, ele já estava no quarto, trocava-se 
para não ficar com a farda de coronel da guar-
da nacional.

Quem se arriscou a quebrar o silêncio foi 
Maria Ana, a filha mais velha. Com dezesseis 
anos, ainda era dócil à mãe, mas não se conteve 
ao ver o pai que aparecia em manga de camisa:

— Ah, pai, pra que tirar a farda? Você esta-
va tão bonito!
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O pai foi logo beijando a filha, para disfarçar a lágrima de conten-
tamento. Maria Teresa não perdeu tempo:

— Mesmo com a Revolução, não se dispensa a oração.

João Batista concordou de boa vontade, traçou uma cruz sobre o 
pão e rezou a bênção sobre a comida.

Agora já estavam todos sentados nos bancos de nogueira, em que 
era preciso apertar-se quando havia muita gente. João Batista con-
vidara o cunhado para, naquele dia, sentir o apoio de quem tinha 
as mesmas ideias e ambições. Ao todo, eram doze à mesa. Além 
dos mais velhos — Maria Ana e João Bartolomeu —, estavam Ana 
Maria e João Batista, Margarida Rosa e João Pedro, os dois menores 
— Marcelino e José Bento — e ainda a vovó Ducros.

Os homens sabiam que Maria Teresa não era muito fã da tal Re-
volução, iniciada havia dois anos com um negócio de Bastilha lá em 
Paris. Ela só entendia que tinham matado os guardas. Perguntara ao 
marido o que é que os guardas tinham feito de mal e ele responde-
ra que não tinham feito nada, mas que Revolução é assim mesmo: 
sempre acontece uma coisa ou outra que não está certa.

Um ano depois tinham celebrado o primeiro aniversário do Dia da 
Pátria, agora celebravam o segundo. Para ela, isso não dizia nada. O 
marido e o irmão falavam: “Isso não é coisa para mulheres”. Uma 
vez, ela havia retrucado: “E a sua Revolução fazem o que com as 
mulheres? Ah, é verdade, o Desvernay de Saint-Étienne, que veio 
com você no ano passado, me contou o que algumas mulheres estão 
aprendendo, como aquela que, no ano passado, depois do seu tão 
falado 14 de julho de 1790, em Saint-Étienne, esmagou a cabeça do 
coitado de Berthéas. Vá lá que fosse um açambarcador, mas preci-
sava acabar com ele como se fosse um cachorro, só porque acharam 
na casa dele quatro sacos de trigo estragado?”.
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É, entre Maria Teresa e os homens havia dois anos de perguntas 
e bem poucas respostas. João Batista tinha a sorte de ter uma boa 
dona de casa, que não fofocava com as vizinhas e, como quase todas 
as mulheres de Marlhes, lia mal-e-mal. Por isso ele não lhe contava 
quase nada, nem que o rei acabava de fugir.

Também, Maria Teresa não queria inventar briga. Por isso tinha dei-
xado que João Bartolomeu fosse à festa com seu pai e o tio. Para ser 
mais clara, ela falara o seguinte: “Já que seu pai é coronel da guarda 
nacional e hoje convidamos seu tio, você pode ir com eles à missa das 
dez e voltar quando acabar a cerimônia. Você, Maria Ana, fica cuidan-
do dos pequenos; os outros vão comigo à missa das sete”.

Agora adivinhava nos olhos de João Bartolomeu uma ânsia incon-
tida de falar. Todos estavam ocupados com a delícia de salada de 
valeriana, preparada pela Maria Ana, como carinho para com o pai. 
Maria Teresa, em vez de dizer ao filho: “Experimente a salada da 
maninha”, dirige-se a ele com ternura:

 — Meu filho, podia contar pra nós como foi a festa? Vamos!

 Quinze minutos depois, e João Bartolomeu ainda falava, descrevia 
o altar da pátria, o pai subia os degraus, as autoridades aplaudindo. 
“Não me lembro do discurso do papai, mas era aplauso a toda hora. 
Ah, estou me lembrando de alguma coisa: ‘A Constituição está pronta, 
é preciso apoiá-la. Conquistamos a vitória sobre a aristocracia’”.

 Maria Teresa escutava: “Mas, o que significa Constituição e aris-
tocracia? Você não sabe mais do que eu”.

O tio Bartolomeu pensou que estava na hora de entrar na conversa.

 — Olha, Maria Teresa, o João Bartolomeu, com certeza, não 
entendeu tudo o que disse o pai, mas eu me entusiasmei com a 
eloquência do seu marido. Não era à toa que aplaudíamos. Com 
entusiasmo, juramos fidelidade à Constituição: “Juro usar as armas 

14 de julho de 1791
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que tenho nas mãos, para defender a pátria e manter a Constituição 
contra os inimigos de dentro e de fora”.

 No banquinho, Marcelino agitava os bracinhos, olhava para o ir-
mão, para o tio e para o pai, que não dizia nada. Pareceu concentrar-
-se e começou a balbuciar:

 — Papá, tução, papá, tução.

 Aí o pai levantou-se:

 — Tenho que buscar um vinho especial. O pequerrucho só sabia 
dizer: mama, papá, Zesu, Maí. Agora a quinta palavra é Constitui-
ção. Marcelino, você é um autêntico revolucionário.

 Quando voltou, vinha com todos os ares de gente importante. 
Gibão azul com botões cor de ouro, adornado com guarnições, ban-
das e debruns vermelhos. Estatura bem proporcionada — um me-
tro e cinquenta e oito —, cabeleira de um líder de bravos guerreiros. 
A pele tisnada do rosto longo e magro estava ligeiramente corada 
devido ao calor da estação, à comida boa e ao entusiasmo das ceri-
mônias do dia.

 Trouxe a garrafa de vinho velho e a colocou no meio da mesa. 
Com solenidade, cofiou o longo bigode, ajeitou na cabeça o bicorne, 
chapéu de dois bicos com lacinho tricolor, enfiou a tiracolo a faixa 
branca da guarda nacional e empunhou o sabre como no dia do ju-
ramento da Federação, no ano anterior, proclamou:

 — Vamos erguer um brinde à saúde da Revolução! Olhe, Maria 
Teresa, eu gosto de você e não gosto de vê-la triste. Mas, o destino 
me chama. Dentro de mim algo diz que há uma tarefa à minha es-
pera nesta virada de nossa história.
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dois anosde
Retrospectiva
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MMuita coisa havia acontecido desde o nasci-
mento de Marcelino, em 20 de maio de 1789. 
Acrescentando ao de Marcelino o nome de 
Bento José, a mãe quis confiá-lo à proteção 
do santo mendigo, Bento José Labre, que ti-
nha passado pela região quinze anos antes, 
morrido em Roma e agora fazia mil milagres. 
O povo só falava disso.

 Já que era francês, devia proteger a França, 
porque o que acontecia não anunciava coi-
sa boa. Depois da tal tomada da Bastilha, ti-
nham falado em nacionalizar os bens do cle-
ro; seis meses depois, suprimiram os votos 
dos religiosos, e a Irmã Luísa, da Congrega-
ção de São José, irmã de João Batista, pen-
sava em vir morar em Rosey se fechassem o 
convento. Depois, começaram a mandar os 
padres que prestassem juramento à chamada 
Constituição Civil do Clero. Aí também não 
dava para entender muito, porque uns padres 
eram a favor, outros contra.

 E se houvesse eleições para escolher os 
padres como já tinha havido para eleger os 
deputados aos Estados Gerais, que brutal 
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Retrospectiva de dois anos especiais

confusão não ia dar! O vigário e o coadjutor de Marlhes tinham 
prestado o juramento, mas só depois de resistirem bastante. Já os 
padres de Jonzieux ainda resistiam. E agora?

 João Batista achava que a Revolução tinha de ir em frente. Mas o 
vigário, Padre Allirot, brandia a decisão do papa: a Constituição Civil 
do Clero é cismática.

 Diversos padres já voltavam atrás. Esses já não poderiam mais ser 
eleitos. Vigários por eleição! Você já viu uma coisa dessas?

 Os homens falavam ainda muito de Constituinte e Constituição. 
Será que era o mesmo que Constituição Civil do Clero? Era melhor 
não perguntar. Era coisa dos homens... ou, quem sabe, coisa do dia-
bo! Enquanto o marido tinha ficado no entusiasmo pela Revolução, 
ela não se havia preocupado tanto, mas desde o dia 2 de junho de-
ram uma prensa e ele precisava agir.

 O coitado era bom, mas queria subir e não pesava muito as conse-
quências. Era vaquinha de presépio do primo Ducros, e deste era para 
ter medo. Por dinheiro e poder, era capaz de tudo. A coisa preocupa-
va. Mais ainda agora, que ela estava com o décimo filho, também con-
fiado a Bento Labre, com o nome dele. Mas esse iria logo para o céu.

 Em todo caso, estava decidida: que o marido fizesse a política do 
jeito que achasse bom. Mas as crianças, deixasse com ela. Seria com 
ela a educação. Desde junho de 1791, quando João Batista se tornara 
escrivão-secretário e depois coronel da guarda nacional, era evidente 
que estaria mais na política do que em casa, pois as reuniões no paço 
municipal eram uma atrás da outra.

 João Batista não contava tudo, mas ela, mesmo pouco curiosa, aca-
bou descobrindo. Pelo final de junho tinha encontrado o Padre Allirot 
na frente da prefeitura: “Quero contar com a senhora para moderar um 
pouco o seu marido”. Ela ficou vermelha, mas não pediu explicação.
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 Em casa, perguntou ao João Batista:

 — Escute, há agora alguma coisa entre você e o vigário?

 — Há sim, e o culpado é ele. Estou fazendo o que é da minha 
conta. Vai haver a eleição dos padres. Solicitei-lhe, em nome das au-
toridades municipais, que lesse domingo na missa o documento de 
convocação dos eleitores. Ele se negou.

 — Eu também me negaria. Nomear os padres é trabalho do bispo.

 — Pois é. Para sua informação, o bispo nomeado pelo papa ainda 
não chegou a Lyon e parece até que foi embora para o estrangeiro.

 — Por quê?

 — Porque está com medo da Revolução.

 — Pois não é o único. Então, domingo passado, o vigário não 
quis ler a convocação. Foi por isso que você foi ler? Vergonha! Eu 
não sabia onde me esconder. As mulheres só olhavam para mim.

 — Foi decisão da câmara municipal. Estamos num tempo em 
que cada qual deve assumir a própria responsabilidade. E eu tenho 
outras responsabilidades que as mulheres de Marlhes ainda vão ver.

 Ser apontada com o dedo: nada agradável para Maria Teresa. Mas, 
para dizer a verdade, o povo gostava de João Batista. Foi por eleição 
que tinha sido feito coronel da pequena guarda nacional de Marlhes. 
Era escrivão-secretário da câmara talvez porque tinha letra bonita, 
não errava as palavras, e já falavam em nomeá-lo juiz de paz. Quanto 
a falar no púlpito, por que outro e não ele? Não tinha sido já reitor 
da Confraria dos Penitentes? Não era a primeira vez que a confraria 
tomava iniciativas que desagradavam aos padres.

 Maria Teresa se casara com João Batista para o que desse e 
viesse. Muito de si já tinha dado; pela frente, mais preocupações 
estavam por vir.
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DDesde o final de 1790, os padres estavam 
passando por maus bocados. Para muitos, o 
juramento à Constituição Civil do Clero não 
tinha cabimento, porém outros haviam se 
safado da enrascada prestando o juramento 
sob condição. Os diretórios dos distritos e as 
autoridades municipais tinham a faculdade 
de aceitar ou rejeitar essa saída pela tangente.

Em Marlhes, o Padre Allirot prestou o ju-
ramento com uma porção de restrições, mas, 
por enquanto, a autoridade o validava. As-
sim, era vigário ainda e não haveria eleição.

Já em Jonzieux, freguesia ao lado, um tal 
Antônio Linossier foi eleito vigário e recebia, 
pois, o salário correspondente. Os antigos 
vigários e o coadjutor continuavam lá, mas 
acabariam à míngua de recursos.

Linossier era simpático, moderno, dinâmico, 
mas o povo em geral não o topava. Aparecia a 
palavra “intruso”, quando se falava dos padres 
constitucionais: “Já temos um vigário santo e 
um santo coadjutor. Para que mais outro?”

E tinha mais. O novo bispo de Lyon era 
também um intruso. Tinha prestado o jura-
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Agosto de 1791

mento e sido eleito depois de sabe-se lá quantas votações.

Allirot parece que não ia obedecer-lhe, porque não era autoridade 
legítima. E logo agora, após umas semanas da fala de João Batista 
no púlpito, ia ter de falar de novo porque recebeu uma instrução do 
novo bispo, e Allirot já tinha deixado claro que não ia ler.

João Batista preveniu a mulher:

— Domingo vai ter de novo.

— O quê?

— O seu marido vai de novo bancar o pregador.

— Que maçada! Acho que vou à missa em Jonzieux.

— Bom, nesse caso, você vai ouvir a mesmíssima instrução e 
o Padre Linossier, com certeza, vai acrescentar uns comentários, 
porque é bom de lábia. Quanto a mim, vou apenas ler; isso porque 
Allirot não quer.

— Você acha que esse bispo é bispo mesmo?

— É bispo, sim, de acordo com a nossa lei.

— Você sempre tem resposta porque é estudado, mas Allirot é tão 
estudado como você e não está topando esse bispo.

— Você quer o quê? Não sou eu que devo ensinar o pai-nosso ao 
vigário. Allirot continua aí porque eu dei um jeito, mas é antirrevo-
lucionário. Linossier é um homem inteligente e estudado, é a favor 
da Revolução. Jamon, de Saint-Genest, é estudado, não é inteligen-
te, mas é fanático pela Revolução. Os padres de Jonzieux, Peyrard 
e Pradier, são santos e contra a Revolução. O problema é deles. 
Robert, de Saint-Sauveur, faz média, como Allirot. Não vou citar 
todos. Só falei dos que você conhece. É para dizer que há padre de 
todo jeito. Fazem de conta que são contra a Constituição Civil do 
Clero, mas não reclamam quando ela dobra os emolumentos deles. 
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Entende? Não estou aqui para julgar. O meu negócio é aplicar a lei. 
Sei que você pode me dizer: “Você não é o prefeito. Ele que seja 
homem de assumir”. Verdade. Mas fazer o quê? Eles têm medo de 
Allirot. Aí eles vêm a mim: “Você é o reitor dos penitentes. Está 
acostumado a discutir com o padre. Dê um jeito”. Daí, eu dei um 
jeito. Allirot...

— Por favor, o Padre Allirot...

— Tá bom, mas daqui a pouco vai ser todo mundo: cidadão, cida-
dão; vai ser mais simples. Então, o Padre Allirot me disse que estava 
doente, muito fraquinho, sei lá de que doença, que não daria conta 
de uma leitura comprida.

— E daí, você se ofereceu para fazer a leitura no lugar dele. É de 
sua conta?

— Nada disso, mulher. As autoridades do município consultaram 
os administradores do distrito de Saint-Étienne, que nos respon-
deram: “Que o vigário delegue o coadjutor”. Aí, as autoridades do 
município, em peso, foram falar com o Padre Allirot: “O senhor 
pode delegar o coadjutor para ler a instrução pastoral?” Disse que 
não podia obrigar o coadjutor a fazer isso. Entretanto, se ele quises-
se fazer a leitura, daria o aval. Só que com o coadjutor foi a mesma 
palhaçada. E João Batista estourou numa gargalhada:

— Pode ir à missa em Marlhes. Desta vez não me ofereci para 
fazer a leitura. Só redigi um ofício para dar ciência de nossas diligên-
cias infrutíferas às autoridades superiores. Cá entre nós, até que eu 
gostaria de ler a instrução, ela está bem feitinha.

— E como é que se chama o bispo?

— Lamourette: “namorico”. Engraçado, não é? Você vai dizer 
que nem parece nome de bispo. Não seria a primeira. Parece que 
lá em Lyon pintam e bordam com o nome dele. Mas deixe pra lá, o 
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meu negócio é aplicar a lei. Agora, isso de haver dois cleros vai dar 
complicação, você acha e eu também. Se eu entrasse na Sociedade 
dos Amigos da Constituição, pediria a cassação de todos os padres 
que não tivessem prestado o juramento ou que, depois de prestado, 
tivessem voltado atrás, mas eu não sou nenhum maria-vai-com-as-
-outras. Trato de dar o fora, fico em paz com todo mundo.

— Isso vai durar até quando? Enquanto isso, o nosso Zezinho 
Bento não vai muito bem de saúde. Duas irmãzinhas dele já se fo-
ram... Estou com medo.

— E o Marcelino?

— Pelo menos esse vai bem. Está espertinho. Desde quando 
gostou da Constituição, sempre progrediu. Converso com ele mais 
francês que patoá. Articula bem. Gostou?

— Claro, você está certa. A França precisa de unificação. Nosso 
vigário tem de fazer o sermão em patoá, mas veja como a turma de-
bocha do sotaque de Ardèche que ele tem. Lá na câmara municipal, 
quase todo mundo fala em francês, e eu só posso redigir os relatórios 
em francês. Por isso continue a falar francês, sobretudo com o Marce-
lino. Vai ser útil para ele mais tarde. Se for oficial do exército, deverá 
falar uma língua que todos os soldados entendam, de norte a sul.

— Oficial do exército? E bispo da Igreja, não? Por quê?

— Do jeito que as coisas vão indo, não sei se a França vai escapar 
da guerra. Existe gente da nobreza que saiu da França e está dis-
posta a aliar-se aos inimigos para vir restabelecer o que chamam de 
antiga ordem.

— Pois eu não fico sonhando. O nosso Marcelino vai ser um bom 
homem da roça e um bom pai de família.

— Deus te ouça! Eu também quero, mas a vida não consulta a gente.

Agosto de 1791
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a Assembleia 
Nacional
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NNo final de outubro de 1791, veio visitar a 
família Champagnat Pedro Francisco de Co-
lomb, Conde de Hauteville e Gast. Tinha a 
mansão no vilarejo de Coin.

Era muito conhecido de D. Maria Teresa, 
mas ela ficou meio inibida ao receber um ho-
mem tão importante.

— Por favor, entre, meu senhor. É honra 
para mim o senhor sentar aqui nesta cadeira. 
Não nesse banco.

— Como quiser. Gostaria de falar com o 
João Batista. Pode ser?

— E por que não? Deve estar na prefeitu-
ra. Desde junho que é escrivão-secretário da 
câmara. Está quase sempre lá.

— E, pelo jeito, a senhora não gosta muito.

— Não é para criticar meu marido, pois a 
função dele é muito necessária, mas na épo-
ca de arrancar as “trufas” — é a palavra que 
usamos, acho que na cidade vocês dizem “ba-
tatinhas” —, precisamos contar com muita 
gente. O João Bartolomeu só tem quatorze 
anos e, quando o pai não está, é demais para 
ele ficar sozinho no bigot — desculpe, aquele 
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enxadão de dois dentes — para dar trabalho às irmãs e a mim, que 
só podemos ajuntar.

Será que João Bartolomeu havia visto chegar o cavalheiro? O fato 
é que tinha dado uma corrida até Marlhes e em vinte minutos esta-
va de volta na garupa, pois agora o pai ia muitas vezes a cavalo, de 
Rosey até a prefeitura.

O escrivão não era assim unha e carne com o cavalheiro de Co-
lomb. Decerto, não havia votado nele, mas, em todo caso, o cava-
lheiro, o condestável — melhor, o advogado — era o deputado da 
região. Um aristocrata, mas a política é a arte do possível.

— Senhor Colomb, é muita honra a sua visita. O que é que vai 
aceitar?

— Um copo de vinho mesmo. Só para erguer um brinde.

— À saúde da Legislativa?

— Para ser sincero, não lhe desejo muita saúde, nem estou eu lá: 
as diretrizes dela não me agradam.

— Ora, o senhor conde seria contrarrevolucionário?

— Antes de mais nada, não sou conde nem visconde, só condes-
tável. Mas isso é bobagem. Talvez eu tenha meus preconceitos de 
casta, como vocês dizem, “do mundo burguês”, mas não faço questão 
demais dos meus privilégios. Eu era a favor de uma monarquia cons-
titucional, mas não me venham encher os ouvidos com o absurdo da 
Bastilha. Se houver os tais envelopes lacrados com ordens pessoais 
dos reis déspotas, o nosso Luís XVI está longe dessa mentalidade 
e, três meses atrás, eu teria torcido para que a fuga dele desse certo, 
porque agora não sei o que vão fazer com o coitado. É triste. O nos-
so atroz Mirabeau — cuja patifaria odeio — talvez pudesse salvá-lo. 
Mas agora morreu, Deus guarde a sua alma! Era um canalha de boas 
intenções, que se julgava capaz de seduzir a leviana da nossa rainha.
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Começa a Assembleia Nacional Legislativa

D. Maria Teresa acabava de fazer sinal aos filhos mais velhos para 
que fossem tirar o leite. Era meio cedo e a conversa esquentava, 
mais ainda para o João Bartolomeu. Mas, ali na família Champagnat, 
ordens não se discutiam. 

João Batista estava meio surpreso com esses arroubos inopinados 
do visitante. Resolveu interromper.

— Senhor de Colomb, se não me engano, o senhor está vindo 
de Paris, onde participou da Assembleia Nacional Constituinte nas 
primeiras semanas e, se entendo bem, o senhor não gostou nada do 
que aconteceu lá dentro.

— É isso, exatamente. A Constituinte, nos dois primeiros anos, já 
ia por um caminho que dava o que pensar, mas agora a curva vai ser 
duas vezes mais perigosa. Eu era, e continuo ainda, a favor de uma 
Constituição, mas tenho muitas reservas a essa que foi votada. O se-
nhor pode bem imaginar que eu, sendo advogado, li e meditei o Espíri-
to das leis, de Montesquieu. Nesse livro há frases que merecem ser lidas 
e relidas. Escorregamos a toda em direção da República. Acontece 
que, para Montesquieu, a República é o regime dos povos virtuosos. 
O senhor vai falar de povo virtuoso quando, sem motivo, estão mas-
sacrando os estrangeiros a serviço de nossa terra, quando o popula-
cho está pronto a massacrar o rei, a rainha, o delfim? Sim, porque há 
dois anos já quase conseguiram. O senhor está lembrado de que La 
Fayette conseguiu salvá-los, mas para trazê-los de volta organizaram 
um bloco de carnaval que os ia xingando de padeiro, padeira, padeiri-
nho. Hum... Sou cristão, mas já ia dizendo uma blasfêmia.

— Senhor Colomb, convenhamos também que nossos soberanos 
não se preocupavam muito com o povo passando fome.

— É, posso concordar, mas o senhor acha que se pode dar ao 
povo, de uma hora para outra, o direito de matar, haja vista o que 
fizeram em Saint-Étienne com o coitado do Berthéas?
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— Bem, não deviam matar o homem como um cachorro. Con-
tudo, há criminosos por natureza e há criminosos ocasionais. Há 
situações que criam criminosos. Se algum dia alguém nos explicar a 
semana do grande medo, que chegou no dia seguinte ao 14 de julho 
de 1789, vai ser ótimo. Mas nem Montesquieu conseguiria.

— Em todo caso, senhor João Batista, estou mais ou menos a par 
de suas opiniões. E também sei que o senhor é homem de muito res-
peito aqui nesta terra. Então vou lhe dizer uma coisa: o senhor entrou 
na Revolução como os outros entram para o convento, e com entu-
siasmo. Eu entrei com um pé atrás. Em todo caso, o senhor é um mo-
derado. Então, use das competências que lhe deram e lhe vão dar para 
evitar o pior, salvar alguns valores e também algumas vidas humanas.

— Puxa! O senhor ficou muito pessimista.

— Sei o que digo. A maior maldade da Constituição foi inventar 
a tal Constituição Civil do Clero. Jogaram por cima dos padres um 
problema de consciência. O clero — e o senhor sabe disso — estava 
a favor da Revolução. Repetiram à beça o mote lançado por um par 
da minha casta: “Foram os padrecos de meia-pataca que fizeram 
a Revolução”. Mas, com um clero cujos melhores representantes 
sentem-se na obrigação de se negar ao juramento, estão preparando 
a armadilha para que os padres comecem a brigar entre si: dividir 
para vencer, é isso que querem. Só não vê quem é cego. Com cole-
gas como o nojento Couthon, lá de Puy-de-Dôme, o senhor vai ver 
o que vai acontecer. É instalar a Assembleia Nacional Legislativa e 
abrir a torneira do ódio em cada sessão.

— O senhor não tem muito respeito pelos defeituosos, senhor 
Colomb.

— Não é por ele estar sem pernas que não quero vê-lo na minha 
presença, e sim porque é anticristão e não tem nenhum sentimento 
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de humanidade. Não tem jeito! Eu me esquento e um dia ainda hei 
de jogar na cara da gente dessa laia verdades que não vão me perdo-
ar. O melhor que eu faria era me exilar, mas escolhi ficar para defen-
der alguns valores essenciais, se for possível. Diga-me: como estão 
as coisas na sua freguesia, já que a minha mansão de Coin pertence 
ao município que o senhor administra?

— Ora, sou apenas o escrivão-secretário, não sou o prefeito.

— É verdade, mas já escolheram o senhor como coronel da guarda 
nacional, e como continua sendo o juiz de paz de Saint-Chamond, 
sei que seu nome consta na lista para o mesmo cargo em Marlhes. 
E, por certo, virão outras promoções.

— Para o senhor não há segredo. Então, já que sabe de tudo, não 
carece fazer o relatório dos três primeiros meses. Vou só relatar as 
atividades dos últimos dias. Parece-me que em Paris decretaram a 
lei marcial para conter a violência crescente. Aqui acontece mais ou 
menos a mesma coisa. Hoje, 23 de outubro — é por isso que eu es-
tava na prefeitura —, acabo de redigir nossa decisão municípal para 
requisitar guardas nacionais para dar uma batida e descobrir, custe 
o que custar, Lachaux e seu filho, ladrões e bandidos. Com dez por 
cento da população classificada como mendicante, o senhor imagina 
o exército que pode dar se alguém se coloca a liderá-los. O senhor 
conhece bem a história de Spartacus. Foi uma das coisas que guardei 
dos meus estudos no colégio de Saint-Sauveur. Pois hoje estamos 
quase na mesma situação.

— Queira Deus que não venha algum Pompeu para crucificá-los! 
Quando for declarada a guerra, não contra os escravos, mas contra 
os nobres e os padres (contra os burgueses também, cuidado, hein), 
trate de salvar bastantes deles e sua vida não terá sido inútil.

O pequeno Marcelino, com dois anos e meio, ali permaneceu, sem 

Começa a Assembleia Nacional Legislativa

LivroChampagnat 1.indd   35 29/08/16   17:49



36

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

dizer nada, como que seduzidos por essas frases que esvoaçavam 
sobre sua cabeça.

— Senhor de Colomb, está aqui meu último filho, não o último 
que nasceu, pois esse se foi há um ano. Juro-lhe, com a mão so-
bre essa cabecinha: posso ser o maior revolucionário, mas preferirei 
sempre uma vida humana a uma ideia.
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PPadre Allirot resolvera convidar os padres 
da região para um ágape fraterno, na festa da 
Apresentação de Maria no Templo.

No dia 21 de novembro, por volta do meio-
-dia, tinham chegado todos. O vigário Robert, 
o mais afastado, chegou a cavalo, e Jamon, de 
Saint-Genest, saudou-o com uma risada:

— Tenho a impressão de que as coisas me-
lhoram paulatinamente. Até dois anos antes, 
você vinha a pé. A Revolução traz vantagem 
até para quem volta atrás no juramento.

Robert não estava para brincadeira. Amar-
rou o cavalo, mas Allirot abriu a porteira de 
um pastinho:

— Solte o animal no pasto. O meu está na 
cocheira e agora vejo que os outros convida-
dos vieram a pé.

O cavalo entrou no cercado e relinchou de 
satisfação.

— Vou responder já, já às agressões do 
confrade — foi dizendo Robert, enquanto 
galgava os degraus que davam acesso à casa 
paroquial, onde Jamon, trocista, esperava o 
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troco. Vocês, que recebem a prebenda de cônego, mexem com a 
gente que vive da mísera côngrua de vigário. Claro que agora dá para 
viver um pouquinho mais folgado.

— Mais de acordo com a dignidade sacerdotal — emendou Jamon.

— Escute aqui. Vamos deixar de brincadeira. Falo sério. Tenho o 
senso de justiça e, quando concordei com a supressão dos jesuítas 
em 1762, foi porque o colégio deles em Tournon estava nos explo-
rando. Tenho muita consciência de que precisavam de recursos para 
tocar o colégio; não queria, de modo algum, estar na pele do ecô-
nomo deles, mas já que a minha paróquia dependia deles financeira-
mente, tinham que dar um jeito para eu poder viver honestamente. 
Não sou capuchinho; não fiz voto de mendicância. O operário tem 
direito ao salário. Então, se a Constituinte me vota um salário con-
digno, bato palmas para a Constituinte.

Padre Pradier, ex-vigário de Jonzieux, interveio à meia-voz:

— A mim, a Constituinte me corta a comida. Só posso dizer: 
Abaixo a Constituinte!

Padre Allirot achou que a conversa estava se animando demais:

— Por favor, prezados confrades, vão tomando seus lugares sem 
cerimônia e peçamos ao Senhor que nos abençoe e nos dê a sabe-
doria do diálogo durante este ágape. Se me permitirem, vou usar a 
fórmula que aprendi no seminário de Viviers: “Meu Deus, abençoai-
-nos; abençoai também esta comida; fazei com que não cometamos 
nenhuma falta enquanto a tomamos e que tudo sirva para a vossa 
glória. Obrigado, Senhor, por fazerdes o bem para nós, que tantas 
vezes vos temos ofendido”.

Acabada a oração, todos se sentaram. Será que Robert ia reco-
meçar? Pois era manifesto que tinha mais coisa a dizer; mas não, a 
conversa diluiu-se em banalidades.

Uma reunião de padres
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Parabenizaram o anfitrião pelo vinho tão bom quanto a bênção da 
mesa e mexeram com o seu sotaque da Gasconha.

— Ao falar disso — gracejou o jovem Linossier —, como é que 
você veio perder-se nestes morros? Talvez todos saibam, mas eu 
estou chegando agora.

Seguiu-se um breve silêncio. Linossier teve a impressão de se ter 
lambuzado. Allirot raspou a garganta, levantou-se, foi para a sala 
vizinha. Cada um falava algo com a mímica silenciosa, talvez: “gafe 
de novato”, “você estragou o dia”, “o Padre Allirot não gostou”, etc. 
Mas este voltou logo depois, com uma garrafa devidamente coberta 
pela poeira, de envelhecida:

— É um vinho de Rochemaure, que vocês irão apreciar. Chegou 
aqui comigo em 1771. Não é bem da minha terra, mas é perto. Eu 
sou de Vernoux e no meu Departamento de Ardèche — agora o 
nome é esse, mas é melhor dizer o nome antigo, Vivarais —, no 
meu departamento não dá só castanha, podem acreditar. Estão ima-
ginando que essa encenação é para fugir do assunto. Nada disso. O 
Padre Linossier fez uma pergunta e eu vou responder. Mas não te-
nho certeza se ele não sabe mais do que aparenta. Mocinho, quantos 
anos você tinha em 1771?

— Nove.

— Então é bem possível que, na sua terra de Planfoy, minha histó-
ria não tenha dado muito o que falar, mas em Saint-Genest, Jonzieux, 
Saint-Sauveur, devem ter comentado, e, apesar de nenhum de vocês 
ter-me feito perguntas indiscretas, tenho certeza de que vocês pen-
sam: “O Allirot quer subir, faz intrigas, deve ter as costas quentes...”. 
Não, não venham dizer que não. Não pretendo pulverizar os precon-
ceitos, mas talvez retificá-los um pouco. É verdade que, quando aqui 
cheguei, trouxe o escândalo comigo. No dia 25 de julho, um padre 
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nomeado pelo bispo de Puy era recebido solenemente pela popula-
ção, empossado como vigário segundo todas as formalidades.

— Três horas de cerimônia e tudo consignado em ata — falou 
Linossier, articulando bem.

— Por favor, não me interrompa, Padre Linossier, os confrades 
me esperam na curva. Por fim, concordo que a cerimônia de 25 
de julho não merecia reprovação. Acontece que chego no dia 27 
de julho e anuncio: agora sou o vigário. Aqui está o documento 
de minha nomeação para a paróquia de São Saturnino de Marlhes. 
Documento assinado pelo mui digno Antônio Luís Veuillet, reitor e 
administrador do colégio de Tournon. Como veem, precisei provar 
que estava no meu direito. Talvez eu tenha sido mais caluniado do 
que justificado. Mas existe justificativa. Quem nomeia o vigário de 
Marlhes é, em rodízio, o bispo de Puy e o reitor do colégio de Tour-
non. Agora era a vez do reitor de Tournon. Fui nomeado: não preju-
diquei ninguém. O senhor Paulo Lardon, o escrivão, conhecia bem 
as regras do jogo, mas tinha falado com os seus botões: se Tournon 
não se mexer, no espaço de um ano prescreve. Então, vamos bancar 
o quietinho. Acontece que Tournon se mexeu e o escrivão teve de 
baixar a cabeça.

— E consignar em ata — acrescentou Linossier.

— Queria apanhar, apanhou — emendou Jamon. E toca eu bater 
o sino, pegar estola e sobrepeliz, abrir e fechar o tabernáculo e subir 
ao púlpito e visitar a pia batismal e a sacristia, e assinar que “o hon-
rado Allirot pode gozar dos benefícios da citada paróquia de São 
Saturnino, tendo domicílio de direito, com usufruto e rendas, honra, 
precedência, prerrogativas e outros direitos inerentes”.

— Muito bem, Padre Jamon! Está bem por dentro do jargão dos 
mestres — interveio Robert.

Uma reunião de padres
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— É, acho que eu daria mais para escrivão do que para padre. 
Padre Allirot, não tenho nada a censurar, você exerce um direito 
com base em um contrato. Mas convenhamos que precisava uma 
Revoluçãozinha para colocar alguma ordem nessa floresta de direito 
escrito, direito consuetudinário, bulas pontifícias e patati-patatá. O 
senhor Robert confessa que subscreveu a saída dos jesuítas. Com 
os Oratorianos, que os substituiu em Tournon, continuam os pro-
blemas, enquanto leis cuidadosas não vierem sanar essas situações.

Chegou a vez do Padre Pradier:

— Eu estaria de acordo com você, Padre Jamon Ribeyre, se o 
homem fosse naturalmente bom, como dizia o nosso Jean-Jacques 
— Deus guarde a sua alma —, mas, infelizmente, é um dos dogmas 
novos que eu me recuso a aceitar. Que o governo, a Constituinte ou 
a Legislativa, os distritos delimitem melhor as paróquias geografica-
mente, muito bem; que determinem com mais precisão os níveis de 
autoridade, por exemplo, quem nomeia quem, para que não tenha-
mos outros 25 e 27 de julho de 1771, mais uma vez, muito bem. Mas 
a lei não é uma palavra mágica. Leis, existem as boas e as diabólicas, 
como essa da Constituição Civil do Clero. O Padre Linossier está 
bem a par do que penso. Julgou, com a alma e a consciência, poder 
ser eleito vigário de Jonzieux, onde o vigário sou eu. Vão requerer a 
ele que nomeie um coadjutor que tenha prestado o juramento, para 
ficar no lugar do Padre Peyrard, coadjutor meu. 

De que jeito viver em quatro na povoaçãozinha de Jonzieux? A 
verdade seja dita: os salários melhoraram, e o Padre Linossier é 
mão-aberta. O povo de Jonzieux é muito religioso. Contribuirá. Por 
ora, as autoridades distritais não querem complicação e toleram os 
dois sacerdócios. 
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Mas não me iludo. A Constituição se desvirtuou celeremente nes-
ses dois anos de experiência. Sabem que a Legislativa é, desde o 
início, muito antirreligiosa. Se não soubessem, eu poderia informar 
que o nosso distrito, que agora tem cara de mais manso, já estava na 
iminência de decretar sanções contra alguns de vocês. Mostraram-
-me a minuta: “O Diretório do distrito de Saint-Étienne é de parecer 
que se cassem os direitos de cidadãos ativos e se privem de suas 
pensões os vigários de Saint-Martin-en-Coailleux, Bourg-Argental, 
Saint-Apollinaire, Saint-Sauveur, Marlhes, Bourdigne, La Valla, que 
se negaram a ler a carta pastoral do bispo constitucional”. Estão 
vendo, aqui em nossa assembleia, com exceção do Padre Jamon e 
do Padre Linossier, ninguém pode sentir-se tranquilo. Aliás, posso 
afirmar que a situação do Padre Linossier não é mais confortável 
que a minha, porque as pessoas acham que é o intruso.

A atmosfera estava carregada. Linossier escolheu o momento para 
uma nota otimista:

— Tá bom, sou o intruso. Mas descobri que tive um predecessor! 
Padre Allirot, você também foi intruso em 1771, não foi?

— Esse Toninho não tem jeito. Tínhamos o mesmo nome. Agora 
vamos ter o mesmo apelido. Só mais uma palavrinha: embora seja 
eu, como o Padre Allirot, alguém que trouxe o escândalo consigo, 
quero anunciar-lhes um consolo. Meu irmão e meu tio me infor-
maram que ainda hoje em Saint-Étienne a câmara geral e a guarda 
nacional estão participando da procissão da promessa da cidade na 
igreja dos capuchinhos. Num caso desses, até Voltaire iria rezar. E 
eu, como o caçula, convido a todos para rezar pela Assembleia Na-
cional Legislativa que elegemos, para que só façam leis acertadas, 
para o bem da pátria e da religião.

Uma reunião de padres

LivroChampagnat 1.indd   43 29/08/16   17:49



44

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

Oportuníssima a intervenção: criou tal atmosfera de recolhimento 
que ninguém, nem Jamon, imaginou que aquilo virara reunião de 
crentes. Cada qual fez silêncio instintivamente.

No domingo seguinte, primeiro do Advento, Padre Allirot anun-
ciava: “De uns meses para cá, deram-se acontecimentos alegres e 
acontecimentos dolorosos. Rezemos pela saúde do rei, da rainha, do 
delfim. Rezemos também por nossos representantes reunidos em 
Paris em Assembleia Legislativa. Rezemos por nossos eleitos locais, 
que na semana finda tomaram a judiciosa decisão de proibir aos 
donos de botequins que vendam bebida e comida, aos domingos e 
dias santos, nas horas do serviço divino. Vejam como a lei inteligen-
te pode ajudar um grupo humano como o nosso a sentir-se unido 
perante o Criador. Os donos de botequins de Marlhes — posso 
afirmar de público — serão os primeiros a se alegrar com tal me-
dida. Conhecem eles a história de Maria Madalena, que ouvia Jesus 
enquanto a irmã preparava a comida e a bebida; Maria escolheu a 
melhor parte. Sim, agora eles e elas estão conosco e acredito que 
temos carradas de razão para cantar o Te Deum. Alguns podem ter 
pensado que os últimos acontecimentos tenham esfriado as relações 
entre as autoridades municipais e a minha pessoa. Se pensaram, não 
pensem mais. Peço ao senhor Champagnat, como reitor dos peni-
tentes, que entoe o Te Deum”.

João Batista não se fez de rogado. D. Maria Teresa, no lado das 
mulheres, havia tentado durante todo o sermão acalmar o nenê Mar-
celino, que já estava na fase de dentição. Mas quando ecoou o hino 
de louvor, sossegou como por encanto. A adoração coletiva de um 
povo de fé entrava a fundo em seu ser, como na África o ritmo entra 
na criança ainda no colo da mãe.
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MMaria Teresa acabava de servir a todos os 
de casa uma sopa grossa quentinha, que en-
chia a cozinha com um cheiro bom de repo-
lho e alho-poró.

— Então, João Batista, pode dar a notícia.

— Como quiser.

— Parece que o papai tem uma notícia boa. 
Até os mais esfomeados pararam.

— Se vocês param, eu também tenho que 
parar, e a sopa vai esfriar.

— Ela está quente pra chuchu. Você tem 
tempo de sobra pra dar a notícia — excla-
mou Maria Ana.

— A mãe falou “a notícia”. Não sei se é boa. 

Mas João Batista estava contente demais, 
não conseguia disfarçar.

— Então lá vai. Sabem que com as econo-
mias deu para comprar um trole?

— Ah! Já sei — exclamou João Pedro. — 
Vamos estrear. Ano novo, carruagem nova.

— Será que é essa a notícia? Estou pergun-
tando a todos.
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31 de dezembro de 1791

Em uníssono, todos responderam: “Éééé!” E Marcelino também 
batia palmas e parecia que falava alguma coisa.

Maria Ana, que lhe tinha dado umas colheradas, garantiu: “Ele 
também disse é”. Mas ninguém tinha ouvido.

— Está aí a metade da notícia, mas aonde é que a gente vai com 
o trole?

— Longe, muito longe — disse João Pedro.

— Certo! Então a gente sai e no meio do caminho vai comer 
“babets”. Maria Ana, não esqueça de levar azeite, vinagre e mostarda 
porque essas pinhas, sem tempero, fazem mal.

Todos riam da ideia estapafúrdia.

— Que nada! A gente vai visitar alguém.

Maria Teresa tomou a palavra:

— Acho que foi bom dar a notícia. Preparo uma sopa quente e 
agora vocês a deixam esfriar. Tomem a sopa e pensem, quem acabar 
primeiro levante o dedo para responder.

Foi uma verdadeira prova de corrida, e quem estava com mais 
fome, o João Bartolomeu, chegou primeiro.

— Já sei. A gente vai a Malcognière visitar o meu padrinho.

— Será isso mesmo, João Batista? — perguntou Maria Teresa.

— Não, não é... E daí? Desistem de adivinhar? Então vou dizer: 
vamos visitar a minha irmã gêmea.

— Gêmea? Que troço é esse? — perguntou João Pedro.

— Eu sei — disse Margarida Rosa. — É alguém que nasceu no 
mesmo dia. Ahn! Mas então a gente vai visitar a tia Madalena e o 
tio Carlos.

Todos batiam palmas, até o João Pedro, meio sem graça por não 
saber o que era gêmea. 
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— Mas, João Pedro, eu já tinha dito a você que eu era gêmeo com 
a Madalena. Eta cabecinha tonta!

— Eu estava pensando: a tia Madalena, a gente quase não vê. Eles 
já visitaram a gente, mas a gente nunca os visitou. Fica longe?

— Com o trole, calculo pelo menos duas horas. Mas olhe, não é 
todo dia de Ano Novo que eu teria a coragem de me aventurar pelas 
bandas do Tracol. Já em Marlhes estamos a quase três mil pés de al-
titude, mas antes de Coin vamos passar a três mil e trezentos. Talvez 
a neve esteja com a espessura de um pé. Mas neste ano o vento sul já 
dura dois dias, talvez mais um, porque já começa a lua nova. Então, 
amanhã, todos prontos para as nove e meia!

— Como todo domingo, não é?

— É, mas tem uma diferença: antes de sair tem que desejar “Feliz 
Ano Novo” a todos os tios e primos — falou Ana Maria, que até 
então não tugira nem mugira.

— Claro, isso não se dispensa. João Bartolomeu, você que apren-
deu a escrever mais ou menos com o professor Moine, pode fazer 
uma lista de todos os que devemos cumprimentar, organizar quem 
vai cumprimentar quem e explicar que todos não podem cumpri-
mentar a todos, mas domingo que vem a gente se encontra. No dia 
de Ano Novo, temos convite e vamos estrear o trole.

João Bartolomeu logo fez cara feia:

— Já calculou, mamãe? Só para escrever o meu nome, demorou 
três minutos. Para escrever vinte, vou ficar até meia-noite. Papai, 
você não quer fazer isso? Para você é brincadeira.

— Está certo. Então, pegue esse canivetinho e prepare uma pena 
de ganso, bem aparadinha, e em meia hora todo mundo pode ir dor-
mir. Já estou satisfeito, mas vocês continuem ceando.
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Maria Teresa estava esquentando a água.

— Vou fazer ovo quente. Querem mole ou duro?

Ana Maria pediu ao pai o relógio de bolso para anunciar:

— Bem molinho, um minuto. Quem quer de dois minutos? Agora 
os últimos, três minutos.

Enquanto isso, iam arrolando todos os parentes a cumprimentar 
antes da saída.

— Não esqueçam as tias freiras, coitadas, estão como passarinho 
assustado, se perguntando se vão deixá-las ficar no convento — 
lembrou Maria Teresa. 

— Digam a elas que vamos rezar para que tenham um ano feliz.

No dia seguinte, estavam todos a postos na hora marcada. O tem-
po estava fresquinho.

— Não sei se vai durar — dizia João Batista, ao atrelar o cavalo 
—, mas 1792 está começando bem. E cantarolou: “Prazer de amor 
só dura um instante”.

— Veja lá, hein! Cante coisa que também seus filhos possam can-
tar — sussurrou Maria Teresa, sentando-se na boleia, com o peque-
no Marcelino no colo.

— Está certo, mulher. Aliás, com você nunca sofri mágoa de amor. 
Mas gosto tanto dessa música! Posso assobiar?

31 de dezembro de 1791
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1792de

Felizano novo
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CChamusca, o pangaré de quatro anos, era 
capaz de trotar uns minutos, mas com a carga 
de nove pessoas não se podia exigir mais. Ele 
se comportou com muita valentia até Malcog-
nière, mas, depois de Dunerette, quando pre-
cisou subir a ladeira para Coin, todo mundo 
apeou porque o coitado não aguentava mais.

— Bartolomeu, pegue as rédeas. Vou dese-
jar “Feliz Ano Novo” ao senhor de Colomb 
e saber dele notícias de Paris. Vou num pé e 
volto no outro, e logo alcanço vocês. Deve 
ter chegado esses dias para as festas. Ele sabe 
bem onde fica Saint-Sauveur. Vai entender 
que não podemos parar se quisermos chegar 
a Lourbat pelo meio-dia.

As crianças andaram a pé a subida para 
Cortinaux e aí esperaram o pai. Quando che-
gou, depois de alguns minutos, ele estava 
com cara de poucos amigos, mas para não ter 
que satisfazer a curiosidade da mulher, disse 
ao Bartolomeu que continuasse a guiar, e foi 
sentar-se num banco traseiro para explicar, 
bastante descontraído, o que viam ao longo 
do caminho.
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— Agora vamos deixar a subida para Bruand. A pé seria o cami-
nho mais curto, mas de carruagem, não dá. De lá de cima, a gente 
teria uma vista bonita para o lado da cidade de Vienne, e até, quem 
sabe, por causa desse vento sul, a gente veria o Monte Branco.

— O Monte Branco fica longe?

— Olhe, aí por umas oitenta léguas, mas como é a parte mais alta 
dos Alpes, dá para ver bem quando o tempo está claro. Se a gente 
fosse mais longe, eu mostraria a vocês a pedra dos três bispos.

— Que bicho é esse?

— Uma pedra chata redonda que serve de marco entre três bis-
pados. Hoje em dia, nós e Saint-Sauveur pertencemos à diocese 
de Rhône-Loire, mas antes Marlhes era da diocese de Puy; Saint-
-Sauveur, da diocese de Vienne, e as freguesias de Saint-Genest e 
Graix eram da diocese de Lyon. Contam que antes, num tempo bem 
antigo, os bispos das três dioceses se reuniram para se banquetear e 
brindar nessa pedra, que era dos três ao mesmo tempo.

— Ah! Mas no dia 1º do ano, diz Ana Maria eu também gosto de 
comer e de brindar lá na titia.

Com esse papo, tinham chegado ao morro Tracol. Agora era só 
descida. O pai pediu que observassem a floresta de Taillard: “Aquele 
ponto culminante é o morro Pyfara, quase tão alto como as alturas do 
Pilat”. A estrada, com pouco macadame, era ainda cheia de curvas.

— Bartolomeu, puxe as rédeas para parar o cavalo. Vamos apear 
todos e andar este trechinho. E você puxa o Chamusca pelo cabresto.

Logo na frente, embarcaram de novo e atravessaram faceiros a 
freguesia de Saint-Sauveur.

— Feliz Ano Novo, João Batista! Como é, está indo pra frente lá 
na secretaria de Marlhes?
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— Feliz e próspero Ano Novo! Mas claro, está vendo que até 
contratei um cocheiro?

Maria Teresa sorria de satisfação, enquanto João Bartolomeu se 
endireitava orgulhoso.

— Já chegamos a Lourbat? — perguntou João Pedro.

— Ainda não, temos ainda que passar por Croix Verte. Lá, desa-
trelamos o Chamusca e vamos a pé.

Quando avistaram Lourbat, rapazes e meninas apostaram corrida 
para ver quem chegava primeiro para cumprimentar o tio, a tia, pri-
mos e primas. João Batista montou o Chamusca, levando nos ombros 
o Marcelino e na garupa a mulher. Foi uma entrada solene, aplaudida 
por todos os Chirat e, nem precisa dizer, pelos próprios filhos.

Fazia dezessete anos que Madalena tinha conhecido Carlos Chirat, 
durante a festa de casamento de João Batista. Com o casamento 
dela, os Chirat e os Champagnat faziam aliança por duplo parentes-
co. Conveniente para os dois lados: ambos lavradores-comerciantes, 
ambos com um dinheirinho razoável. Que mais poderiam querer os 
gêmeos? Além disso, Carlos era ponderado: poderia talvez acalmar 
o cunhado fogoso e o próprio irmão, Bartolomeu.

Os homens tomaram um lado da mesa, as mulheres, o outro. Ma-
dalena, quase sempre de pé, dando uma olhada no fogão.

João Batista, sempre farrista, começou com uma indireta:

— “Minha irmã teria feito bem em vir para o sermão do nosso 
pároco. Aí ela teria aprendido a religião.”

— O que é que ele está querendo dizer? — perguntou Madalena. 
— Ana Maria, quer me explicar?

— É que o padre disse que Madalena, não fazendo nada, fazia 
mais do que Marta, que estava fazendo tudo, e que ela havia ficado 
com o melhor pedaço.
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Maria Teresa ficou admirada: como é que a filha, em poucas pala-
vras, tinha explicado tão bem?! Até melhor do que ela.

Madalena virou-se para o mano:

— Filha tão prendada precisa casar com escrivão público ou pro-
fessor. Até lá, como você não é tão virtuoso como Jesus Cristo, 
tenho a impressão de que, para você, o melhor pedaço é esse chou-
riço. Se quiser manteiga, sirva-se na mesa.

Na banda dos homens, a conversa logo virou para as últimas notí-
cias. E foi João Batista quem começou.

— Passei na casa do nosso deputado para lhe apresentar os votos 
de feliz Ano Novo. Está em casa desde o Natal. Chegou de Paris e, 
diante do que acontece, torce o nariz. Como ele, estou começando 
a acreditar que a pior burrada da Constituinte foi nos haver impin-
gido a tal Constituição Civil do Clero. O teu mano e eu temos que 
aplicar a lei, mas isso nos empurra para um beco sem saída. Quando 
se mexe com gente inteligente como o Padre Linossier, de Jonzieux, 
tudo fica fácil, contudo...

Carlos Chirat interveio:

— É, contaram-me que os que não quisessem saber dos padres 
intrusos poderiam abrir uma capela particular e que o Diretório de 
Rhône-Loire acolheria o requerimento como de acordo com os Di-
reitos do Homem.

— É isso mesmo. Estamos pagando pra ver, porque agora Mar-
lhes tornou-se cantão e Jonzieux faz parte.

— Pois, quanto a mim, foi o professor da escola de Saint-Sauveur 
Bento Arnaud que me pôs a par da situação de nosso vigário Ro-
bert. Por enquanto, tudo tranquilo, mas lá por cima sabem o que 
ele pensa.
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— Como já recusou a ler a circular do bispo constitucional, des-
confio que, por esses dias, também vai anunciar no púlpito a retra-
tação do juramento à Constituição.

— Quem não é padre, como nós, precisa ficar de olho. Quem me 
informa de tudo é o vigário Linossier: ele é licenciado em Teologia 
e Direito. Para ele, o papa publicou mesmo um escrito para conde-
nar a Constituição Civil do Clero, mas, primeiro, ele chegou tarde e, 
segundo, o escrito estaria contra o que chamam de liberdades gali-
canas. Enquanto não for assinado pelo parlamento ou pelo rei, aqui 
na França não tem força de lei. O que está acontecendo é que alguns 
padres voltam atrás no juramento, enquanto outros são oportunistas 
para evitar o pior.

— Você acha que vai durar muito esse “evitar o pior”?

— É exatamente essa a preocupação de Colomb. Claro, ele re-
age como a turma dele, os aristocratas. Diz que a emigração está 
engrossando cada dia, a tal ponto que Luís XVI, que fracassou em 
junho, julgou acertado lançar um apelo aos emigrados para que vol-
tassem, sob pena de serem tratados como inimigos. Como você já 
bem imagina, a Legislativa não ia chegar atrasada. Parece que votou 
um decreto a vigorar a partir de hoje: os que estiverem em tropas 
fora do reino e não depuserem as armas até 1º de janeiro de 1792, 
estarão sujeitos à pena de morte.

— E o rei assinou?

— Não, aí é que está o problema. O rei tem o direito de veto 
e vetou. Vetou também o decreto contra os padres. Parece que a 
moderação do nosso Diretório de Rhône-Loire é bem diferente da 
Legislativa, que vai logo aos extremos. No final de novembro, arru-
maram um decreto que decidia que os padres que não tiverem jura-
do a Constituição Civil do Clero, sem restrições, perderão a pensão 

Feliz ano novo de 1792
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e serão suspeitos de revolta contra a lei e de más intenções contra a 
pátria. Colomb também disse — e tem tudo para estar bem infor-
mado — que “em caso de reincidência, poderia haver prisão de dois 
anos”. E citou a palavra de um dos bispos — ainda há alguns na 
Legislativa — ao falar dessa assembleia: “Não cria leis para punir os 
crimes, pelo contrário, cria crimes pelas leis que faz”.

— E é mesmo, pois agora, segundo a lei, é crime um padre ser fiel 
aos compromissos. Então, por que é que você e meu irmão embar-
caram nessa?

— Mas é como digo. Aqui na região somos moderados. Dia virá 
em que a França terá a palavra. Aqui na região, rezamos pela saúde 
do rei, cantamos o Te Deum quando há acontecimento de bom 
augúrio, a câmara municipal de Saint-Étienne vai à procissão de 21 
de novembro. Os exaltados de Paris hão de ver que não vamos atrás 
deles, que a França rural quer a mudança, mas não qualquer uma. 

— Tenhamos esperança e, enquanto aguardamos, bebamos à saú-
de do Ano Novo. Gostaria de ser otimista. Faço votos de que os 
responsáveis municipais seus e os nossos conservem o amor ao rei 
e à religião. Deus nos ouça.

— Que nos livre dos excessos de 1789, 90 e 91.

— Ei, as mulheres aí, diz Champagnat, já ouviram que bebemos à 
saúde do Ano Novo?

— Esse aí é o filho mais novo? Pergunta Carlos Chirat.

— O segundo mais novo; o primeiro faleceu há menos de um ano.

— Parece fortinho.

— Tução, Marcelino.

— Tução, papá.

— O que é que ele diz?
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—  Outro dia seu irmão Bartolomeu falou a palavra “constitui-
ção”. Ele gostou. E repetiu: tução. E vive repetindo.

— Desse jeito vai ser um autêntico revolucionário.

Maria Teresa nada dissera. Passava o bolo. Chegou exatamente na 
hora de aparar a peteca.

— Quando ele entender o que é ter um pai revolucionário, aí vai 
ver se tem um jeito de ser também. 

Carlos Chirat não ligava muito:

— Você sabe, Maria Teresa, tal pai, tal filho.

E ela, enquanto retoma o xale:

— Olha, Carlos, há um provérbio para cada situação. Para as fa-
mílias, acontece o mesmo que para o tempo: os dias se sucedem, 
mas não se parecem. Acabei de dar uma saidinha. Está começando 
o vento nordeste frio. Que não traga neve! Meus filhos, está na hora 
de pensar na volta.

Feliz ano novo de 1792
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JJoão Batista, depois da missa, esperava debai-
xo da sacada os colegas da câmara municipal.

— Vamos logo ao Boteco do Comércio vi-
rar um copinho, porque esse ano foi Páscoa 
com bênção do fogo.

Estavam presentes Bartolomeu Chirat, 
o prefeito Courbon de La Faye, Sirvanton, 
Rouchon, Jabrin, Bergeron, Gereys, Planchet 
e Reboud.

Quando se sentaram, Sirvanton perguntou:

— Entenderam o que quis dizer o vigário 
sobre a retratação do juramento? Reboud, 
você que chega de Saint-Étienne, quais são 
as últimas?

— Você ouviu tão bem quanto eu. O vigário 
disse que talvez deva voltar atrás no juramen-
to, mesmo que o tenha feito com muita reser-
va, para obedecer às últimas diretivas do papa.

— Veja bem — atalhou Champagnat —, 
alguns temerários queriam que todos os jura-
mentos com reservas fossem considerados nu-
los. Para eles, reserva ou recusa dá na mesma.
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— A novidade — retrucou Reboud — é a seguinte: parece que o 
papa exige a retratação sob pena de excomunhão. Se o nosso vigário 
for excomungado, vamos aonde?

— Ponham-se no lugar dos padres. A Legislativa torna-se cada 
vez mais intolerante contra aqueles que não fizeram o juramento ou 
contra os que o fizeram com reserva. O papa, por sua vez, também 
vai apertando. 

Foi um murmúrio geral:

— Ah, concordo. E também uma burrada.

— Por causa dela, os que queriam a Revolução viram contra ver 
você no lugar dos padres. A Legislativa está cada vez mais imperti-
nente, a gente gostaria de fazer tudo pelo melhor, mas o que é que 
se pode fazer contra essa rosca que aperta cada vez mais?

Champagnat, atualizado pelo Colomb, começou a explicar a ame-
aça de guerra:

— Não tenho muita admiração pelos aristocratas, mas o senhor 
de Colomb de Gast é judicioso e homem de respeito. Para as festas, 
sempre volta de Paris, e, vou dizer, cada vez mais pessimista. Desde 
que o rei tentou escapar no mês de junho passado, há agitadores que 
recebem dinheiro para semear o pânico ao primeiro sinal. Também 
parece que é verdade que os austríacos estão concentrados na fron-
teira para proteger Maria Antonieta, se precisar. Os emigrados estão 
prontos para ajudá-los, porque são sistematicamente antirrevolu-
cionários. Também há padres emigrados, mas, afinal de contas, os 
padres de hoje não são Templários nem Cavaleiros de Malta. Então, 
deixem de amolar os padres, pois se cortam a comida a quem não 
fez o juramento, eles terão que ser padres no estrangeiro ou ficar na 
França como camponeses.

— Ou como mestres de primeiras letras.
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—Seria uma ótima ideia, porque, aqui na câmara, quem é que sabe 
redigir uma deliberação, além de Champagnat?

— Mas, voltando ao assunto, Champagnat, você acredita nessa 
guerra?

— Parece que ela pode vir e o papa não seria muito contra, porque 
restabeleceria a ordem.

— E seríamos bestas de guerrear contra o papa?

— Ou o papa guerrear contra nós? Cada ideia tenebrosa que 
vocês têm!

— Olhem — disse Champagnat muito sério —, a nossa sorte é es-
tarmos longe das fronteiras. Há quantos séculos mesmo que nossa 
região não tem mais guerra?

— Acho que desde o tempo das guerras de religião com essas por-
carias de barão de Adrets ou Coligny, que vieram sitiar Saint-Étienne 
e depois levaram no coco, mais que saco de pancada, nos arredores 
de Tarentaise.

Jabrin não tinha falado, mas estivera atento a tudo e em seu inte-
rior crescia cada vez mais a chama do patriotismo:

— Aqueles não eram estrangeiros. Estavam numa guerra civil. 
Alto lá, que se eu vir os austríacos subindo de Riotord, as lebres e as 
rolinhas podem ficar sossegadas, porque saberei onde tacar chumbo.

— E se vierem por Saint-Genest?

— Ficaremos de tocaia na Pedra de São Martinho e os afogaremos 
no Semène.

— Estão avacalhando, mas Deus queira que nada aconteça, por-
que o aprendiz de feiticeiro se dá mal.

Champagnat estava concentrado para um de seus grandes lances:

—A guerra civil é tão possível hoje como há dois séculos. Por 

Páscoa de 1792
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enquanto, há uma barreira que me tranquiliza, e foi o ato mais ajui-
zado da Constituição: o veto do rei. É a salvaguarda da Constituição. 
Enquanto essa tranca aguentar, dá para ir levando. Do contrário, 
estaremos à mercê dos cabecilhas, e nem a Legislativa terá liberdade 
para fazer as leis de que necessitamos.

Jabrin, dessa vez, ficara abalado:

— Não seria melhor a gente pedir demissão?

Champagnat, como o mais eloquente, tranquilizou os colegas:

— Manifestei-lhes minhas apreensões e também os motivos de 
ter confiança. Se vamos embora, quem virá em nosso lugar? Gente 
melhor ou gente pior? Nossa câmara nasceu com a Constituinte. 
Não topa as intransigências da Legislativa. Quem nos substituir es-
tará nascendo com a Legislativa, quer dizer, com a cabeça inchada 
das novas ideias. Jovens, afinal! Basta ver o rapazote do meu primo 
em Jonzieux.

— O João Pedro?

— Pois é, vão ver só!
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DDomingo, 26 de agosto de 1792, era o dia 
marcado em que os cidadãos que tivessem o 
direito de votar viriam à missa das dez, de-
pois das mulheres e crianças, que teriam a 
missa às sete da manhã. Os cidadãos de Jon-
zieux teriam a missa às nove e deveriam estar 
em Marlhes às onze.

Era a hora da realização das eleições primá-
rias para a Convenção, no interior da igreja 
de Marlhes. Já desde as nove, muitos homens 
estavam pelos botequins da praça. O sol co-
meçava a esquentar e os espíritos a agonizar.

Um grupo destacava-se pela animação. 
Nele, vários vereadores: Sirvanton, Large-
ron, Jabrin e Gereys.

— Champagnat não veio ainda? — per-
guntou Gereys.

— Claro que veio. Prepara as cédulas, as pe-
nas de ganso e os apetrechos todos para a elei-
ção. O que penso mesmo é que haverá muito 
menos eleitores do que em 1789 e 1791, por-
que o povo está com a impressão de que a coi-
sa está cada vez pior, pelas notícias que correm. 
E vá entender. Votamos para a Constituinte...

LivroChampagnat 1.indd   64 29/08/16   17:49



65

Era Jabrin com a palavra. Baixinho, de ombros largos, com um 
tique nervoso que procurava disfarçar ficando de perfil para os da 
roda. Gereys interrompeu-o:

— Votamos para a Constituinte coisa nenhuma; votamos foi para 
os Estados Gerais, como dependentes do bailio de Bourg-Argental: 
uns cem eleitos, se estou bem lembrado. Entre eles selecionaram 
uns trinta, que foram a Montbrison, onde já estavam uns duzentos, 
e eles todos iam votar.

— Pois olha — disse Jabrin —, é a primeira vez que me explicam 
direito. Bem que imaginava que não éramos grande coisa nesse oco 
de montanha, mas agora estou vendo que o domínio do bailio de 
Montbrison é dez vezes mais importante que o nosso.

— Mais ou menos. Isso é natural. Olham a superfície e a popula-
ção. Mas, retomando o fio, lá em Montbrison continuaram a selecio-
nar e a fina-flor é que foi delegada aos Estados Gerais, em Versalhes. 
Acontece que para ser eleito precisava ter instrução e prestígio. As-
sim, os roceiros de Marlhes ficaram a ver navios. Para nos represen-
tar, elegeram um marquês e três burgueses: um de Bourg-Argental, 
um de Montbrison e um advogado de Lyon.

— Então isso não era a Assembleia Constituinte?

— Não, eram só os Estados Gerais, como tinha havido antiga-
mente. Os últimos tinham sido no tempo ainda antes de São Régis.

— Puxa vida!

— Foram esses Estados Gerais que resolveram não se reunir à 
toa. Não quiseram mais um rei absoluto, mas um rei que governasse 
conforme uma constituição — um regulamento, se quiser. Foi por 
isso que se chamou de Constituinte.

— Nunca me tinham explicado.

— Depois veio a Legislativa. Foi aí que votamos — quer dizer, eu 

Eleições primárias para a Convenção
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votei — para o Colomb de Gast. Essa nova assembleia devia fazer 
leis: lex, legis quer dizer lei.

— Mas dizem por aí que ela está acabando com tudo. E agora vão 
trocar por outra?

— Não é bem assim. Mas quase. Agora estão dizendo: “O troço 
não pode continuar. Precisa fazer uma revisão geral e, para isso, 
nova assembleia, cuja primeira tarefa será rever a Constituição”.

— Tão cedo!

— Pois é, a ideia desses bandidos, alguns são isso mesmo, é livrar-
-se do rei, que está resistindo mais do que imaginavam. Desgraçados!

— Matar o rei?

— Pelo que diz Colomb, tem gente capaz disso. E a nova assem-
bleia se chamará Convenção.

— Mais uma palavra para guardar.

— É uma palavra americana. Acontece que os americanos fize-
ram uma Revolução contra os ingleses, enquanto nós, acho que 
fazemos a Revolução contra os melhores franceses. Quem vai ga-
nhar são os canalhas.

— Parece. Faz dois anos, um ano, os que entendiam alguma coisa 
de Versalhes ou Paris falavam do rei como da bondade em pessoa, 
exatamente o contrário de seu pai.

— Você quer dizer o avô; Luís XV era o avô de Luís XVI.

— Isso mesmo, troco agora as bolas. Vai ver que quem atrapalha 
Luís XVI é a mulher dele.

Gereys desconfiou que falava demais. Respondeu com o polegar 
na direção de Bergeron.

— Pergunte ao leitor assíduo da Feuille d ‘Avis et Variétés. Está com 
as ideias avançadas do diário. Pode informar.
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Bergeron, pego de surpresa com a provocação, resmungou:

— Sei lá! Diz o diário que os austríacos nos querem atacar, por 
causa de Maria Antonieta. 

Sirvanton, atento até agora, quis mostrar que, mesmo fora da po-
voação, estava a par:

— Que história é essa de veto?

Gereys tomou de novo a palavra, pois Sirvanton tinha se virado 
para ele:

— Veto é uma palavra latina que significa recuso. O rei se recusa a 
assinar os decretos contra os padres não juramentados.

— Mas é lógico. Querem pensar o quê? Domingo passado, quan-
do o vigário nos exortava a votar bem, a gente sentia que ele estava 
sendo pressionado.

— E com razão, interveio Bergeron. Se leio nos jornais, não é para 
que façam a minha cabeça, como parece estar pensando Gereys; é 
para ficar por dentro. Não é toda gente que tem aristocrata para 
informar — desculpe Gereys, não é por maldade. Desejo informar 
que a Legislativa, em maio, tinha votado um decreto que condenava 
à deportação os padres que não tivessem prestado o juramento. À 
deportação, entenderam?

— À deportação?

— À deportação para a África, para a América: Senegal ou Guia-
na, como os condenados.

— Não é possível. Então o Padre Pradier, de Jonzieux, arrisca...

— Não só ele, mas ainda o Allirot ou o Robert de Saint-Sauveur, 
visto que apuseram reservas ao juramento. Juraram assim, por 
exemplo: “Juro fidelidade à Constituição Civil do Clero, com ex-
ceção formal do que for da alçada da Igreja, porque tenho o firme 
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propósito de nada fazer contra a minha consciência e a minha fé”. O 
vigário Dervieux, de Saint-Chamond, fez isso. Eu sei porque tenho 
um cunhado vereador, e esse padre mandou que constasse o texto 
nos anais da câmara. Pois o decreto da Legislativa queria considerar 
nulos todos os juramentos desse tipo.

— E esses padres, também eles estariam sujeitos à deportação?

— Como condenados, marcados para morrer de febre em menos 
de cinco anos.

— Mas não pode. Isso é um país de doidos.

— É. Está previsto: se forem denunciados por vinte dedos-duros, 
os caras estão fritos. Tem mais: se aprontarem, basta um dedo-duro.

— E isso é para valer?

— Estamos numa canoa furada. Quem está tapando os furos é só o 
rei com o direito de veto. Em Saint-Chamond, alguém vindo de Paris 
contou que o rei resiste, mas cada vez mais vaiam diante do palácio.

— Quem são? 

— É fácil saber. Veja quantos mendigos há em Marlhes. No con-
junto não são maus. Mas reúna todos eles numa grande cidade. Jun-
te a eles todos os envolvidos em condenação, a malandragem, em 
suma. Encha a pança deles e ordene: “Agora, toca todo mundo para 
o Louvre para gritar: Abaixo a Madame Veto!”

— Madame Veto é a austríaca?

— É. Alguns chegam a se infiltrar pelo interior do palácio por-
que sabem que o rei é bonachão, não vai mandar descer o cacete, 
e berram: “Assine os decretos contra os padrecos, os decretos, os 
decretos...”. Uma vez, vá lá, mas a toda hora!

— É como a bagunça que aprontam quando dois velhos se casam 
de novo.
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— Sim, mas é só uma noite. E lá em Paris dura semanas, meses. 
A tal ponto que, em 22 de julho, assim me disseram, o rei lançou 
uma declaração ao país queixando-se da violação de seu domicílio. 
Ainda bem que estamos numa região pacata: o diretório de nosso 
departamento e o do nosso distrito de Saint-Étienne aprovaram o 
proceder do rei.

Naquele momento alguém muito atento virou o rosto. Era o se-
nhor Courbon de La Faye.

— Desculpe, estávamos tão entretidos que nem vimos o senhor.

— Mais ou menos como os discípulos de Emaús — disse Cour-
bon, prazenteiro. — Infelizmente, não sou o Cristo e não trago a 
boa-nova. Vocês estão atrasados quinze dias. O meu primo de Saint-
-Genest, Courbon Saint-Genest, voltou de Paris na semana passada. 
Desde 10 de agosto, o rei está preso.

— Tiveram a coragem!

— Bandidos! Bem que eu falava — disse Gereys.

— Isso mesmo. A Legislativa está ultrapassada e acho que Co-
lomb de Gast vai logo voltar para a mansão de Coin, porque não há 
mais nada a fazer.

— Assim, tão de repente?

— A bem dizer, no final de julho, o exército coligado mandou um 
ultimato à França.

— Os austríacos?

— Mais os prussianos, e o chefe é o duque de Brunswick. Amea-
çava Paris com a intervenção armada e subversão total se houvesse 
o mínimo ultraje à família real.

— Agora essa! É burrice! Só complica tudo — falou Bergeron.

— Concordo, porque foi aí que o rei não conseguiu mais tapar 
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os furos da canoa de que você falava. Na própria noite do ultimato, 
constituiu-se uma comuna dos insurretos de uns trezentos mem-
bros, e no dia seguinte foram instalar-se no Hotel-de-Ville, o paço 
municipal de lá. São eles que estão governando Paris. Muito me ad-
mira vocês não saberem de nada, porque em Saint-Étienne disse-
ram-me que tinham mandado incontinenti um estafeta a cavalo a 
toda pressa, e eles sabiam desde o dia 13. A Legislativa se submeteu. 
Em 10 de agosto, declararam o rei suspenso e, por conseguinte, os 
decretos a que se opusera teriam pronta força executória. No dia 17, 
constituíram um Tribunal criminal extraordinário e agora vão catar 
os padres, os aristocratas, e daqui a pouco é a guerra com a Europa 
inteira, porque os outros reis não vão ficar quietos. 

Sirvanton intervém: 

— Já vai tocar o terceiro sinal para a missa. Antes de entrar, me 
diga, senhor Courbon, para quem é melhor votar?

— Acho que o menos pior talvez seja Champagnat. Não vão di-
zer a ele que falei isso. Vocês o conhecem: ambicioso, mas homem 
de bem. No período imediato em que vamos passar, sabe Deus 
por que vicissitudes, talvez ele seja capaz de reduzir as proporções 
do mal.

A missa iniciou com o Veni Creator, mas não havia entusiasmo. 
A notícia que Courbon dera ao grupinho já devia ter se espalhado, 
porque o ar era de pânico. No sermão, Padre Allirot fez vaga alusão 
aos graves acontecimentos recentes e incitou a votar bem:

— A Legislativa devia fazer leis boas. Lamentavelmente, talvez 
soubeste o que não sabíamos na semana passada. É triste demais 
para acreditar. Quanto a mim, rezai para que eu busque a vontade 
de Deus, e mais a salvação da alma do que do corpo. O único mo-
tivo de um padre não sair para o estrangeiro é o conforto espiritual 

LivroChampagnat 1.indd   70 29/08/16   17:49



71

Eleições primárias para a Convenção

dos paroquianos. Acabamos de fazer, ainda neste ano, a procissão 
de 15 de agosto. Que a Virgem, nossa padroeira, não deixe que seja 
a última vez. O voto que ireis depositar na urna daqui a pouco é só 
uma gota d’água no oceano da França. Mesmo assim é importante. 
Votai segundo a consciência, para que a liberdade, tão badalada há 
três anos, não se transforme em escravidão.

Finda a missa, procedeu-se à eleição. O vigário Linossier fazia-se 
presente. Cochichavam entre si a respeito do intruso, alguns bas-
tante alto para serem ouvidos. Ele procurava mostrar-se tranquilo. 
Aliás, foi escolhido para secretário, e Champagnat para presidente 
da mesa apuradora.

Muitos homens tinham sumido com uma desculpa barata: “Tenho 
ainda uma hora de estrada. A mulher vai brigar comigo se eu chegar 
depois do meio-dia”.

De modo que alguns não resistiram a lançar a Champagnat a re-
flexão doce-amarga: 

— Está vendo o que sobrou? 

Caberiam folgados na capela dos penitentes, mesmo com os de 
Jonzieux; em todos bate a preguiça quando se trata de comparecer à 
sua bendita convenção.

A maioria votava fazendo um X porque não sabia assinar o nome.

Quem estava na mesa apuradora teve de anunciar muitas vezes 
o nome de Champagnat. O mais votado desde a primeira cédula. 
Também foi eleito o cunhado, Bartolomeu Chirat. E mais quatro. 
Iriam a Saint-Étienne no início de setembro para eleger quinze 
deputados, representantes do departamento de Rhône-Loire à 
convenção.

Quando João Batista chegou a Rosey acompanhado, de novo, por 
Bartolomeu, anunciou despretensiosamente: “Fomos nomeados 
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eleitores. Iremos a Saint-Étienne no começo de setembro para ele-
ger os deputados à Convenção. Desculpe o atraso”.

Apesar da vitória, parecia de mau humor. A mana freira tinha 
vindo morar em Rosey, trazendo com ela o tear para ganhar a 
vida. Havia mais dois na casa. As mulheres podiam fazer rodízio 
nos teares.
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AA semana seguinte foi um inferno. No dia 
26 de agosto de 1792, domingo: ponto de 
partida de uma perseguição atroz. Os padres 
ficaram sabendo que tinham quinze dias para 
fugir para o estrangeiro, sob pena de serem 
deportados para a Guiana. Trinta mil iam co-
meçar o exílio.

Para descobrir vocações de dedos-duros, 
incentivavam-se os clubes revolucionários 
em toda a França.

No dia 1° de setembro, sábado, Allirot foi 
encontrar-se com Colomb, que voltara apres-
sadamente.

— Senhor Colomb, pode bem imaginar o 
que me trouxe ao senhor. Só tenho uma se-
mana para me decidir. Que acha que devo fa-
zer? Antes de mais nada, acha que exageram 
no que contam?

— Exageram nada. Paris, indubitavelmen-
te, está na frente com a comuna de insurre-
tos, que agora faz o que bem entende. Mas a 
Assembleia Legislativa, de que eu tinha ver-
gonha de fazer parte, antes de dissolver-se, 
parece que quer estragar tudo o que puder. 
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Não adiantava eu ficar por mais tempo. Todos os decretos têm 
votação garantida: éramos um punhadinho a fazer oposição, e, evi-
dente, sob os apupos da maldita comuna. “Liberdade”, quantos 
crimes se cometem em teu nome! Puseram à venda todos os palá-
cios episcopais, requisitaram todos os objetos de bronze das igre-
jas para fabricar canhões. Logo mais você vai saber que não é mais 
de sua competência dar certidão de nascimento, de casamento, de 
óbito. Agora é legal o casamento dos divorciados, como também 
o das pessoas consagradas pelo sacerdócio ou pelos votos. Vindo 
para cá, passei por Nevers, onde está a minha família. É uma tris-
teza. Um infame antigo oratoriano, chamado Fouché, já age como 
se fosse o dono inconteste da situação para fazer sumir qualquer 
ideia de Deus, de vida futura. Laiciza os cemitérios. Quando pu-
der, vai atacar a Igreja.

— Mas como chegaram a esse ponto?

— Impossível entender. Se não sabe o que são os clubes, saiba que 
são o instrumento do diabo em pessoa. Se no começo a Legislativa 
me era odiosa por causa de uns cem perigosos demagogos — exa-
tamente 136 — que se reuniram no antigo convento dos dominica-
nos de Saint-Jacques (daí se chamarem jacobinos), eu me consolava 
que seriam sempre minoritários em relação ao grupo dos Feuillants, 
duas vezes mais numerosos. 

O grande mal veio da maioria sem ideias nem vontade — uns 300 
—, que foram manobrados pelos jacobinos e pela pressão popular. 
Baixaram, baixaram muito. Depois de uma votação, já tem de votar 
a questão seguinte, senão a gente vai ser enforcado. É incrível. Não 
é possível saber onde fica a verdade. Nunca os oradores romanos 
foram tão vivos para defender um lado ou o outro. Sofismas e nada 
mais. Há até gente fina, como o padre secular Grégoire, que me pa-
rece profundamente honesto, mas também entranhadamente con-

Agosto-setembro de 1792
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victo do acerto da Constituição Civil do Clero. Jacobinos todos, em 
último grau. Como o nosso Linossier aqui em Jonzieux. O Grégoire 
dá o pescoço para testemunhar Jesus Cristo, mas, do mesmo modo, 
pede a cabeça do rei. Exagera, porque é homem sincero e bom, mas 
acho que esse não muda mais.

— Então vai mesmo haver carnificina?

— Vai não, já está. E sabe lá Deus se, após devorar os cristãos, os 
leões não se estraçalharão uns aos outros.

— As previsões não me interessam. Preciso é tomar uma decisão, 
mais o coadjutor. Acho que o Robert está com o mesmo caso de 
consciência.Temos de prestar o novo juramento. Será que é lícito?

— Eu me fiz a mesma pergunta desde a hora em que o texto 
foi votado na assembleia. Primeira impressão minha: vocês estavam 
perdidos e iam fugir todos. Mas aconselharam-me a consultar o pa-
recer do superior de Saint-Sulpice, Padre Émery.

— E daí?

— Ele acha que um padre pode prestar o novo juramento e 
raciocina do modo seguinte: os fiéis necessitam da presença dos 
ministros dos sacramentos. Logo, é um mal menor prestar o ju-
ramento, pois é possível interpretá-lo apenas como fidelidade à 
nação: “Juro ser fiel à nação, manter, no que estiver a meu alcance, 
a liberdade...”

— Dez vezes mais que eles.

— “...a igualdade...”

— Assim fosse.

— “... a segurança das pessoas e das propriedades...”

— Pouca vergonha! Obrigam-nos a dizer isso, enquanto nos mas-
sacram como ovelhas no matadouro.
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— “... e morrer, se preciso for, pelo cumprimento da lei”. Como 
me dizia o Padre Émery, a palavra lei designa a Constituição Civil do 
Clero, junto com todas as injustiças e crimes que gerou, mas pode 
ser interpretada de modo mais amplo e ser considerada como as 
determinações tomadas pela administração de um país para o bem 
dos administrados.

— Bom, se o ponderado Padre Émery acha que podemos prestar 
juramento, vou prestá-lo e ficar com o meu povo.

— “Povo”, mais uma palavra que, para definir, é tão difícil como 
“liberdade”. Um exemplo: o canalha que governa a Comuna de Pa-
ris — chama-se Manuel — queria proibir a procissão de Corpo de 
Deus. Pois bem, aprendeu. Por pouco teria a mesma sina de Luís 
XVI. Foi obrigado a largar mão.

— Em todo caso, acho que não tenho nada a temer do meu povo 
de Marlhes.

Ao voltar, o Padre Allirot passou por Rosey e foi cumprimentar a 
família Champagnat. João Batista se aprontava para descer a Saint-
-Étienne com o cunhado Bartolomeu.

— Confio que vocês mandem a Paris deputados que constituam 
uma convenção melhor do que a Legislativa, que termina o mandato 
com uma guerra e a expulsão dos padres. Aconteça o que acontecer, 
aguardarei que vocês voltem, antes de prestar o novo juramento de 
“liberdade-igualdade”. Boa desculpa para não me precipitar. Aguar-
darei a volta dos vereadores mais prestigiados.

— Não zombe, padre, e não precisa ter inveja. Nós também es-
taremos vigiados e teremos de prestar contas aos homens antes 
de prestá-las a Deus. Sabia que, faz quinze dias, tenho mais um tí-
tulo? Comissário de distrito. Não sei se isso dá dinheiro, mas vai 
trazer mais ódio do que amizade, sobretudo por causa da guerra 
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que nos puseram nas costas. A primeira tarefa desabou por cima 
de mim pelo dia 26 de agosto, quando as apurações me apontaram 
e ao Bartolomeu como eleitores dos deputados à convenção. Pre-
cisava arranjar quatro voluntários para o exército do sul. Precisava 
“elegê-los”, diziam. Conseguimos “eleger” quatro, que aceitaram. 
Acontece que, logo depois, o procurador-síndico pedia ainda que eu 
“elegesse” um homem em cada dez para o que chamam de plantão, 
isto é, uma reserva a que recorreriam quando precisassem de solda-
dos. Aí ninguém aceitou, e é compreensível. Estariam dispostos a 
se levantar em massa para salvar a pátria, mas não a ser dizimados 
sem glória. Favas contadas, quando eu chegar a Saint-Étienne, vou 
haver-me com o procurador-síndico. Já começo mal. O que fazer? 
A sorte está lançada.

A senhora Champagnat não dava palpite. Ajudava o marido a abo-
toar o gibão, enquanto João Bartolomeu tinha passado a raspadeira 
nos dois cavalos que agora já estavam encilhados.

Marcelino, perto do fogão, dava passinhos curtos e rápidos, mas 
sem espalhafato.

— Cresce depressa — disse o padre. — Vai ficar grande como 
o pai.

— Ou maior — retrucou este. — Para ser oficial de cavalaria, 
precisa ficar com cinco pés e seis polegadas.

— Oficial de cavalaria! Que nada, Marcelino, acho que você vai 
ficar no meu lugar.

—Reze a Ave-Maria para o padre — interveio a mãe.

Custou, mas deu conta. Atrapalhou-se um pouco com “o fruto do 
vosso ventre” e com a “nó cadores”, mas até que estava bem para 
quem só tinha três anos e meio.
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Allirot estava admirado, mas a tia freira garantiu que, às vezes, ele 
rezava mais bonito. Diga de novo: “nós pecadores”. E ele, certinho: 
“nós pecadores”.

— Isso mesmo — disse o padre. — Reze muitas vezes essa oração 
pelo papai, pelo titio e pelo padre aqui também.

— Sim.

— A gente diz: Sim, senhor padre.

— Sim, senhor padre. 
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QQuando João Batista e Bartolomeu che-
garam a Saint-Étienne, apearam na Pousada 
Águia de Ouro.

 Os dias ficavam curtos e a noite já caia. 
Queriam mais era dormir. Até que não eram 
mal pagos pela viagem: três libras por dia 
perdido. Ainda bem, porque as eleições iriam 
demorar bastante. A pousada havia sido re-
comendada por Bergeron, que viajava muito 
pela região para tocar seus negócios de fitas e 
tecidos: empreitada que dava escoamento às 
fábricas de Dugas, em Saint-Chamond, e de 
Ardisson, em Saint-Étienne.

Como ocupavam duas camas no mesmo 
quarto, bateram papo algum tempo antes de 
pegar no sono.

— Eu gostaria de saber porque é que es-
colheram Saint-Étienne para essa eleição — 
começou Bartolomeu. — No meu parecer, 
para reparar a injustiça que cometeram três 
anos antes.

— Pensar que eram sedes de bailio: 
Montbrison, que talvez tenha quatro mil 
habitantes, Bourg-Argental, que chega a 
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mil. Dizer que Saint-Étienne, com quinze mil, não tinha direito a 
nada, é inacreditável.

— Sim, e o que dizer de Lyon, que é muito mais importante?

— Ah! Mas Paris anda desconfiada de Lyon, e nossos governantes 
de hoje talvez receiem um levante dos partidários do rei; quem sabe, 
com o apoio da Saboia.

— Seria ótimo pretexto para amanhã afastar tudo o que tivesse 
qualquer coisinha a ver com o rei.

— Seja como for, parece que em alguns lugares votou ainda me-
nos gente do que em Marlhes. São bobos. Se votassem, poderiam 
mostrar a Paris que a França consciente não quer saber de outras 
Comunas dos Insurretos de jeito nenhum. Enquanto agora estão 
deixando estragar tudo por alguns cabecilhas que vão dizer: “Isso 
foi votado pelo sufrágio universal”.

— Taí, é a democracia dos cabecilhas. Quanto a nós, os abstencio-
nistas de 26 de agosto, vão nos tratar de jacobinos.

— Seja lá como for, parece-me que temos de optar desde agora 
entre a Gironda e a Montanha. Na Convenção, são os dois únicos 
partidos que vão subsistir.

Pelas oito da manhã, dirigiram-se para a igreja dos antigos Míni-
mos, para proceder às eleições.

Teriam de eleger quinze deputados. Os três primeiros eleitos fo-
ram de Villefranche, Montbrison e Lyon. O quarto foi um doutor de 
origem inglesa. Necessitou de homologação pela Assembleia Nacio-
nal por meio de decreto.

Antes da eleição do quinto, tiveram de assistir ao desfile do ba-
talhão de voluntários de Landes. Os eleitores tinham de ponderar 
muito e nem pensar em candidatos sem convicção ou ligados aos 
traidores. O quinto foi de Montbrison e o sexto, de Valbenoite.
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Dias e dias se passaram, porque havia também intervalos de 
propaganda.

Afinal, chegaram ao décimo quinto, um advogado de Bellegarde-en-
-Forez. Era bastante do agrado de Champagnat, mas tinha ficado por 
último, pois alguns conheciam suas ideias e o cinismo em expô-las.

Ideias de igualdade, extremadas; cinismo a não mais caber, ateís-
mo radical, diziam os delegados da planície. Mais lábia do inferno 
para explicar o plano de nivelamento de fortunas. Diziam-no discí-
pulo de um tal Babeuf, teórico que despontava. Apesar disso tudo, 
Champagnat se babava com o orador que, por ver quase perdida 
a parada, sabia voltar atrás, jurar que o tinham entendido mal, era 
vítima da própria sinceridade...

Até que, enfim, a balança pendeu para o lado dele: estava elei-
to Javogues. E, no íntimo, jurava vingar-se dos que o tinham feito 
amargar o último turno.

Com o final das eleições, chegou a notícia do massacre de trezen-
tos padres em Paris. Era o pânico em Saint-Étienne. Nossos dois 
eleitores voltaram a Marlhes com a notícia pavorosa.

Era sábado, 8 de setembro. Havia em Marlhes uma solenidade: 
Natividade de Nossa Senhora, com missa cantada no mesmo horá-
rio de domingo.

Os dois cavaleiros chegaram pelo final da cerimônia. Rezavam-
-se as ladainhas. Participaram piedosamente, e João Batista esperou 
Maria Teresa, que estava no lugar de sempre.

Ela continuou mais cinco minutos, porque era Maria Ana quem 
preparava o jantar, nome que davam à refeição do meio-dia.

— Logo chego a Rosey — diz João Batista —, mas antes preciso 
falar com o padre.

Foi ter com ele na sacristia mesmo.
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— Senhor padre, chego de Saint-Étienne com Bartolomeu. Não 
quero que apavore a população, mas coisas graves acabam de acon-
tecer em Paris e outros lugares. Saint-Étienne estava calma nos últi-
mos dias, mas tudo pode mudar de uma hora para outra. Seja como 
for, tenho a ideia de constituir uma guarda nacional mais reforçada 
e decidida. O senhor poderia anunciar amanhã no sermão que os 
membros atuais estão convocados para segunda-feira, às nove ho-
ras, e os cidadãos que quiserem podem alistar-se na mesma hora. 
A efetivação ficava ainda na dependência de uma votação secreta 
da câmara municipal, confirmada depois pelo diretório do distrito. 
Senhor vigário, quem decide é o senhor, mas se desejar prestar o 
juramento, na hora em que quiser a câmara estará às ordens e fará a 
entrega do certificado de civismo.

— No momento, acho que não tenho nada a temer, pois já prestei 
o primeiro juramento. Quando você vir que começam a esquadri-
nhar os juramentos, para anular os feitos sob condição, previna-me.

— O senhor está certo, saberei das coisas com antecedência. Eles 
têm mais o que fazer antes de chegar aos nossos morros com ideias 
religiosas bem conhecidas.

Alguns dias depois, a vitória do general Dumouriez em Valmy pa-
recia santificar todos os horrores já perpetrados. Fora preciso audá-
cia para massacrar os inimigos de dentro, audácia que horrorizara a 
França, mas a audácia rendia juros com a vitória de Valmy, consegui-
da aos gritos de “Viva a nação”.

Segundo o próprio Goethe, testemunha do evento, era a nação 
armada a entrar na História, a nação vitoriosa contra os exércitos 
profissionais dos soberanos.

No Botequim do Comércio, quinze dias depois, estavam juntos 
Champagnat, Chirat, Gereys e Bergeron. Este comentava o evento 
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de Valmy, muito ecoado pela folha da freguesia.

— Tem que reconhecer: há algo de certo em nossa Revolução. 
Outro dia, quando Champagnat deu a notícia do massacre dos pa-
dres, fiquei com vergonha de ser francês, mas hoje me sinto ufano.

— Já eu, disse Gereys, não mudo tão depressa. Claro, prefiro os 
soldados valentes aos degoladores, mas não chegamos ao fim dos 
sofrimentos. Houve a guerra dos sete anos, que nos saiu bem sal-
gada. E a de agora, sabe Deus quanto tempo vai durar. Talvez não 
cem anos, mas guerra é como Revolução. Começa bem e continua 
mal. Começa assim: Bah!... General Dumouriez! Ninguém conhecia, 
e sem mais nem menos a vitória bate as asas à sua frente. Revelação 
de engenheiros militares... Os nomes?

— Gribeauval...

... que bolam nova artilharia que espalha a confusão entre os prus-
sianos. Joia! Só que nem por isso Brunswick vai sumir. Daí, você 
vai ver: não serão quatro voluntários, serão seus filhos, talvez você 
mesmo, para o exército do sul ou do norte, ou de Sambre-et-Meuse, 
como falam. E avante: “A vitória nos abre o futuro, cantando...”

— Cantar aqui é bonito, mas na hora da baioneta calada, já não sei 
se vai ser bonito.

— Você pensa — disse Chirat — que Bergeron irá para a frente de 
batalha? Sempre arrumará dinheiro para pagar um substituto.

— Se não mudarem as leis. Porque já falam diferente. Outro dia, 
em nossa reunião, um que era contra a eleição de reservistas falava 
de levantar-se em massa. Dia virá em que lhe dirão: “A Europa nos 
ataca”. Em Valmy, foi a nação francesa que conseguiu a vitória. É 
preciso que toda a nação francesa vá lutar contra a Europa: “Vamos 
lá, filhos da pátria”.

Champagnat ouvia em silêncio.
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— Deixem pra lá os massacres de Paris e a vitória de Valmy. Com-
pete a nós, câmara municipal, sermos realistas. Estamos no dia 7 
de outubro. O vigário e o coadjutor decidiram prestar o juramento. 
Poderíamos marcar para o dia 12, sexta-feira; aproveitaríamos para 
também nós fazermos o juramento prescrito a todos os vereadores, 
e eu redigiria um certificado de civismo para cada um.

Em uma pausa, o novo comissário devia acertar alguns problemas 
econômicos, urgentes por causa da guerra. As taxas antigas estavam 
supressas, eram necessárias medidas para a cobrança dos novos im-
postos criados no ano anterior. Em particular, estabelecer uma lista 
para a exação do imposto de terras. Logo, fazer a avaliação das for-
tunas, após o que cada qual ia se libérer au marc la livre, isto é, pagar 
periodicamente um montante proporcional aos bens de raiz.

Coisa a mais para dar tratos à bola. Para ser embrulhado e mal-
quisto. Champagnat tinha alguma experiência, era escolhido como 
perito para cubagem de madeira, mas esse trabalho deixava-o um 
pouco mais longe das terras e da família.

Bartolomeu era muito esperto, mas, afinal, estava só com quinze 
anos, e a irmã mais velha, com dezessete. Não poderiam arcar com 
todas as responsabilidades.

Maria Teresa não dizia nada. Para ela, também, João Batista não po-
dia mais voltar atrás. Adiantaria recriminá-lo? Tinham amor um pelo 
outro. Seria o amor que, dando um que outro passo em falso, equili-
braria o barco, por entre escolhos que não poderiam faltar pela frente.
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AApós a detenção da família real, em 10 de 
agosto de 1792, após o massacre do início 
de setembro, pôde dissolver-se a Legislativa 
no dia 20, dia também da vitória de Valmy. 
Não começava uma nova era? Tinha-se pen-
sado em fixar o marco inicial em 1789. Por 
exemplo, em 1792 Champagnat datou uma 
resolução “no 4º ano da Liberdade”. Mas, 
no fim, vingou outra escolha. A nova era, 
o ano I, começaria com o outono de 1792, 
no dia 22 de setembro, que seria dia 1º de 
vindemiário do ano I.

Para que se preocupar? O bispo Lamou-
rette está conformado: “Eis que tudo vai 
renovar-se na Igreja e nos pastores, todos os 
bens vão renascer com o espírito de sabedo-
ria, simplicidade e trabalho, na ordem sacer-
dotal... Doravante a tribo levítica será a parte 
mais sadia, mais incorruptível, mais venerada 
de todo o povo!”.

Imagina-se já a visitar a diocese, começar 
pelos pequeninos: “Os inocentes habitantes 
do campo irão alegremente ao encontro do 
pastor. Soltarão gritos de alegria quando o 
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perceberem ao longe, a subir as encostas, rodeado de padres e levi-
tas e apoiado num cajado nodoso e agreste”.

Legalmente, pelo juramento, o vigário Allirot e o coadjutor Lau-
rens reconhecem, mais ou menos oficialmente, depender de Lamou-
rette, mas, por outro lado, sabem que os padres não juramentados 
estão em “missões” clandestinas. O bispo, o nomeado canonica-
mente, Monsenhor de Marbeuf, manda diretrizes lá da longínqua 
Alemanha, onde está emigrado. O vigário geral, Courbon, também 
foi para o exílio, mas o Padre Linsolas, futuro substituto, organiza, 
em toda a diocese de Lyon, um exército pequeno de padres, que 
poderá fornecer registros, realizar, em lugares escondidos, liturgias 
noturnas com missa, confissão, batismo, graças ao zelo e à discrição 
dos cristãos.

Oficialmente, a nova era será marcada pela renovação das autori-
dades municipais. João Batista Courbon, prefeito em fim de manda-
to, disputa com Augusto Tardy. Tardy é vencedor.

Os organismos criados em dezembro de 1789 se estabelecem com 
mais firmeza, a exemplo da administração do distrito. Em cada can-
tão, há uma câmara geral e uma câmara principal. A câmara geral 
compõe-se do prefeito, dos oficiais da administração do município, 
dos notáveis e do procurador; a câmara principal, só do prefeito e 
dos oficiais.

O cargo de procurador é confiado a Bartolomeu Chirat. E Cham-
pagnat, como secretário, está presente nas reuniões das duas câma-
ras. Além disso, ficou juiz de paz, em uma hora em que as arrua-
ças de setembro haviam despertado antigos reflexos anticlericais e 
antimonárquicos. Em um lugar em que a serra de braço era muito 
usada, a toda hora havia árvores derrubadas nas imensas matas dos 
antigos Cartuxos e dos antigos Cavaleiros de Malta. Parecia não ha-
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ver mais lei. Mas havia. De acordo com as novas leis, as autoridades 
municipais julgavam as contravenções; o tribunal departamental, os 
crimes; e o juiz de paz, os delitos. Muitos julgamentos, por conse-
guinte, eram da alçada de Champagnat.

Ele impõe-se pela confiança que nele depositam o povo e as auto-
ridades. A ambição o incita, mas os obstáculos vão se amontoando.

No final de janeiro, noticiam que o rei foi decapitado no dia 21. E 
daqui para frente? Os irmãos do rei estavam no exílio e eram apoia-
dos pelo exército prussiano, que fora derrotado em Valmy. O filho 
de Luís XVI estava na cadeia. Que fariam com ele?

Março de 1793, notícias de enfiada. Entre os deputados eleitos 
em setembro, quatro da nossa região votam pela morte do rei. Um 
é Javogues. Os que sobram como partidários do rei talvez queiram 
um ajuste de contas. Felizmente, para Champagnat, os da “planície” 
estão lá em Paris. É melhor esquecer.

O que não se pode esquecer é a miséria decorrente das más co-
lheitas de 1792. Na primavera de 1793, entressafra, o trigo acaba, os 
preços sobem feito balão.

Aí chega o que tinha previsto Gereys: convocação geral para o 
exército — 300.000 homens. Em Marlhes, pensam: ser patriota, 
tudo bem, mas governo que degola padres e corta a cabeça do rei, 
se estiver certo, ainda não nos explicaram direito.

Outra notícia, também de estontear: Dumouriez, o ídolo de se-
tembro, ministro da convenção, vencedor de Valmy, passou para o 
lado inimigo. Logo mais vão saber que a Vendeia rebelou-se. Desde 
então, todos os sorteados ficam atentos para não ser recrutados.

“Em lagoa de piranha, jacaré nada de costas.” Oficialmente, a 
câmara geral de Marlhes se mostrará indignada contra o traidor 
Dumouriez.
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Leia-se, no tom que se achar melhor, a seguinte carta à convenção: 
“Até que, enfim, rasgou-se o espesso véu que acobertava tão negras 
perfídias; o traidor Dumouriez deixou cair a máscara; sob o manto 
do patriotismo, escondia a baixeza de escravo e os vícios de tirano; 
queria era dar um rei e novos grilhões”.

Champagnat submete à apreciação da câmara o trecho de ora-
tória. Todos se calam. Tardy conclui prosaicamente: “Vivendo e 
aprendendo”.

Fazia tempo que Champagnat não se encontrava com Bartolo-
meu. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.

— E daí, Bartolomeu?

— Vivendo e aprendendo!

— É mesmo. Vivendo e aprendendo. Ué! O vento parece que vai 
virar. Vai virar, espere um pouco para ver de que lado virá.
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CCom efeito, começava um período em que 
se precisa ter apurado o olfato. Durante toda 
a primavera, Champagnat procurou enten-
der. Em Marlhes, nada de grave. Agora era 
comissário e isso o obrigava a ir frequente-
mente a Saint-Étienne. Para o 14 de julho, era 
muito conveniente que fosse.

Lá, era fácil ficar a par do que acontecia 
em Paris, com atraso de uma semana apenas. 
A diligência trazia regularmente as cartas. E 
pessoas que informavam e desinformavam. 
A ala esquerda da Convenção não estava 
mais unida; os girondinos, maioria até 2 de 
junho, tinham-se tornado o alvo dos jacobi-
nos. Estes mandavam trabalhar por eles um 
grupo de pressão, já apelidado de sans-culottes. 
Até no clube vinham acusar os girondinos 
de coalizão com Dumouriez. Um dia, pren-
dem 29, e, desde então, acontecem as alian-
ças mais esquisitas. Sessenta departamentos 
estão a favor dos girondinos, contra a dita-
dura parisiense exercida pela Convenção — 
na realidade, pela esquerda da Convenção, a 
“Montanha”, os montanheses, ou ainda jaco-
binos, por causa do clube.
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Contra a Convenção quer lutar gente de opiniões e por motivos 
os mais diversos. Essa gente vai procurar os partidários do rei e os 
republicanos, os católicos fervorosos e os sem religião. Aliás, os gi-
rondinos têm ainda menos religião que os jacobinos.

Tudo isso era sabido por Champagnat. O que o surpreendeu foi 
encontrar em Saint-Étienne um destacamento de 1.200 lioneses, 
que vinham simplesmente buscar armas que Saint-Étienne fabri-
cava há séculos.

Tinham pedido 10.000 fuzis. A administração do distrito baixara 
ao atendimento possível. Vinham comandados por Précy, general 
que falava de resistência à opressão jacobina, para abafar o senti-
mento pelo rei no íntimo do coração.

Passaram por Saint-Chamond no dia 11 de julho, chegaram a 
Saint-Étienne no dia 12. Então, por que não confraternizar no dia 
14, para comemorar a tomada da Bastilha e os aniversários celebra-
dos a cada ano?

Na praça da cidade, indo para a festa, Champagnat não teve difi-
culdade em abordar um deles, louco por explicar a revolta de Lyon.

— E então? — começou Champagnat trocista.

— Vocês tinham um santo jacobino e agora querem um mártir.

— Está falando de Challier, imagino. De fato, não tem santidade, 
mas o que tem de exaltação mística! Assim, alegremente nos teria gui-
lhotinado, mas um dia decidimos que bastava. A câmara geral ordenou 
à guarda nacional que invadisse a prefeitura, onde ele reinava, e agora 
está julgado e condenado. Vai ser executado, acho que hoje ou amanhã.

— Vamos celebrar o 14 de julho com vocês. É ótimo. Só o que 
aborrece é essa chuva que já dura uma semana.

A chuva disfarçou a ambiguidade da confraternização. Champag-
nat voltou a Marlhes mais perplexo.
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Oito dias depois, pelas dez da manhã, disse a Maria Teresa:

— Vou a Jonzieux. Não sei se estou de volta para o meio-dia.

— Vai falar com o João Pedro? Não gosto nada dessa história de 
bens nacionais que você compra. Primeiro, para mim, são bens da 
Igreja; depois, você joga fora dinheiro que não tem.

— Ah, vá! Fique com a consciência tranquila.Os bens tomados à 
Igreja são reembolsados com o salário pago aos padres. E não vou 
falar com o João Pedro. Vou falar com Padre Linossier.

— O intruso! Bom, não é da minha conta.

Na realidade, Champagnat pensava que Linossier era alguém que 
poderia ajudá-lo a enxergar mais claro. Boa acolhida.

— Esse é o meu coadjutor, Despinasse, que você talvez não co-
nheça, mas se quiser falar a sós, vamos para o salão.

— Prefiro. Parece que foi visitar algum paroquiano...

— Não, volto de Saint-Étienne, onde moram meus pais. Encontrei-
-me ainda com um primo de Lyon. Chama-se Antônio como eu, vende 
carvão. Sabe bem que entre Saint-Étienne e Lyon o carvão não para.

— Então, vai me responder fácil. No dia 14 de julho estive em 
Saint-Étienne e confraternizamos com o destacamento do general 
Précy. Pergunto: Lyon está do lado certo?

— É a pergunta mais difícil de responder. Primeiro, informo-lhe 
que os lioneses saíram de Saint-Étienne no dia 19 e também que, se 
as autoridades do município estavam com eles, os operários, não; 
e não perdoavam terem guilhotinado Challier. Parece ainda que a 
guilhotina não funcionava direito e quatro vezes foi necessário que a 
lâmina descesse sobre o coitado, que foi até de uma coragem admi-
rável. É como diria Talleyrand: pior que um crime, um engano. Ago-
ra, decidir qual é o lado certo, não sei. Até aqui, a responsabilidade 

Os prenúncios da guerra civil
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pelo que se fez de mal é de uns e de outros. Os girondinos, contudo, 
queriam salvar o rei, de preferência. Por outro lado, entre os padres 
empenhados na política, quem mais admiro no clero constitucional 
é o Grégoire. E o Grégoire é do clube dos jacobinos. Os lioneses 
parecem ser donos da lei e sem oposição. Acontece que a Conven-
ção tem meios de mobilizar um exército inteiro, deslocando, por 
exemplo, o dos Alpes. Não estou vendo como Lyon poderia resistir. 
Eu me pergunto até se os lioneses de Précy voltarão para casa tão 
facilmente como saíram.
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DDe fato, os lioneses tinham saído de Saint-
-Étienne no dia 19, deixando apenas um pe-
queno contingente para manter a ordem.

Em Jonzieux, João Pedro Ducros, famoso 
pela sanha destruidora e antirreligiosa, e res-
ponsável pelas ações violentas da guarda na-
cional, hesitara em escolher de que lado ficar.

Entretanto, em 10 de agosto, enquanto em 
Saint-Étienne celebrava-se, entusiasticamen-
te, a queda da realeza, ele decidiu. Fora in-
formado de que tinham deslocado o exército 
dos Alpes e que Kellerman marchava contra 
Lyon. Logo se soube que Couthon estava em 
Puy-de-Dôme, sublevando os camponeses 
para marchar contra Montbrison. Javogues, 
associado a Reverchon, desde 22 de julho, 
recrutava grupelhos; advogado, promovido a 
oficial, ia depois de 15 de agosto lançar sua 
coluna em direção de Saint-Étienne e recon-
quistá-la em 29. Os lioneses, comandados 
por Remberg, hábil estrategista, retiraram-se 
em ordem para Montbrison, mas, acuados 
entre a coluna de Javogues e a de Couthon, 
poucos escaparam do massacre.
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Javogues iria, depois, unir-se em ordem ao comandante Château-
neuf-Randon, em Saint-Genis-Laval, para preparar o assalto final.

João Pedro Ducros não esperou o último momento para cortejar 
quem estava certo. Arrumou um bom pretexto: solicitar ao cidadão-
-representante das ordens que Jonzieux fosse isenta das requisições 
que reduziriam a comuna à carestia.

Como o recrutamento compulsório tinha se acelerado, dali a pou-
co não eram mais trezentos mil, mas um milhão de homens mobili-
zados. Muitos deles contra Lyon. Os que vinham do Alto-Loire de-
sabavam, pois, sobre Marlhes, Jonzieux e Saint-Genest. Era preciso 
arranjar comida.

Na realidade, a visita de João Pedro a Javogues era um jeito de 
dizer: “Estamos com você”.

Por enquanto, o perigo parecia longe; alguns ainda pensavam que 
Lyon poderia resistir. Em 16 de agosto, Kellerman fez a última inti-
mação, era soldado correto. Nada da selvageria de Javogues, Châte-
auneuf-Randon ou Dubois-Crancé. Era a contragosto que bombar-
deava a cidade. Dubois-Crancé percebeu-o e solicitou ao Comitê de 
Salvação Pública de Paris a substituição de Kellerman.

Pressionado, decidiu o bombardeio, que se iniciou em 22 de agos-
to, durando 45 dias e 45 noites. Havia até prenúncios de guerra bac-
teriológica, com lançamento de projéteis nojentos que levavam ao 
temor da peste.

Précy, no entanto, galvanizou a tropa e, em 29 de setembro, repe-
liu mais um assalto, que parecia fatal. No dia 9 de outubro, tentou 
uma investida para continuar com as guerrilhas em campo aberto. 
Quase todos pereceram, mas ele conseguiu fugir. Em 10 de outubro, 
cessou toda resistência.

Que era feito do comissário Champagnat durante esse tempo? 
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Ficou quietinho, cumprindo inúmeros encargos e invocava a prio-
ridade do trabalho agrícola, indispensável em tempos de contínuo 
abastecer de tropas.

E ainda meteu-se, como o sócio João Pedro Ducros, em negócios 
que precisava acompanhar de perto. Na lei de nacionalização dos 
bens do clero, o autor, Le Chapelier, havia introduzido uma cláusu-
la maquiavélica. Tão antissocial quanto antirreligioso, decidira que 
esses bens só podiam ser vendidos em “vastas porções”. Em 1793, 
as vendas andavam às mil maravilhas, mas requeriam grandes inves-
timentos e, por conseguinte, conferições e viagens a Saint-Étienne. 
Essa movimentação toda justifica uma postura de alerta.

Os contingentes que passavam por Marlhes todo dia tinham a ver 
com os negócios. Em Saint-Genest, passavam os mesmos contingen-
tes e mais os de Ardèche. Era preciso fornecer a etapa, ou seja, meia li-
bra de pão, uma libra de carne, dois litros de vinho por cabeça por dia.

E, quando a gente é comissário, é preciso estar aí para fiscalizar as 
autoridades, que dialogam assim: “Você é aristocrata e fanático. — 
Fanático é você, eu sou patriota”.

Revolucionários calejados não estão isentos, pois o problema é 
saber a que partido pertencem. Jamon, o padre vermelho, há três 
anos fazia sermões revolucionários, mas será que não torcia pelos 
girondinos? E Monteux, prefeito de Saint-Genest? E o aristocrata 
de Camilo Dugas, fabricante de fitas em Saint-Chamond, que diacho 
andava fazendo em Saint-Genest? Está certo, para ele eram impor-
tantes os seiscentos teares de que era dono, mas para andar por aí, 
no dia 18 de outubro de 1793, devia ter motivos mais sérios. Vai ver, 
estava correndo de uma requisição em favor das tropas! Se não qui-
sesse amolação, era bom desembolsar logo uma grana, umas duzen-
tas libras. E o honrado Antônio Courbon Saint-Genest, também. O 
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vigário Jamon? Deixemos por quarenta libras.

Javogues, de fato, mesmo em Saint-Genis-Laval, tinha seus arreca-
dadores e dedos-duros. Depois de levar o dinheiro e as informações, 
podia tomar outras medidas.

Em 27 de setembro, as câmaras municipais desleixadas receberam 
apertos e foram nomeados dois cidadãos, André Béraud e Bento 
Pignon, para proceder à lacração e ao sequestro dos bens dos acusa-
dos de cumplicidade — com os lioneses, claro.

Os dois cidadãos podiam escolher auxiliares. Béraud foi pesso-
almente registrar a ordem nos anais das deliberações de Marlhes 
e acrescentou: “Intimamos as autoridades municipais de Marlhes 
a que, sem demora, lacrem e mandem sequestrar todos os móveis, 
imóveis, documentos e outros objetos, seja dos que ficaram em 
Lyon, ou pegaram em armas contra a pátria ou tenham dado a mão 
para executar seus projetos liberticidas, ou tenham fornecido gêne-
ros; seja de qualquer indivíduo que tenha mostrado incivismo por 
palavras ou por escritos”.

Béraud acrescentou que Champagnat — em nível municipal era 
apenas secretário, mas em nível regional era comissário — ficava 
sendo membro ativo das autoridades municipais para auxiliá-lo nes-
sa operação, “... com plenos poderes para, em caso de desordem, 
requisitar a força armada”.

Estava aí uma missão penosa. Ao descobrir o registro deixado 
aberto sobre a mesa, os componentes da câmara olharam uns para 
os outros.

— Sabe de alguém que esteja nesse caso? — perguntou Tardy com 
fingido espanto.

— Você acha que no mês de agosto os lavradores têm tempo de 
fazer política?
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— Não, para dizer a verdade, não sabemos de ninguém — acres-
centou Champagnat, como falando consigo mesmo ou como diante 
de Béraud, que tinha vindo violar o livro de registro dele. — Rece-
bemos, isso sim, demos casa e comida aos combatentes que passa-
ram por aqui. Mas...

Subitamente, mudou de voz. Era o Champagnat orador que se 
entregava à inspiração:

— Agora, cabe a nós continuar. A República nos chama. Saibamos 
vencer ou saibamos morrer. Acham as autoridades aqui presentes 
que eu com a guarda nacional devo unir-me ao exército de Javogues, 
nosso glorioso representante? Votação secreta ou de mão levantada?

Os pares olharam uns para os outros, sem sorrir, acostumados que 
ficaram a desconfiar. Mas logo entenderam que Champagnat não 
brincava. Escolhia a guerra para fugir da armadilha.

— Votação de mão levantada — propôs, tranquilo, Tardy.

O “sim” foi unânime. Champagnat acrescentou:

— Peço que mandem rufar os tambores para que amanhã todos 
os membros atuais e antigos da guarda nacional estejam a postos às 
sete da manhã. Estarei à frente deles.

— Cidadão Champagnat, agradecemos a sua coragem. Pagar-
-lhe-emos cada dia vinte tostões por filho e três libras pela mulher.

Ao sair do prédio da prefeitura, Bartolomeu Chirat também para-
benizou o cunhado pelo notável espírito de decisão diante do beco 
sem saída.

— Você engenhou a resposta certa a esse desgraçado Béraud e 
aos da mesma laia, como o abençoado primo, diga-se de passagem. 
Não se apresse demais em comandar os homens, de modo que, se 
os lioneses ficarem por cima, ainda dê tempo de voltar atrás.
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— Ih! Nem pensar. Já disseram que Montbrison viraria Montbrisé.1 
Lyon não vai sair-se melhor. Vão arar e depois salgar, como no tempo 
dos romanos. O tempora, o mores! 

— Alea jacta est! Também eu estudei no colégio de Saint-Sauveur. 
Nem tudo está esquecido.

— O negócio é dar risada, antes de entrar nos meses de inferno 
que estão vindo por aí. Monte quebrado.

1 brisé significa “quebrado”.

A guerra civil
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LLyon capitulou em 10 de outubro. Ia ser 
entregue a Fouché, criminoso nato. Ia dirigir 
a destruição de Ville-Affranchie, pois Lyon 
era o nome que não se devia mais pronunciar. 
Guilhotina, fuzilaria, metralha se sucederiam, 
em um ritmo descompassado durante alguns 
meses, para eliminar fisicamente dois mil re-
beldes. Não só; uns quarenta mil seriam ex-
pulsos da cidade. A destruição de imóveis e 
casas em torno de Bellecour podia começar.

Champagnat nada disso veria. Seu pelotão 
chegara a Logis Neuf, a uns dez quilômetros 
de Saint-Genis-Laval, quando viram que não 
havia mais cerco e os batalhões, então, volta-
vam. Todos agora voltavam para casa. Era o 
lado bom do problema.

Começava o ano II, cujo início ia ficar liga-
do, sobretudo, aos tribunais revolucionários. 
Eram ferozes, mas ainda moles, no entender 
de Javogues, que então decidiu formar so-
ciedades populares e comitês de vigilância, 
em que a denúncia era incentivada e paga 
com dinheiro.
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A partir de 7 de novembro, teve sede em Feurs uma comissão para 
julgar os suspeitos, e a guilhotina começou a funcionar a partir do 
dia 22. Javogues gostaria de tomar a seu encargo todos os julgamen-
tos e dar-lhes a forma mais expeditiva. Por sorte, ele detestava Cou-
thon, tanto quanto Couthon a ele. Seria chamado de volta a Paris em 
março de 1794. Mas, até lá, a região irá conhecer o terror durante 
quatro meses, e Champagnat não irá escapar à ira do ditador.

Quando chegou da expedição, viu anotado no livro de registro, dele, 
a bem dizer, porque era ele quem redigia os relatórios desde 1791:

“Nós, Bento Pignon, comissário dos representantes em toda a extensão 
do distrito de Saint-Étienne, considerando que o cidadão Champagnat, 
delegado por nosso irmão Béraud para mandar sequestrar os bens dos 
celerados em toda a extensão do cantão de Marlhes, não dá às ordens que 
lhe são confiadas toda a atividade necessária; considerando que o cidadão 
João Pedro Ducros já granjeou a confiança dos representantes do povo e 
deve ser digno da nossa, havemos determinado que, em virtude dos nossos 
poderes, associamos ao dito Champagnat o dito Ducros para cooperar 
conjuntamente com ele e em conformidade com suas convicções, na sal-
vação da coisa pública. Poderão operar separadamente se necessário for, 
com proibição, contudo, de entravar as operações e algo fazer que possa 
prejudicar os interesses da República. Em consequência, ordenamos ex-
pressamente ao nosso sobredito delegado vigiar as autoridades municipais 
do cantão de Marlhes, redigir os autos contra os delinquentes, assim como 
autorizamos nosso sobredito comissário, sempre em virtude dos nossos 
poderes, a mandar prender, lacrar documentos e sequestrar bens quais-
quer de todos aqueles que presidirem as assembleias primárias ilegalmente 
convocadas, que foram membros ou jurados de julgamentos desde o mês 
derradeiro, assim como de todos aqueles que pegaram em armas em favor 
dos rebeldes de Lyon, que os favoreceram direta ou indiretamente.
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Autorizamos o dito Ducros a mandar prender e transferir para o 
presídio de Saint-Étienne todas as solteiras beatas e fanáticas e todos 
os padres refratários que conseguirem prender. O presente poder fica co-
mum ao dito Champagnat, o qual, como Ducros, continua autorizado a 
requisitar todas as forças armadas para a execução destas ordens.

11 de outubro de 1793, ano II da República una e indivisível.

Assinado: Pignon, comissário.”

Champagnat ficaria, pois, acuado entre Béraud, Pignon e o terrível 
primo João Pedro Ducros. Este, por ocasião do casamento, ofere-
cera um sino à igreja de Jonzieux, mas esse tempo já estava longe, 
embora tivessem passado apenas dez anos. Em 13 de novembro de 
1783, esse garotão de quinze anos tinha inaugurado, com o gesto 
espalhafatoso, a vida de bicho do mato, só pensava em vencer na 
vida, ainda que às custas de pisar nos outros.

Quem faz um cesto faz um cento. Mais tarde, atribuir-lhe-iam to-
dos os delitos possíveis e imaginários, desde o incêndio de um caste-
lo em Terrasse até sacrilégios grotescos, acusações desavergonhadas 
ou ações policiais que chegaram à condenação à morte.

Champagnat, seu primo-irmão, era treze anos mais velho, mas, 
arrastado que fora na compra dos bens nacionais, ficaria ainda mais 
enrascado. Também, Ducros não ia esperar a anuência do primo. 
Por exemplo, as solteiras beatas, que deixasse por conta dele, e foi 
só por milagre que escaparam da guilhotina, depois de alguns meses 
na cadeia de Feurs.

Quando, pouco depois da queda de Lyon, solicitou a Javogues 
agir contra Allirot, Laurens e o seminarista Massardier, foi com pa-
lavras que hoje diríamos de um alucinado, mas que, no tempo, eram 
moda, tom falsamente convicto e sinceramente cheio de ódio: “Os 
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três foram e são fanáticos furiosos: fizeram um mal incrível entre o 
povo da roça; faz quatro anos que vivemos denunciando-os e nunca 
conseguimos a punição deles. Esperamos que, finalmente, o senhor 
nos livre desses inimigos de casa e dê, ao portador da presente, or-
dem para que as autoridades municipais de Saint-Étienne lhe deem 
um destacamento da guarda nacional daquela cidade para proceder 
à captura dos que acima indicamos”.

Champagnat, em vez de prejudicar as pessoas, tratou de embro-
mar: mostrar serviço por ações mais espetaculares que nocivas.

Recém-chegado da expedição a Saint-Genis-Laval, deveria par-
ticipar na queima de títulos. Antônio Courbon, o Courbon Saint-
-Genest, era o aristocrata mais considerado na região: “Cavaleiro 
senhor do baronato de Faye, Marlhes, Saint-Genest e outras praças, 
portando o blau com rosto de ouro, carregado de três estrelas de 
goles acompanhadas de quatro crescentes de ouro, três no centro, 
um na extremidade”.

Ora, Javogues podia condenar qualquer aristocrata que não tivesse 
trazido para o arquivo público da prefeitura seus títulos senhoriais. 
Era a lei de 17 de julho de 1793. A pena prevista era de cinco anos 
de ferros. O prazo de execução era de três meses.

Não seja por isso! Em 9 de outubro, Courbon se apresentou na 
prefeitura de Saint-Genest com uma arca cheia de títulos: “Quei-
má-los-emos — disse ele a Monteux, o prefeito, junto com muitos 
outros — quando você decidir”. Monteux, que já fora acusado de 
traição e já estivera na cadeia, só pensava em pedir demissão.

Courbon chegou de novo no dia 13 de novembro.

— E então? Quando é que vão queimar os meus títulos? Solici-
to que Marlhes esteja representada, porque uma parte dos títulos 
refere-se a Marlhes.
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— Bem, se quiser, amanhã o senhor vigário Jámon vai celebrar um 
ofício fúnebre por Marat e Challier.

— Senhor Monteux, aqui as paredes têm ouvidos?

— Ora essa, hoje ainda ninguém entrou. Quem abriu a prefei-
tura fui eu.

— Vou contar, só para você, que não sou bom cristão. Não vou 
perdoar setenta vezes sete, e para comemorar a morte desses dois 
patifes, agradecerei ao céu por ter livrado a face da terra desse entu-
lho... Não diga nada. Eu sei que você pensa como eu.

Chegou 14 de novembro. Antônio Courbon, presente.

— Procuro, mas não vejo ninguém de Marlhes. Nada de Cham-
pagnat, nada de Barralon. Então, relembre a eles que faremos a ce-
rimônia no dia 17. 

— Perfeitamente, senhor barão. Aliás, é culpa minha. Ando tão 
aborrecido que esqueci mais essa.

Naquele 17 de novembro devia ser a última missa de Jamon. Sa-
bia que estava com os passos seguidos. Precisava dar garantias aos 
secretas de Javogues.

— Cidadãos — falou na prática —, faz um ano que entramos na 
nova era; entretanto, desde a grande jornada de 10 de outubro, nos-
sa gloriosa Convenção triunfou sobre os traidores lioneses. Tudo 
agora muda, e as tristes divisões em clero, nobreza e terceiro Estado 
são definitivamente águas passadas. Não quero decepcionar os que 
vieram hoje assistir a uma missa. Rezarei a missa, mas é a última, 
pois quero obedecer às diretivas da nossa Convenção, que convida 
os padres constitucionais a abdicar do sacerdócio.

Ainda no dia de hoje, o mais alto representante da nobreza em 
nossa região decidiu queimar solenemente seus títulos. Vai fazê-lo 
daqui a pouco e não quer mais outro nome senão o de cidadão 

Horas perigosas
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Courbon. É um dos nossos, como eu sou um de vocês. Em que 
pesem as aparências, nunca o Evangelho se realizou tão profunda-
mente como nesta nova fraternidade.

Alguns aplausos. Os outros assistentes permaneciam de olhos per-
didos. Alguns homens escarravam no chão, o que parecia aceitável 
nesse tempo de resfriado. Era um jeito de externar o aborrecimento.

Após a missa, houve, pois, a fogueira. As crianças foram arrumar 
lenha seca onde achassem.

Courbon tomou de um velho pergaminho:

—Está aqui. Não lhes vou ler o texto. É do século XIV e está em 
latim. Aliás, nem conseguiria ler, mas atesta os direitos havidos por 
minha família sobre uma propriedade de Faye em Marlhes. Obriga-
do, cidadão Champagnat, por ter aceitado participar deste dia que 
me faz tornar oficialmente não mais Courbon de Faye, senhor de 
Saint-Genest, mas simplesmente o cidadão Courbon, um de vocês, 
como disse acertadamente nosso antigo vigário, que, também ele, 
deixará de ser Jamon de Ribeyre para tornar-se o cidadão Jamon.

Champagnat deu um passo à frente:

— Cidadão Courbon, vim com meus filhos homens, inclusive o 
menorzinho, para que sejam testemunhas deste dia histórico e, se 
preciso for, me relembrarem um dia, se por acaso eu falhar nas ru-
des experiências de nossa marcha para o progresso e a liberdade, 
que eu assisti, neste dia 17 de novembro, a um espetáculo que arran-
caria lágrimas aos corações mais ressequidos.

Dessa vez, já houve mais aplausos.

Antônio Courbon convidou Champagnat para regar o evento no 
Café de Paris. Despacharam em dois tempos. Já estava durando 
demais essa palhaçada dos dois. Sinceros ambos, estavam enojados 
do papel de charlatães de feira. João Bartolomeu e João Batista, 
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filho, os mais velhos, tomaram um trago de vinho. O pai tomou 
uma graspa e pediu à dona do botequim dois torrões de pão de 
açúcar, pingou umas gotas por cima e deu um para João Pedro e 
outro para Marcelino.

— Estava bonita a fogueira — disse o último.

— Era a fogueira do senhor Courbon, do cidadão Courbon.

— E nós, não temos papéis para queimar?

— Alguns, mas não dariam uma fogueira bonita.

— O senhor Courbon tem outros papéis para fazer uma fogueira 
bonita?

— Faz perguntas demais, menino. Vamos embora logo, senão a 
mamãe vai reclamar.

Quando já estavam na charrete e iam chegando mais perto de 
casa, as línguas ficaram mais soltas.

— Pai, o que é que mudou com isso?

— Fala da queima dos títulos? Acho que pouca coisa. Courbon 
não precisa de pergaminhos para continuar a ser dono. Não vão ser 
os moradores de Faye e de Marlhes que irão reclamar com ele. Só 
se Javogues incriminar os ricos para ficar com a riqueza. Mas não 
precisa preocupar-se com Courbon. Ele não nasceu ontem. Nesta 
semana vão depender dele para comprar trigo em Mâcon. É influen-
te, o papai está em pior situação que ele. Mas deixa pra lá!

Longo silêncio. Perto de Allier, João Pedro interrompeu-o:

— Não gostei da missa, missa de um padre que diz que vai deixar 
de ser padre. Sempre ouvi dizer que padre era padre para sempre. 
Parecia que eu assistia a um sacrilégio.

— Não sei, não, como é que vai ser. Lembrem-se, é para descon-
fiar do primo João Pedro quando ele fala dos padres e das freiras. 

Horas perigosas
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Façam de conta que não sabem de nada, mesmo quando sabem. 
Quem me vê pensa que vivo bem com ele, mas ele é perigoso.

Por sorte, Marcelino, no fundo da charrete, balbuciava algo que 
parecia música. Ótimo, não tinha prestado atenção ao que falava.

Havia uns minutos, caía uma chuva fina.

— Isso mesmo, Marcelino, vamos cantar:

“Vem chuva, chuva, pastorinha.

Toca pra casa os carneirinhos. Chuchu, chocho, chocho, chuchu, 
Toca pra casa os carneirinhos.”

— Quando você crescer, vou arranjar-lhe uns carneirinhos, você 
vai ver.

LivroChampagnat 1.indd   112 29/08/16   17:50



113

CAPÍTULO 16

Cada
perigoso

vez mais
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OO vigário Jamon abdicou do sacerdócio de 
modo oficial, perante a câmara municipal de 
Saint-Genest, em 20 de novembro. O coad-
jutor, João Batista Rouchon, sumira alguns 
dias antes e agora já havia transposto a fron-
teira da Saboia.

Mas Javogues imaginava ter muitos mo-
tivos para acreditar que os vermelhos de 
Saint-Genest — Monteux, Jamon e os aris-
tocratas locais — tinham estado a favor dos 
lioneses. Mandaria uma expedição punitiva. 
Levaria os sinos e arrasaria os campanários. 
Em primeiro lugar, não era o único a pen-
sar que liberdade e igualdade deviam aliar-se 
com a fraternidade, não só nas palavras, mas 
na realidade. O mestre de seu pensamento, 
Babeuf, era pelo comunismo integral. Os 
campanários eram como os títulos de no-
breza: sinais de orgulho. Uma igreja poderia 
prestar serviço. Bem aquecida, se tornaria 
um abrigo para os desabrigados, o que era 
muita vantagem para a Revolução. Mas os 
campanários, só arrasar.
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Então, no final de novembro, soube-se em Saint-Genest que uma 
turma de pedreiros ia chegar. Precisavam arranjar comida e cama 
para cada um por vinte e quatro horas. Monteux pensou logo em 
Champagnat para salvar a situação.

— Que é que podemos fazer? — perguntou Monteux.

— É preciso ser realista — respondeu Champagnat. Os sinos, vo-
cês não vão salvar. Precisam deles para fabricar moedas e canhões. 
Em Marlhes, tínhamos quatro sinos, como vocês. Só conseguimos 
salvar o da neve. Vamos ver se conseguimos aqui outro tanto e, so-
bretudo, salvar o campanário.

Em Marlhes, tinha a forma de cebola. Acho que foi isso que os fez 
desanimar. O seu aqui seria mais fácil de destruir. Vamos ver o que 
a gente pode fazer.

Quando chegaram os homens, todas as autoridades municipais 
manifestaram a maior boa vontade para baixar os três primeiros si-
nos e, entre dez horas e meio-dia, o serviço estava feito. Andaimes 
tinham se levantado logo, cordas havia duas vezes mais do que o 
necessário para baixar “esses sinos desgraçados”.

— Quantas vezes acordaram a gente, domingo de manhã — arre-
messava Monteux, indignado.

— Domingo de manhã e em todas as benditas festas de sinos 
bimbalhantes — reforçava Champagnat. Agora acabaram. Os três. 
Chega! Agora vamos comer alguma coisa.

Monteux tinha mandado preparar uma comida substanciosa, com 
a recomendação à mulher: “Vinho bem forte. Não interessa a mar-
ca, mas só vinho forte”.

A conversa logo subiu de tom. Champagnat entoou a carmanhola.

Cada um timbrava em exibir seu repertório de hinos patrióticos. 
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E os litros iam passando na roda. Era agradável a cozinha aquecida, 
enquanto lá fora caía neve.

— Acho que por hoje chega — sugeriu Champagnat. — Primei-
ro, o telhado está escorregadio. Depois, o povo não ia perdoar se a 
gente não deixasse um sino para a neve.

— Lá em Saint-Étienne — emendou Monteux —, vocês têm 
neve, mas nem se compara com a daqui. Essa noite, ela vai chegar 
tranquilamente a um pé de altura. Aqui, no inverno, umas trinta 
vezes precisa tocar o sino da neve a noite inteira. É o único jeito de 
salvar os que se perdem. E, mesmo assim, a cada primavera acha-se 
algum cadáver. 

Os pedreiros estavam pálidos.

— Pelas minhas contas, vocês vão levar três horas para chegar a 
Saint-Étienne. Mas, se a neve continuar, vão levar seis. E olha que 
estamos nos dias mais curtos do ano. Mais um copo?

— É, a gente agora precisa se esquentar um pouco. Podem ficar 
certos de que vamos falar que aqui os governantes são autênticos 
sans-culottes.

— E, se acharem ruim, digam ainda que a comuna de Saint-Ge-
nest entrega de bom grado os sinos para salvar a França, mas o sino 
da neve é sagrado e, para ele, precisa o campanário. Não podemos 
reunir todos os habitantes de Saint-Genest, mas vamos perguntar às 
três famílias mais próximas o que acham.

Os de Saint-Étienne não estavam mais nem ouvindo. Só olhavam 
para os flocos brancos caindo.

— Três horas — disse uma voz arrastada.

— Seis, quem sabe? O que é que a mulher vai pensar!

O terceiro, com o vinho de missa na mão, olhava para os sinos 
e chorava:
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— Quem sabe, mais tarde posso dizer que salvei o sino de 
Saint-Genis...

— Opa, Saint-Genest — corrigiu um patriota local. — Não con-
funda com Saint-Genis-Laval. Pra lá, mandamos quatrocentos ho-
mens. Aqui é um legítimo governo sans-culotte.

— Dos bons — continuou o pedreiro.

O vento frio diminuía o torpor. Pegaram a estrada. Todos canta-
vam com eles: “A vitória cantando na frente vai voando...” Como 
será que explicaram o trabalho feito pela metade? O certo é que 
Javogues não se deu por muito satisfeito.

Antes de 24 horas, chegava um estafeta a Marlhes.

— Cidadão Champagnat, o cidadão Javogues pede que esteja em 
Saint-Étienne às quatro da tarde.

— Para quê?

— O recado foi só esse. Até amanhã.

João Batista ficou atordoado alguns minutos. O que fazer? O jeito 
era revidar. Não havia ninguém a quem pedir conselho. Gostaria 
de consultar Linossier, que ainda estava em Jonzieux como oficial 
do registro civil, mas já se preparava para abdicar do sacerdócio; já 
tinha se despedido dos paroquianos.

Outra coisa: em Jonzieux seria visto por João Pedro Ducros, que 
não deixaria de fazer, a quem de direito, um relatório tendencioso.

Em Marlhes, o Padre Allirot tinha sumido no pó, depois de bem 
escondidos os objetos sagrados. Tinha entregado as chaves da igreja 
e da sacristia ao sacristão, recomendava-lhe que guardasse mais al-
guma coisa, se possível, mas não oferecesse resistência a eventuais 
batidas das autoridades.

Acontece que Champagnat sabia que Javogues organizava, havia 

Cada vez mais perigoso
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algumas semanas, a pilhagem das igrejas. Marlhes até agora só tinha 
cedido os sinos; logo mais, porém, teria de abrir todos os armários 
da sacristia e entregar tudo o que tivesse algum valor. Precisava en-
tão correr para ficar de bem com Javogues... Na charrete empilhou 
casulas, sobrepelizes, alvas, galhetas... Ao passar por Saint-Genest, 
pediria a mesma coisa ao prefeito Monteux.

Se partisse pelo amanhecer, com certeza estaria em Saint-Étienne 
às quatro da tarde. Por sorte, a neve tinha passado. O tempo estava 
melhor. A estrada continuava péssima, mas precisava chegar a todo 
custo, arriscava ter o cavalo morto e a charrete imprestável.

Afinal, chegou à Casa Neyron, na rua principal, onde eram con-
cebidas as maldades do ditador. Este morava em um apartamento 
grande e cheio de gente. Os pobres da cidade estavam aí a toda 
hora, reclamavam dos ricos, e três secretários tomavam nota das 
queixas. Ia e vinha do fogão até a janela, apanhava de quando em 
vez um punhado de confeitos em um pacote grande em cima do 
fogão. Mexia, às vezes, com uma amiguinha lá de Chambon, que 
chamava de Merlasse, ou com o nenê que a tal Merlasse segurava 
perto do fogo. Indo e vindo, distribuía socos e pontapés, sempre a 
dizer nomes e vociferar contra alguém ou pedia a Merlasse que lhe 
enchesse o copo.

Quando abriu a porta, Champagnat se deparou com ele que tirava 
o relógio para ver as horas.

— Ah! Pelo menos chega na hora. Fica perdoado de uns tabefes, 
mas ainda sobram muitos a lhe dar. É bom para eu esquentar as 
mãos, seu canalha.

— Mas como, cidadão representante? Pensei que ia dar-me os pa-
rabéns por meu desvelo patriótico. Não entendo.

— Ah! Não? Então, tome lá, se isso ajudar.
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— Olha, trago-lhe umas roupas de padre — aquele troço que cha-
mam de paramentos sacerdotais — para atiçar a fogueira, como a 
fogueira que fizemos com os títulos do cidadão Courbon.

— Outro canalha! Esse tabefe é pra ele. E agora, dê o fora antes 
que o mande para Feurs.

— Para Feurs?

— Para a guilhotina, burro. Tenho coraçãozinho de tigre, devoro 
o que me cai nas garras.

 Os reclamantes se divertiam à beça:

— O que será que aconteceu? Deve ser algum peste de aristocrata.

— Ou algum padre.

— Não, parece mais um comissário. 

Champagnat não estava mais achando a saída. Quando pôs a mão 
na tranca, ouviu que o chamavam de volta. 

— Cidadão Champagnat!

— Cidadão Javogues.

— É cidadão representante que se diz.

— Cidadão representante.

— Pois o cidadão representante está lá ligado para essas roupas de 
padre? Trate de dar o fora, e acabou o negócio de comissário.

Champagnat puxou a tranca e foi para a rua. Para a direita ou para 
a esquerda? Onde é que tinha deixado a charrete? Não interessava. 
O negócio era esquecer. Entrou no Café de Paris, puxou uma ca-
deira e começou a tomar um vinho tinto que só tinha uma coisa de 
bom: era barato.

Ao cabo de um instante, olhou em volta. Havia na outra mesinha 
outro homem com a mesma cara amassada. Conhecida. Fontvieille de 

Cada vez mais perigoso
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Firminy, que tinha visto muitas vezes depois do 14 de julho de 1792.

— Que é isso, Champagnat? Está com cara de quem falou com o 
Javogues!

— É. Você pode dar risada. Tem coragem. Mas eu levei seis tabe-
fes daquele endemoninhado.

— Do cidadão representante, fale certo. Eu só levei quatro. Se 
você já levou seis, é bom ir se cuidando.

E começou a falar no patoá de Velay, o que dificultava o trabalho 
dos espiões.

Fontvieille fora convocado por causa de uma questão de gêneros 
alimentícios retidos: ovos e manteiga. Aí também, o desleixado vi-
rava açambarcador e podia levar guilhotina. Com certeza, um inver-
no gelado na cadeia de Feurs. Javogues preparava uma enfiada de 
duzentas vítimas. Como em Lyon, Fouché disputava com ele quem 
acabaria primeiro o trabalho. Nada de remorso.

Nem Fontvieille nem Champagnat tinham o costume de beber. 
Depois que cada qual enxugou o litrinho, não enxergavam direito 
nem sabiam o que, então, diziam.

O hotel conhecido, felizmente para Champagnat, ficava perto. Não 
conseguiu pegar no sono e saiu cedinho. Parou em Saint-Genest para 
contar o sucedido a Monteux. Em Rosey, ninguém teve coragem de 
perguntar. À noite, os menorezinhos já na cama, explicou:

— Vão dizer que sou ateu, quis queimar as coisas sagradas. Pode 
parecer covardia, mas eu tinha que dar um jeito e nem isso deu 
certo. Quando voltava, escondi tudo numa toca lá em Saint-Genest. 
Estou com medo, vai ver que o Javogues quer a minha cabeça. Maria 
Teresa, puxe a oração, sim? Por mais de uma vez, eu estive ausente. 
Mas se vocês quiserem salvar seu pai, rezem, crianças! Ontem de 
noite eu enchi a cara... Acho que foi a primeira vez na vida.
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A oração foi comprida. Era mais soluço. Cada frase... e uma parada.

João Batista beijou cada um. Será que isso vai acabar logo?

Deus queira!

Cada vez mais perigoso
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Descida
infernosaos
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QQuando Javogues leu a carta deu uma 
gargalhada: 

— Esses matutos! Pensam que têm instru-
ção, coitados! Tem tanto erro que até você 
descobriria. Merlasse, dê uma olhada.

— Ah, sai pra lá. Bem sabes que não sei 
ler. Mesmo assim, sou bonita e a querida do 
“endemoninhado”.

— Pera lá, quem é que falou isso?

— Ah! alguém ontem de noite, lá no Café 
de Paris. Segundo me contaram, era bem pa-
recido com aquele que apanhou de ti. Saiu 
do café às nove da noite, bêbado. Só tinha 
tomado um litro, com outro cara. Um litro 
cada um. Pediu papel para escrever.

— Tá muito bem, Merlasse. Quando eu es-
tiver enjoado de você, pode arrumar empre-
go de mulher-dama lá com o amigo Fouché. 
Eu já estou no fim, mas ele é touro forte.

Falava e acalentava um plano maquiavélico. 
Mandou um estafeta com um recado para 
João Pedro Ducros e outro para Champagnat.
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João Pedro Ducros estava em Planfoy dando andamento ao se-
questro das casas de aristocratas suspeitos de terem colaborado 
com os lioneses. Javogues convocara-o para a Casa Neyron “ime-
diatamente”.

Quando chegou, Javogues lhe apresentou a carta de Champagnat:

— Que é que você acha disso? Eu imaginava que o primo fosse 
homem instruído. Conte só os erros.

— Mas não é possível. Champagnat sabe gramática. Não costuma 
errar. É escrita dele mesmo. Alguma coisa deve estar errada.

— Ele bebe?

— Nunca, que eu saiba. Começo a entender. Você pode beber 
como um gambá e aguenta o baque. Ele, com dois ou três copos, 
estaria tonto. Mas por que beber? Você lhe deu uns tabefes? Ele 
ficou com medo.

— Claro, e ainda lhe apliquei o golpe de Dâmocles.

— O que é que tinha feito dessa vez?

— Sei lá. Talvez uma boa ação, porque eu queria derrubar o cam-
panário de Saint-Genest e ele deu um jeito de salvar um sino e o 
campanário. Ora, acho que, afinal de contas, precisamos conservar 
em todo lugar um sino para a neve e, se queremos transformar as 
igrejas em casas do povo, para que dar-se ao trabalho de retirar os 
campanários? Fica caro reconstruir, e a França precisa do dinheiro 
para combater contra a Europa.

— Cidadão representante, meus parabéns pelos sentimentos hu-
manitários!

— Mas eu sempre fui um homem social. Só desejo o mal aos ricos 
porque minha família não era rica, e não tenho tempo de esperar a 
eternidade para me vingar. Não saí da coxa de Júpiter como o João 
Pedro Ducros.

LivroChampagnat 1.indd   124 29/08/16   17:50



125

— E por acaso sou algum super-rico?

— Mas quer ser. Justamente, entregaram-me hoje uma carta de 
um deputado — só posso dizer que não é do Loire — que dizia 
que eu tinha feito mal em não ter dado duro no infame prefeito 
de Saint-Genest Malifaux. Diz ainda que, em Jonzieux, existem 
mercadores de dinheiro que deram boa quantia para os rebeldes 
de Lyon.

— Só faltava essa!

— Eu não disse que era você o mercador. Mas devo acrescen-
tar que o deputado escreveu um post-scriptum: Ducros de Jonzieux, 
açambarcador de dinheiro.

— Em qualquer hipótese, desafio quem puder provar que dei di-
nheiro aos lioneses. Se eu for açambarcador de dinheiro, pelo menos 
é para a causa certa.

— É mesmo, queria denunciar a você o Lardon-Desvernay, seria 
uma boa fortuna a açambarcarmos para mandar à Convenção. O 
problema é que um atestado só meu não será aceito, sobretudo se, 
como você diz, há fofoqueiros contra mim lá por cima.

— Será que são fofoqueiros?

— Bom, então, em minha declaração, lacei uns cinco ou seis mar-
lhenses, que assinaram ter visto passar os filhos de Lardon indo para 
Lyon. Mas foram centenas para Lyon e poderão sempre alegar que 
foram lutar contra Lyon. Champagnat nem quis assinar; arrumou 
dois outros no lugar dele. Aí eu fiz outro texto de denúncia. Como 
conseguir que ele assine?

— Se quiser, posso aplicar de novo o golpe de Dâmocles. Depois...

— Encher a cara dele é por minha conta.

— Vá em frente. Se não encontrar alguma guilhotina pelo cami-
nho. Nesses tempos, as coisas andam depressa. Entre os danados 

Descida aos infernos
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dos girondinos estava Barnave. Antes de morrer, disse uma frase 
que devemos guardar (vê como separo o bem do mal?): “Come-
çar uma Revolução é brincadeira, mas dar-lhe o arremate é muito 
complicado”.

Champagnat, convocado para o dia seguinte, desta vez não me-
receu nenhum tabefe. Mas Javogues usou de novo a carta. Era de 
Lemoyne, deputado do Alto Loire.

Falou como se fosse carta de um cidadão bem colocado e conhe-
cedor da região.

— Não vou dizer o que fala de você — nem alusão havia na carta 
—, mas veja o que diz do seu amigo Monteux: “Esse prefeito infa-
me nunca cessou de ajudar a fornecer tudo o que pôde aos granfi-
nos de Lyon... São bichos malvados que devem ser punidos para dar 
juízo a outros como eles que, por burrice, fazem muito mal. É bom 
informar-se sobre os mercadores de dinheiro; existem em Jonzieux 
e entregaram bastante aos rebeldes”. Acho que é muito sério. Cabe-
ria bem uma guilhotinazinha para muita gente.

— Mas, cidadão representante, não ouvi nada contra mim. Se sou 
mais amigo de Monteux do que dos outros, não sei, mas entre Mon-
teux e eu há muita diferença.

— Cidadão Champagnat, não percamos tempo. A República pre-
cisa de dinheiro: há erros que se reparam com um bom dinheiro. 
Aquela história das indulgências, sabe? O primo João Pedro vai lhe 
explicar melhor. Ah, ia esquecer. A palavra “endemoninhado”, para 
designar um representante, merece alguma coisa.

Puxou-o pelos cabelos e, com um pontapé, mandou-o contra 
a porta.

— Desta vez vai achar a bendita porta. Está certo, sou mesmo um 
endemoninhado.
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Descida aos infernos

João Pedro estava esperando na rua. Convidou João Batista a to-
mar um trago no Café de Paris. Não havia jeito: nem pensar mais 
em desabafar com um amigo, nem pensar em dizer uma palavrinha 
fora do lugar. Beber?

— Pode ser, o que você quiser. Estou lascado mesmo. Vem cá, que 
história é essa de a gente se redimir enquanto arrumamos dinheiro 
para a República?

— Você bem que sabe. É a denúncia contra Lardon-Desvernay.

— Vai uma graspa? — sugeriu o garção.

— Pode ser.

— Quanto à denúncia, já lhe disse que não vou assinar. Pode ser 
que tenha sido a favor dos lioneses, mas eu não sei, e não vou teste-
munhar coisa que não sei. 

João esgotava o arsenal de argumentos:

— Mas, afinal, uma porção de gente já assinou.

— Então, uma porção de gente, por que mais eu? Deleguei o 
Verrier para dizer que se ele quisesse ser testemunha, que fosse. 
Todas as testemunhas serão convocadas e dirão que não têm cer-
teza se viram o Lardon passar por Marlhes. Além disso, ouviram 
dizer que...

— Isso é que não podem.

Sem notar, Champagnat tinha bebido uma segunda e uma terceira 
rodada de graspa. Não se aguentava mais:

— Seu sem-vergonha!

— Desculpe, você não é mais comissário, mas eu sou. Mesmo sob 
a Revolução, às autoridades é devido o respeito. Estou procurando 
livrar você e você me xinga?

— Não vou assinar coisa nenhuma.
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— Então vou propor-lhe outra coisa: já escrevi uma denúncia 
que começa assim: “O cidadão Ducros, delegado dos poderes dos 
comissários representantes do povo etc., consequentemente pro-
cedeu às seguintes operações...”. E aqui descrevo os bens que já 
sequestrei: das irmãs de São José de Marlhes (veja que não botei 
nenhuma na cadeia, por causa de sua irmã freira), de Lardon-
-Desvernay, de Royet, de Massardier... Você vê? Só descrevo o 
que já fiz.

— Bem, e daí?

— Daí, você entende. Eu uso a terceira pessoa do singular: João 
Ducros fez isso e aquilo.

— É, porque eu não fiz nada disso.

— Mas deveria, porque os dois éramos delegados para isso. En-
tende agora, não é? Só estou pedindo que você ponha o nome no 
começo. Em vez de: “O cidadão Ducros, delegado”, a gente escre-
veria: “os cidadãos Ducros e Champagnat, delegados...”.

— Parece que eu não entendo de gramática quando estou de cara 
cheia. Mas você, sem estar de cara cheia, vai enfiar dois sujeitos e o 
resto vai continuar no singular.

— Vejo que é besteira, mas aí só eu fico comprometido, e você, 
tão frio em relação aos lioneses e aos fanáticos, poderá defender-
-se, se ainda remexerem nisso aí. Eu joguei tudo em que não vai 
acontecer mais. Então, certo. Ponha o nome aí em cima da linha. 
Esperteza da fina. Não é uma assinatura. O que eu preciso é que 
haja dois nomes.

Armadilha, essa correção grosseira contraria todas as normas 
da gramática e dos princípios jurídicos. Champagnat, agoniado e 
um pouco tonto, não era mais dono dos reflexos. Escreveu: “e 
Champagnat”.
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Ducros sumiu logo, como um bandido. Estava escuro. Champag-
nat decidiu subir imediatamente a Marlhes. Descera tantas vezes a 
Saint-Étienne que o cavalo já sabia de cor o caminho de volta. No 
hotel, não seria possível pegar no sono.

Quando chegou ao bosque de Farost, destampou: “Comissário! 
Para aquilo é de ter respeito? Bandido! Nojento! À toa! Javogues, 
Ducros, uns nada...”.

Mas o remorso invadia-o. E se, por causa dessas duas palavras, 
executassem alguém? Sem dúvida, ele se defenderia perante qual-
quer tribunal, mas isso não ressuscitaria o condenado.

“Bandido! Nojento! À toa! Javogues, Ducros, uns nada...”

Era lua cheia. As nuvens pareciam brincar com ela de esconde-es-
conde, por cima dos altos pinheiros do bosque. Em outras circuns-
tâncias, essa noite de dezembro seria gostosa. Agora, infelizmente, 
era noite de agonia. Pensava quase como Jesus: “Estou quase morto 
de aborrecimento”.

Mas não conseguia rezar. O espírito vacilava entre o remorso e o 
insulto: “Bandido! Nojento!”. O cavalo, acostumado a um cavaleiro 
tão senhor de si, comia o chão devagar, espantado com os berros, e, 
de vez em quando, também relinchava.

O cavaleiro, pelo bosque, como alucinado. Tentava cantarolar um 
noturno de Rameau que ouvira em Saint-Étienne. Curioso! A mú-
sica o sossegava um pouco. Depois, começaram a desfilar-lhe na 
memória os dois últimos anos e meio. O vento que varria as nuvens 
passava e lhe sussurrava: “Trate de salvar bastantes deles, e sua vida 
não terá sido inútil”.

Sim, sim, estava lembrado: “Juro-lhe com a mão sobre esta cabe-
cinha: posso ser o maior revolucionário, mas preferirei sempre uma 
vida humana a uma ideia”.

Descida aos infernos
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No momento, lá no fundo do remorso rastejante, bruxuleou uma 
luz de esperança: arrancar gente, quanto mais melhor, das presas 
dessas aves de rapina que pairavam sobre Marlhes.

LivroChampagnat 1.indd   130 29/08/16   17:50



131

CAPÍTULO 18

saídaA
deLinossier
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MMarat, pouco antes de ser assassinado em 
13 de julho de 1793, havia começado a de-
nunciar não só os padres não juramentados, 
mas também o clero constitucional que, dali 
para frente, também ia ser perseguido pelo 
jacobinismo vencedor.

Em Lyon, como Lamourette tinha sido a 
favor da revolta e logo seria decapitado, ha-
via um motivo a mais para considerar como 
farinha do mesmo saco juramentados e não 
juramentados. E Javogues, incessantemente, 
trovejava contra “os padres celerados e os ri-
cos infames”. Seu ideal era condenar todos 
os que pudesse recolher as fortunas e man-
dar para a Convenção todo o dinheiro possí-
vel, para esmagar a Vendeia e todos os “reis 
ébrios de sangue e orgulho”.

Apenas imaginara que não ficaria bem pri-
var o povo da roça da festa de Natal. Mas, a 
partir de 26 de dezembro de 1793, um de-
creto colocava à disposição das sociedades 
populares todas as igrejas.

João Batista Champagnat soube que Linos-
sier iria embora de Jonzieux. Resolveu ir des-
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A saída de Linossier

pedir-se e perguntar como ele via o futuro. Encontrou um homem 
prostrado. Não existia mais o humanista brilhante, o otimista preo-
cupado em andar para a frente. Terminara de empilhar uns livros em 
dois ou três baús, umas roupas em duas malas.

— Estão aqui os registros — disse a Champagnat, sem sequer 
saudá-lo — que vou entregar rigorosamente em dia a seu honrado 
primo. Entrei na Revolução animado. Tudo vai água abaixo. Nós, 
padres constitucionais, éramos os mais decididos a todas as refor-
mas e agora nos fecham as igrejas. Cá entre nós, estou sempre em 
contato com o bispo Grégoire, amigo de Robespierre, como você 
sabe. No dia 7 de novembro, quando Gobel, bispo de Paris, abdicou 
solenemente, Grégoire correu à tribuna e, apesar das pressões, pro-
clamou intrépido: “Quanto a mim, continuarei bispo, porque não 
foi do povo nem da assembleia que me veio a missão”. Você sabe 
também que, em 6 de dezembro, a Convenção promulgou um de-
creto: “Todas as violências e medidas contrárias à liberdade dos cul-
tos ficam proibidas”. Acontece que nossos chefetes daqui, Javogues 
ou João Pedro Ducros, fazem o que bem entendem. Acho que Ro-
bespierre queria mesmo a liberdade de culto, mas, na realidade, paira 
sobre nossos morros a sombra do abutre Marat, para liquidar com 
qualquer sentimento religioso. Quem manda agora é a camarilha de 
Chaumette. Já horrorizaram a Europa com as cerimônias sacrílegas 
em Notre-Dame de Paris. Não sei o que vão inventar por aqui. Nem 
sempre estou em Jonzieux. Houve gente que me falou: o João Pedro 
deu de beber aos cavalos com a pia de água benta. Afinal, não seria 
o pior, para quem nos inícios da Revolução, quando ainda todos só 
queriam a paz, já mandou incendiar uma capela em Terrasse. 

Champagnat não tinha chance de encaixar uma palavrinha sequer 
naquela torrente de indignação.

— Não sou homem de coragem — prosseguiu. Não sou Grégoi-
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re. Eu precisava ter uma alma de mártir. Estar pronto a ser mártir, 
infelizmente, não é comigo. Decidi abdicar do meu sacerdócio, por 
enquanto. Não se escandalize. Eles gostariam de que todos casás-
semos logo, para ter certeza de que a Igreja Católica tinha acabado. 
Mas nesse ponto o Grégoire, que reconhecemos como chefe, está 
tão firme quanto o papa: os que casarem não poderão continuar 
a exercer o sacerdócio. Ele sabe que está se arriscando com essa 
declaração. Um decreto da Convenção, de julho passado, prevê: os 
bispos que, direta ou indiretamente, apresentarem algum óbice ao 
casamento dos padres, serão deportados e substituídos. Não, eu não 
vou casar. Minha família toda trabalha no comércio em Saint-Étien-
ne e Lyon. Vou para Marselha ser gerente do transporte de carvão 
para Gênova. Tenho de me arrumar para viver. Aqui continuo como 
intruso. Não me sentiria bem se participasse, com meus vizinhos, 
do grupo Missões, como chamam. Não confiariam em mim. Não 
sei até quando, Deus que me perdoe. Não sou homem mau, mas 
também não sou santo. Você não acha a mesma coisa de você?... 
Desculpe não o haver tratado de “tu”, como manda a Revolução, 
nem tê-lo chamado de “cidadão Champagnat”. O que inventaram, 
agora, me dá ânsia de vômito. Antigamente, eu não aguentava certos 
ritos da Igreja. Pois agora você vai ter um ritual revolucionário e vai 
ter de se conformar.

— Exatamente. Como você diz, não sou homem mau e tenho de 
caprichar para que em tudo o rito se cumpra. O que é que posso 
fazer? Você pode ir embora. Eu não. Minha mulher e minha irmã 
têm religião demais para me dar conselhos válidos. Creio em Deus 
criador, creio em Jesus Cristo. Nunca deixarei de crer. Lá em casa 
reza-se e se rezará, agora mais que antes, quer eu esteja ou não. 
Ótimo. Mas... e os sacramentos? Só os padres, como Allirot, podem 
administrá-los, e às escondidas. Como na região não vai mais haver 
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dois cleros, farei tudo o que depender de mim para salvar os padres, 
embora xingava-os da boca para fora e chamava-os de fanáticos. 
Nessa questão, não tenho dúvidas sobre o meu dever. Mas o que 
fazer com a deusa Razão, verdadeira religião sacrílega? 

— Aí é que está. Vou dar o parecer de um padre de ideias avança-
das. Não tenho muita certeza do que digo e, naturalmente, muitos 
vão dizer que não podem admiti-lo, mas posso dar-lhe o conselho 
seguinte: em primeiro lugar, Robespierre é contra esse culto. Tenho 
certeza, pelo Grégoire. O incorruptível pensa mais ou menos como 
Rousseau. Pensa em um Ser Supremo, e o Ser Supremo é o Criador. 
Mas está rodeado de uma corja de vagabundos que não acreditam 
nem em Deus nem no diabo e inventaram a deusa Razão, jeito de 
dizer que professam o ateísmo. Robespierre tem virtude e coragem. 
Acredito que vai lutar para que todos os franceses honrem o Ser 
Supremo e para que os que desejam Jesus Cristo e as Igrejas (cató-
lica e protestante) possam fazê-lo segundo sua consciência. Então, 
no meu parecer, você pode mandar rezar ao Ser Supremo, mandar 
cantar hinos em seu louvor e cuidar para que as festividades que lhe 
impuseram se realizem com simplicidade e regozijo. Por enquanto, 
o povo viverá a fé cristã em casa e, com certeza, nas liturgias clan-
destinas organizadas por meus coirmãos. Sempre chame os padres 
de fanáticos e auxilie-os o mais que puder.

A saída de Linossier
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O culto
decadário
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NNo ano de 1794, instaura-se, em quase toda 
a França, um período de descristianização 
quase inimaginável. Era o ano II.

A burguesia voltairiana achava que um dia 
de descanso a cada sete era um prêmio con-
cedido à preguiça do povo, inventou reduzi-
-lo a um dia a cada dez. Então, agora, é viver 
a década— uma semana de dez dias — e o 
décadi: décimo dia.

Tudo vai mudar. Os modelos de heroísmo 
não se buscam mais na vida dos santos, mas 
na vida dos heróis gregos e romanos. E nas-
cem nomes laicos como Cipião e Espártaco, 
que possibilitarão, até a metade do século 
XIX, identificar aqueles cujos pais tinham 
abraçado a nova fé.

Mudarão de nome as cidades e freguesias 
com nome de santo. Saint-Étienne chamar-
-se-á Cidade Dearmas ou Armaville; Saint-
-Chamond, Vale Rousseau; Saint-Sauveur, 
Déôme, devido ao ribeirão; Saint-Genest, 
simplesmente Genest. Os nomes dos dias 
inspirar-se-ão no décadi – primidi... Os no-
mes dos meses, para a Europa, são achados 
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inteligentes e poéticos, bolados por Fabre d’Églantine. Até as datas 
das feiras serão trocadas, pois, em geral, ficam sob a proteção de 
algum santo.

Para a instrução popular não haverá tempo, mas os décadi serão 
jornadas de instrução cívica, com presença obrigatória. “Os dias de 
décadi, segundo o livro de registro de Marlhes, devem, nas popula-
ções rurais mais que nas urbanas, ser ocupados em ler as leis, para os 
que sabem ler, e os outros devem escutar”.

Pelo menos no tempo da primavera as pessoas dos vilarejos tra-
zem o lanche, pois a sessão vai das dez horas até as dezesseis, dentro 
da antiga igreja, transformada em templo da Razão. Em que pese a 
vontade de Robespierre, as fachadas recebem uma placa para dedicar 
o novo templo quase sempre à deusa Razão e não ao Ser Supremo.

Champagnat espreme-se como pode durante o mês de janeiro, dei-
xando que Ducros aumente a fama de terrorista por uma série de 
ações odientas.

Entrementes, Jonzieux é dos melhores lugares para os padres clan-
destinos. Na casa dos Planchet de Jabrin existe um corredor camu-
flado, ótimo esconderijo. Por rodízio, aí se refugiavam os padres de 
Jonzieux e de Marlhes, celebravam missa, confessavam, batizavam, 
rezavam o breviário.

Pelo final de janeiro, Allirot topa com João Pedro Champagnat, 
perto do moinho de Rosey.

— Reconhece-me com esta roupa de camponês?

— Assim, à primeira vista, não, por causa da barba e do bigode; 
agora sim.

— Seu pai está em casa?

— Vai voltar pelas cinco, porque foi escolhido para dirigir o décadi.
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— Então vocês não guardam mais os domingos?

— Claro que guardamos. Fazemos uma reza compridona que a 
tia Luísa puxa. O resto do dia a gente não trabalha. Meu pai disse: 
precisa desconfiar do Ducros; vamos guardar trigo antes de malhar; 
se eu descobrir que tem espião no pedaço, vocês peguem do man-
gual e... Vamos embora, cantar a canção dos malhadores. Aqui em 
Rosey, todo mundo faz assim. Guardam o decadi porque têm que 
guardar — a bem dizer, é um dia de aula — e descansam domingo. 
Enquanto for inverno...

— Está bem! Quando seu pai voltar, diga que eu gostaria de falar 
com ele na casa do Gereys. Lá é bastante seguro.

Quando chegou ao encontro, João Batista ficou meio surpreso 
com Allirot. Como estava diferente de quatro meses atrás!

Allirot foi direto ao assunto:

— Não sei se você está sabendo que Ducros mandou dar uma ba-
tida lá na casa do Planchet. Revistaram, à baioneta, o feno guardado 
todinho. Não descobriram nada, mas andam desconfiados. Eu acho 
que a gente deve ter três ou quatro esconderijos em vez de um só, 
ou em Marlhes e em Jonzieux. Aguarde uns dias e lhe dou os nomes, 
para você poder nos prevenir a tempo, quando for o caso.

— Certo. Tenho uma notícia — não sei dizer se é boa: Javogues 
seria chamado de volta a Paris. Primeira coisa que me veio: deve ser 
vingança pessoal de Couthon, pois os dois não se topam e ele os 
destesta. “Os”, refiro-me ao trio: Robespierre, Couthon, Saint-Juste. 
Em Feurs, a guilhotina funciona e não funciona. Acontece bastante 
ter de liquidar os condenados a prestação. Quando é por fuzilamen-
to, faltam balas e toca arrumar balas para acabar com os agonizantes. 
Couthon censura-o por ser cruel e imoral.

O culto decadário
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— Quer dizer que o trio não é cruel nem imoral?

— Está difícil, porque uma Revolução muda todos os valores, 
mas, afinal de contas, digamos que os três têm mais ideal de revolu-
cionários que de carniceiros.

— Eu já não discuto. Esta noite rezo a missa por volta das onze. 
Avise quem você quiser e do jeito que quiser.
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DDesde a tomada de Lyon, o departamento 
do Loire estava separado do departamento 
do Rhône. Montbrison, fadada à destrui-
ção, chamava-se Montbrisé, e a cidadezinha 
de Feurs era o centro de depuração onde se 
julgava, prendia, guilhotinava ou fuzilava. 
Mas Javogues ficava mais em Saint-Étienne. 
Quando soube que Couthon tinha, afinal, 
conseguido de Robespierre, em 11 de feve-
reiro, que voltasse imediatamente, o entourage 
ouviu-lhe as amabilidades contra o infame 
Couthon, contra Barre, vendido aos ricos e 
prior da Cote d’Or, parente de aristocratas: 
“É uma guerra de morte entre mim e eles, 
e eu aceito o desafio. Não faço nada. Padres, 
é fuzilar todos. Há pelo menos quinhentos 
ricos a guilhotinar, nos dariam duzentos mi-
lhões. E eu, coitadinho, vou falar da minha 
mãe na cadeia, mostrar as cicatrizes de três 
combates; com tudo isso, não ganhei nada 
enquanto mando carradas de ouro para a 
Convenção, enquanto poderia ainda arranjar 
mil e quinhentos milhões para beneficiar os 
sans-culottes”.
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João Pedro Ducros ficava em silêncio, conjeturava se existiria mal-
criado benevolente.

O sucessor, Reverchon, embora também rígido na aplicação do 
programa revolucionário, ia trazer uma pausa, pelo menos quanto 
às condenações. Em nível nacional, de fevereiro a março de 1794 é 
o período das “leis de ventoso”, leis sociais muito válidas, mas de 
igualitarismo insuficiente para o gosto dos hebertistas. No dia 23 de 
março de 1794, estes são guilhotinados por Robespierre, restabele-
cido de doença.

Do outro lado, estão os amigos de Danton, que, como os giron-
dinos de tempos atrás, gostariam de um intervalo na ditadura do 
Conselho de Salvação Pública e da Comuna. Robespierre não cede. 
Manda-os para a guilhotina em abril. Pouco depois, a última forna-
da: Chaumette e amigos. Os que encabeçavam a depuração de Lyon 
— Dubois-Crancé e Fouché — serão, por sua vez, chamados a Paris 
no início de julho.

No entremeio, Robespierre terá organizado, em 8 de junho, uma 
soleníssima festa do Ser Supremo, fixada para o dia de Pentecostes. 
Champagnat, demitido apenas oralmente por Javogues, pôde, com 
a saída deste, ficar de novo com o título de comissário. Aliás, con-
tinuava membro da câmara municipal, e seus talentos de orador o 
chamavam a presidir algumas celebrações do décadi:

“Ora, direis, deusa Razão é exagero. E estais certos. Não vamos 
voltar dois mil anos atrás e adorar deuses e deusas. Cremos em um 
só Deus: o Ser Supremo, o Criador.

A razão, no entanto, é faculdade de tal modo maravilhosa que 
diante dela, como diante de uma bela mulher, poderemos afirmar: é 
de uma beleza divina. Essa divina faculdade permitiu que a huma-
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nidade saísse pouco a pouco da situação miserável. Nossos longín-
quos antepassados deviam contentar-se com os frutos que a terra 
produzia naturalmente ou caçar animais selvagens com armas pri-
mitivas. Hoje, o homem sabe cultivar. Ainda há pouco descobriu a 
batatinha. Esse ano, admirai o trigo promissor. Razão humana, de 
fato, tu és divina”. O azar é que os “santos da geada”, com certeza, 
não eram nada amigos da deusa Razão e desforraram-se sem dó 
nem piedade. Em 24 de maio, enquanto se dirigia à câmara munici-
pal, Champagnat teve de ouvir uns desaforos: “A tua excomungada 
deusa Razão, era melhor não mexer com ela. Outro dia, ela estava 
com cara de nos dar uma safra espetacular. Agora, no final de maio, 
com neve de um pé de altura e três noites geladas, uma depois da 
outra, tu vais ver a safra! Dize lá para a tua gangue dos infernos que 
deixe a gente fazer de novo as procissões. Funciona muito melhor”.

— E quem disse que impeço as procissões? Se quiserem fazer... Só 
que eu não sou padre.

— Então, por que bancas o padre?

— Escuta. Não tenho tempo de ficar aqui encalhado. Preciso ir à 
reunião da câmara.

— Decerto para nos arrumar mais alguma encheção de saco!

De fato, estava em pauta a convocação dos rapazes do primeiro 
alistamento militar. Mesmo recebendo garantias de que talvez não 
fossem para a guerra, talvez os profissionais da serra de braço pu-
dessem continuar, etc., ficavam agoniados. Os que tinham chance 
fugiam. Tinham se apresentado apenas doze.

“Prezados amigos — arengava o prefeito Tardy —, mostrem aos 
alistados seus conhecidos que se arriscam a ser tratados como emi-
grados — sabem o que isso significa. Lembrem a eles que se, por 
acaso, algum de nós quisesse arrumar um jeitinho, de agora em dian-
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te existe em cada departamento um comitê de vigilância revolucio-
nária que não pactuará.”

O novo representante, Reverchon, por sua vez, proferia as ameaças 
clássicas da linguagem revolucionária: “Reaparece o fanatismo com 
a cabeça horrenda e hipócrita... Já acontece que certos dias (evita-se 
pronunciar a palavra domingo, como os hebreus evitam pronunciar 
o nome de Javé), cuja lembrança devia ficar apagada, foram assi-
nalados pela interrupção dos trabalhos do campo e pelos adereços 
exagerados das mulheres. As autoridades constituídas e, sobretudo, 
os comitês de vigilância seriam culpados se se descuidassem, um mi-
nuto que fosse, de prender os indivíduos que, a pretexto de religião 
ou outros, lançassem o pomo da discórdia no meio dos cidadãos”.

Champagnat, Bartolomeu Chirat e mais cinco, designados como 
fiscais das fortunas, prestam contas. É um dos itens das “leis de ven-
toso”: empréstimo compulsório pelas grandes fortunas.

Não sendo convincente o resultado, Reverchon pressionou mais 
uma vez as autoridades displicentes. A câmara devia reunir-se duas 
vezes por década. A de Marlhes, para mostrar dedicação, decidiu 
reunir-se três vezes.

Tardy encerrou a sessão com um reparo judicioso: “Havendo três 
sessões por década, não se faz necessário que se prolonguem dema-
siadamente. Constará, na ordem do dia da próxima sessão, a organi-
zação da festa do Ser Supremo. E ainda o problema dos convocados 
para o exército. Conseguimos ajuntar quarenta quintais de trigo para 
dar de comer aos indigentes. Falta o recenseamento dos cavalos, 
suínos, roupa velha para papel e salitre para cartuchos”.

Depois de Javogues
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JJoão Batista Champagnat não gostava 
muito de misturar a família com questões 
políticas municipais. Mas a ideia da festa 
do Ser Supremo não lhe saía da cabeça. O 
triunvirato, sobretudo Robespierre, queria 
que a festa de 8 de junho fosse bem-sucedi-
da. Indubitavelmente, Robespierre decidira 
realizar a celebração como acinte aos ateus, 
que continuamente falavam da deusa Razão, 
e como aproximação junto aos católicos, os 
quais pelo menos haveriam de reconhecer 
que a Revolução celebrava condignamente 
o verdadeiro Deus.

Champagnat, pois, fez menção ao proble-
ma, mas a reação imediata da mulher e da 
irmã foi negativa. A irmã respondeu como 
se tivesse decorado:

— Talvez exijam que assistais às festas 
da Razão e da impiedade, como se fossem 
festas cívicas. Não entreis em armadilha 
tão simplória.

— Quem é que falou isso, Luísa?

— Adivinhe.
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E continuou, segura de si. Devia ter decorado:

— Tendes debaixo dos olhos uma nuvem de testemunhas, exemplos 
sublimes a imitar. Muitos já viram com olhar sereno as perseguições, os 
tormentos, a morte... Expusemos integralmente a verdade, como vô-la 
devíamos, antes de ir para nossa pátria verdadeira. Mandam-vos sau-
dações todos os que estão conosco e perseveram na unidade católica.

— Isso foi escrito por algum padre ou bispo, antes de ir para a 
guilhotina. Vai ver que foi o Lamourette.

— Não temos nada a ver com os intrusos.

— Então, pelo Vigário Robert, que também já foi.

— Não, foi pelo Padre Castillon, vigário do bispo legítimo.

— Pelo jeito, Luísa, é uma carta pastoral inteira e você me citou 
umas passagens.

— Exatamente.

— Pois garanto que nessa carta pastoral não se faz a mínima alu-
são à festa do Ser Supremo. Eu sou como Robespierre: detesto o 
culto à deusa Razão por ser uma impiedade.

— Ahn! E foi por isso que você falou, quem sabe.

— Primeiro, precisa saber o que é que eu falei. Segundo, todo 
mundo pode enganar-se. Como dizia, detesto esse culto de impieda-
de, mas acho que o culto ao Ser Supremo é um ato de religião, diga-
mos, aceitável. Claro, vocês pensam que Robespierre é um monstro, 
porque lhe atribuem qualquer mal que se comete. Eu, porém, lhes 
digo que ele bem mandaria Javogues para a guilhotina, se pudesse. E 
se ele chegasse aqui como representante, nosso abençoado João Pe-
dro logo seria recolhido para tratamento. Procure entender. Quando 
você reza, por exemplo, o ato de caridade, fica pensando em quem, 
em Deus Pai ou em Jesus Cristo: “Meu Deus, eu vos amo de todo o 
oração, sobre todas as coisas etc.”?
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A festa do Ser Supremo

— Eu ainda penso mais. Acho que em Deus Pai. Pois é, a festa do 
Ser Supremo vai ser, vamos dizer, a festa de Deus Pai: Deus consi-
derado como Pai e Criador.

Ouvinte silenciosa, nessa altura Maria Teresa exteriorizou:

— O quê? Nessa festa vai haver orações também?

— Acho que não orações conhecidas, mas cantos, hinos. Fosse 
por mim, eu mandaria rezar e cantar o que a turma conhece. Mas, 
decerto, vai estar lá o Voytier para me vigiar.

— E os filhos, vai querer que vão também? 

— Pelo menos os rapazes, senão vão dizer que sou como o doma-
dor: manda nos leões, mas não manda na mulher.

— Com essas coisas não se brinca.

— Não fique zangada, Maria Teresa. Outro dia, o Lachal me pe-
gou de jeito, dizendo que eu faria melhor permitindo de novo as 
procissões do que falando da deusa Razão. Permitir as procissões 
como eram antes, eu não posso. Daí pensei que a celebração do Ser 
Supremo era a cerimônia mais parecida com as procissões do Corpo 
de Deus, e assim cada qual poderia rezar em público.

— Quem é que te enfiou isso na cabeça?

— Se quer saber, foi Linossier, antes de ir embora.

— Aquele intruso!

— Intruso para você; já eu não sou tão categórico. Talvez não seja 
um santo, menos ainda um padre santo, mas entende de religião.

— Está bem. No dia 8, faça como achar melhor. Você manda.

— Obrigado, Maria Teresa. 

Luísa parecia resmungar, mas estimava muitíssimo a cunhada e, 
afinal, quem era a dona da casa em Rosey?

João Batista chegava à prefeitura quando cruzou de novo com Lachal.
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— Assassino!

— Posso mandar prendê-lo por desacato ao comissário.

— Pois mande. Mande sequestrar meus bens. Mande eu ser julga-
do em Lyon para dar menos na vista. 

Champagnat viu num relance o que Lachal queria dizer. Retesou-se.

— O que quer dizer com tanto mistério?

— Fazer de conta que não entende, que não sabe que guilhotina-
ram Lardon-Desvernay?

— Guilhotinaram Lardon-Desvernay. E eu com isso?

— Muita coisa. Talvez menos do que o teu imprestável de primo. 
Um dia ainda vamos conversar.

João Batista entrou na prefeitura, saudou a todos e sentou-se.

— Lachal queria falar com você. Já o encontrou?

— Sim, sim.

Tardy deu início aos trabalhos da ordem do dia.

— Champagnat nos tinha falado de uma celebração do Ser Supre-
mo. Poderia nos explicar melhor?

— Eu vi outro dia, lá em Saint-Étienne, o programa do que vão 
fazer em Paris. O pintor David ficou encarregado de toda a deco-
ração, que vai ser grandiosa. Em Saint-Étienne também, acho que 
vai ser muito boa. Aqui vamos fazer pelo melhor. Mas não estou me 
sentindo bem para dar muita explicação. Acho que é melhor votar 
e, se é para haver a festa, darei sugestões na próxima reunião. Ainda 
temos dez dias.

E calou-se. O tempo custava-lhe passar. Quando saíram, o cunha-
do perguntou-lhe:

 — Alguma indisposição?
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— Não é do corpo. Preocupações.

E se apartaram.

A caminho de Rosey, parecia-lhe que alguém conversava com ele:

“Por duas palavras escritas por cima, vai-se o homem à guilhotina.”

“Não pode. Não estava assinado. Não tem valor num tribunal.”

“Num tribunal ordinário, mas se o tribunal for de assassinos...”

“Assassino: foi a palavra que usou...”

“Foi a palavra que usou.”

“Espere lá. O texto estava e ficou no singular. O responsável é 
quem escreveu. Em nome da gramática e do bom senso, declaro-me 
inocente.”

“Para eles, você está inocente. Interessava-lhes era a morte de 
Lardon.”

“Para eles? Eles quem? Javogues está longe faz três meses.”

“Então, digamos, para ele, se quiser.”

Estava chegando em Rosey. Tirou-o do monólogo-diálogo a voz 
de Maria Teresa, que estava colhendo verdura na horta:

— Falando sozinho, Batista?

— Acontece. Estou muito contrariado.

Dormiu mal a noite. Ao levantar, disse-lhe Maria Teresa:

— Coisarada que você falou! Vamos ver se me lembro. Ah, sim: 
“Corte, corte lentilhas. Vamos cozinhar com bacon. É gostoso”. 
Depois você dizia: “Vou vomitar, o bacon me faz mal”.

— Eu dizia isso? Cada sonho besta!

 

A festa do Ser Supremo
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EEm Paris, a festa do Ser Supremo foi espe-
táculo mais grandioso que entusiasta e devia 
provocar remoques de muitos convencionais, 
cujo ateísmo fazia um mês passava por várias 
provações. Tinham tido que votar o estabele-
cimento de um culto novinho em folha, com 
um credo, hinos, orações e, anteriormente, o 
decreto que o instituía:

“1º O povo francês reconhece a existência 
do Ser Supremo e da imortalidade da alma.

2º Reconhece que o culto digno do Ser Su-
premo é a prática dos deveres do homem.

3º Festas serão instituídas para levar o ho-
mem a pensar na divindade e na dignidade 
do seu próprio ser”.

Paris tinha Méhul e Cherubini para com-
por hinos e reger orquestras. Mas o interior 
poderia pelo menos aprender alguns hinos. 
E Champagnat estava orgulhoso de anunciar:

 — Acheguem-se aqui, cantores e cantoras. 
Vocês sabem de cor o Te Deum e a Salve Regi-
na. Belos cantos, só que a gente não entende 
as palavras. Escutemos que o que vamos can-
tar, não perdem em beleza:
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“Pai do universo, suprema inteligência, Benfeitor ignorado dos ce-
gos mortais. Teu ser revelaste à nossa complacência, que ela somen-
te conhece teus sinais”. 

Maria Teresa surpreendia-se:

— É bonito mesmo. Vamos, Marcelino, você que gosta de cantar. 
Escute seu pai, vai ensaiar uma linha cada vez. 

Surpreendiam-se também os camponeses. Alguns comentavam:

— Parece o “Corpo de Deus” de Robespierre. Vai ver que não é 
tão feio como o pintam, ou então se converteu.

E outro:

— Mesmo chefe, talvez só faça o que deixam fazer e não o que 
gostaria. Mais ou menos como Champagnat.

E ainda outro:

— É, mas as cabeças continuam rolando na cesta da guilhotina.

Altarezinhos de folhagens espalhavam-se aqui e acolá: “À bon-
dade do Ser Supremo”. Ia-se de um a outro como em procissão. E 
Maria Teresa dizia a Marcelino:

— Não se incomode com o que falam, mas ande, faça como eu, 
reze o terço pelo papai.

O altar seguinte tinha a dedicatória: “À grandeza do Ser Supremo”.

— Os que sabem ler — dizia Champagnat — acompanhem neste 
cartaz, onde escrevi bem grande a estrofe:

“Teu tempo está além dos montes, além dos ares, além dos mares. 
Para Ti não há passado, para Ti não há futuro...”

— Isso quer dizer que o Ser Supremo é eterno, como aprendemos 
no catecismo...

“E sem espaço enches os mundos e eles a Ti não Te podem conter”.
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— Vamos, ensaiemos uma linha de cada vez — prosseguiu infa-
tigável.

E as crianças atiravam flores enquanto cantavam. A cerimônia de-
morou três horas. Mas que bom tempo fazia! Tudo acabado, ainda 
uns comentários: “Mas não é a festa do Corpo de Deus”. A maioria, 
porém, dava os parabéns a Champagnat:

— Sempre imaginei que você devia ser padre. 

E Marcelino beija o pai:

— Rezei um terço inteirinho por você e cantei todos os cânticos.

— É isso aí, filhinho, meus parabéns. Com cinco anos, já está 
muito bom.

Entretanto, em Paris, Robespierre sentira a resistência e a surda 
oposição. Ora, o deus dele era o deus das vinganças. Dois dias após, 
a “lei de 22 de pradial do ano II” (12 de junho de 1794), redigida por 
Couthon, é aprovada. Suprime qualquer interrogatório, recusa ao réu 
a assistência de advogado. O tribunal só pode escolher entre inocen-
tar e condenar à morte. No mês e meio que sobra a Robespierre, ele 
manda executar mais gente que nos quinze meses precedentes.

Por sorte, o campo está ocupado com os trabalhos de lavrar a ter-
ra. Entretanto, em 14 de junho, a câmara municipal de Marlhes deve 
prestar-se à tarefa sinistra de punir os pais dos convocados que não 
se apresentarem. Trinta e uma famílias serão visitadas. Se necessário, 
terão lacradas as casas e os móveis.

Evidente que cada família tem justificativas as mais cabíveis: 

— Nosso filho? É o nome dele, sim, e a idade também. Mas aqui 
no sítio não havia trabalho para todos. Então ele foi trabalhar fora, 
levou a serra de braço; foram quatro. Disseram que iriam talvez até 
a Espanha. Costumavam voltar na época da colheita, mas este ano 
demoram. Que é que a gente pode fazer?

LivroChampagnat 1.indd   155 29/08/16   17:50



156

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

Em outros lugares, os pais ficavam embasbacados:

— O quê? O nosso filho não se apresentou? Aqui ele disse que 
se apresentou, foi aceito e ia incorporar-se em Saint-Étienne. Ele 
chorou muito ao despedir-se da gente.

No dia 17 de junho, foi anotado que as famílias foram visitadas. 
Mas agora era necessário apelar à guarda nacional para caçar os de-
sertores. Como é que iriam achá-los nesse “mato grosso”?

No dia 9 de messidor (27 de junho), a sessão estava mais calma. 
Iam experimentar mais uma vez apelar para a razão e o patriotismo, 
a fim de ver se traziam de volta alguns convocados refratários.

E continuavam as colheitas. A uma altitude de mil metros, quase 
nem haviam começado ainda.

No dia 2 de agosto, em Marlhes, estourou a notícia: em 9 de termi-
dor Robespierre foi acusado; no dia 10 (28 de julho), foi guilhotinado.
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1616 de termidor (3 de agosto) de 1794.

— O que é que acontece nesta manhã?

Desde as cinco horas, é guarda nacional 
por toda parte, nas comunas. Deixaram-
-me passar porque sou de Marlhes, mas im-
pediam o povo de vir à nossa festa. “Pois 
não tem festa nenhuma”, me disseram. 
Mais para frente, alguns bloqueavam a es-
trada de Coin. Você sabe de alguma coisa?

Era alguém de nome Seauve que pergun-
tava a outro alguém de nome Terra, da vila.

— Acho que tem a ver com Robespierre. 
Eles têm medo de subversão.

— Partidários do rei?

— Pode ser. Mas vai ver que é um jeito 
de dizer que nada mudou. Já que hoje é 
domingo e festa de Santo Adriano, talvez 
queiram lembrar: domingo não existe mais; 
festas tradicionais, também não. Hoje, todo 
mundo trabalha. Se você não trabalhar, é 
suspeito, isto é, condenado. Mesmo com o 
calorão, nada de vinho nos botecos.
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— No fim, os que dizem que Robespierre é o menos pior da laia 
vai ver que estavam certos.

— Vão continuar com o lero-lero de fanatismo e superstições, que 
tanto mal fazem à nossa gente.

— Nunca se sabe.

— A Convenção ia logo dividir-se em dois grupos: os terroristas e 
os que diziam que não eram.

Em nível regional, Reverchon manda prender Pignon, na verdade, 
um dos comissários mais odientos.

Champagnat e Tardy vão prevenir-se e arranjar um certificado de 
civismo. O certificado atesta a não rebeldia, a não detenção à resi-
dência. O atestado de residência quer dizer que, durante a guerra 
contra Lyon, se alguém saiu da comuna foi pelo lado certo.

Dois lavradores servem de testemunha, declaram conhecer o pro-
cedimento e os princípios do cidadão Champagnat. O certificado é 
exibido publicamente durante três dias. 

Por outro lado, continua a perseguição contra os padres na clan-
destinidade. O vigário de La Valia descuidou-se e foi preso no dia 23 
de agosto e condenado à morte em 2 de setembro.

Em Marlhes, mantém-se a secularização e, por exemplo, a antiga 
igreja ainda é o templo da Razão e serve para reuniões várias. Mas as 
autoridades são acusadas pelo distrito de fazer corpo mole na bus-
ca e apreensão dos convocados desertores e dos padres refratários. 
Não gostaram: “Fizemos mais que qualquer outra comuna para que 
os rapazes se incorporassem. Padres refratários, falam deles, mas 
não conseguimos ver nem saber onde estão”.

E partem para o ataque: “Se formos acusados é porque, certamen-
te, algum intrigante inimigo da coisa pública informou mal”.
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No outono, ou seja, no começo do ano III, o tribunal da Convenção 
dá início ao julgamento e condenação dos mais detestáveis terroristas, 
como, por exemplo, Carrier, aquele dos “Afogamentos de Nantes”. 
O movimento hebertista, que se opunha sistematicamente a qualquer 
medida de moderação, desmancha-se a partir de novembro.

Os jacobinos não têm mais a desculpa da pátria em perigo para 
publicar qualquer tipo de decreto, pois os exércitos estão vitoriosos, 
por enquanto.

Vai firmar-se a tendência a chamar de volta os elementos mais 
moderados. Courbon de Faye substitui Tardy como prefeito, por 
decisão do procurador nacional do distrito e, pouco a pouco, toda a 
câmara está renovada.

No final do ano de 1794, a reviravolta continua e as vinganças vão 
voltar-se contra os que, anteriormente, tinham abusado do poder.

Champagnat e Ducros que se cuidem!
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VVoltemos, porém, ao outono de 1794. A 
lufa-lufa é com os problemas sociais e de 
alimentação, como nos meses precedentes, 
aliás. Alguma veleidade quanto à instrução 
popular, mas dá em nada.

A máquina revolucionária, em compensa-
ção, toma a peito, com bastante sucesso, ao 
mesmo tempo, a luta contra a coalizão e pelo 
abastecimento. Recolhe o trigo malhado e 
manda malhar o que ainda não foi. Nos dias 
20 e 29 de agosto, reiteração, acompanhada 
de ameaças: se o trigo não for malhado den-
tro de três dias, o insubordinado será tido 
como suspeito. Porque há, de fato, risco de 
carestia, pois a nova colheita está escassa na 
região e, ainda por cima, no dia 30 de agosto, 
em Marlhes, caiu uma chuva de pedra.

O “governo de termidor” (isto é, dos que 
eliminaram Robespierre em 9 de termidor) 
vai salvar a situação em outubro, desconta so-
bre Saône-Loire, que tem de sobra o que falta 
para Loire. Mas até lá, sobretudo em setem-
bro, é preciso que a zona rural circundante a 
Saint-Étienne venha em auxílio da cidade, o 
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que não parece tão natural. Vários cidadãos são requisitados como 
malhadores de trigo, mas prestam-se a isso com tanta má-vontade 
que entra pelos olhos.

A guarda nacional vê-se obrigada a sequestrá-los, lacrar-lhes as casas. 
Apresentam, aliás, boas desculpas: família numerosa, mulher grávida.

Poderiam levá-los para a cadeia de Ville d’Armes, mas “isso custa-
ria dinheiro e não daria malhadores”.

No final de setembro, resolvem oferecer um prêmio de dez libras 
se obedecerem logo.

— Certo — respondem —, mas se não estivermos de volta em 
tempo de arrancar as trufas, será preciso arranjar homens que façam 
isso em nossas plantações. Na realidade, em meados de outubro já 
estão de volta, mas irritadíssimos: malpagos, mal-alimentados, não 
estão com nenhuma vontade de devolver as dez libras que, parece, 
eram só um adiantamento a ser reembolsado.

Quanto aos carreteiros que vão levar o trigo a Saint-Étienne, pro-
testam contra a obrigação de ir duas vezes por semana, visto que, 
além de usar as vacas e os bois, isso dá entre idas e voltas uns três 
dias. Estão pedindo a eles o mesmo que aos lavradores de Tarentaise 
ou Saint-Genest, que têm um trajeto muito mais curto.

É preciso também obedecer à lei do máximo. Por conseguinte, 
fiscalizar em cima os comerciantes que talvez irão até Guizay para 
negociar a mercadoria para Saint-Étienne.

Em outubro, acontecerá ainda o “recenseamento da batatinha”, 
porque aí também há o perigo de surgir o câmbio negro.

Outra atividade das autoridades municipais é mandar fabricar salitre. 
João Batista Champagnat e Bergeron são encarregados de adiantar di-
nheiro aos comissários que pagam os operários da fábrica de salitre.
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Compõem-se cantos para exaltar a fibra patriótica desses traba-
lhadores:

“Na hora de lançar o trovão

Que o justo castigo vos traz,

Tende audácia: voltai atrás.

Nossas armas o prêmio darão.

Haja irmãos, não tiranos hostis:

Última vasca de quase vencidos.

Sim, estaremos todos unidos,

O caso é que vós não mais existis”.

Para falar a verdade, é mais fácil mandar entoar o canto guerreiro 
por um punhado de operários da fábrica de salitre do que convencer 
toda a população a que trabalhe para a guerra, por exemplo, catar sa-
mambaia, musgo, urze, giesta para fazer cinza, elemento básico para 
fabricar salitre. Todos acham que há muito pouco dessas plantas e, 
se houvesse mais, era melhor fazer adubo.

Em novembro, João Batista Champagnat, ainda juiz de paz, é 
encarregado de chegar a um acerto com os habitantes de Coin, 
que gostariam de pagar os impostos em Saint-Sauveur e não em 
Marlhes.

No início de 1795, a situação se agrava. A carestia ronda mais 
perto, e o transporte de grãos não tem mais segurança. Os grandes 
industriais de Saint-Chamond, os Fournas ou os Dugas, conseguem 
passaporte para a Suíça e outros países conquistados pela Repúbli-
ca, para neles vender os produtos de luxo e importar os gêneros de 
primeira necessidade.
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Quanto à religião, contrariamente ao que se poderia esperar, a lei 
de 3 de ventoso (21 de fevereiro de 1795) parece conceder verda-
deira liberdade a todos os cultos. Os padres refratários saem dos 
esconderijos, e os fiéis que quiserem ficar de novo com as igrejas, 
pagando aluguel, podem ser atendidos pelo distrito.

Como houve vários juramentos desde o primeiro à Constituição 
Civil do Clero, não se sabe mais quem é e quem não é juramentado. 
Pode-se, pois, chegar a um relativo entendimento, embora haja os 
intransigentes em cada lado.

Muita confusão se origina do retorno de alguns emigrados que 
tiveram de fugir por serem partidários do rei, seguidores, muitas 
vezes, mais de Voltaire do que de Cristo. Assim, a reação religiosa 
vai crescer aqui e acolá em ambiente contrarrevolucionário, às vezes 
bem afastado das ideias cristãs, do perdão, por exemplo.

A sede de vingança torna-se motivação comum, de tal modo que 
vai irmanar sans-culottes com filhinhos de papai.

Os sans-culottes, em geral artesãos e comerciantes, estão contra a lei 
do máximo e, se for preciso, dispostos a novo terror para forçar a 
suprimi-la. Os filhinhos de papai, juventude dourada que chamam 
de almofadinhas, depois “companheiros de Jesus” ou “companhei-
ros de Jéhu”, são jovens feras desocupadas que têm na família algum 
motivo de vingança e associam-se com vagabundos profissionais ou 
viram matadores.

Aliás, a Convenção aburguesa-se a tal ponto que se torna hostil 
às forças proletárias. Arrebatados, hebertistas, jacobinos, todos os 
vencedores de ontem logo estarão em perigo.

Marat, que estivera no apogeu do martirológio revolucionário, 
agora é execrado e tem o busto retirado dos lugares públicos, em 
particular do Panteão.
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A Marselhesa, que fala de “sangue impuro”, é proscrita e substitu-
ída pelo Réveil du peuple (Despertar do povo).

Os massacres dos jacobinos se iniciam em fevereiro de 1795 e 
constituem, realmente, uma espécie de “terror branco”, não pouco 
sangrento, que irá perdurar uns meses.

A “lei de 5 de ventoso” (23 de fevereiro de 1795) serve, aliás sob 
medida, para favorecer esse terror, pois “todos os administradores 
de departamentos, distritos, municípios, tribunais, comissões etc. 
que foram suspensos de suas funções, a partir de 10 de termidor, 
são intimados a residir na própria comuna”.

Pode-se dizer que é para aguardar algum julgamento. Muitas vezes, 
porém, serão assassinados.
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NNa Convenção, em Paris, os jacobinos tor-
nam-se minoria. Tentaram arreganhar os den-
tes em abril de 1795 e fazer eclodir um movi-
mento de insurreição. Mas a guarda nacional, 
completamente reestruturada e solidária com 
a nova maioria, esmaga a insurreição. O papel 
de “polícia nacional” também é supresso, ou-
tra característica de antiterrorismo.

Em Saint-Étienne, não se encontra mais 
nenhum jacobino na administração. Em 
compensação, acham-se partidários do rei.

A reviravolta de Marlhes é, pois, coerente 
com a linha geral.

O Vigário Allirot volta tranquilamente ao 
ministério. As Irmãs de São José e as beatas 
recebem, do distrito, autorização de existên-
cia legal e, tanto em Jonzieux como em Mar-
lhes, vão reaver os antigos conventos.

Quinta-feira, 4 de junho, é festa do Corpo 
de Deus. Allirot anunciou a procissão:

— No ano passado, ainda estávamos sob 
o regime do Terror. Mesmo assim pudestes, 
por aquele tempo, fazer uma cerimônia que 
alguns julgaram sacrílega. Quanto a isso, po-
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deis ficar de consciência tranquila. Apesar dos tempos, era o mal 
menor, afinal, uma homenagem a Deus. Não tínheis, é certo, a pre-
sença real de Jesus eucarístico, mas acredito que era boa a intenção 
dos que prepararam a festa e dos que participaram. Não há mal em 
celebrar o Criador, em cantar sua glória, vida eterna e bondade.

Padre Allirot aproveitava, indiretamente, para atenuar os ataques 
feitos a Champagnat.

Quatro de junho foi um belo dia. Todas as famílias de Marlhes 
tinham formado uma ala de honra com toalhas, ornamentos de flo-
res, desde a Cruz de São Régis até a Virgem do Pied-des-Saints. 
Todos os pastos do percurso haviam sido roçados para que todos 
os fiéis pudessem passar sem se molestar com o capim. Dali descia-
-se de novo para a igreja. Em todo o trajeto havia uns oito ou nove 
altares, de onde se daria a bênção na direção dos principais vilarejos.

A afluência de gente, que engrossava desde as duas horas, chegou ao 
máximo, e o povo começou a dispersar-se a partir das cinco e meia.

João Batista voltou para casa com Maria Teresa e depois foi tirar o 
leite. Vinte minutos depois, chegou Marcelino com o cabelo desgre-
nhado, o nariz sangrando, o joelho esfolado e a calça suja de terra.  

— O que foi? — perguntou a mãe.

— O Lachalzinho.

— Mas brigar no dia de Corpo de Deus!

— É, eu apanhei um pouco, mas garanto que ele apanhou mais, e 
ele tem dois anos a mais que eu.

— Mas é feio brigar.

— Acho que aqui não era, não. Ele falou que papai era um assassino.

— O quê? O que é que você está dizendo?

Maria Teresa correu para fechar a porta.
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— Ele falou assim: “Deram sumiço no teu primo, o João Pedro. 
Fizeram bem. Acho que também vão sumir com o teu pai. Assassi-
no, a gente dá sumiço”. Daí eu pulei pra cima dele. Dei soco e mais 
soco. Rolamos no chão, na lama. Não interessa. Fiz ele comer terra. 
Verdade. Uma hora até pensei que eu ia ser assassino. No fim, ele 
correu. Eu corri atrás.

O pai abrira a porta sem barulho e ouvira as últimas palavras. 
Entendeu tudo.

O garoto se pôs a chorar e soluçar. Quando sossegou um pouco, 
os pais conseguiram ouvir:

— Mas por quê? Queria saber por quê.

Maria Teresa não respondia. Quem tomou a dianteira foi João 
Batista:

— Hoje é Corpo de Deus; os dias são compridos. Dá tempo de 
dar um passeio até Coin. No caminho eu explico...

E no caminho o pai Champagnat confidenciou:

— Eu não queria explicar, porque você só está com seis anos, mas 
preciso. É o seguinte: o João Pedro, meu primo, que veio tantas ve-
zes aqui em casa, mataram-no ontem em Saint-Étienne.

— Mataram porque ele era assassino de alguém?

— Quer dizer, ele tinha mandado condenar gente que depois foi 
para a guilhotina. Decerto, você não se lembra do que acontecia dois 
anos atrás, você era pequeninho.

— Quando tinha uma porção de soldados que subiam de Riotord 
e depois você foi junto?

— Isso mesmo! Pois era a guerra de Lyon contra Paris. E os que 
torciam para Lyon levaram a pior e vários foram para a guilhotina. 
Guerra é um troço feio!
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— E o João Pedro fazia nessa o quê?

— Ele dedou gente que tinha feito guerra do lado de Lyon e eles 
foram parar na guilhotina. Fez outras maldades. Daí houve gente 
que disse: “Deixa estar, a gente vai se vingar”. E se vingaram. Vie-
ram prendê-lo. Vê aquele sino lá em cima? Disseram assim: “Olhe 
bem para aquele sino de Jonzieux. Não vai mais vê-lo. Você fez 
muita maldade. Você não vai poder fugir”. Puseram João Pedro na 
cadeia de Saint-Étienne. Ele sabia que não ia haver julgamento. Sei 
que foram para matá-lo. Ele esperneou, mas não adiantou. Final-
mente foi morto no mesmo local ou levado para a guilhotina. Foi 
um cara de Saint-Étienne que me contou, mas ele não sabia bem 
como é que foi.

— Pai, mas por que dizem que você também é assassino?

— Porque sou primo dele, e me pegou para ajudar. Assim, na 
marra. Mas eu não fiz nada para matar ninguém. Olhe, ali é a casa 
do senhor Colomb de Gast. Vamos entrar.

O homem colhia umas vagens na horta. Mas, ao ouvir seu nome, 
levantou a cabeça.

— Senhor Champagnat, meus pêsames! Pelo João Pedro. Deus 
guarde sua alma! Tenho fé que se tenha arrependido antes do mo-
mento derradeiro. Sabe que ele matou dois dos que o atacaram, an-
tes que ele mesmo fosse morto, mas quanto a isso não acho que 
tenha feito mal. Era legítima defesa, porque os tais “companheiros 
de Jéhu” não valem um tostão a mais que Javogues, Ducros, Pignon 
e os outros que tivemos de aturar esses dois anos.

E voltou-se para Marcelino:

— Olhe, garotinho, você vai ouvir falar mal de seu pai, porque 
ele teve de viver com gente à toa, mas ele não é gente à toa, não. 
Veja uma coisa: agora cai a noite e as árvores daquele mato parecem 
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todas árvores de resina. Quando é dia, você vê que há uma espécie 
diferente e, em outubro, você vai ver que aquela espécie perde as 
folhas. Aquelas árvores não são pinheiros, são faias. Assim acontece 
com seu pai. Ele queria fazer uma Revolução certa. Mas alguns que 
estavam com ele queriam fazer uma Revolução errada. São todos re-
volucionários, mas diferentes. Assim como as árvores daquele mato: 
é tudo árvore, mas algumas são pinheiros, outras são faias. Deixe 
amanhecer ou chegar o outono, para saber o que é pinheiro e o que 
é faia, naquele “mato grosso”.

— Muito obrigado, senhor Colomb — disse João Batista. — O 
senhor nem esperou eu perguntar e já respondeu ao meu filhinho, 
que quebrou a cara de um garoto que falou que eu era um assassino. 
Revolução é coisa triste!

Já estava escuro. Era tempo de voltar. Os dois sentiam-se alivia-
dos. Marcelino não tinha coragem de perguntar mais nada. Começa-
ram a falar do trabalho.

— O capim para feno já está quase no ponto. Se continuar o bom 
tempo, logo vai dar para roçar, estender e amontoar. Todo mundo a 
trabalhar, acaba logo. Mas você ainda é muito pequeno.

— Mas, enquanto vocês trabalham, eu posso cuidar das vacas com 
o Medor.

— Sabe que é uma ótima ideia?! E eu posso trabalhar o tempo 
todo porque não sou mais nada na câmara municipal, nem comissá-
rio, nem juiz de paz, nem coronel da guarda nacional.

— Você era tudo isso?

— Sim. E não adiantou de nada. Chega!

E falaram da tia Luísa que ia voltar para o convento.

— E por que vai voltar?
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— Tem alguma coisa a ver com a Revolução. Está difícil de explicar.

Marcelino achou melhor não insistir. Maria Teresa tinha guardado 
sopa quente, ovo e queijo branco.

— A tia já está deitada, mas ainda não pegou no sono. Amanhã 
ela vai embora. Vá dar um beijo nela agora, porque amanhã ela vai 
sair de madrugada. A missa é às cinco e meia, depois ela volta para 
o convento.

Marcelino obedeceu. Gostava muito da tia.

— Titia, vou perguntar uma coisa. Eu soube que João Pedro era 
bem mau e agora mataram ele. A gente deve rezar pra ele?

— Claro, deve sim, e mais que pelos outros. Lembra-se da história 
do bom ladrão? Ele também tinha sido bem mau e, na última hora, 
virou para Jesus. Vê, acho que Nossa Senhora rezava por esse ladrão 
e isso é que fez virar o coração dele. Certo?

— E a prima Margarida também era má?

— Que nada! Mas por que está perguntando isso?

— Não sei. Não é ela a Revolução? Todo mundo fala da Revolu-
ção e eu não sei se é uma mulher ou um bicho.

— Coitadinho! Não é mulher, mas é pior que qualquer bicho 
que existe no mundo. Deus queira que você nunca a encontre 
pelo caminho.
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DDucros tinha criado muitos inimigos e a 
vingança viera sem compaixão. Mas quando 
Lardon-Desvernay apresentou a defesa, inú-
til, havia atacado “os dois primos”, e o argu-
mento era de que tinham agido mancomuna-
dos para deitar a mão nos seus bens.

Champagnat, por sua vez, foi citado peran-
te o Tribunal de Justiça em Feurs, depois em 
Montbrison, que, em 1795, voltara a ser ca-
pital do departamento. Não lhe custou muito 
defender-se e mostrar que não lhe podiam 
atribuir denúncia assinada.

— Se fizerdes questão, podeis comparar as 
datas e verificareis que ao mesmo tempo as 
autoridades distritais me censuravam o pou-
co fervor revolucionário — ou terrorista, 
como dizeis — e meu primo, que não sabia 
fazer nada, encarregaram-no de ficar de es-
preita por cima de mim: “Visto que o cidadão 
Champagnat, delegado para mandar seques-
trar os bens dos celerados em toda a exten-
são do cantão de Marlhes, não está dando às 
ordens que lhe são confiadas toda a atividade 
necessária, e que por outro lado o cidadão 

LivroChampagnat 1.indd   175 29/08/16   17:51



176

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

João Pedro Ducros já granjeou a confiança dos representantes do 
povo, associamos ao dito Champagnat o dito Ducros para cooperar 
na salvação da coisa pública”.

E prosseguiu:

— Eh! Sei o texto de cor e posso achá-lo já, no registro das de-
liberações. Então, invoco testemunho de todos os que tiveram os 
mesmos encargos que eu, de Monteux em Saint-Genest, de Barge 
em La Valla, e de qualquer um que quiserem e que aspiravam a uma 
Revolução para melhorar, e peço a eles que vos digam se é fácil pa-
rar a carroça na ladeira, quando os cavalos disparam. Confesso que 
tive a fraqueza de escrever meu nome por cima num relatório de 
diversos sequestros levados a efeito por meu primo, e para os quais 
eu não tinha colaborado em nada. Porque achei que isso não teria 
consequência, visto que todo o relatório estava feito no nome dele 
e que o acréscimo do meu nome não estava de acordo nem com a 
gramática nem com os princípios jurídicos. 

Champagnat argumentava com veemência: 

— Disseram-me, e é lastimável, que a justiça do período a que 
aludo era a justiça dos assassinos e, por conseguinte, eu não deveria 
ter dado a mínima colaboração. Nisso, estou de acordo. Mas tam-
bém devo dizer que salvei o que pude, sempre que possível, porque 
tenho sete filhos e sempre quis, como vós, meus senhores, sempre 
quis aparecer diante deles com a fronte erguida. Poderão acusar-
-me de ter sido jacobino; mas de terrorista, jamais. Dir-me-ão que 
aproveitei para me enriquecer com a venda dos bens nacionais. Fiz 
a aquisição de bens quando tinha direito. As propriedades do Tem-
plo, por exemplo, pertenciam aos Cavaleiros de Malta. Ora, esses 
cavaleiros aceitaram de bom grado as pensões que lhes oferecia a 
República em troca das propriedades que lhes confiscava. Se ter ad-
quirido esses bens dentro das normas legais é injustiça, o que é que 
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se deve dizer dos que, há quinze dias, me obrigaram a revendê-los 
a preço irrisório? No último lance de que fui vítima, mandaram-
-me aceitar 8.500 libras em 1795 por um terreno que eu tinha pago 
3.950 libras em 1793. Acontece, e vós o sabeis, que nesses dois anos 
o papel-moeda perdeu 9/10 do valor. Por conseguinte, eu deveria 
receber 40.000 libras, mesmo sem lucrar nada. Oxalá, meritíssimos 
juízes, tenhais tempo para julgar os que me infligiram essa injustiça 
e a infligiram em maior escala à família Ducros.

— Cidadão Champagnat, expressamos-lhe que se defendesse. O 
senhor defendeu-se muito bem. Quem vai deliberar é o júri.

O júri sabia muito bem com que terríveis realidades tinham tido 
que se haver todos os magnânimos que haviam acreditado numa 
Revolução fraterna mais que tudo.

Champagnat foi absolvido.

Reencetou a vida simples da lavoura e do comércio: tocava um 
moinho que só funcionava quando havia água; trabalhava como 
entendido na cubagem da madeira; fabricava fitas em casa; trans-
portava butes — como eram chamadas as toras descascadas de pi-
nheiros do lugar — com as duas juntas de bois. Precisava se virar 
do jeito que podia.

Vivia mais com a família, mas encontrava-se também com os ve-
lhos companheiros de guerra. Quando eram dois ou três da antiga 
câmara municipal, chamavam-se um ao outro de jacobino, por ava-
calhação. Bergeron sempre tinha novidades com a sua Feuille d’Avis e 
Variétés e ligação com Saint-Étienne e Saint-Chamond.

Depois de voltar absolvido, Champagnat tinha se encontrado com 
Padre Allirot, que lhe dera os parabéns:

— Já esperava que se saísse bem. Se houvesse recurso à instância 
superior, não me custaria nada arrumar dez testemunhas de defesa. 
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Permita-me ainda informá-lo de que me apresentei ontem, 30 de 
agosto, à nova câmara municipal para prestar meu juramento. Se me 
lembro bem, era 13 de frutidor do ano III da nova era. Apresentei-
-me como padre não juramentado, porque, lembra-se, meu jura-
mento à Constituição Civil do Clero estava eivado de reservas que o 
tornaram nulo oficialmente. Reforcei que meu novo juramento era 
prestado na convicção de que a religião católica era o melhor recur-
so para restabelecer a ordem justa e a fidelidade, vivificar o espírito 
público e o caráter nacional.

— Absolutamente certo, mas seja prudente, que há voltas e re-
viravoltas.

— Prudência, está bem, mas não pode ser prudente demais quem 
trabalha para o evangelho. Nosso povo precisa redescobrir o ca-
minho da igreja e dos sacramentos. Os anos de transtorno estão 
pesando em algumas consciências, como a minha e a sua. É quando 
o dever de cada dia vira heroísmo, nos damos conta de como somos 
fracos e pecadores. Acho que logo mais vai haver ótima oportunida-
de de pôr em ordem nossas consciências e você, como antigo presi-
dente dos Penitentes, poderia me dar uma mãozinha na preparação 
— falo do jubileu de Puy. No jubileu passado, de 1785, foi você 
que orientou os romeiros. Neste ano, 25 de março vai cair na Sexta-
-feira Santa, como em 1785. Parece que não vai dar para ganhar a 
indulgência na Catedral de Puy, porque ainda está nas mãos da Igreja 
Constitucional. Mas não seja por isso. Decerto, o Papa Pio VI vai 
indicar outros lugares onde se possa fazer a romaria.

E prosseguiu:

— Pense bem! Se por volta do ano 1000, quando teve origem esse 
jubileu, o mais antigo da cristandade, viviam com medo, ao que me 
consta, nós também vivemos com medo nos últimos tempos, e pre-
cisamos que Nossa Senhora nos ajude a exorcizá-lo.
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— Tem razão. Voltaremos a falar a respeito. Existem penitentes 
na atual câmara municipal como existiam na antiga. Quem sabe seja 
ocasião de a gente refraternizar.

— Fraternidade: palavra bonita da Revolução, não é? Contar de 
novo com a paróquia unida, é o que mais anseio.
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E Em agosto de 1795, Antônio Courbon 
Saint-Genest estava de passagem por Mar-
lhes. Fazia bem pouco, fora nomeado admi-
nistrador do distrito de Saint-Étienne e seu 
problema mais urgente a resolver era a luta 
contra a miséria na região.

O primo dele, presidente da nova câma-
ra de Marlhes, estava com a mesma preo-
cupação desde a primavera: comprar trigo 
em grão em Saône-Loire, Isère, desfazia-se 
assim dos últimos papéis-moeda (assignats), 
que não valiam quase mais nada.

Enquanto se aguardava, havia pilhagem 
nos campos de trigo ou de batatinha. E 
como a colheita, pelo jeito, ia ser boa, os la-
vradores não tinham pressa de vender o tri-
go: esperavam o preço subir. E não queriam 
ser pagos em assignats.

Não se perseguiam mais os padres refra-
tários. Entretanto, estavam sempre à cata 
dos sumidos insubmissos, agora necessá-
rios para trabalhar na fábrica de armas em 
Saint-Étienne.
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Courbon-Genest, muito a par das mentalidades, achou que ficar à 
cata deles era perda de tempo: “Vamos alistar voluntários e deixar de 
lado o sorteio militar, que nem está previsto em lei”.

Essa nota, que deixou lavrada no livro de registro das deliberações, 
vinha depois de uma discussão com a câmara, em que se abordaram 
vários assuntos.

Acabava de chegar a notícia de um desembarque de emigrados em 
Quiberon, na Vendeia. O general Hoche, embora com fama de mo-
derado, não hesitara em mandar fuzilar mais de setecentos. E vários 
membros da câmara de Marlhes mostravam-se inquietos.

“Todos os massacres perpetrados pelos companheiros de Jéhu 
não irão provocar uma virada para a esquerda?”

Courbon, de Saint-Genest gostaria de tranquilizar a todos, mas 
bem sabia que nada estava ainda definido e que a Convenção, pres-
tes a dissolver-se, reiterava os alertas contra os sonhadores da volta 
ao passado: “Eternos inimigos da França republicana, vós que aos 
franceses nunca perdoareis porque retomaram o que havíeis inva-
dido”. Um discurso a que Courbon estava muito habituado. Sabia 
ainda que a Convenção anistiaria os terroristas tão acossados nos 
últimos meses.

“Todavia, em nível distrital — afirmava —, não temos pressa de 
ver purificados os que estão com as mãos tintas de sangue ou que 
possuem bens adquiridos com atos de opressão.”

As autoridades municipais também perguntavam por diretivas 
com relação aos padres. “O Padre Allirot e o Padre Laurens presta-
ram o juramento solicitado. Pode ler.”

Courbon passou sorridente os olhos pelas linhas provocantes do 
Padre Allirot:

— “Não vai ser o distrito — conclui — que terá reparos a fazer. 
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Mas, afinal, como a Convenção, antes de dissolver-se, proponha tal-
vez nova fórmula de juramento, digam ao Padre Allirot para não 
provocar a perseguição à toa: é contra a tradição do evangelho e da 
Igreja. Estou mais ou menos a par do teor do novo juramento. Não 
é comprometedor e já está quase votado. Não falará de ódio à reale-
za, mas de aceitação da República. E veladamente: reconhecer que o 
soberano é a universalidade dos cidadãos franceses”.

De fato, dois meses depois, a Convenção, que por três anos deixa-
ra rastros de sangue e devastação nas três fases — girondina, mon-
tanhesa e termidoriana — dissolvia-se julgando terminada a tarefa: 
a Constituição do ano III.

Em outubro de 1795, começava o ano IV e um novo regime: o 
Diretório.

O novo juramento teve aceitação geral do clero, com umas pou-
cas exceções. Continha a renúncia oficial ao retorno da realeza. Era 
ensejo a que o tal bispo pensasse: “Enquanto sobrar a fundada espe-
rança de um poder legítimo recobrar a autoridade, qualquer súdito 
desse poder deve em consciência permanecer-lhe fiel”.

Certo bispo declarava até suspensos, ipso facto, os padres que pres-
tassem o juramento.

Na diocese de Lyon, alguns padres, antigos clandestinos, acham 
que não devem jurar, mas no conjunto submetem-se, convencidos 
de que a situação melhorava e é bom não tomar no sentido estrito 
um texto suscetível de interpretações e ajustamentos.

Entra pelos olhos que a Revolução afrouxa. Quem continua re-
volucionário é o exército, e resiste à Europa inteira. Para o exér-
cito, emigrados, subversivos do oeste (chouans), partidários do rei, 
são tudo uma coisa só: o inimigo. O exército é a sentinela pronta a 
intervir para não deixar a política inclinar-se para a direita.
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Por outro lado, a Convenção previu mais um meio de impedir 
qualquer reviravolta inesperada e de salvaguardar a continuidade re-
volucionária. Em cada eleição só se elege um terço dos deputados. 
Os outros dois terços serão constituídos pelos deputados em final 
de mandato e que... vão bisar. 
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MMonsenhor de Galard, bispo de Puy refugia-
do na Suíça, pedira ao Papa Pio VI, com muita 
antecedência, diretivas para o jubileu de 1796. 
O papa era decididamente contra que o jubileu 
favorecesse a convivência entre católicos e os 
que ele considerava cismáticos.

Ora, a catedral de Puy estava nas mãos de 
um bispo constitucional, Delcher, desejoso ele 
também de promover o jubileu.

Ficou previsto, pois, que a indulgência pode-
ria ser lucrada nas principais paróquias da dio-
cese. Marlhes, a bem dizer, não pertencia mais 
à diocese de Puy, mas o Padre Allirot, pouco 
propenso a ratificar as conquistas revolucioná-
rias, fazia como se pertencesse.

“Não seremos oitenta mil como no jubileu 
de 1785 — anunciou em janeiro —, mas talvez 
haja mais fervor autêntico. Em 1785, pertencía-
mos à diocese de Puy, mas éramos os mais afas-
tados. E nossa representação foi mínima, mas 
desafiou as dificuldades do tempo: chuva fria 
que transformava a romaria em rude penitência.

Doravante não pertencemos mais à diocese 
de Puy, administrativamente, mas o jubileu é 
aberto a todos e sabeis que a mãe de Joana 
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d’Arc veio outrora da sua longínqua Lorena. Para lucrar a indul-
gência plenária, são necessárias disposições que nem sempre são de 
toda gente, especialmente profunda contrição dos pecados, sincera 
vontade de não cometer mais nenhum, mortal ou venial.

Claro, iremos sempre recair por fraqueza, mas sabeis que rezamos 
no ato de contrição: “Proponho, com a vossa graça, nunca mais vos 
ofender e fazer penitência”. A gente tem o desejo, o firme propósi-
to, a firme vontade.

A romaria e o jubileu podem nos ajudar. Saímos de casa, deixamos 
nossas preocupações, é quase como se morrêssemos. Então, a con-
trição torna-se mais fácil, mais natural.

O que é preciso para lucrar o jubileu? É bastante simples: confissão, 
comunhão e visita à catedral de Puy. Visita, quer dizer, a gente fica um 
bom tempo em oração. Então, quem fizer isso e tiver as disposições 
de que falei há pouco, se vier a falecer, poderá ir direitinho para o céu.

Agora vou acrescentar uns detalhes que talvez vos surpreendam.

Este ano, para lucrar o jubileu não se deve ir à catedral de Puy. O 
Papa Pio VI é categórico. Como a catedral está nas mãos de um bis-
po constitucional, eleito pelo povo, e o verdadeiro bispo, nomeado 
pelo papa, foi obrigado a exilar-se, desta vez a catedral não será mais 
lugar de indulgência. De acordo com Monsenhor de Galard, algu-
mas igrejas da diocese foram indicadas para se lucrar a indulgência. 
Proponho que os que desejem aproveitar o jubileu vão em romaria 
a Saint-Didier, uma das igrejas aceitas.

Entre nós, muitos têm o piedoso costume da romaria a La Lou-
vesc. Assim, proponho Saint-Didier, não proponho uma penitên-
cia excepcional.

É possível, até provável, que o soberano pontífice amplie não só 
o lugar mas também o tempo, isto é, dê a possibilidade de lucrar a 
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indulgência em outro momento do ano, por exemplo, perto da festa 
de São Pedro. Mas, para os lavradores, acho melhor ficar com a data 
costumeira de 25 de março, posto que, há pelo menos oito séculos, 
quando o dia 25 de março, dia da Anunciação, cai na Sexta-feira Santa, 
dia da Redenção, é que a Igreja nos concede essa indulgência, como 
ao bom ladrão, se quiserdes. Faz-se necessário arrependermo-nos e 
prepararmo-nos para o encontro com o Senhor. E, voltando do jubi-
leu, festejaremos a Páscoa com almas de verdadeiros ressuscitados.”

Marcelino tinha prestado bastante atenção, mas era fácil ver que esta-
va preocupado. No Credo, só fazia de conta que cantava. A mãe o cutu-
cava. Ele atendia e tornava a distrair-se. Depois da elevação, ficou mui-
to tempo inclinado, enquanto os outros já estavam de cabeça erguida.

No caminho para casa, a mãe o interpela:

— O que é que deu em você hoje para ficar tão distraído?

— É que eu gostaria de ir direitinho para o céu, como disse o senhor 
vigário, mas não posso.

— Não pode por quê?

— Ah, então era a mamãe que estava distraída, porque o senhor vi-
gário disse que, para lucrar a indulgência, a gente precisava confessar-
-se e comungar.

— É mesmo, eu nem tinha pensado. Mas logo você vai fazer sete 
anos. O jubileu seria um tempo bom para a primeira confissão. Ago-
ra, para a comunhão vai ter de esperar ainda uns quatro anos ou cin-
co. Mas vamos falar com o padre. Quer dizer que você gostaria de ir 
a Saint-Didier para o jubileu?

— Gostaria e muito.

Pois então vamos falar com o senhor vigário e sugerir que você se 
prepare para a primeira confissão com a tia Luísa.
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FFinal de outubro de 1795. A França é gover-
nada pelo Diretório: no executivo, um grupo 
de cinco diretores, e por duas assembleias: os 
Quinhentos e os Anciãos (250), no legislativo. 

À primeira vista, o Diretório parece endu-
recer como antimonárquico e antirreligioso. 
Continuam em vigor as leis condenadoras 
dos padres refratários, mas aqui e acolá a po-
pulação faz corpo mole: é o caso de Loire.

Entretanto, Reverchon governa meio dita-
torialmente, destitui os administradores e co-
loca no lugar apaniguados seus. Demite, por 
exemplo, os administradores do distrito de 
Saint-Étienne, Courbon Saint-Genest, entre 
outros, censura-o pela displicência na ocasião 
do assassinato de João Pedro Ducros.

Dá prosseguimento à depuração da guarda 
nacional e, então, as autoridades municipais 
de Saint-Étienne voltam a ser mais jacobinas. 
Aliás, os distritos aos poucos são supressos 
em benefício da administração centralizada 
no departamento.

É quase uma volta à linha de 1792-1794, 
com a caça aos padres refratários e aos alista-
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Jubileu e a paz novamente

dos insubmissos, requisição de homens e gêneros, cobrança forçada 
de impostos, etc.

O culto torna-se livre para os padres que prestaram o “juramento 
de frutidor do ano III”, mas os outros devem agir com cautela.

Não se restabelece o calendário católico e, como o povo está eufó-
rico por celebrar os domingos tranquilamente, é-lhe lembrado que 
o décadi continua em vigor. E o primeiro de cada mês é marcado por 
solenidades laicais: a juventude, os esposos, a gratidão, a agricultura, 
a liberdade, os velhinhos, a república.

Na família Champagnat, João Batista pode participar de vez em 
quando, mas o calendário das festas litúrgicas recobra a importância 
de séculos atrás.

Administrativamente, Marlhes volta a ser cantão, pois as comunas 
ficam extintas provisoriamente. Nesse final de 1795, cita-se o cantão 
de Marlhes-Jonzieux.

É nesse ambiente indefinido que se dá o jubileu de 25 de março 
de 1796.

Encoberto o tempo, mas grande o fervor. Concordarão todos em 
que o jubileu, tão diferente dos outros, produziu sazonados frutos 
espirituais.

Os paroquianos de Marlhes iniciam a romaria pelas quatro da ma-
drugada para chegar a Saint-Didier no início da missa das dez.

Alguns confessaram-se dias antes, mas outros esperam fazê-lo no 
próprio dia.

Algumas irmandades de penitentes chegam com as opas, e quem 
faz o papel de Cristo anda descalço na lama gélida.

Tia Luísa explica a Marcelino que o pai dele era reitor dos peniten-
tes em Marlhes, mas a irmandade ainda não voltou a se organizar. 
Os penitentes que vê são de outros lugares.
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O menino é envolvido pelo ambiente de fé, penitência e fervor 
da multidão.

O vigário de Saint-Didier celebra a missa dos pré-santificados, 
deixando ao Padre Allirot a explicação do sentido da liturgia sem 
consagração, em que há elevação da hóstia, consagrada na véspera e 
conservada em um altar improvisado. 

 — Esse altar ajuda-nos a pensar em Jesus na agonia. O padre vai 
buscar a hóstia, que adoramos quando for levantada. Adoraremos 
ainda o madeiro da cruz, cruz recoberta que agora se descobrirá, 
para rememorar-vos o suplício espantoso que Jesus quis sofrer para 
nos arrancar do pecado. É para isso o jubileu: arrancar-nos do pe-
cado. A maioria dentre nós já se confessou. Haverá ainda confes-
sores à disposição desde agora e para o resto do dia. Hoje não se 
comunga; no entanto, a comunhão faz parte do jubileu. Se ainda não 
cumpristes esse ato de piedade, podereis fazê-lo amanhã ou no dia 
da Páscoa. Hoje, a Igreja nos convida a uma longa prece de interces-
são. Não ireis entender tudo o que será dito nessas longas fórmulas 
latinas, entretanto, rezai pelos que amais, também pelos que não 
amais, porque a Revolução já introduziu muito ódio nos corações. É 
claro, era preciso, e é preciso ainda, lutar para que triunfe a verdade, 
a justiça, a liberdade, mas sem ódio, o que não é fácil.

À tarde, houve o terço das dores de Nossa Senhora, a via-sacra às 
três horas e, mais tarde, o ofício das trevas.

E agora, voltar para casa. Foi um dia cansativo. No dia seguinte, 
quando os sinos chegaram de volta de Roma, Marcelino continuava 
cansado. Acordou e tornou a dormir.

Sua mãe despertou-o mais tarde.

— E daí, se você morresse?

— Não sei, talvez fosse direitinho para o céu. No ano passado, 
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pensei que devia defender o papai diante do Lachalzinho, mas eu vi 
que Jesus rezou pelos algozes, daí eu pedi perdão por ter sido mau.

O jubileu, contudo, tinha deixado alguns administradores com a 
pulga atrás da orelha: esse ajuntamento de povo, assim de repente, 
em nome de uma história milenar... É, os padres refratários eram 
agitadores perigosos. Podiam provocar ajuntamentos, que talvez 
fossem religiosos, mas de uma hora para outra poderiam degenerar. 
Não diziam por aí que, em Saint-Sigolène, os católicos aglutinados 
ao redor de um padre refratário estavam dispostos a pegar em ar-
mas? Parece que duzentos já vinham de espingarda nas costas. E a 
zona de Yssingeaux fervilhava. Os de Pertuis ameaçavam com uma 
pequena Vendeia.

Reverchon reputava os colegas de Alto-Loire muito frouxos. Visto 
ser 25 de março de 1796 uma data reacionária, ele iria torná-la uma 
data de luta contra a reação clerical.

Em 5 de germinal do ano IV (25 de março de 1796), publicaria um 
decreto que mandaria arrolar os nomes e proceder à prisão dos pa-
dres insubordinados do departamento. Era incentivado pelos êxitos 
militares da Revolução, haja vista que o moço Bonaparte chefiava 
com brilho a campanha da Itália, por esses meses de abril-junho, 
mas, no geral, o departamento do Loire estava demorando a incli-
nar-se para a esquerda.

Em setembro há boato da “conspiração dos Iguais”, em que Ja-
vogues mancomuna-se com Babeuf. É evidente que o perigo comu-
nista e terrorista ronda, mas é afastado pelo Diretório. Todavia, o 
receio empurra para a direita.

Javogues, preso na noite de 9 de setembro, vai, por sua vez, ex-
perimentar a prisão do Templo. Vai ser julgado tão sumariamente 
como as vítimas de outros tempos, mas arrotou valentia até a hora 

Jubileu e a paz novamente
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do fuzilamento em 10 de outubro.

A notícia chegou à região em dois tempos. Champagnat informou 
a família durante a ceia:

— Acabaram liquidando Javogues.

— E por que não liquidaram antes? — indigna-se João Pedro.

— Decerto porque sabia esconder-se. Em Paris, é mais fácil do 
que aqui no “mato grosso” Mas não era pouca a gente de Forez 
que tinha jurado não deixá-lo escapulir. Demoraram dois anos para 
pegar o rastro, mas pegaram.

Puxa! Com esse iluminado, pensei que tinha chegado a minha 
hora. Porque com ele o negócio era pra já. Era só me acusarem de 
proteger cidadãos que ele queria guilhotinar. E Pignon e Béraud não 
eram de amarração. Aliás, falando de Béraud, também ele foi assas-
sinado no mês findo. É um atrás do outro. E pensar que, segundo 
alguns, eu era um deles: cada qual com seu igual.

— Provérbio é bobagem — diz Maria Ana.

— Provérbio tem algo de certo — intervém Maria Teresa —, mas 
também não é coisa de evangelho.

— E até no evangelho — acrescenta João Pedro — Jesus viveu uns 
bons três anos com Judas e não estavam cada qual com seu igual.

— É isso mesmo — arrematou João Batista.

Marcelino ouvia, mas sem entender muito. Já tinha ouvido o nome 
Javogues, mas como exclamação. O senhor Épalle dizia, ao dirigir-se 
ao cachorro, a um desastrado, ou a um bêbado: Bendito Javogues! 
Esse Javogues devia ser um homem. Algum assassino talvez? Mas, 
como os outros tinham cara de estar por dentro, não quis perguntar.

João Batista acrescentou:

— Fazer política não é gostoso, não. Difícil fazer e não se sujar. 
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Mas alguns têm de fazer.

— Acho que agora você se curou de uma vez por todas — disse 
Maria Teresa. — Aprendeu às próprias custas.

— Ninguém sabe o futuro, mas, veja bem, quando se olha 
o que acontece, todos têm de reconhecer que é preciso fa-
zer reinar mais justiça, dizer um basta ao que já durou demais. 
Agora está virando moda na região xingarem-se de almofa-
dinhas ou mathevons... É quanto basta para dar sururu com 
dois ou três mortos. As autoridades precisam tomar medidas. 
Eu me pergunto: por que deixar que as pessoas se matem? Já mor-
reu gente demais, desde o fim do Terror.

E dessa vez o culpado não é Robespierre.

— Pois é, vejam, meus filhos. Não sei não, mas o papai ainda é ca-
paz de cair na tentação da política.

— Ou, quem sabe, de atender ao apelo de serviço — atreveu-se 
Maria Ana.

— Aproveita, dá colher de chá pro teu pai!

— Vamos fazer a reza e deitar — encerrou João Batista. Brigam lá 
na prefeitura, mas, por enquanto, não há perigo de que me venham 
chamar. Podem dormir sossegados. João Pedro, amanhã vamos 
continuar a aula de botânica. Eu recomecei a História das plantas, 
de Gaspart Bauhin, que já estava empoeirada. Sem pesquisar nada, 
achei um lírio martagão, uma raridade por aqui. Vamos conferir jun-
tos se não estou enganado e você vai aprender qual é o jeito de 
reconhecer uma flor.

— Papai — concluiu Ana Maria —, me dava gosto ver você com 
aqueles uniformes de gala, mas, nos dois últimos anos, a vida aqui 
em casa ficou muito mais agradável.

Jubileu e a paz novamente
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OO final de 1796 é mais tranquilizador para 
o mundo religioso. É verdade que o jovem 
Bonaparte, bafejado pelas vitórias, mantém 
o papa praticamente sob seu domínio e, se 
fosse atender ao Diretório, marcharia so-
bre Roma, mas, pessoalmente jacobino, tem 
ideias próprias quanto ao papel de um papa. 
Contenta-se, assim, com impor-lhe o armis-
tício de Bolonha (20 de junho de 1796), aliás 
ruinoso para o pontífice.

Por outro lado, embora esmague os austrí-
acos em Arcole e Rivoli em novembro, não 
pode limitar a guerra só a incursões predató-
rias a países conquistados, porque desagrada-
ria aos piemonteses. Exige, por exemplo, cem 
viaturas do departamento do Loire, que for-
çosamente passa a exigência aos municípios.

Marlhes responde com ambiguidades. Não 
existem cavalos e burros do tamanho reque-
rido e também, tempos atrás, desviaram as 
águas do ribeirão Semène, para aumentar as 
de Furan, de Saint-Étienne: já é contribuição 
suficiente, visto que a freguesia é pobre.
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Peyrard, membro da câmara, irmão do vigário não juramentado de 
Jonzieux, encontra-se vez por outra com Champagnat:

— Acho que qualquer dia você precisa voltar para a câmara. Não 
há jeito de nos entendermos para fazer algo de construtivo. Eu já 
estava para pedir demissão, mas, finalmente, resolvi a continuar. 
De início, era um pouco por causa da religião. Como você sabe, 
tenho um irmão padre não juramentado, e Reverchon me tinha na 
conta de incapacitado automaticamente; mas agora, lá por cima, 
parece que não estão mais ligando. Não falam mais nada de décadi 
e, aos domingos, como está vendo, tocam os sinos novos. Mas, 
a não ser Courbon, boiamos bastante nos impostos que exigem. 
Dizem assim: “Deem um jeito; arrumem 2.547 libras, e já; senão, 
vamos embargar os teres e haveres do presidente e dos responsá-
veis municipais”. Ameaças desse tipo deixam todo mundo louco. 
Não se vê quem é o culpado, e se briga. Você, nessas ocasiões, 
sabia como acalmar. Finalmente, tivemos de tomar uma decisão: 
mandamos tocar o tambor e passamos aos contribuintes a ameaça 
que pesava sobre nós: vocês têm três dias para pagar, senão haverá 
embargo de teres e haveres. Ao ouvirem isso, as pessoas pedem 
socorro. Você vai dizer que temos os números da contribuição 
fundiária de 91 e é só aplicar. Mas acontece que há gente que faz 
cinco anos reclama de que as contas estão erradas, que cobram o 
dobro do que devem...

— Entendo. Já estive no seu lugar e, pior ainda, com a guilhotina 
prestes a descer em cima de nossas cabeças. Mas você deveria vir 
contar isso era lá em casa. Acho que sairia escorraçado, porque mi-
nha mulher, que é modelo de ponderação e calma, vai ter um ataque 
se você lhe disser que eu vou voltar à prefeitura.

O ano seguinte se inicia também com os melhores augúrios. A 
guerra na Itália obtém êxitos. Bonaparte faz o que quer, fala do papa 
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com respeito quando arenga ao povo, embora ao Diretório fale de 
uma “velha máquina que vai desconjuntar-se por si mesma”.

Mas a campanha da Itália não influi muito na vida política, e a 
França continua nitidamente a tender para a realeza. A nova câmara 
de Saint-Étienne é inteiramente moderada, e as eleições legislativas 
de abril, embora só renovem um terço dos deputados, essa terça 
parte influi sobre a maioria. Os dois deputados pelo departamento 
são partidários da realeza: Courbon Saint-Genest e Imbert.

Os monarquistas, aliás, são prudentes. Suprimirão as leis revolu-
cionárias, mas, aos poucos, julho e agosto são meses em que a maio-
ria (monarquista) e a minoria (republicana) se sondam. Quem dará 
o primeiro tiro?

Ousado foi Peyrard, pois não é que chegou a Rosey, no período 
da tarde, ladeado por Duplay e Bartolomeu Chirat? Maria Teresa os 
recebe bem. É gente que merece consideração: “Vão passar quatro 
horas aqui conosco”. Mas há uma sombra: “Eles não têm o costume 
de vir aqui em casa. Que será que querem?”

A conversa descamba para a situação atual.

“É mesmo, nesse mês de agosto de 97 tudo está tranquilo. Até 
parece que estamos de novo antes de 89. É verdade que a Igre-
ja ficou pobre, mas em quase toda a França está de volta o culto 
público. Certo, há contendas entre os dois cleros, mas isso deve 
resolver-se aos poucos.

Em compensação, depois do ano favorável de 96, as safras desse 
ano não são boas; geadas atrasadas na primavera e a chuva de pedra 
em julho estragaram tudo.”

— Pois é — disse Duplay —, lá na prefeitura não sabemos mais 
de que lado virar. O departamento nos ameaça. Nós, por nossa vez, 
ameaçamos os contribuintes. Mas o fato é que nem os proprietários 

Fazer política ou prestar serviço?
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conseguem pagar os impostos nem os arrendatários, os arrenda-
mentos. Temos muita admiração pelo jovem general Bonaparte, que 
faz maravilhas na Itália e rechaça os austríacos para longe de nossas 
fronteiras. Gostaríamos muito de ajudá-lo, mas, falemos sério, não 
podemos virar sanguessuga dos marlhesenses que não têm nem o 
necessário para viver.

Precisaríamos de entendidos para avaliar os estragos das geadas e 
também da chuva de pedra. Fomos ter com Bartolomeu Chirat, que 
terá prazer em nos ajudar, mas exige uma condição.

Maria Teresa para subitamente de virar omelete que estava prepa-
rando para os convidados.

— Pois é — diz Bartolomeu —, pedi a colaboração de João Batista.

— Era isso, rosnou Maria Teresa enquanto segurava de novo a 
frigideira. Quase queimo o omelete por causa de você. Eu imagi-
nava que você também já tivesse feito o sinal da cruz em cima da 
prefeitura, depois de tudo o que apanhou.

Interveio de novo Duplay que, em Jonzieux aterrorizada por 
Ducros, sabia-o Maria Teresa, conseguira se virar tão bem quanto 
Champagnat, talvez até melhor.

— Senhora Champagnat, compreendo seu sobressalto, mas o 
que viemos pedir a seu marido não é, de modo algum, uma ação 
política. João Batista é um homem entendido em fazer avaliação de 
madeira, pasto, terreno, vaca ou cavalo. Estamos com o problema 
de dezenas de campos cujas safras foram parcial ou totalmente ani-
quiladas. É preciso fazer a avaliação e imediatamente. Até o prefei-
to, Courbon de la Faye, concordou com nossa vinda aqui, ao passo 
que um ano atrás...

— Não me relembre coisas tristes — disse João Batista.

Maria Teresa agora estava servindo o omelete:
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— É, é o meu marido e meu irmão que de novo se metem na la-
deira escorreguenta. Nós, mulheres, o que podemos fazer? Também 
eu não gostaria que dissessem que, em Rosey, é a mulher que manda. 
Sei qual é o meu lugar. A família teve dois anos de felicidade. Essa 
vantagem ninguém mais tira. Com isso, os mais moços puderam 
crescer em ambiente mais sossegado. Deus seja louvado e que a 
Virgem do Pied-des-Saints continue a nos proteger! 

E Maria Teresa fez força para mostrar-se tão sorridente quanto 
ativa.

— Aceita um pedaço de presunto?

— Arranje também queijo branco, sim? — solicitou João Batista.

— Por falar nisso, senhor Duplay, seu caçulinha quantos anos tem?

— João Luís tem nove. É de 88.

— É que falávamos dele outro dia e eu dizia ao meu marido que 
ele devia ser um ano mais velho do que o Marcelino.

— Como cresce! Sabe, ele é muito ajuizado. Cláudio foi para Ta-
rentaise começar o latim e acho que João Luís vai atrás. Aliás, parece 
que os seminários menores foram abertos.

— Eu gostaria de ser otimista — concluiu João Batista —, mas 
com todos os crimes cometidos pelos almofadinhas, não tenho cer-
teza se toda gente é favorável a uma reviravolta completa. E descon-
fiem do baixinho Bonaparte. Era chamado de terrorista na morte 
de Robespierre — assim como eu —, mas precisaram dele. Se ele 
quiser bancar o Dumouriez, não vai ser para trazer de volta os reis. 
O exército dele é nitidamente mais jacobino que realista. Quanto à 
religião, na família dele há padres como Peyrard, mas acho que ele é 
mais vermelho que Peyrard.

— Só mesmo a dar risada — soltou Duplay. Então, até amanhã, 
lá na prefeitura.

Fazer política ou prestar serviço?
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Maria Teresa manteve o sorriso até o fim e, quando foram embo-
ra, não comentou nada com o marido.

Marcelino chegou com um carrinho cheio de milho. Entreteve-se 
em debulhr as espigas e em jogar o milho para as galinhas: pr piu 
piu piu, pr piu piu piu.... 
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Naroda-viva

LivroChampagnat 1.indd   203 29/08/16   17:51



204

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

BBonaparte é incontestavelmente o todo-
-poderoso. Vai assinar a paz com a Áustria 
em Campo Fórmio, em 19 de setembro de 
1797. Ainda nesse mês desaparece Hoche 
após haver, a bem dizer, pacificado a Ven-
deia. É verdade que a Inglaterra ainda com-
bate no mar, mas Pitt mostra-se disposto 
a reconhecer as conquistas da Revolução 
Francesa na Bélgica, na Alemanha, na Ho-
landa e na Itália.

As duas assembleias estão com a maioria 
moderada. Nunca a paz interior e exterior 
esteve tão perto de se realizar. É o momen-
to, contudo, em que um terror similar ao de 
93-94 vai desabar sobre a França.

Começou com a decisão de Bonaparte de 
mandar que Augereau e um destacamento 
invadissem a sala do Conselho e prendes-
sem os deputados que resistissem. Augereau 
vai dizer que esse golpe de Estado de 18 de 
frutidor (4 de setembro) saiu tão certo como 
um bailado de ópera.

Bonaparte, e com ele a esquerda do Dire-
tório, optou pela guerra e pelo terror; dá a 
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Na roda vida

impressão de não continuar na jogada. Deixa que o Diretório caia 
em equívocos para tirar proveito mais tarde. Até lá vai fazer a cam-
panha do Egito.

Os dias seguintes de frutidor são terríveis. Desde o dia 19, as elei-
ções da primavera são anuladas, 53 deputados, dois presidentes das 
assembleias e dois diretores são deportados. O decreto de 19 de 
frutidor do ano V restabelece as leis inaplicadas e quase esquecidas.

Para os emigrados e os padres, o novo juramento a prestar é um 
“juramento de ódio à realeza e à anarquia”.

Padre Émery, o conselheiro mais acatado, fica hesitante quanto 
à licitude. Mas um quinto dos padres refratários está de acordo. 
Justificam a decisão com o seguinte raciocínio: “Devo odiar o que 
ocasionar maior derramamento de sangue humano. Ora, o restabe-
lecimento da realeza, agora, não se faria sem um banho de sangue”.

Para os outros, só há uma solução: voltar aos esconderijos, asso-
ciar-se às “missões de Linsolas”, andar mais de noite que de dia para 
administrar os sacramentos e animar os fiéis na fé cristã.

Serão presos na mínima proporção de um para dez (2.135 ao todo), 
prova de que os fiéis os escondiam direito. Não serão guilhotinados, 
e sim mandados para Caiena. Entretanto, como os navios ingleses 
são donos dos mares, muitos vão ficar em Rochefort em “pontões”, 
ou seja, velhos navios transformados em prisão. Será a guilhotina 
seca. Na Guiana, morrem de sezões; em Rochefort, morrem pelas 
condições lamentáveis de higiene.

No Loire, como por toda parte, muda tudo na administração do 
departamento e dos municípios. Incontinenti, procede-se à caça dos 
“padres refratários, emigrados, desertores, insubmissos e ‘degola-
dores’ partidários da realeza”. Por aí se vê a que categoria social se 
igualam os refratários.
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Tudo será suspeito: nem pensar em fantasias para a “terça-feira 
gorda”. Sair depois das oito da noite, sem lanterna, pode dar cadeia.

Depois de quinze anos, é preciso levar consigo uma “carteira 
de identidade”.

É esse o contexto nacional e regional do último trimestre de 1797.

A partir do departamento, em um primeiro tempo as freguesias 
dos morros devem arrumar-se sozinhas, mas é claro que o gover-
no Courbon de la Faye é tão pouco revolucionário que não pode 
continuar. Quem melhor poderia substituí-lo, pensam as autorida-
des do departamento, seria Champagnat. Iniciam-se as manobras 
de aproximação. Convocam-no a Saint-Étienne: um tal Chana de 
Saint-Chamond deseja conversar com ele.

— Olha, Maria Teresa, acabo de receber hoje, primeiro de nivoso 
do ano VI...

— Para mim, hoje estamos a quatro dias do Natal de 1797.

— Certo, mas o que fazer? É o jargão... Então, recebi uma convo-
cação para comparecer em Saint-Étienne. Assinado por um tal de 
Chana, nunca vi mais gordo. Vai ver que foi o Bergeron que deu o 
meu nome. Já adivinho o que vão querer.

— Eu também, infelizmente.

— Tem algum conselho a me dar?

— Você sabe que política não é negócio pra mulher. Mas tenho 
um conselho, sim. Se o enfiarem na administração municipal, posso 
pedir-lhe que fale com Duplay para trabalhar com você? Eu ficaria 
mais sossegada.

— Sabe que é uma boa ideia! Vou falar com ele.

Duplay ofereceu bastante resistência, mas, finalmente, admitiu a 
possibilidade, e Champagnat despachou-se a trote para Saint-Étienne.
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De fato, era-lhe completamente estranho o tal Chana que, em 25 
de frutidor, fora nomeado membro da administração departamen-
tal. Não era homem de perder tempo em considerações inúteis.

—Está vendo? Já estamos em nivoso. Isso quer dizer que, desde 
nossa eleição, já passaram três meses de outono: vindemiário, bru-
mário e frimário do ano VI, sem que acometêssemos a seus mor-
ros. Antes, foi preciso garantir a renovação do departamento; em 
seguida, das autoridades municipais das cidades mais importantes; 
agora, chegamos até vocês. Digo logo de parte dos meus colegas 
que só vemos você para presidir a câmara municipal. Nem pensa-
mos em confiar em aristocratas tipo Courbon de la Faye ou o ho-
mônimo dele em Saint-Genest. Estão demasiadamente implicados 
em incúria ou cegueira de que foi vítima seu primo e acho que até 
você saiu arranhado.

— De fato, isso já faz dois anos. E não gosto nada de relembrar. 
Com Courbon Saint-Genest, a estima é recíproca. Quanto ao outro 
Courbon de la Faye, nosso relacionamento melhorou nos últimos 
tempos. Eu teria uma objeção: não estou a par das leis. Faz dois 
anos que estou fora da câmara municipal. Ora, cada semana chove 
decretos e portarias. Haja memória para guardar tudo isso. Tão ali-
viado fiquei, nesses dois anos fora de qualquer função pública, que 
me sentiria como uma criança na administração municipal. Toca a 
aprender tudo. No meu tempo, era a Convenção. O Diretório, se eu 
souber como funciona, já é muito.

— Cidadão Champagnat, não exagere. Precisamos de homens ho-
nestos nas novas administrações. Não quero nem saber se você está 
mais para a realeza ou mais para os jacobinos.

— Custa um pouco a gente ser jacobino quando recebeu umas 
bofetadas do jacobino Javogues.

Na roda vida

LivroChampagnat 1.indd   207 29/08/16   17:51



208

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

— Javogues era um canibal, mas muitos almofadinhas não perdem 
para ele, não. Você foi juiz de paz, foi comissário, coronel da guarda 
nacional e talvez outras coisas que esqueço. Será nosso homem de 
confiança.

— Então, deem-me quinze dias para pensar. Preciso consultar a 
família. Tenho sete filhos, todos em casa ainda. Minha mulher vai 
ficar doente se eu aceitar.

— Eu entendo tudo isso, mas é preciso salvar a república.

— Posso exigir uma condição?

— Acho que pode. 

— Se eu topar, posso ter a meu lado na administração o cidadão 
Duplay? Você pode fazer a restrição de que estava na administração 
Courbon, mas estava também na administração precedente. É ho-
mem honesto e judicioso. Com ele eu me sentiria apoiado.

— Vou comunicar à câmara do departamento. Penso que a res-
posta vai ser afirmativa.

Champagnat foi nomeado em 9 de nivoso. Esperou o dia 23 para 
dizer sim:

 “Eu, abaixo-assinado, João Batista Champagnat de Rosey, nomea-
do por portaria do distrito, em data de 9 de nivoso (29 de dezembro 
de 1797) do ano VI, presidente da administração do cantão de Mar-
lhes, embora não tivesse as qualidades requeridas, por serem meus 
conhecimentos por demais confusos para cumprir as funções, con-
tudo, pressuroso em obedecer ao governo, aceito o dito cargo e juro 
ódio à realeza e à anarquia e juro ser fiel à Constituição do ano III.

Dado em 23 de nivoso do ano VI (12-1-1798)”.
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CCom Champagnat foram nomeados Sir-
vanton, administrador subalterno, mais João 
Bartolomeu e Duplay, adjuntos.

Juraram ódio à realeza e fidelidade à Cons-
tituição do ano III. Se até padre refratário ti-
nha achado lícito esse juramento...

Mas logo mais apareceriam os problemas, 
quase idênticos aos de antes do Terror e du-
rante. Não seriam mais Ducros, Pignon, Bé-
raud ou Voytier a ficar de olho na câmara, 
agora era Victor Trilland, antigo estudante 
de Direito junto a Bento Arnaud em Saint-
-Sauveur, que depois virara geômetra e, atu-
almente, era comissário. Estaria vigilante 
para que as autoridades do município dessem 
execução ao que gostariam de evitar.

Desde março, tem início a cata aos suspei-
tos, ou seja, os convocados ao serviço militar 
e os padres refratários.

No dia 2, Champagnat escreve por delica-
deza ao diretório de Saint-Étienne, garantin-
do que o espírito moral e político do cantão 
é bom, sem nenhum caso conhecido de des-
cumprimento às leis, e que serão dadas ordens 

LivroChampagnat 1.indd   210 29/08/16   17:51



211

O mal menor 

mais detalhadas à polícia de Bourg-Argental. Trilland, que quer mos-
trar empenho, acha aquela polícia mais garantida que a de Marlhes.

Em 2 de abril, dá murro na mesa:

— Deve haver nos arquivos da câmara um rol dos padres refratá-
rios. Quero ainda a lista dos que tinham direito de votar em 1795, 
porque é entre eles que estão os “degoladores”.

— Olhe, Duplay — diz Champagnat —, você é mais indicado 
para achar as listas. Entretanto, cidadão Trilland, se há alguém in-
teressado nos seus degolamentos, acho que sou bem eu, visto que 
o mais conhecido dentre os que foram degolados, como você diz, 
ou fuzilados, como eu acho, está o meu primo-irmão. Mas os que 
fizeram isso não estão em Marlhes nem em Jonzieux, foram os al-
mofadinhas de Saint-Étienne.

Chega Duplay com a lista.

— Vocês acham logo o que precisam — continua Trilland. Isso 
quando querem. Então, não me deem azo a pensar que, de vez em 
quando, há negligências vizinhas da má vontade. Preciso ainda do 
levantamento dos emigrados e dos padres refratários: nome, sobre-
nome, qualidade e residência, e pra já, porque logo mais estou de 
volta a Saint-Étienne.

No dia 3 de maio, Trilland convoca o chefe de polícia de Saint-
-Sauveur com dez soldados e quatro policiais de Bourg-Argental.

— Cidadão Héraut, você vai acompanhar este senhor a quem o 
cidadão Champagnat passou uma lista de endereços. Este senhor vai 
mostrar as casas em que pode haver suspeitos.

Ao cair da noite, volta o destacamento à prefeitura: “No meu pa-
recer, nenhum merece a prisão”, relata Héraut e assina com Cham-
pagnat e Trilland.
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— Amanhã voltaremos a conversar — diz Trilland. Porque não 
vim aqui só para dar um passeio.

No dia seguinte, expõe o plano de batalha: urge fazer o levanta-
mento de toda a população.

— Teria sido fácil antes de 89 se os padres quisessem — res-
ponde Champagnat, e olhava na direção de Duplay. Se tivessem os 
dados em dia, poderiam dizer a qualquer hora os números exatos. 
Nunca tiveram. Estamos por volta de quinhentos habitantes. Per-
demos a ocasião. Não há mais jeito. Pois é — reforça Duplay —, 
a que município pertencem os que trabalham com serra de braço 
que poderíamos ter na lista, mas que saíram, faz alguns anos já? E 
os que vão sair daqui a alguns dias para roçar na planície de Fo-
rez e depois fazer a vindima? Você acha, cidadão comissário, que 
os moços não querem servir o exército. Para alguns, é verdade, 
lamentavelmente, mas outros nem sabem que foram convocados.

Trilland ouve, cético:

— Arrumem-se. Bom ou menos bom — admito que vocês se 
enganem —, eu quero o meu levantamento no prazo de três dias.

Em 12 de junho, Champagnat, que começou a preparar o feno, 
ouve um galope de cavalo:

— Pronto! De novo o Trilland!

— Cidadão Champagnat, preciso falar com você lá na prefeitura.

— Às suas ordens, cidadão comissário! A prefeitura funciona. É 
Duplay que está de plantão, já chego lá e conversamos.

— Venha cá, Marcelino, corre esta lista ao seu tio. Que ele avise 
essa turma, os tiras do Trilland podem dar uma batida. Não posso 
mandar o meu mano João Bartolomeu porque se São Medardo e São 
Barnabé nos foram propícios uma vez, nem por isso se deve abusar.

Quando João Batista chega à prefeitura, Trilland examina a lista 
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do levantamento dos “desertores, insubmissos, padres refratários, 
emigrados”.

— Vocês fiquem aqui — diz Trilland. Vou eu mesmo conferir 
com meus policiais de Bourg-Argental. Faça-me, um dos dois, um 
relatório da moralidade republicana do seu cantão: por que os im-
postos demoram tanto a ser pagos?

— É pra já, cidadão?

— Isso mesmo. É pra já.

Trilland sai batendo a porta.

— Escute, Duplay. Fiz uma coisa ruim e uma coisa boa. A ruim 
foi aceitar esse emprego.

— E a boa?

— Foi pedir que você ficasse comigo. Porque só poder dizer que 
o tal Trilland me dá dor de barriga, e dizer não em qualquer lugar 
mas diante de um amigo é formidável. Mandei avisar meu cunhado 
que prevenisse os suspeitos. Acho que vai dar certo. Hoje à noite, 
você entrega meu relatório ao cidadão Trilland. Já comecei: “Não se 
tem conhecimento de que haja padres refratários ou emigrados no 
cantão. A moralidade política está...”. O que é que eu ponho? Boa?

— Espere... “Bastante boa”. A gente deve ser honesto.

Em 15 de julho, chega Trilland com uma portaria cheia de insis-
tências e ameaças.

No espaço de um mês pode haver visitas domiciliares com o obje-
tivo de prender “os agentes da Inglaterra, os padres deportados que 
voltaram ou os padres sujeitos à deportação, os chefes de chouans ou 
de bandoleiros que não depuseram as armas ou a elas voltaram, e os 
degoladores”.

E não há tempo a perder: “Imediatamente, sem nenhum atraso, 
a administração municipal deve fazer uma listagem dos suspeitos, 
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com ata lavrada de uma por uma das prisões feitas, detalhamento 
das medidas tomadas e sigilo inviolável a respeito. Quem quebrar o 
sigilo deve ser denunciado imediatamente. Registre-se nos livros a 
presente portaria: a administração municipal não poderá separar-se 
antes que a ordem seja integralmente executada”.

Champagnat desincumbe-se a contragosto e consigna no livro de 
registro uma frase mal redigida, retrato do que lhe vai no íntimo: 
“Também fica estabelecido que se fará relatório das prisões efetua-
das mesmo se não houver nenhuma”.

Ao cabo de um dia e uma noite, o chefe do posto policial de 
Bourg-Argental chega para redigir o relatório negativo.

Champagnat apõe a assinatura, imperturbável.

14 de agosto, Saint-Étienne em estado de sítio. Motivo a mais 
para mobilizar gente: quatorze voluntários mais duas pessoas de 
Bourg-Argental.

Duplay, homem religioso, celebrou a vigília de 15 de agosto em 
alguma liturgia noturna e volta no dia seguinte cheio de malícia.

— Champagnat, quer saber de uma coisa? Essa noite fui inspi-
rado por Nossa Senhora. Acho que é vergonhoso para eles não 
acharem nada.

— Ih! Está com dó?

— Quer dizer, tenho uma ideia ou três ideias ou três pessoas em 
vista. Você conhece o João Pedro Bonnet?

— Conheço. É de Rosey. Foi dos primeiros que foram para a guer-
ra em 92. Justamente está de licença esses dias.

— E daí? Não manja nada?

— Ah, sim! Como ele é meio empalhado, você quer que eu dê um 
jeito de ele ser preso pela turma de Bourg-Argental. Pensou em mais 
alguém?
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— Sim, há um baixinho — acho que o nome dele é Massardier a 
quem outro dia perguntei a idade. Tem cara de velho. Eu daria uns 
vinte anos, mas ele só tem doze. É questão de lhe dar um trabalho 
qualquer, como carregar pedra para a estrada. Vai ver como irão 
prendê-lo.

— Toque em frente, e o terceiro? 

— Existe um Javel, com um braço mais curto que o outro e que 
por isso foi dispensado. 

Dito e feito. À noitinha, a turma de Bourg-Argental voltava com 
as três vítimas: precisava autuar.

— Ah, meus amigos! — dizia o comandante. — Vocês vão ver, 
vão mandar vocês para a guerra.

João Pedro Bonnet bem que quisera falar, mas, como era gago, 
ninguém quis dar-lhe atenção. Mas agora iam ter de ouvir:

— Já faz quase seis anos que estou nesse troço de guerra. Pergun-
tem ao cidadão Champagnat. Fui o primeiro da fila em 92.

— Mas é claro, João Pedro. Aqui todo mundo conhece você. É pre-
ciso desculpar esses homens de Bourg-Argental. Não podiam saber.

Três vezes a mesma palhaçada. O comandante sorria um sorri-
so amarelo. No caso do baixinho Massardier, foi preciso arrumar 
duas testemunhas para conferir a certidão de nascimento — des-
culpem, de batismo.

Só tiveram mesmo que soltar os três, e Héraut assinou o relatório 
de Champagnat.

Quando este se viu a sós com Duplay, riram o quanto quiseram.

— Mas não é possível! Venha cear em Rosey, essa precisamos con-
tar. Pelo menos uns momentos alegres num emprego tão chato.

Marcelino estava feliz da vida. Apreciava muito o lado piadista. 

O mal menor 
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Arremedava João Pedro Bonnet: “Qua... qua... quase seis anos que... 
que... que... tou nesse troço de gue... gue... guerra”.

Mas, em 26 de agosto, Trilland voltava à carga com a listagem no-
minal e circunstanciada em um prazo de três dias.

Champagnat já se aborrecia com tanta lista. Em 12 de setembro, re-
apareceu Trilland irritadíssimo e anunciava que a câmara municipal de 
Marlhes ficava sob o gládio da lei e da decisão do diretório executivo.

— É assim — acrescentou, vocês me entregam listas frias quando 
todo mundo sabe que Allirot e Laurens não prestaram o juramento 
de ódio à realeza. Logo, são refratários e estão escondidos no cantão 
de Marlhes. Peyrard faz outro tanto em Jonzieux.

— É bem possível. Só que não temos ideia de onde podem estar.

— Se vocês não mentissem, pelo menos deveriam registrar que 
estão desaparecidos.

— Não seja por isso, faço agora mesmo a declaração: “Não te-
mos conhecimento de pessoa alguma que se tenha ausentado, ex-
ceto João Antônio Allirot, João Cláudio Laurens, antigos vigário e 
coadjutor em Marlhes, e o de nome Peyrard, padre em Jonzieux”.

— Está certo. Ponha aí a data de 9 de frutidor, porque eu tinha 
dado três dias e não doze para vocês se desincumbirem da tarefa. 
Vou fazer de conta que não vi sua displicência culposa, mas minha 
paciência vai se esgotar.

Alguns dias depois, em 16 de setembro, falecia Joana Champagnat, 
tia de João Batista, lá no convento onde deixavam em paz as Irmãs 
de São José. Não se via em que artigo da lei se poderia enquadrá-
-las. Não havia impedimento legal a que as mulheres se reunissem 
para melhor produzir fitas. Se rezavam mais que as outras, isso era 
lá com elas. Afinal, o Diretório proclamava respeitar a liberdade de 
cultos. Só perseguia os padres refratários. As congregações estavam 
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proibidas, mas tinham alegado, com ou sem razão, que as Irmãs de 
São José não eram uma congregação, visto que não haviam sido 
aprovadas legalmente e não faziam votos.

O enterro foi sóbrio, mas profundamente piedoso. Sem padre, 
nem precisa dizer, celebrou-se na casa das Irmãs uma liturgia com 
todos os cantos latinos: Requiem, Kyrie, Dies irae, Lux aeterna, e a mul-
tidão acompanhou o corpo ao cemitério, onde o próprio Champag-
nat cantou a oração In paradisum.

Na volta, o amigo Gereys pilheriou:

— Pelo jeito, o culto ao Ser Supremo não te fez esquecer as ora-
ções cristãs.

— Claro que não. Era o que eu falava anteontem ao Trilland, que 
queria saber que tipo de enterro haveria para a tia: “Cidadão, haverá 
um enterro tão cristão quanto possível, sem padre. Estão autoriza-
dos todos os cultos, como sempre foi a ideia de Robespierre e dos 
jacobinos autênticos — embora não lhe agrade, cidadão. Não me 
consta que tenham proibido ao cidadão diretor Larevellière o culto 
de teofilantropia. Então, com maior razão, respeitem-se os mortos e 
sua última vontade”. Foi bem assim que falei.

— Mas você não se sente mal — perguntou ainda Gereys — ce-
lebrando também o que chamam de “culto decadário”? Confesso 
que nunca fui lá.

— Mas pode ir. Só é pena que o décadi prejudique o domingo, mas, 
se você vir o pouquinho de gente que aparece, vai desconfiar de que 
arranjam tempo para rezar em casa.

— Ou em outro lugar!

— Bom, isso eu não quero nem saber.

O mal menor 
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OO culto decadário sob o Diretório abrange, 
como no ano II, uma reforma do calendário 
que visa fazer esquecer o domingo e trans-
põe também as datas das feiras para fazer es-
quecer o culto aos santos. Em compensação, 
desanimaram de trocar o nome de cidades e 
freguesias que tinham nome de santo, por-
que a tentativa ridícula fazia pairar uma densa 
cerração sobre toda a geografia francesa.

Como não há apinhamento de gente nas 
celebrações de decadi, darão relevo a alguns 
deles com festas patrióticas ou sociológicas.

Abre-se o conjunto em 25 de ventoso do 
ano VI (15 de março de 1798), planta-se uma 
árvore da liberdade. Champagnat já cum-
priu o mesmo rito no tempo de Robespierre, 
mas durante a reação de 1795 era esporte, 
bastante inocente aliás, derrubar as árvores 
da liberdade. Agora vamos plantar: uma de 
brincadeira, sem raízes, enfeitada com ban-
deirolas tricolores, e outra de verdade, com 
raízes, “madeira sicômoro vivaz”.

Champagnat, ao redigir a ata às seis da tar-
de, registraria que gritaram: “Viva a repúbli-
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ca”, cantaram hinos patrióticos, e o som dos tambores reboou por 
Marlhes inteira. 

Multiplicam-se as festas no decorrer de toda a primavera. Na pri-
meira (30 de ventoso: 20 de março), a Festa da Juventude, Champag-
nat fez questão de que participassem os filhos:

— Olhe, Maria Teresa, garanto que vai ser joia. Bento Arnaud de 
Saint-Sauveur, diretor do colégio, disse que viria para ver como é 
que eu organizo a coisa. Maria Ana está com 23 anos. Precisa pen-
sar em casar. João Bartolomeu está com 21. Por sorte, foi arrimo 
de família, por isso não foi mobilizado por agora; caso contrário, 
andaria em companhias bem diferentes das de Marlhes. Ana Maria 
pode vir junto com o padrinho dela, seu mano, que vai chegar com 
Bento Arnaud. Joãozinho Batista, como você não esteve muito bem 
de saúde esses tempos, talvez possa ficar com Margarida Rosa e 
a mamãe. Mas João Pedro e Marcelino podem ir. Fiquem com os 
meninos do Duplay.

Foi mesmo uma festa bonita, autêntica festa de primavera. Da pra-
ça pública, os cidadãos foram em procissão para a árvore da liber-
dade. Na frente quatro moços, depois os velhos e, atrás, a multidão. 
A Marselhesa, uma Marselhesa bastante lenta, ritmada ao som dos 
tambores, estava de volta às memórias, porquanto fora quase proibi-
da durante dois ou três anos, substituída pelo Canto do despertar. Em 
seguida, alguns conseguiam cantar uma estrofe do Canto da despedida, 
e todos engrossavam no estribilho.

Depois, uma leitura comprida de diversas proclamações do Dire-
tório. “E agora, tempo de dançar”, anunciou Champagnat. Tinha 
conseguido um bom tocador para animar as danças. Sucediam-se as 
quadrilhas e umas danças regionais, chamadas bourrées. Tinham vin-
do alguns de Saint-Étienne, dispostos a ensinar o minueto a quem 
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quisesse tentar. Mas a maioria não acertava o ritmo e dizia que tinha 
ranço de realeza.

E recomeçavam-se as danças folclóricas lionesas, bastante fáceis:

“Para atravessar o Ródano, é preciso estar em dois...”.

Às seis da tarde, festa acabada. Champagnat redigiu o relatório 
com este arremate: “Tudo na mais perfeita ordem”.

Realmente, a família de Saint-Étienne que estava presente veio 
parabenizá-lo. “Ah, pelo menos vocês aqui fazem festa. Lá em Saint-
-Étienne é uma pouca-vergonha. Não têm compostura. No dia em 
que plantaram a árvore, então, foi uma bagunça”.

Champagnat voltou para casa radiante.

—Maria Ana, o Bento Arnaud sabe dançar um bocado. E você 
também. Parece que os dois estavam sempre juntos.

Ana Maria interrompe:

— Bem que eu desconfiava.

— Desconfiava do quê? Está com ciúme?

— Que que é isso? Não tem perigo. O Bento poderia ser quase o 
pai de Maria Ana. Eu, hein?

— Não seja exagerada. Certo que ele tem quinze ou dezesseis 
anos a mais, entretanto, pensar que a mamãe tem nove anos a mais 
que eu. Nem por isso nos queremos menos.

Maria Ana ruborizava-se. Olhava para a mãe, que finalmente in-
terveio:

— Ana Maria, eu disse a seu padrinho que cuidasse de você, mas 
pelo jeito ele não deixou você falar para estar tão tagarela esta tarde. 
Vá, deixe a irmã falar, o negócio é com ela.

— Tá certo. Já que o papai espalhou o segredo diante de todos, 
vou dizer diante de todos que o Bento gosta de mim e eu dele. É 
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isso. Aliás, tem mais: falou-me que na próxima festa ele estará de 
volta.

No dia 10 de floreal (29 de abril) era a Festa dos Esposos. Bento 
estava de volta e fez o pedido. 

Em 10 de prairial (20 de maio), Festa da Gratidão, celebrou-se o 
noivado. O casamento devia ser no início do ano.

Bento voltou em todas as festas do ano; tinham muito mais graça 
que em Saint-Sauveur. Champagnat, brincalhão, estranhou porque 
nunca o tinha visto nas festas de Saint-Sauveur.

— É verdade, mas tenho ouvidos para ouvir o que o povo fala.

Dez de messidor (28 de junho) era a Festa da Agricultura. Vinte e 
seis (14 de julho), a “Festa do Aniversário”. Com jogos patrióticos. 
Nove de termidor (27 de julho) festejava-se a Queda de Robespier-
re. Champagnat estava convencido de que o “Incorruptível” valia 
muito mais que os substitutos, mas a moda agora era o antiterroris-
mo. Até chefetes detestáveis, Trilland, por exemplo, tinham como 
ponto de honra espezinhar a memória de Robespierre. Era o vento, 
vento variável, mas que orientava os cata-ventos na mesma direção, 
já fazia quatro anos.

Em 23 de termidor, era preciso celebrar a Queda da Realeza. Visto 
todos os funcionários terem prestado o juramento de ódio à realeza, 
a festa os deixava de orelha em pé.

O dia 10 de frutidor era a Festa dos Velhinhos. No dia 18 (4 de 
setembro) celebrava-se o Aniversário do Golpe de Estado, que trou-
xera a toda a França a liberdade que Champagnat tinha motivos de 
sobra para apreciar. E ainda festas em 19 e 22 de setembro. Mas na 
última data, com o outono, tinha início o novo ano, o ano VII.

Voltemos rápido à prefeitura. Só faltava encontrarmos Trilland 
com mais alguma exigência. Realmente, voltou em 3 de outubro, 
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parece que para descobrir um “ajuntamento de bandoleiros”. Como 
de costume, resultado negativo.

Ainda no começo de outubro, é revigorada a lei de 19 de frutidor 
do ano VI (5 de setembro), que põe 200.000 convocados a servi-
ço na ativa. Os voluntários podem apresentar-se antes de convoca-
dos. O alistamento obrigatório abrange todos os franceses de 20 a 
25 anos. Lamentavelmente, em 11 de outubro Trilland verifica que 
ninguém se apresentou nem em Marlhes nem em Jonzieux. Deixa 
ordens por escrito aos auxiliares e adjuntos das duas comunas: “Per-
correr, cada um a sua, as casas em que acharem que há alistáveis, 
convidando-os, assim como aos pais e mães, patrões e patroas que 
tiverem, a fornecer todas as informações possíveis a respeito da ida-
de, estatura etc...”.

Mas o resultado é sempre o mesmo. Em 18 de brumário do ano 
VII (8 de novembro de 1798), Trilland vem outra vez mais reiterar as 
costumeiras ameaças: “Os que derem guarida aos convocados de 20 
e 21 anos serão denunciados e perseguidos, e vós, pais e mães que, 
à instigação dos padres refratários e dos inimigos de nosso governo, 
segurais os filhos em casa, exortai-os a que voem em defesa da pá-
tria... Os faltosos serão deportados para os países selvagens, para a 
África, e vou requisitar a força armada para prendê-los. É doloroso 
chegar a tais extremos, mas tenho de cumprir com o meu dever... 
Anuncio ainda aos cidadãos em cujas propriedades existem cruzes e 
outros sinais de religião que o destacamento será transportado até lá 
por conta e risco deles para derrubá-los e (os cidadãos) serão perse-
guidos como rebeldes... Deixastes-vos seduzir pelos infames padres 
que vos corromperam. Que esses corruptores vos arranquem da 
vala em que vos lançaram!”.

E por aí vai o discurso burro e maldoso. Trilland não é Ducros 
nem Javogues, mas é capaz de passar das ameaças à execução.
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O problema é que na memória do francês médio, pelo menos no 
Maciço Central, a defesa da pátria nunca foi vista como um dever. 
Isso era para a aristocracia e os mercenários de profissão. Se, de 
tempos em tempos, o Estado recorria a uma milícia, o francês não 
tinha o mínimo remorso por fazer de tudo a fim de escapar do re-
crutamento.

O inverno vai dar uma trégua a Champagnat, que organiza o casa-
mento da filha para 5 de fevereiro de 1799. 

— “Você sabe, tão bem quanto eu, onde poderá encontrar o Padre 
Allirot que lhe dará a bênção e fará o registro do casamento. Em 
seguida, eu farei a celebração do casamento civil.” 
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EEm 21 de nivoso (11 de janeiro de 1799) 
parece que há um ajuntamento contrarre-
volucionário em Saint-Sauveur. A denúncia 
existe, mas não é possível identificar por lá 
ninguém de Marlhes. E Champagnat mais 
uma vez, em 12 de ventoso (3 de março), po-
derá constatar que não existem em Marlhes 
os inimigos chamados: agentes da Inglaterra, 
emigrados, degoladores, etc.

A mesma peça é representada umas quatro 
vezes durante a primavera.

Em 11 de junho, Trilland fica singularmen-
te indignado contra essa administração mu-
nicipal que não consegue nada em relação à 
incorporação dos alistados e à captura dos 
desertores. Ao todo, Trilland terá feito umas 
quinze intervenções para ter como único re-
sultado algum defeituoso, reformado pouco 
depois pela comissão de saúde.

As festas cívicas de 1799 tiveram início 
com o aniversário da execução de Luís XVI, 
21 de janeiro, e da “justa punição do últi-
mo rei dos franceses”. Segue o programa: 
leitura da carta do ministro do Interior; in-
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vocação ao Ser Supremo; imprecação contra os perjuros; as auto-
ridades se recolhem ao templo decadário para prestar o juramento 
de ódio à realeza.

Champagnat lê o texto, que é repetido frase após frase pelo grupo. 
Depois, tonitroante, Trilland, que apela para as letras latinas que es-
tudou com Bento Arnaud e no seminário: “Celebramos a liberdade 
querida, na esperança de que nasça para o universo... A França foi 
a primeira a usufruir, graças se deem ao Ser Supremo, detentor dos 
destinos do mundo... (aqui faz alusão a várias leis)... Cidadãos, o per-
juro é um covarde; republicano autêntico não jura em vão; invoco 
os espíritos de Régulo, Brutus, Guilherme Tell, Voltaire e Rousseau; 
nem o temor do suplício arrancar-lhes-ia perjúrio... Sim, a Consti-
tuinte do ano III é a arca santa à qual a França vincula seu destino. 
Empalidecei, temerários mortais que ousais atacá-la... Acorrei aos 
pés dos pérfidos reis... Quanto a nós, o sangue de Brutus nos corre 
nas veias... Viva a república!”.

Champagnat, imperturbável, copia o trecho de bravura e acres-
centa: “Viva a República foi repetido várias vezes pelas autoridades 
constituídas e funcionários públicos”.

Em abril, um evento trágico dá ocasião de sair da lengalenga cos-
tumeira das festas. A França revolucionária continua a política de 
expansão, que irrita toda a Europa. E o melhor general, Bonapar-
te, estando cercado no Egito, a Inglaterra suscita nova coalizão, e a 
França declara de novo guerra contra a Áustria, por deixar passar 
os russos pelo território. Um mês mais tarde, três plenipotenciá-
rios franceses na Alemanha são assassinados durante o congresso 
de Rastadt, o que propicia suscitar a indignação nacional contra “a 
horrenda casa de Áustria”.

Dar-se-á em 8 de junho a cerimônia expiatória, e será ocasião de 
um apelo aos sentimentos patrióticos e da exposição em cartaz do rol 

LivroChampagnat 1.indd   227 29/08/16   17:52



228

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

de todos os alistados mobilizáveis. Contudo, nem a cerimônia fúne-
bre nem as frases ditirâmbicas fazem aparecer um só alistado a mais.

Champagnat, fiel ao trabalho dele: relatório do dia e discursos.

O trabalho administrativo vai no ritmo de sempre, dão mais amo-
lação os impostos a estabelecer e os atrasados a cobrar. Tenta-se 
também criar alguns empregos: garnisaire, encarregado de aboletar-
-se na casa do contribuinte faltoso até ele pagar o imposto devido; 
“pregoeiro”, encarregado de proclamar leis e portarias, ao som do 
tambor; finalmente, o emprego de “guarda rural”. Continuam sem-
pre, é claro, as questões pendentes, como a aplicação do sistema 
métrico.

Discutem até a contratação de um professor primário a ser pago 
pela comuna, mas nada fica decidido de concreto.

Ao final do verão chega a notícia: morreu o papa. João Batista vai 
anunciá-la à família.

— Não sei se lhes tinha falado que o papa estava preso em Valence.

— Valence, onde é que fica? — pergunta Marcelino.

— A vinte léguas daqui, é melhor dizer oitenta quilômetros.

— E por que não estava em Roma?

— Porque nossos exércitos invadiram muitos países, entre os 
quais os Estados Pontifícios.

— Mas ninguém tem o direito de mexer com o papa.

— Também ninguém tinha o direito de liquidar o rei.

— Mas o papa, eles não iriam liquidar.

— Não, mas o enterraram como um cachorro, sem oração, sem 
nada.

Maria Teresa intervém:

— Vamos rezar o terço pelo descanso eterno da alma do papa e 
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para que possam logo escolher outro para dirigir a Igreja.

Depois do terço, foram deitar em silêncio triste. Logo ali, perto 
de Marlhes, morria um papa e nem tinha uma sepultura de acordo!

A última palavra foi de Marcelino:

— Com Jesus foi pior. Mas depois de três dias, ressuscitou. E disse 
que estaria com a Igreja até o fim dos séculos. 

Morreu o Papa
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NNo dia 9 de outubro, Bonaparte desembar-
ca em Fréjus. No dia 11, está em Valence. Al-
guns prelados romanos que acompanharam 
o papa ao exílio ainda estão lá. Bonaparte 
encontra-se com um deles:

— Parliamo italiano.2

Pede que conte, na língua para ele tão fami-
liar quanto o francês, o que aconteceu.

— Pio VI deixara bem claro que não acei-
taria funerais celebrados por qualquer padre 
juramentado. Então, quando faleceu, o Dire-
tório avisou que designava o bispo juramenta-
do de Valence para a cerimônia. Só tínhamos 
de relembrar a vontade expressa do papa. 
“Nesse caso — decidiu o chefe da guarda da 
cidadela — vai ser enterrado sem cerimônia e 
o caixão depositado na vala comum.”

— Na vala comum? Cambada de imbecis! 
Está na hora de eu lidar com eles. Arrivederci, 
Eminenza!3

— Soltant: Eccelenza4

2 Tradução: falemos em italiano
3 Tradução: até logo, eminência
4 tradução: somente: excelência

LivroChampagnat 1.indd   231 29/08/16   17:52



232

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

No dia 14 de outubro, Bonaparte está em Paris.

No dia 9 de novembro, dá o golpe de Estado (18 de brumário).

Era tempo. Desde junho, o Diretório ia se tornando cada vez mais 
antirreligioso e, com Fouché na justiça, podiam se esperar leis e por-
tarias as mais perversas.

Além disso, os ricos sentiam-se ameaçados pela lei do empréstimo 
compulsório, e a burguesia estava pronta, por conseguinte, a acolher 
um salvador, mesmo que fosse militar. Ora, Bonaparte não queria 
voltar a rever o homem de 93. Trabalharia com os que queriam a or-
dem e, quanto à religião, com a Igreja romana, mas com uma Igreja 
submissa, de preferência manietada.

A notícia do golpe chegou a Marlhes com o atraso costumeiro 
de uma semana. Golpes apareciam de vez em quando, mas parece 
que era para mudar tudo e era um alívio. A partir de 2 de dezembro, 
sabe-se que Trilland foi substituído. O sucessor, Perret, deve prestar 
juramento, mas com nova fórmula cheia de ponderação: “Juro ser 
fiel à República una e indivisível, baseada na igualdade, liberdade e 
no sistema representativo”. Assina, e Champagnat com ele.

Em 25 de janeiro de 1800, Bonaparte publica a nova Constituição. 
Essa Constituição do ano VIII prevê três cônsules nomeados por 
dez anos; mas o poder mesmo está nas mãos do Primeiro Cônsul. 
Os franceses irão aprovar a Constituição por 3.011.007 de “sim”, 
contra 1.562 de “não”.

Acontece que, em 2 de fevereiro, o Padre Allirot achou que podia 
sair do esconderijo e fora para a casa de Bartolomeu Chirat, em 
Malcognière, onde devia encontrar-se com Champagnat e Duplay. 
Até meio-dia, nenhum dos dois tinha chegado.

— Aproveitem umas panquecas enquanto ficam esperando — diz 
a senhora Chirat.
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Lamentavelmente, parecia que todo mundo estava sem apetite. Por 
volta de meio-dia e trinta, chegou Duplay pela banda das comunas.

— Epa, você não estava na prefeitura de manhã cedo? Que cami-
nho andou inventando?

— Estávamos, mas imaginem que Trilland voltou.

— Não é possível.

Allirot ficou branco:

— E eu, há alguns dias, sem nenhuma cautela!

Bartolomeu Chirat era homem decidido:

— Empurrem esta mesa para o quarto ao lado. Assim, se vier 
alguém, a mulher vai oferecer-lhe umas panquecas e um trago e te-
remos tempo de dar sumiço em você.

Um quarto de hora depois, chegava Champagnat.

— Como?! Você está sozinha, Margarida Rosa?

— Ih! Foi um rebuliço. Os homens sumiram, mas eu não queria 
deixar queimar as panquecas.

Bartolomeu abriu a porta do quarto:

— É, brinca. Quando o Trilland te mandar para Caiena, vais ver só.

Mas Margarida Rosa era de natural engraçada:

— Parece que por lá é muito quente, ao passo que por aqui, nes-
sa festa da Candelária, o inverno está pior. Entre depressa, João 
Batista. Veja se anima um pouco a turma porque morrem de 
susto. Dois meses de paz e, de repente, adeus, esperança! Em todo caso, 
se acabarem com a Revolução, espero que você não queira recomeçar.

Margarida Rosa ia continuar o ataque, mas a porta já se fechara, 
levava Champagnat, que os quatro homens ansiavam por ouvir:

— É, foi surpresa, surpresa mesmo! Imaginava nunca mais ver 

Valsa da hesitação
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aquele nojento. O substituto viera só uma vez, mas, de saída, a 
gente viu que podia fraternizar. Não sei ainda o que aconteceu, 
mas o Trilland deve ter ficado fulo. E pronto! Esta manhã está 
ele de volta, um pouco mais tratável, mas com ele as coisas são 
sempre para ontem. Como não se deve facilitar com o demo, pro-
curamos convencê-lo de que íamos comer as panquecas da festa 
cada um para um lado, o Duplay em Jonzieux e eu em Rosey. E 
ele, onde iria, não sei. Foi por isso que, de passagem por Rosey, eu 
falei ao Marcelino para observar para onde iria o nosso homem. O 
rapaz ficou com o cavalo para nos avisar se fosse o caso. Foi por 
isso que cheguei a pé.

— Então, vocês acham que devo viver de novo na clandestinida-
de? E isso vai durar?

— Como falei, o certo é que o Trilland está um pouco menos agres-
sivo. Deve desconfiar de que Bonaparte vai virar agora para a direita.

— Mas eu imaginava — diz Chirat — que Bonaparte era jacobino, 
amicíssimo dos dois Robespierres.

— Você vai encontrar muitas pessoas em Marlhes que imaginam 
haver, em nossa câmara municipal, três jacobinos para cada quatro 
membros! Talvez pensem que Bartolomeu Chirat ficou um pouco 
menos jacobino nos dois últimos anos. Mas os benditos Duplay e 
Champagnat, que vivem a nos mandar os policiais de Bourg-Ar-
gentai, dizer que são jacobinos é pouco, são é terroristas. Se disser 
que Duplay tem dois filhos querendo ser padres, vão rir na cara: só 
se forem sacerdotes do Ser Supremo. E se disser que agora quem 
tem juízo raciocina um pouco diferente. E sobretudo observa. Por 
enquanto, com relação a Bonaparte, a gente fica sem saber. Claro, o 
sem-vergonhinha já deu o golpe de frutidor, o que me obrigou de 
novo a prestar serviço...
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Margarida Rosa entrava com uma bandeja de quinze ou vinte 
panquecas.

— ... serviço que você está contente de prestar de novo — disse e 
ria, bem descontraída.

Todos se associaram na risada. E Margarida colocou três panque-
cas no prato de Champagnat.

— Essa aí — disse e ria também —, com o Trilland de volta, vou 
mandar logo prender pelos policiais de Bourg-Argental. Pra você, 
Bartolomeu, acho que lhe ficaria bem..

— Claro, menos no Dia da Candelária, porque em questão de pan-
queca não há confeiteiro de Saint-Étienne para competir com ela.

— Bom, então a gente dá um prazo de vinte e quatro horas para 
pegar o mato. Pode perguntar ao Padre Allirot como é que a gente 
passa bem no inverno.

Ria-se também Allirot. Mas, afinal, estava agora ali para saber des-
ses grandes de Marlhes o que deveria fazer.

— Faz dois meses que procuro entender. Tenho algum relaciona-
mento com um senhor Fière, padre de Valence. Desde novembro, 
ele sabia que o general Bonaparte se indignara com o destino que 
tinham dado ao corpo de Pio VI. Aliás, talvez vocês saibam que, 
desde o golpe de Estado, nosso cônsul tomou providências, diga-
mos benévolas, para com a Igreja romana — digo romana e não a 
juramentada. Em 30 de dezembro, decidiu que fossem prestadas 
honras aos restos mortais de Pio VI, após o que seriam levados 
para Roma. Vocês viram também que o juramento pedido agora 
não constitui nenhum problema de consciência para os padres. É 
possível que a Igreja clandestina de Lyon ainda nos proíba prestá-lo. 
No entanto, de acordo com as diretrizes do Padre Émery, superior 
de São Sulpício, pude prestar o juramento de 1792, depois do mas-
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sacre de setembro. Por conseguinte, tenho cem vezes mais motivos 
para prestar o juramento atual com a consciência tranquila. O único 
problema é saber se o Trilland vai aceitar a minha proposta ou se vai 
me mandar prender pelos policiais de Bourg-Argental...

— Junto com a dona Chirat — disse Champagnat para mexer.

E acrescentou:

— Acho que a resposta não é muito difícil. Faz dois anos que 
aprendo a conhecer Trilland. É bicho do mato, novo, que quer cres-
cer; mas, afinal, sabe mais latir do que urrar. “Cachorro que late não 
morde”, vão me dizer, mas há cachorro que de tanto latir espanta 
as pessoas, é agredido e, enfim, morde de susto. Com Duplay, ten-
tamos deixar latir, e deu mais ou menos certo. Mas bastaria agora 
uma varada para que, na pacificação geral, ele se sentisse agredido e 
começasse a morder. A meu juízo, talvez seja melhor eu apresentar-
-lhe o caso — que poderia acontecer — de um Allirot que voltaria 
de não sei onde (talvez da Suíça, como o amigo bispo de Puy) e 
poderia solicitar a prestação do juramento. Vale mais perder oito 
ou quinze dias e não se arriscar a uma Guiana, pois seriam ainda os 
contribuintes que teriam de pagar a viagem...

— ... Vai acabar com essa história? — era a Margarida Rosa, mas 
ria a mais não poder.

Entrementes, chegou Marcelino, a cavalo:

— Podem festejar em paz. O senhor Trilland pegou a estrada de 
Saint-Étienne. Fui atrás dele até as comunas. Agora deve estar perto 
de Saint-Genest.

— Puxa, Marcelino — disse o tio Chirat —, acho que vai ser en-
gajado na polícia do Fouché.

— A menos que eu o engaje no sacerdócio — concluiu Allirot.
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Acabou
a guerracontinua

Revolução;a
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SSabia bem o Padre Allirot que na história 
da Igreja há “os tempos e os prazos”. Deus 
estava dando sinal. Urgia reativar a vida cristã 
normal por ocasião da Quaresma e da Páscoa. 
Trilland, pelo lado dele, havia pedido orienta-
ções sobre a nova política. Iriam desconfiar 
dele, como aliado dos raposões do Diretório? 
Estariam enganados. Era patriota e homem 
de boa vontade. Sabia que a Vendeia estava 
pacificada e a liberdade de culto, definitiva-
mente restaurada. Como toda gente, também 
ele se dava os parabéns. Por que não tinham 
entendido antes? Bonaparte, com um passe 
de mágica, fizera esquecer as abominações 
de um genocídio e estava com os da Vendeia 
no papo. E as vendeiazinhas do Rhône, Alto 
Loire, ele amainaria, como Cristo a tempesta-
de. Muito bem! Ele, Trilland, estava a favor. 
A prova: as outras regiões tinham mandado 
o quinhão de padres para Caiena ou para os 
pontões de Rochefort, enquanto a região dele 
tinha as mãos limpas dessa iniquidade. Por 
pouco, não fora o salvador do clero refratário!
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Foram mais ou menos esses os termos da conversa com Cham-
pagnat, quando este lhe falou do caso Allirot.

— É melhor — disse em tom conspirador — fazer as coisas sem 
alarde. O culto decadário não é interessante a ninguém aqui. Nin-
guém vai reclamar se não for celebrado. Vamos deixá-lo cair em de-
suso com o argumento de que a nova Constituição favorece a liber-
dade muito mais que a precedente. Cidadão Champagnat, quando o 
Padre Allirot voltar da Suíça — ou de mais perto —, diga-lhe que se 
instale de novo, sem muito alarde, na igreja dele e na casa paroquial. 
E quando os sinos voltarem de Roma, sábado santo, acho que já 
poderá celebrar mais abertamente a ressurreição de Cristo.

— Ora, ora, cidadão Trilland, está convertido?

— Digamos: atualizado. Mas calculo que até lá não estarei mais 
no cargo, e daí o Padre Allirot ficará bem à vontade para bimbalhar. 
Aliás, as diretrizes para os requisitados estão muito mais inteligentes. 
Sabe como vão fazer agora para selecioná-los?

— Não tenho a mínima ideia.

— Pois então sente-se, que vou explicar.

— Oba! Cada vez mais atualizado. Não fala mais “cidadão”, não 
trata por “tu”. Então me trate de João Batista e eu o trato de Victor. 
Não concorda que isso dá um gostinho de liberdade?

— Plenamente. Como eu dizia, só resta um problema para qual-
quer francês: a luta contra o inimigo. A Revolução nos lançou na 
guerra. Já faz sete anos. Em tempos idos, já tivemos uma guerra de 
sete anos, malograda, aliás. Com um Cônsul, gênio da guerra, não 
sei se nos vai sair por menos de vinte anos. De qualquer jeito, se não 
conseguirmos a paz com honra, a única saída será continuar a luta, 
e assim mobilizar. Já que o exército popular agora vence o exército 
dos reis, não há como dar marcha à ré. Contudo, em zonas de chou-
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ans como a nossa, vamos precisar de tempo louco para as pessoas 
acreditarem no que mandamos cantar: “Morrer pela pátria. É a sina 
mais bela, mais digna de inveja”.

— É isso aí. Bis... Mas precisa achar o como. E parece que você 
achou.

— Pois achei. É fácil. Baseado na guarda nacional. Você é enten-
dido nisso desde...

— 1791. Eu era coronel.

— Logo, faz oito anos. Nesse tempo muita coisa se renovou, há 
dezenas de cidadãos que receberam preparo militar graças à guarda 
nacional. Então fica decidido que:

“Primeiro: Vocês ficam encarregados — vocês, quer dizer, a câ-
mara municipal — de reorganizar a guarda nacional. João Batista 
Courbon de La Faye me parece o mais indicado para ser o coman-
dante, pois Bonaparte precisa da grande burguesia para reativar a 
atividade econômica e acho que não menosprezará a volta dos aris-
tocratas da emigração.

Segundo: Vocês vão comunicar que, depois de várias tentativas 
infrutíferas, não se acham os requisitados de 20 a 25 anos. Que, no 
entanto, Marlhes e Jonzieux devem fornecer seu contingente para 
salvar a pátria, e que até lá irão alguns dos que há oito anos fizeram 
parte da guarda nacional, para supri-los provisoriamente. O efetivo 
será escolhido por sorteio”.

— Bem bolado, melhor, diga-se: maquiavélico. E você me faz ar-
rematar com o pior ato da minha administração.

— Confie em mim, João Batista. Ainda fico para um trago.

— É bom! Talvez necessário.
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PPelos meados de fevereiro, soube-se que 
todo dia haveria missa às cinco e meia. Pelo 
início de março, haveria mais uma às seis 
horas, porque o coadjutor Laurens também 
estava de volta. Preliminarmente, fez-se 
uma cerimônia expiatória, de modo discre-
to, para purificar a igreja de tudo o que a 
pudesse ter manchado nas cerimônias do 
culto decadário. Toda a família Champagnat 
estava presente.

O Padre Allirot fez sinal depois a D. Ma-
ria Teresa e a Marcelino para que fossem à 
sacristia.

— Vou recomeçar o catecismo diário de 
preparação à primeira comunhão. Neste ano, 
temos de fazer de novo a cerimônia bonita 
que fazíamos noutros tempos. Como norma, 
ela acontecia na quinta-feira da paixão, mas 
neste ano proporei 22 de maio. Você está 
com que idade, Marcelino?

— No dia 22 de maio terei exatamente 
onze anos e três dias.

— Normalmente, requerem-se doze ou 
treze anos, mas é com prazer que abro uma 
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exceção para você, porque parece que se prepara já faz algum tempo.

— É sim — diz a mãe. — Prepara-se com a tia Luísa faz dois 
anos. É ela também que o ensina a ler um pouco. Em leitura não está 
lá essas coisas, mas em catecismo decorou quase todas as perguntas.

— É o catecismo de Puy, o da sua tia?

— Só pode. Como éramos da diocese de Puy antes da Revolu-
ção, nunca soubemos de outro. Imagine então as Irmãs de São 
José de Puy!

— Está certo. Vamos ver no catecismo, por exemplo, o capítulo 
XVI: diz-se que há cinco festas solenes em honra da Santíssima Vir-
gem. Pergunta: Qual é a primeira?

— É a festa da Imaculada Conceição, para honrar o glorioso pri-
vilégio da Santíssima Virgem, por ter sido concebida sem pecado.

— Ótimo: 10 sobre 10. Capítulo XX: Não pode a contrição per-
doar os pecados sem o sacramento da penitência?

— Sim, mas deve estar acompanhada do desejo de confessar-se 
logo que se puder.

 — Aqui dou 8 sobre 10. Você pulou um pedacinho de frase: 
“deve estar acompanhada da caridade perfeita e do desejo...”

— Ah, é verdade, porque existe a contrição perfeita e a imperfeita.

— Agora sim. Então, já que você corrigiu, dou 9 sobre 10. Vejo 
que você sabe bem. Vou escolher outra pergunta. Uma comprida. 
Mesmo se você não souber na ponta da língua, não vou reprová-lo. 
Vamos lá. Depois de falar da comunhão tíbia, pergunta-se: Quais 
são os que mais de ordinário fazem esse tipo de comunhão?

 — São aqueles cujo coração não está suficientemente desapegado 
das coisas da terra e do pecado venial.

— Você me falou o essencial. Entretanto, me pulou a primeira 
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frase: “aqueles que não têm para com esta santa ação...”

— Ah, sim: “suficiente respeito e amor”.

— É, está assim: “todos os sentimentos de respeito e amor que 
ela deve inspirar”. Mas ainda aqui você me deu, admitamos, uma 
resposta certa. Digamos que mereça 7. Então dá quanto ao todo?

— 10 e 9, dezenove, e sete, 26.

— Puxa, não sabe ler e escrever, mas sabe contar!

— Isso foi o irmão dele, o João Pedro, que ensinou. Os dois se 
entendem como ladrões de feira.

— Bons ladrões, imagino, minha senhora.

— É, não posso me queixar.

— Então, escute, Marcelino. Você virá, a partir de segunda, todos 
os dias ao meu catecismo e fará a primeira comunhão no dia da 
Ascensão.

— Obrigado, senhor padre.

Como se preparou bem o garoto! Além do catecismo, todos os 
dias ia ter com a tia lá no convento. E todas as freiras ficavam con-
tentes ao vê-lo. Tinham um oratório com o Santíssimo Sacramento. 
Sempre passava ali um instante, depois ia ter com a tia Luísa:

—“Me repita tal resposta que eu não soube bem.” “Me leia a pas-
sagem em que Jesus anuncia que será preciso comer seu corpo e 
beber seu sangue.” “... e que todo mundo abandonou”.

— Exceto os apóstolos, não esqueça!

— Certo, exceto os apóstolos.

Em outra vez pediu à tia que ensinasse o capítulo sobre o Pai Nos-
so. Precisava saber essa oração em francês e em latim. E Marcelino 
ficava admirado que não fosse mais difícil em latim.
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— Quase não fiz força e, depois de duas ou três vezes, estou sa-
bendo bem. Vai ver que é um milagre.

— Qual o quê! Acho que não é milagre nenhum. Acontece que, 
desde pequeno, você ouve o Padre Allirot ou o Padre Laurens cantá-
-lo em latim na missa solene de domingo. Bem entendido, faz anos 
que não se ouve mais. Mas os anos em que você ouviu bastaram 
para gravar. Ou então, vai ver que você tem queda para o latim.

— E a gente pode aprender?

— Acho que sim. As Irmãs aqui não sabem, embora a gente reze 
muitas orações em latim. Mas os padres aprendem. Parece que al-
guns sabem até falar, como nós falamos o francês.

— Você acha que o Padre Allirot sabe?

— Não sei dizer, mas quando lê a epístola ou o evangelho, ele 
entende o que está lendo.

— Então, para ser padre precisa saber latim?

— Sim, precisa.

Em casa, também, Marcelino era muito atencioso, serviçal. Um 
dia, Maria Teresa manifestou ao marido sua admiração:

— Puxa vida, depois que começou a se preparar para a primeira 
comunhão não é mais o mesmo.

— Ah vá, não exagere. Com 11 anos, os outros também eram as-
sim, mesmo que não fosse a idade da comunhão. Acho que é da idade.

— Assim mesmo, o Marcelino está diferente.

Dia 25 de março foi a primeira festa em que se começou de novo 
a celebrar a missa solene. Padre Allirot estava radiante. Subiu ao 
púlpito com andar desembaraçado e anunciou:

— Eis que vos transmito uma boa notícia. Desde o dia 14 de 
março estamos com um papa. Chama-se Pio VII. Estais lembrados 

Marcelino no catecismo
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da tristeza com que soubemos da morte de Sua Santidade Pio VI 
em Valence. Foi tão vergonhoso o que aconteceu que nem quero 
lembrar. Mas depois vistes como o Senhor não abandona sua Igreja. 
Na França, aos poucos volta o culto como no tempo de antes. O 
primeiro Cônsul nos dá esperança de um governo sensato. Rezemos 
para que reate com o novo papa as relações tão maravilhosas que 
existiam outrora entre o papa e nossos antigos reis, até antes de 
Carlos Magno.

Mesmo sendo dia de semana, tinha aparecido muita gente, porque 
fora não se podia fazer quase nada por haver ainda meio pé de neve.

Marcelino estava atento. Tinha a ver com ele esse homem chefe da 
Igreja, sucessor de São Pedro, vigário de Jesus Cristo. Com esse ho-
mem, ia começar novo período em que Jesus Cristo ficaria de novo 
em primeiro lugar. Dava-lhe vontade de falar: “Senhor, aqui estou 
se posso fazer algo por ti”.
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AA quaresma foi ocasião de retomada da 
vida cristã de outrora, mas Padre Allirot jul-
gou de bom alvitre não recomeçar tão logo a 
procissão dos penitentes, da quinta-feira san-
ta, porque a situação de Champagnat, antigo 
presidente, continuava meio ambígua, pelo 
menos para a maioria da população.

A liturgia, pois, de quinta e sexta-feira san-
tas não extravasou o interior da igreja. Mas 
sábado santo, depois da cerimônia de quatro 
e trinta da madrugada, todos os sinos repica-
ram alegremente: é que “acabavam de voltar 
de Roma”.

Os camponeses que chegavam para fazer 
umas compras iam tomar um trago para 
congratular-se: “Dessa vez parece que é de 
verdade. O papa está em Roma. Decerto, foi 
ele que mandou essa beleza de sino”.

Resmungavam os pessimistas: “Daqui a 
pouco, vocês vão ver, aparece o Trilland e 
acaba a festa”.

No dia seguinte, dia 13, o povo lotou a 
igreja nas duas missas. E Champagnat, com 
os cantores para o Ressurrexit.
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Havia, sim, alguns que o provocavam: 

— Como é, não vai mais celebrar o culto decadente?

Mas eis que, no fim da missa, Verrier, o dono do boteco, veio avi-
sar com ares de mistério:

— Sabes que o teu Trilland veio festejar a Páscoa? Sério. Minha 
mulher viu quando ele entrou na prefeitura durante a missa, e ainda 
veio tomar um trago.

Champagnat não se espantou demais e perguntou também com 
ares de mistério:

— E não pediu água também?

— Água?!

— Sim, para jogar mais água na fervura dele, porque ultimamente 
já anda mais calmo.

— Sai pra lá, homem!

À saída da missa, pôs-se Trilland a conclamar a multidão, com o 
discurso lengalengueiro:

“Hoje é Páscoa. Festa magna. Não gostaria de estragá-la, mas faço 
apelo a vosso senso patriótico”.

O primeiro Cônsul veio com uma Constituição que a todos parece 
uma libertação. Não se trata mais de perseguir quem quer que seja, 
por suas opiniões religiosas. Lamentavelmente, nesses dois últimos 
anos, padres e fiéis foram condenados e várias centenas morreram 
na Guiana. Congratulo-me por não ter havido um só que fosse de 
nossa região.

É de vosso conhecimento também que nosso primeiro Cônsul, 
que tão brilhantemente comandou a guerra na Itália, vai voltar es-
ses dias do Piemonte para rechaçar nova ofensiva da coalizão. O 
Piemonte é a fronteira mais perto de nós. Ireis vós permitir que o 
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inimigo transponha nossa fronteira? Se os moços de 21 a 25 anos 
negarem-se ao serviço da pátria, advirto-os de que irão condenar os 
irmãos mais velhos ou os próprios pais a marchar em seu lugar. Há 
determinações legais a respeito, para todo o território francês.

Pela última vez, vou afixar em cartaz a lista dos convocados. Vol-
tarei no dia 25 para conferir se se apresentaram, e, em caso negativo, 
procederemos à aplicação do novo decreto.

Não proponho cantos nem aclamações. Tão somente apelo à vos-
sa razão e ao senso, que todos tendes, do dever de defender a pátria 
como se defende a própria mãe idolatrada.

Nosso glorioso exército, nascido do povo, a quantos gênios mili-
tares já não deu à luz! Destes, nenhum até hoje superou Bonaparte. 
Internamente deu-nos a paz. Ajudemo-lo, marchemos com ele, a 
impor a paz aos nossos inimigos”.

Os aplausos foram quase gerais. Mas até 25 de abril não se apre-
sentou nenhum recruta.

Era o dia da procissão da festa de São Marcos em favor dos frutos 
da terra. Trilland, antigo seminarista, bem sabia que os participantes 
seriam multidão e não seria preciso rufar o tambor para revelar o 
decreto alardeado.

Acabada a procissão, todos puderam notar que novo aviso estava 
em cartaz.

— O que é que inventaram desta vez?

— Vamos, você que sabe ler, explique o que é que está aí.

O pedido dirigia-se a Champagnat. Aproximou-se, pois, do cartaz 
e comentou:

— O que está aí é para os que pertencem ou pertenceram à guar-
da nacional; logo, para mim também, que fui primeiro-coronel em 
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1791. Pois é o seguinte: nosso primeiro Cônsul nos adverte que, em 
todos os municípios em que os convocados não se apresentarem 
em número suficiente, serão eles supridos por elementos da guarda 
nacional até completar-se o número exigido.

 — Que quer dizer isso? Que história de supridos é essa?

— Quer dizer que, se solicitarem dez recrutas de Marlhes e só 
aparecerem cinco, os cinco que faltam serão sorteados entre os da 
guarda nacional.

Dispersaram-se com reclamações. João Pedro Bonnet, ainda de 
licença, falava aos que tinham a paciência de ouvi-lo gaguejar:

 — Ah! Vocês ainda não conhecem o pequeno cabo. Ele tem mais 
do que um truque na bolsa. Eu que o diga, estive com ele em Mon-
dovi, Rivoli...

Três de maio era a festa da Invenção da Santa Cruz. Um sábado.

No dia seguinte e todos os domingos até 14 de setembro, reto-
mou-se o antigo costume da procissão depois da missa, até à cruz 
da freguesia. Na ida cantava-se o Verti Creator e, na volta, o Vexilla 
Regis e o Sub Tuum.

Naquele sábado, João Batista disse a Marcelino:

—Você fica encarregado de fazer trinta cruzinhas. Bem capricha-
dinhas. Vou lhe fazer uma de modelo. Pegue madeira de freixo e 
amanhã vamos passar em todos os terrenos para fincá-las. Não sei 
se fiz bem ou mal quando banquei o sumo sacerdote do Ser Su-
premo, mas confessei-me, comunguei pela Páscoa, e me aposento. 
Aliás, segunda-feira vão fechar o expediente na prefeitura.

— Mas, então, não vai mais haver prefeitura?

— Acho que sim, mas isso a gente vai ver com o tempo. Vai che-
gar o Trilland. Ficará satisfeito de ver que conseguimos pelo menos 
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três recrutas. Ele vai lacrar a fechadura da porta. Você pode ir lá ver, 
se quiser. Deixei todos os registros em dia. Ainda falta o relatório do 
que vamos fazer amanhã cedo. Vou assinar pela última vez.

—Você vai fazer aquela assinatura grandona?

— Ainda maior que as outras vezes.

— Só quem pode tem uma assinatura assim! Nem é mais assina-
tura, já é um desenho.

— Sim, e o que é que você espera para aprender a ler e escrever? 
Agora estarei sempre em casa, eu me encarrego. Na festa de Todos 
os Santos vamos tratar disso com o professor Moine. Até lá, prepa-
re-se bem para a primeira comunhão. 
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FFaltavam poucos dias para a Ascensão. 
Marcelino passava bastante tempo com a tia, 
pedia explicações para esta ou aquela pergun-
ta. O capítulo do exame de consciência, por 
exemplo, o deixava meio escrupuloso.

O que se deve fazer para um bom exame 
de consciência?

Devem-se fazer três coisas: 1º) retirar-se 
para um lugar em que não se fique distraído; 
2º) rogar a Deus seu espírito e suas luzes para 
conhecer os próprios pecados; 3º) indagar 
dos próprios pecados um por um.

A tia auxiliava-o um pouco no exame de 
consciência, mas, sobretudo, tranquilizava-o 
porque reparava na boa vontade extraordiná-
ria do menino.

E também conversavam um pouquinho.

— Ainda não estou muito bom de leitu-
ra. Depois da festa de Todos os Santos, você 
poderia me ensinar? Parece que querem que 
eu estude lá com o senhor Moine. Mas não 
estou muito entusiasmado.

— Olhe, eu só sei ler o tantinho para rezar 
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o ofício parvo e não sei ensinar direito. E escrever, eu só sei escrever 
meu nome, mais ou menos, e nunca tenho certeza de que letra vem 
depois de “Champa”. Dá vontade de pôr um “n”, mas me falaram 
que não era. Ainda bem que tenho de assinar meu nome bem pou-
cas vezes.

— Então, saber escrever não adianta nada?

— Bom, depende. Para o seu pai, por exemplo, adiantou muito. Já 
escreveu muito na vida.

— E ler, adianta mais?

— Adianta, sim! Por exemplo, se você soubesse ler, teria aprendi-
do o catecismo sozinho.

— Ah, mas foi melhor, cem vezes melhor eu aprender com você.

— Tá bom, tá bom, mas veja o seguinte: você gosta de cantar. Na 
igreja, há alguns cantores que já estão velhos e fariam bem de dei-
xar o lugar para outros. E quem faz parte do coral precisa também 
aprender o cantochão. Há os livros. Alguns não prestam, mas exis-
tem também os bons. E os cartazes, lá na prefeitura, por exemplo, 
você tem de pedir a outros que expliquem.

— Então, pelo jeito, você também me aconselha a ir estudar com 
o senhor Moine, na festa de Todos os Santos.

— Mas claro. Não seria bonito você não saber nada, tendo um 
pai tão instruído. Começar a estudar com onze anos até que já é 
meio tarde.

— Mas os outros meninos de Marlhes sabem tanto quanto eu, a 
não ser talvez os oito ou dez que vão aprender com o senhor Moine. 
Primeiro, a maioria não tem com que pagar. E é um franco por mês 
para quem quer aprender a ler e escrever.

— Mas você está muito bem informado!
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— Sim. E com as freiras, também a gente tem de pagar?

— Algumas meninas pagam, mas aceitamos todas as que querem 
aprender. Mas, com o senhor Moine, é diferente; ele tem uma famí-
lia. O ensino para ele é o ganha-pão.

— Ah, mas ele ganha dinheiro também com cantor e como sa-
cristão. E é dono do boteco; a mulher dele atende aos fregueses 
enquanto ele dá aula.

— É verdade, mas é o jeito de viver. Vejo que você repara em 
tudo. O que vale para as freiras é que vivemos em comunidade. Cin-
co ganham a vida para as sete. Uma é cozinheira e a sétima dá aula 
quase de graça.

— Isso é bom! A tristeza é que não há nada de parecido para os 
meninos.

— É, é triste.

— E se eu fosse ter com as beatas para aprender pelo menos a ler?

— Elas estão em menos gente que nós, e também precisam fazer 
fitas e rendas, com todas as meninas que vão trabalhar com elas. 
Daí, elas ficam com pouco tempo para ensinar leitura e catecismo. 
O catecismo, elas podem ensinar para repetir as perguntas enquan-
to trabalham, mais ou menos como nós temos feito. É desse jeito 
também que elas ensinam os cânticos, a vida dos santos importantes 
da folhinha.

Eu já estive lá quando era pequena. A gente repetia muito também 
o alfabeto e o silabário, mas, para aprender a ler mesmo, é preciso 
tempo só para isso.

E para aprender a escrever, então, é preciso mais ainda. Elas só 
fazem tudo isso com as meninas que trabalham com elas, entende? 
Não sei se você já ouviu a campainha na casa delas lá em Allier.
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— Sim, eu cuidei das vacas uma porção de vezes no pasto bem do 
ladinho da titia Catarina.

— Ah, então você devia ver as meninas que vinham de todo o 
vilarejo. Vinham aprender a fazer renda, porque dá mais dinheiro 
que fazer fita.

— Vejo que não há outro jeito senão eu ir estudar com o senhor 
Moine.

— Pois é. Você parece ter muita prevenção contra essa escola. Eu 
me pergunto se você não é meio cabeçudo. Puxa! Já conversamos 
demais. Vamos voltar à primeira comunhão. Então você vai recitar. 
Em que consiste a ação de graças?

— Consiste em entreter-se com Jesus Cristo, em agradecer-lhe, 
adorá-lo, apresentar-lhe nossas necessidades, oferecer-se a ele in-
teiramente e tomar o bom propósito de melhor servi-lo de agora 
em diante.

Vêm depois os atos de adoração, agradecimento, petição, ofereci-
mento, que Marcelino recita na ponta da língua.

— Realmente — diz-lhe a tia —, sou obrigada a dar-lhe os para-
béns. Lê mal e mal, mas isso aqui você sabe de cor.

— Quer saber de uma coisa? Pois no dia em que você me ensinou 
o ato de agradecimento, eu o rezei em cada conta do meu terço, e 
depois disso eu o rezo uma vez cada dia como se eu já tivesse co-
mungado, porque tenho certeza de que Jesus vai se entregar a mim.

—E o ato de oferecimento, você o reza muitas vezes?

— Sim: “Salvador meu, recebei a oferenda que vos faço de tudo o 
que sou... Disponde como vos aprouver”.

— Então você acha que faria qualquer coisa por Jesus? Mesmo 
se tivesse de ir para Caiena como muitos padres nos últimos anos?
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— Com a graça de Deus, tudo é possível. Tantas vezes você disse 
isso, e eu acredito.

Os três dias antes da Ascensão foram, ao mesmo tempo, dias de 
rogações para a paróquia e de retiro espiritual para os da primeira 
comunhão.

Segunda-feira das rogações, dirigem-se para a cruz entre La Celle 
e La Faye. Por pouco não havia geado. E como a procissão era ao 
nascer do sol, com um céu límpido, estava muito bonita, mas ascéti-
ca. Por felicidade, todos iam de tamancos, porque o capim já estava 
crescido. Alguns camponeses cujas terras bordejavam o percurso 
tinham-se dado ao trabalho de roçar o capim, mas outros não, e 
então os pés ficavam encharcados de orvalho.

Depois de três anos era a primeira vez que os penitentes estavam 
de opa, e quem cantava a Ladainha de Todos os Santos era Barto-
lomeu Moine.

O povo respondia mais ou menos ao acaso: Ora pro nobis ou Orate 
pro nobis.

Era meio misterioso para Marcelino, mas a tia devia saber. Na 
volta, a resposta era outra: Te rogamus, audi nos.

Nos três dias, as crianças permaneciam com Padre Allirot a maior 
parte do tempo, e ele pedia que ficassem recolhidas no tempo que 
sobrava. Havia, aliás, no catecismo uma pergunta que dava um con-
selho parecido para os dias de comunhão em que se fosse obrigado 
a trabalhar: “Deve-se trabalhar no recolhimento, ocupando-se com 
a presença de Deus”.

No segundo dia das rogações ia-se a Marlhettes e, no terceiro, a 
Croix des Granges.

O padre já explicara uma porção de coisas e, no último dia, apro-
veitou uma parte da tarde para um diálogo com os paroquianozinhos:
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— No conjunto, vocês sabem muito bem o catecismo. Assim, to-
dos vão fazer a primeira comunhão amanhã, mas, quem sabe, alguns 
gostariam de perguntar alguma coisa.

Várias meninas perguntaram que postura tomar para a ação de 
graças: cabeça entre as mãos ou mãos postas. Alguns rapazes per-
guntaram detalhes — já dez vezes explicados — sobre o horário do 
dia seguinte.

E o Padre Allirot percorria o olhar pelos rostos tímidos:

 — Marcelino, você queria dizer alguma coisa. Então, diga. Não 
tenha medo.

— É o seguinte: estamos aqui uns vinte, mas há alguns mais ve-
lhos que nós que quase não foram ao catecismo e não sabem quase 
nada do que aprendemos. Vão embora com a serra de braço nas 
costas ao chegar aos quinze ou dezesseis anos. Você disse que pre-
cisava saber o Credo, saber os Mandamentos da Lei de Deus e da 
Igreja, senão a gente estaria em pecado grave. Então, como é que 
eles podem se salvar?

— É uma questão terrível essa aí. Deus é sempre misericordioso, 
mas o grande São Carlos, cem vezes mais instruído do que eu, não 
tinha dúvida de falar que era pecado grave, para quem tivesse a idade 
da razão, não saber o Credo e os mandamentos. Tenho esperança de 
que Deus seja menos severo que São Carlos, mas não tenho certeza.

Marcelino continuou sem sossego, mas o vigário acrescentou:

— Você sabe que no evangelho fizeram uma pergunta bem pare-
cida a Jesus, no dia em que ele tinha dito que era difícil os ricos se 
salvarem. Jesus respondeu: “Aos homens é impossível, mas nada é 
impossível a Deus”.

Marcelino ficou um pouco mais tranquilo.

A primeira comunhão de Marcelino (I)
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de
comunhãoprimeiraA

Marcelino (2)
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OOs dois dias antes da Ascensão eram ani-
versários de nascimento e batismo de Marce-
lino. Que lembrança maravilhosa para prepa-
rar a renovação das promessas do batismo!

O grande dia, que o catecismo falava ser o 
mais belo da vida, em nada se estragou pela 
dissipação. Marcelino estava de terno novo, 
pois, crescendo a olhos vistos, precisava de 
roupa nova. Mas dirigia a atenção para a li-
turgia da solenidade.

De manhã cedo, estava na igreja um quarto 
de hora antes das oito, como fora recomen-
dado, para que a procissão pudesse começar 
às oito em ponto. As meninas, todas de bran-
co, e os rapazes, a fronte cingida com uma 
coroa de folhas, iam de vela acesa e andavam 
muito lentamente para o coro em que, dentro 
de instantes, iam “renunciar a Satanás, às suas 
pompas e às suas obras”.

Para o sermão, Padre Allirot relembrou os 
antigos ritos e explicou o simbolismo das 
vestes.

“Entre os primeiros cristãos, até os peque-
ninos podiam, recém-nascidos, receber três 
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sacramentos: o batismo, a eucaristia e a confirmação.

Desde tempos remotos julgou-se preferível fazer uma boa prepa-
ração para a eucaristia e recebê-la bem.

As promessas do batismo que fizeram no lugar dela, promessa 
de renunciar a Satanás, isto é, a quaisquer formas de pecado. Quan-
do se leva uma criança à pia batismal, ela está vestida com roupas 
brancas: é mais uma lembrança do que se fazia entre os primeiros 
cristãos. Até os adultos, quando se batizavam, vestiam-se de branco 
e conservavam a veste por oito dias. São Paulo nos diz que eram 
como recém-nascidos.

Então, prezados comungantes, também vós, graças à confissão 
vos tornastes quais recém-nascidos. É por isso que as meninas estão 
de branco. Para os rapazes preferiu-se evitar qualquer ornato bran-
co: lenço, lacinho ou outro que pudesse ser interpretado em sentido 
político. Pela coroa de folhas direis a mesma coisa: sou vencedor, 
Jesus me torna vencedor do seu inimigo, o diabo. Pela coroa, dizeis 
sem palavras o que dentro em pouco ireis proclamar em alta voz: 
renuncio a Satanás.”

A comunhão prolongou-se por uns bons dez minutos de oração 
silenciosa. Todos os cristãos, participantes das liturgias noturnas dos 
meses precedentes, eram capazes de silêncio profundo, melhor, de 
oração silenciosa, que impressionava o forasteiro.

Depois da missa, Marcelino foi ter com a tia:

— Posso ir no seu oratório?

— Mas você não vai tomar café?

— Sim, mas enquanto você o esquenta, vou ainda falar com Jesus. 
Não houve tempo suficiente.

Tomou café e esperou os três sinais da missa das dez para ir em-
bora.

LivroChampagnat 1.indd   262 29/08/16   17:52



263

A primeira comunhão de Marcelino (2)

— Você volta para a missa?

— Não, mas como agora não há ninguém na estrada, eu vou para 
Rosey, vou bem devagar para falar ainda com Jesus.

Ao chegar, radiante, perguntou à mãe:

— Mãe, que é que eu devo fazer?

— Se quiser, pegue um avental e ajude-me a pôr a mesa. Quando 
acabar, vá buscar água no poço e arrumar três garrafas de vinho. 
Você me deixou vir sozinha da missa, mas eu estava contente por-
que sabia que você queria falar muito com Jesus.

— Ah, bom, então você ganhou de Maria, que quando perdeu 
Jesus no templo quase perdia também a paciência. 

— Não diga bobagem. Vá dar uma olhada onde é que estão as 
ovelhas. Já sumiram da minha vista. Não é porque é primeira comu-
nhão que elas podem ir pastar no vizinho.

As duas famílias Chirat estavam convidadas. A refeição foi muito 
alegre, e Marcelino não se fez de rogado para cantar. O pai, sempre 
folgazão, lembrou que o tempo passava, que as vésperas eram às 
duas e meia, que os neocomungantes deviam estar na igreja às duas 
e quinze e precisavam de uns bons vinte minutos para chegar. Por 
isso já estava na hora de cantar o Canto da despedida: “Vamos lá, Mar-
celino, você canta a estrofe”.

Terminado o canto, “Os franceses vão dar ao mundo a paz e a 
liberdade”, Marcelino saiu na frente para ficar sozinho na estrada e 
poder falar com Jesus.

As vésperas da Ascensão eram soleníssimas. O senhor vigário pe-
diu desculpas aos de Vidallière por não ter feito a procissão costu-
meira da manhã da Ascensão até aquele vilarejo, devido à comu-
nhão, mas cantaram antes das vésperas o Veni Creator e a Ave Maris 
Stella e, depois, o Te Deum. Assistência numerosa e não cabia em si 
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de contente por ter de novo as cerimônias cristãs costumeiras. Ja-
mais nas abóbadas da vetusta igreja haviam retumbado cantos em 
uníssono.

Arrematou-se a cerimônia com uma consagração à Santíssima 
Virgem, que as crianças repetiam frase por frase depois do vigário. 
Acabada a oração, Marcelino sumiu. Só apareceu em casa pelas cin-
co da tarde.

A mãe não quis perguntar onde tinha estado, mas Ana Maria não 
resistiu.

— Se quiser saber, fui até a Virgem do Pied-des-Saints. Fiz de 
novo minha consagração e rezei o terço.

— Poxa, exagera!

— De jeito nenhum, quero guardar a lembrança de que no dia 
da primeira comunhão fiquei unido a Jesus e a Maria durante o dia 
inteiro.

— Tá certo, monginho querido!

— É, você queria que eu ficasse zangado. Mas hoje Jesus me dá 
força para eu não ficar zangado. 

O pai estava chegando da estrebaria, onde tinha ido tirar leite:

— Mas deixe seu irmão em paz. Primeiro, monge não existe mais. 
Os cistercienses de Valbenoite, os mínimos de Saint-Étienne e de 
Saint-Chamond, nossos Cavaleiros de Malta, os cartuxos de Sainte-
-Croix, todos sumiram como neve ao sol. Seu irmão tornar-se mon-
ge, só se ele fundar de novo alguma abadia. Entre parênteses: foi 
mais ou menos isso que fez São Bernardo em tempos que já vão 
longe. Procurou trinta moços e disse-lhes:

— “Há um mosteiro lá em Cister, que está quase vazio. Vamos 
pra lá”.

LivroChampagnat 1.indd   264 29/08/16   17:52



265

A primeira comunhão de Marcelino (2)

— Então o Marcelino vai fazer outro tanto?

— Quem sabe?

— Hoje viveu como ermitão. Quem sabe vai ser ermitão.

— Isso fica para depois de Todos os Santos. Até lá, feno, colheita, 
batatinha vão dar trabalho para monges e para ermitões. Depois de 
Todos os Santos, precisa pensar não em ser monge, mas em ir ter 
com o Bartolomeu Moine.
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Um rapaz
realistae prático
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DDurante todo o verão de 1800, centenas de 
padres transpuseram os Alpes e vieram re-
tomar o ministério nas dioceses. Em geral, 
tinham levado vida dura e movediça, obriga-
dos a fugir dos exércitos vitoriosos da Revo-
lução, que invadiam toda a Europa.

Alguns, porém, com facilidade para línguas 
e mais otimistas, haviam encontrado trabalho 
paroquial e se tinham inserido perfeitamente, 
por exemplo, entre o povo italiano. Foi por 
um desses que chegou aos ouvidos do Padre 
Allirot uma informação bastante animadora:

— Na Itália — dizia o confrade — foi 
como na França. Lá também havia os sans-
-culottes que aclamavam o exército francês e 
estavam dispostos a assassinar aristocratas e 
padres. Pois olhe o que lhes disse Napoleão 
(em italiano, é claro): “Deixem os padres re-
zar a missa, o povo é soberano; se ele quer a 
religião, respeitem seu querer”. E falou aos 
padres de Milão: “Os franceses são da mes-
ma religião que vocês. É verdade que tivemos 
alguma desavença, mas isso a gente conserta 
e dá um jeito”.
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No final do verão toda gente em Marlhes, até as mulheres, os 
surdos e os analfabetos sabiam que, em 18 de junho, Bonaparte 
tinha sido vitorioso em Marengo. E ainda estavam informados 
de que o clero milanês o tinha recebido como outrora aos pri-
meiros magistrados do Império do Ocidente, e tinham cantado 
o Te Deum.

Mas, ao mesmo tempo, Allirot soube de uma notícia triste: não 
é que Fouché tinha mandado prender o Padre Émery, conselheiro 
de fé esclarecida e corajosa, cujo discernimento judicioso era tão 
importante para os padres da diocese de Lyon que, da hierarquia 
diocesana, recebiam diretivas sumamente rígidas!

Em Marlhes propriamente, não havia tanto problema. Tanto 
Allirot como Laurens tinha sido juramentado sob condição — o 
que lhes facilitara exercer o ministério abertamente em dois pe-
ríodos e, na clandestinidade, por dois outros. Nunca haviam sido 
substituídos por intrusos. Mas em vários outros lugares não era 
o caso.

Bonaparte, pessoalmente, compreendeu logo que o clero cons-
titucional não tinha de modo algum a confiança do povo e que, 
se quisesse a paz com a Igreja, o interlocutor válido seria o clero 
fiel a Roma. Daí a ideia de entrar em contato com o papa e não 
com Grégoire, chefe dos constitucionais. Mas pleitearia conces-
sões porque, realista como era, achava que precisaria acabar com 
o cisma, com a renovação do episcopado.

Pio VII, do outro lado, dispunha-se a dar muitos passos em dire-
ção à filha primogênita da Igreja, mas iria andar mais do que pensa-
va e atrair, por parte dos fiéis, uma torrente de críticas.

Abrem-se as negociações a partir de outubro de 1800, entre Ber-
nier, representante de Bonaparte, e Spina, representante de Pio VII.
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Mas voltemos a Marlhes. Na festa de Todos os Santos, João Ba-
tista voltou à carga:

— A proposta é de que você vá à aula do senhor Moine porque, 
com onze anos, está mais do que na hora, senão a memória enferru-
ja, a gente demora a entender, fica difícil aprender a escrever certo.

Marcelino não se entusiasmava, mas, afinal, aceitou. A mãe o 
acompanhou, pagou o que era devido para ler. Para escrever, era 
coisa que se veria mais tarde.

No final do primeiro dia, estava com cara de aborrecido. Cada 
qual pensou: “É assim mesmo, mas depois acostuma”. Mas não se 
acostumava. Ninguém tinha a coragem de perguntar. No fim do 
mês falou à mãe peremptoriamente: “Não pague o segundo mês, 
não volto mais àquela escola”.

Quando chegou o pai, disse-lhe Maria Teresa:

— Marcelino não quer mais voltar à escola!

— E por quê?

— O senhor Moine é um brutamontes. Talvez não seja mau, mas 
não tem jeito. Então é bofetada a torto e a direito. Não dá pra fazer 
nada que preste.

Maria Teresa pensava que o marido fosse insistir: “Não se trata 
disso, você vai voltar”, mas... nada. Disse simplesmente:

— O João Batista e o João Pedro bem que foram dois ou três 
anos na escola com o senhor Moine, mas não aprenderam quase 
nada. Então, Marcelino, se não quiser, é você quem resolve. Mas 
depois não venha reclamar. Se mudar de ideia, a mamãe vai com 
você e paga a mensalidade.

Ana Maria interveio:

— Vocês já viram, alguma vez, ele mudar de ideia?

Um rapaz realista e prático
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Todos acharam graça, Marcelino inclusive. Problema resolvido.

No dia seguinte, o pai lhe falou em particular:

— Você praticamente renunciou à instrução. Na vida comum de 
roceiro acho que a instrução não é indispensável. Eu recebi ins-
trução, com ela não me veio a felicidade. Fez-me embarcar numa 
existência perigosa em que os dias de angústia foram mais nume-
rosos que os dias de paz. Vê, para mim a instrução não é mais um 
ídolo, e foi por isso que ontem não insisti. Contudo, vocês não vão 
herdar uma fortuna. Saio da Revolução mais pobre do que entrei. 
Não vale a pena explicar o porquê. Vocês são sete. Será preciso 
dar duro para viver. Por isso, eu gostaria que você pegasse a coisa 
pra valer, talvez com o João Pedro, já que vocês se entendem bem. 
Ele está com treze anos, você com onze. Em dois, vocês poderiam 
negociar uns carneiros. Para o lado do moinho, vocês têm espaço 
para um curral que poderiam aumentar. Vou ensinar a fazer mure-
ta de tijolo e até a cobrir com telhado. Esses anos todos não tive 
tempo de lidar com vocês, mas agora vou tomar jeito. O inverno 
vem. Fora, não vai dar para fazer muita coisa. Vou ensinar também 
marcenaria. O seu Epalle me pediu, já faz muitos anos, para usar 
nossa parede e fazer ao lado dele um rancho de ferrador, mas es-
tou vendo que o filho não é muito disso, e ficou acertado que nós 
também poderíamos usar. Então, se quiser, posso mostrar como 
se ferram os animais. 

— Acho que vou aprender, porque já vi fazer. Vamos pôr uma ta-
buleta: Champagnat Pai & Filhos, ferradores. Com sua letra bonita... 
Você pode fazer, não é? 

— Se quiser, só que logo mais vai ser apenas Champagnat Filhos 
& Sucessores, porque o pai tem pouco tempo de vida. Fui judiado 
demais nesses anos em que de manhã eu não sabia se ia chegar 
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até a noite. O coração ficou abalado. Muitas vezes tenho pulsações 
violentas. Por isso é que devo ter pressa em formar vocês. Neste 
inverno, como trabalho fácil de marcenaria, faremos alguns cochos, 
uma cama e um armário embutido no curral das ovelhas. É que se 
os lobos rareiam, pode ser que, por azar, volte algum resolvido a não 
morrer de fome.

— Ótimo. Como fico contente com tanta coisa que o senhor vai 
nos ensinar!

Um rapaz realista e prático
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DDurante o ano de 1801, a situação perma-
neceu meio indefinida. Por um lado, o culto 
católico havia recomeçado por toda parte, 
mas havia dois pontos com sombra.

Sabia-se que entabulavam negociações em 
vista de uma Concordata, ou seja, uma nova 
aliança entre a Santa Sé e a França para subs-
tituir a que fora acertada nos tempos de Fran-
cisco I. Mas as negociações pareciam pati-
nhar. Sabia-se das notícias só por migalhas. 
Agora era Consalvi, secretário de Estado de 
Pio VII, que tomara a questão a peito e tinha 
assinado um projeto em junho, mas até che-
gar a um texto definitivo, muita água ia passar 
por baixo da ponte.

Os que privavam da companhia do Cônsul 
davam a entender que este gostaria de dar a 
última demão na Páscoa de 1802, para man-
dar anunciar simultaneamente a Concordata e 
a paz com a Inglaterra.

Entretanto, por mais conciliador que fosse, 
Pio VII não podia aceitar todas as exigências 
de Bonaparte. Bernier intermediava do me-
lhor modo, sabendo, porém, que a política 
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é a arte do possível. Mentia um pouco a um e um pouco a outro, 
para aproximar os pontos de vista, com o risco de tudo arrebentar 
na última hora.

Os acessos de raiva de Bonaparte já estavam famosos e, de tempos 
em tempos, ameaçava romper com a Igreja de Roma e voltar à Igreja 
Constitucional, consumaria o cisma.

Finalmente, em 18 de abril de 1802, dia de Páscoa, a França em 
peso, rural e urbana, repicava os milhares de sinos para anunciar a 
reconciliação entre o Estado e a Igreja. Contagiava-se, de um cam-
panário a outro, a alegria vibrante e tranquilizadora. Se, em diversos 
lugares, os carrilhões tocavam havia meses, em Paris, o grande sino 
de Notre-Dame acordou de um sono de dez anos.

Quatro dias antes, Chateaubriand publicara o Gênio do cristianismo. 
Sucesso prodigioso: no mesmo dia o livreiro falava de uma segun-
da edição.

Em Marlhes, a Concordata foi apenas um dos episódios da liber-
dade religiosa já conseguida, mas de que não se vislumbravam bem 
os contornos.

A questão mais complicada era solucionar o problema dos dois 
cleros. Quase impossível.

Bonaparte decidira reduzir pela metade o número de dioceses.

Em vez das cento e trinta do Antigo Regime, ele só queria cin-
quenta; afinal, aceitou sessenta, por condescendência. E, para essas, 
poucos bispos antigos eram confirmados: o Cônsul queria mudança 
completa, por exemplo, a nomeação de alguns bispos constitucio-
nais e alguns simples padres.

Impunha-se, pois, que o papa solicitasse uma quantidade impres-
sionante de demissões, coisa jamais acontecida na história da Igreja. 
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E os bispos podiam alegar sobejas razões de se negarem: teria o 
papa o direito de, a preço vil, entregar um venerável episcopado a 
um ditador de quem nem se tinha certeza das boas intenções?

Cinquenta e dois se fizeram um pouco de rogados; quarenta e cin-
co, bastante, mas no fim sobraram dois: Thémines e Coucy, que se 
negaram e constituíram um cisma de Pequena Igreja, a que aderiram 
alguns diocesanos de Lyon. Ficavam dezesseis bispos do Antigo Re-
gime e doze constitucionais; trinta e dois seriam novos, sagrados o 
mais breve possível.

Nem precisa dizer que os constitucionais não foram todos rece-
bidos com entusiasmo. Mas, afinal, o bispo ficava meio distante, e a 
rejeição dirigia-se mais aos padres porque “intrusos eram intrusos” 
e muitas paróquias só queriam “padres autênticos”.

O ano de 1801 foi de muitas tensões. Em abril de 1802, o papa 
nomeou Dom Mérinville administrador da diocese de Lyon. Ia ficar 
bem pouco, porque, em 29 de julho, Bonaparte dava um jeito de 
nomear o próprio tio, José Fesch, primaz das Gálias, arcebispo de 
Lyon e Vienne.

No princípio do mês de agosto, o Padre Courbon, primeiro 
vigário-geral, teve ocasião de visitar o Padre Allirot em Marlhes. 
Courbon era de Saint-Genest-Malifaux onde, todo ano, passava 
uns dias de férias.

— Padre Allirot, tenho estima por você. Por isso, tive a ideia de 
fazer-me de convidado antes de dar uma volta em Paris.

— Então é com prazer que está convidado por mim. Mas o quê 
vai fazer em Paris, cidade de todos os males e maldições faz doze 
anos?

— Aí é que está: talvez lhe traga novidade.

A miséria de uma grande diocese
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— Oh, não é difícil, porque aqui muita coisa não sabemos.

— Temos um novo bispo.

— Ah, isso eu sabia, Dom Mérinville.

— Não, o bispo é outro.

— Mas como? Três meses e já não é mais bispo? Pelo menos que 
não seja um constitucional, espero. 

—Desconfio que é.

— Primaz, sucessor de Lamourette?

— Não, melhor que isso.

— O tio do primeiro Cônsul, José Fesch. Esperamos por ele. Não 
temos muita informação a não ser que recusou o arcebispado de 
Paris e preferiu Lyon. Sabe-se também que abdicou desde 1793...

— Como o nosso Linossier...

— Se quiser. Parece também que, se abandonou a Deus por um 
pouco, não abandonou a deusa Riqueza. Acompanhou o sobrinho 
nas campanhas da Itália e teria se aproveitado, parece, dos despojos 
e saques para amontoar uma fortuna que, quem sabe, ajudaria a dio-
cese em ruínas.

— E é ele que está pagando a viagem a Paris?

— Mais ou menos. Ele me renomeou primeiro-vigário-geral e 
me chamou à capital para conversar sobre a diocese. Acabo uma 
listagem que terá mais de dois mil nomes de padres com duas ou 
três frases sobre cada um. Todos os padres da diocese, bons ou 
maus: sacerdos in aeternum! Cento e setenta e cinco casados, algumas 
centenas de abdicatários, entre os quais alguns muito maus, até per-
seguidores dos irmãos.

Outros cometeram todos os crimes, exceto o de casar e prestar o 
horrendo juramento do abominável Albette, que espalhou o terror 
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em todo o Departamento de Ain. Muitos eram monges ou religio-
sos que largaram tudo. É, é muito bonito ser responsável por uma 
diocese dessas. É bonita uma Revolução: mostra o que são os ho-
mens.

— Em resumo, sobre dois mil padres você pode contar com quan-
tos padres mesmo?

— Digamos duzentos.

— É, duzentos que você imagina que são bons. Entre eles você 
não coloca nem o seu arcebispo.

— É você que diz.

— Já que você fala como Jesus diante de Pilatos, vou de novo ao 
evangelho e acho que posso afirmar que na quinta e sexta-feira santa 
você não classificaria São Pedro entre os bons autênticos. Sobrava 
um sobre doze; aqui, sobra um sobre dez. Por que reclamar?

— Falando disso, e eu, em que grupo me classifica?

— Trouxe o documentozinho. Vou dizer exatamente: “Ex-vigário 
de Marlhes, atualmente em exercício, piedade, talentos acima dos 
costumeiros”. Não fique envergonhado de eu ter escrito “ex-vigá-
rio”. Só quer dizer que você deixou temporariamente a paróquia 
para viver na clandestinidade e que voltou.

— De qualquer modo, obrigado pela apreciação lisonjeira. E eu 
poderia saber o que diz do vizinho que fez exatamente como o 
novo bispo?

— Ah! Antônio Linossier, meu conterrâneo. Vejamos: “Natural 
de Saint-Genest-Malifaux, intruso em Jonzieux, atualmente comer-
ciante em Marselha”.

— Bom, eu não tinha a mínima ideia do que era feito dele. Você 
está mais informado. Sua apreciação é negativa, mas nosso Dom 

A miséria de uma grande diocese
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Fesch, sem dúvida, vai reconhecer o semelhante e talvez um dia até 
você o julgue mais favoravelmente. Ele é daqueles superdotados que 
caem na armadilha das próprias palavras. Mas nesta hora deve ver 
que o tempo dos sonhadores e iconoclastas fez correr mais rios de 
sangue que de mel. Senhor vigário-geral, chamam a você de o “sábio 
da diocese”, mas sua sabedoria, data venia, às vezes tem bastante do 
pessimismo do Eclesiastes.

Quer ver: aposto que nos duzentos padres-padres, você não colo-
ca os jansenistas.

— Acertou. Porque continuarão desobedientes. Como se dizia 
das religiosas de Port-Royal: “Puras como anjos; orgulhosas como 
demônios”.

 — Conversa! Acho que não pode ser tão categórico. Agora, não 
serão os padres do agrado do baixinho Bonaparte. Com ele, todos 
na linha, como milicos. Contestação: não quero saber. Desculpe fa-
lar tão francamente, mas digo as coisas como as vejo.

 — Não me amofino, pelo contrário, fico-lhe agradecido. Há mui-
ta coisa certa no que você diz.
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CAPÍTULO 43

nosaguarda,mas
A morte 
éprecisoviver
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DDom Fesch chegou a Lyon em 15 de de-
zembro de 1802. Em fevereiro de 1803, era 
nomeado cardeal e, em abril, embaixador 
junto à Santa Sé, o que o obrigaria a ficar 
mais tempo em Roma do que em Lyon.

No entanto, dedicou à diocese os seis pri-
meiros meses de episcopado. Seus dois prin-
cipais problemas foram a reunificação do cle-
ro e a reanimação do culto.

Era necessário a todo custo obter a retra-
tação dos padres constitucionais. Foi ele pró-
prio juramentado e abdicatário, deveria obter 
mais facilmente um ato de humildade que ele 
próprio precisou fazer primeiro, mas, na rea-
lidade, não foi tão simples assim.

A maioria dos padres constitucionais — 
isto é, que haviam prestado o juramento 
à Constituição Civil do Clero — estavam 
longe de ser heróis, mas, afinal, tinham tido 
também os seus mártires, e o chefe deles, 
Grégoire, dava o exemplo de intransigência: 
achava que não tinha nada a retratar.
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A morte nos aguarda, mas é preciso viver

Na diocese de Lyon, por conseguinte, podiam encontrar-se padres 
constitucionais que aceitavam retratar-se, e outros não. Dom Mér-
rinville, nos poucos meses que passou em Lyon, tinha conseguido a 
retratação de mais de trezentos e os colocara em paróquias que não 
os tratariam como intrusos.

Chega Fesch, refaz o quadro das nomeações para acrescer mais 
trezentos padres constitucionais que não se submetiam a qualquer 
retratação, mas assinaram uma fórmula vaga “de adesão à Concor-
data e submissão aos juízos da Santa Sé a respeito dos negócios 
eclesiásticos da França”.

Em múltiplos casos, foram estes muito mal recebidos pelo povo, 
mas pouco a pouco soldou-se a união e era o que almejava o primei-
ro Cônsul: um clero unido e submisso.

Ainda todos os padres tiveram de ir a Montbrison prestar o ju-
ramento que acertaria com o governo todas as categorias do clero: 
não juramentados, juramentados, abdicatários, emigrados, etc.

Os outros juramentos não valiam mais. A fórmula era a seguinte:

“Juro e prometo a Deus, sobre o Santo Evangelho, manter obe-
diência e fidelidade ao governo estabelecido pela Constituição da 
República Francesa. Prometo ainda não ter nenhuma outra obri-
gação de fidelidade, não assistir a nenhum conselho, não fomentar 
nenhuma liga, seja no interior, seja no exterior, que seja contrária à 
tranquilidade pública. E se, em minha paróquia ou alhures, eu tiver 
notícia de que se trama algo em prejuízo do Estado, fá-lo-ei saber 
ao governo”. E em 21 de setembro que a maioria dos padres — 
Allirot em Marlhes, Rouchon em Valbenoite, Dervieux em Saint-
-Chamond — vai prestar esse juramento. Peyrard de Jonzieux vai 
resistir bastante e alguns nunca jurarão, Bonaparte continua, para 
eles, o usurpador.
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Entretanto, um acontecimento trágico acaba de ter lugar na fa-
mília Champagnat. Em 8 de agosto, falece um irmão de Marcelino, 
chamado João Batista, como o pai. Estava com vinte e três anos. 

Todas as famílias de Marlhes estão representadas no enterro. Não, 
porém, todos os homens, porque é tempo de colheita.

Na liturgia, toda em latim, Marcelino impressiona-se com algumas 
palavras que conhece: “descanso eterno, dia de ira, lembra-te, Jesus 
misericordioso”. Já assistiu a muitas missas de defunto, sabe quase 
de cor todos esses cantos. Arrasta-se a procissão para o cemitério. 
Vinte e três anos! De que adianta ao homem ganhar o mundo in-
teiro?

O padre benze o túmulo. Pêsames. E a vida continua. Bem agra-
dável a vida. O trabalho é duro, mas dá dinheiro. Já faz dois anos 
que Marcelino e João Pedro negociam com carneiros e vão adqui-
rindo experiência. Sabem quando o cordeiro está no ponto certo de 
gordura. Em Marlhes não ganhariam muito, mas se acertaram com 
Bergeron, que transporta fita toda semana para Saint-Étienne. Em 
Rosey, há vários teares que as mulheres manejam. Bergeron vem 
buscar as fitas e aceita também cordeiros quando há. Conhece um 
açougue que paga bem. Bonaparte é um deus. Trouxe a paz, trouxe 
a prosperidade econômica. No campo, as coisas não mudam muito, 
mas na cidade os operários não mais apertam o cinto.

— Estão comendo carne que só vendo – diz Bergeron. — Um 
quilo por semana e por pessoa. Vamos! Podem engordar cordeiros. 
Vou vender quantos vocês quiserem.

Em dois anos, o curral está cinco vezes maior. Os dois irmãos 
fizeram uma sociedade e, juntos, têm um montante de mais de mil 
francos.

Perguntaram ao pai quanto isso representava.
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— Antes de 1800, mais ou menos quatro salários anuais de um 
operário. Vocês são valentes. Vão em frente. Já posso morrer. Vocês 
saberão se virar.

— A gente aprendeu tanta coisa com esse papai sabe-tudo!

Sim, está tudo muito bem: entusiasmante. Entretanto, a boa saúde 
um dia acaba. O que é que deu no João Batista? O médico não des-
cobriu e, em dois dias, o rapaz estava sem vida.

E Marcelino sentiu-se abatido de imensa tristeza, a ponto de João 
Pedro lhe dizer:

— Mexa-se. João Batista está morto. Nós também vamos morrer 
algum dia, mas até lá é preciso viver.

De fato, a nuvem de tristeza pouco a pouco se esvaneceu. O sol 
tornou a brilhar. Aliás, os dias são lindos e as colheitas começam. 
Nada de dormir. Só a sesta. No resto do dia, das cinco da madruga-
da até as nove da noite, o trabalho só para na hora da refeição.

Os dias podem ser quentes, nem por isso a primeira refeição vai 
deixar de ter toucinho gordo e mostarda. O pai e os dois mais ve-
lhos roçarão com a foice, e Marcelino limpará as passagens com a 
foicinha.

Ao meio-dia estarão com sede e com fome. Pelas quatro, toca a 
recomeçar. Cuidado para amarrar bem os molhos. Também isso se 
aprende.

Pelas nove horas está escuro. Os dias já encurtaram de uma hora 
desde o final de junho, mas de madrugada, entre quatro e meia e 
cinco horas, o pai vem dar uma sacudida em Marcelino:

— Está na hora de levantar. Tome um copo de vinho e um pedaço 
de queijo, depois a gente volta para o lanche das oito, mas até lá está 
bem fresco e dá para trabalhar três horas.

E Marcelino resmunga:
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— Está cedo demais. Nem se pode dormir o sono todo. Quando 
eu for grande, ninguém vai mandar em mim, vou levantar na hora 
que quiser. 

— É isso mesmo, quando você for rico, quando o Bonaparte tiver 
dado riqueza para todos. E olhe que você está com sorte, não tem 
mais a maldita década, em que o descanso era só a cada dez dias. 
E ainda por cima, na semana que vem, pode descansar domingo 
e segunda, porque segunda é 15 de agosto. Já pensou que tem de 
trabalhar o dobro?

— Puxa! É verdade, segunda é 15 de agosto. Então vou rezar a 
Nossa Senhora que me dê força para dar conta de limpar todas as 
passagens, força para amarrar todos os molhos. Vocês vão ver.

— É, Marcelino, você está muito religioso. Deve ter puxado pela 
mãe, porque pelo meu lado a gente não é lá essas coisas. Mas chega 
de perder tempo!

Passa a semana. Canícula terrível, mas sábado à tarde todos os 
“mergulhões” estão de pé, garbosos, a desafiar a chuva, que, aliás, 
não viria.

Segunda-feira era só festejar o 15 de agosto. Desde o ano anterior, 
a Assunção, também dia de “São Napoleão”, é festa nacional. Uma 
das quatro grandes festas conservadas pela Concordata como dia 
santo de guarda e, em Marlhes, desde tempos imemoriais, celebrava-
-se sobretudo à tarde. Pela manhã, as missas de costume, mas às 
duas horas da tarde, vésperas cantadas; depois, a procissão sob a 
responsabilidade da Confraria do Rosário. Canto da Salve Regina, do 
Veni Creator, das ladainhas: o tempo de chegar até a Cruz do Orme, 
onde se fazia uma parada; recomeçava a procissão para o lado das 
terras de Ravel e voltava pela estrada de Saint-Étienne. Chegada à 
igreja, cantava-se o Te Deum, que, desde o ano anterior, expressava a 
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ação de graças pela paz. Agora, veneração da estátua de Nossa Se-
nhora e conclusão com os salmos da festa. Cantavam-se em Marlhes 
os soleníssimos tons de Vienne, chegava-se por Saint-Sauveur. Tudo 
em latim, claro, um latim meio matado, mas que, liturgicamente re-
petido, se fixava-se nas memórias.

Enxurrada de alleluias, hosannas ou Parce Domine, esse latim não che-
gava à inteligência, mas inundava o coração dos simples. Marcelino 
deixava que o Espírito nele formasse o perfeito louvor.

A morte nos aguarda, mas é preciso viver
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Avocação
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AAlguns dias depois, um padre passou por 
Marlhes. Chegado de Lyon na véspera, tinha 
pousado na casa paroquial de Jonzieux com 
o Vigário Peyrard e almoçado ao meio-dia na 
família Duplay.

Era professor no Seminário Maior e assi-
nava-se Cartal. E no Seminário Maior ia en-
trar, nesse ano, Cláudio Duplay, enquanto o 
irmão, João Luís, entraria no Seminário Me-
nor de Verrières, que estava para abrir.

Viera conhecer a família Duplay por suges-
tão do vigário de Jonzieux. Mas andava pela 
região em atendimento ao pedido do cardeal 
Fesch, decidido a levar a sério a função de 
responsável pela diocese.

O levantamento do clero que Courbon lhe 
apresentara era pessimista, e a situação real 
não era boa. Apesar de alguns seminários 
clandestinos nos anos 95-96, podia-se afir-
mar que havia dez anos o clero das paróquias 
não se renovara. O problema preocupava o 
cardeal, a tal ponto que o sobrinho Bona-
parte diria mais tarde: “Se alambicarem os 
miolos daquele tio, só vai dar seminário”.
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Foi o motivo por que, antes de viajar para Roma no fim da prima-
vera, sugerira a alguns professores do Seminário Maior: “Durante as 
férias, vejam se, nas paróquias que conhecem melhor, não encon-
tram alguns moços que poderiam ser padres”.

Foi assunto de conversa durante a refeição. O senhor Duplay e o 
Padre Peyrard tinham indicado uns nomes de Jonzieux e logo acres-
centaram “Seria bom dar uma passadinha por Marlhes, talvez per-
noitar na espaçosa casa paroquial do Padre Allirot. Ele pode indicar 
umas boas famílias com moços que poderiam ser Padres”.

Duplay citou Champagnat: “Filhos notavelmente bem-educados”, 
dizia.

Peyrard insinuara que talvez dessem padres jacobinos, como o 
Grégoire.

— Expliquem o que é que acontece — pediu o Padre Cartal.

— Acontece que o Padre Peyrard se vinga. Champagnat e eu o 
perseguimos atrozmente durante a Revolução, mas conseguiu esca-
par, e agora é de novo o vigário de Jonzieux, graças ao usurpador.

Cartal perscrutava os dois homens, que davam risada, mas conse-
guia entender.

— Olhe, padre — disse Duplay —, só entende quem viveu a his-
tória daqui; precisa voltar amanhã para lhe darmos aula sobre os dez 
anos de Revolução em Jonzieux. Mas pode ir sossegado à casa de 
Champagnat. Está aqui o meu filho Cláudio, que irá junto. Vá dire-
to ter com Allirot e pergunte: “Você pode indicar-me uma família 
— não duas, que não dá tempo — onde eu poderia ter chance de 
encontrar um moço que pudesse ser padre?”

Dito e feito. Pelas quatro da tarde estavam os dois com o Padre 
Allirot. Fizeram-se as apresentações, porque Allirot conhecia muito 
bem Cláudio Duplay, mas de Cartal só ouvira o nome.
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A vocação

Perguntou por notícias de Lyon.

— Incrível o impulso econômico! Os “canutos”, operários da 
seda, ganham até três francos por dia: o triplo do que poderiam ima-
ginar. O que não impede uma parte da população de ser anticlerical, 
porque, da melhor parte, Fouché ou matou milhares ou expulsou 
dezenas de milhares. Os expulsos começam a voltar, mas devagar-
zinho. Em todo caso, mesmo com o risco de reações hostis, nosso 
cardeal determinou uma procissão solene para a festa de Corpo de 
Deus, no dia 12 de junho, e foi maravilhoso. Meditação singular a 
que fizemos levando o Santíssimo no meio das ruínas, algumas ain-
da não removidas. Por sorte, a Virgem de Fourvière estava vigilante 
e, como o Senhor às ondas, disse ela aos maus: “Só até aqui, não 
mais longe”. É claro, o tio se aproveita da fama do sobrinho. Por 
ser constitucional e abdicatário, estava com os requisitos para ser 
rejeitado pelo que há de melhor no clero. Não é que em seis meses 
conquistou a todos? Digamos que houve também alguma matreiri-
ce. Mas no fim de tudo, com a paz de Amiens para a França, chegou 
também a paz de Lyon para a nossa Diocese. Você acredita que até 
na Inglaterra gritavam “Viva Bonaparte”? Então, podemos gritar na 
diocese inteira: “Viva o cardeal Fesch!”.

E prosseguiu:

— Por falar nisso, logo mais você também vai prestar o juramento 
à Constituição do ano X. Ano X! A única coisa errada é o nome. 
Já estamos no final do ano XI, dois anos de bênção. Pensávamos 
que o general Bonaparte só sabia fazer guerra, mas sabe também 
organizar a paz. Viu como foi fácil os franceses lhe darem o Con-
sulado vitalício? Até os que o tratam de usurpador estão satisfeitos 
de poder voltar, agora que ele lhes abriu as portas. Já teriam voltado 
cem mil emigrados. Só há uma coisa que não engulo: que tenham 
mantido como ministro da Justiça o abominável Fouché. Se botar os 
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pés em Lyon, acho que haverá algum Damien abnegado para jogá-lo 
no Saône ou no Ródano.

— Não adiantaria muito: parece que ele sabe nadar... Desculpe, 
Cláudio, agora conversamos, conversamos e nem lhe demos chance 
de dizer uma palavrinha.

— Não quero dizer nada, eu só vim para fazer companhia ao Pa-
dre Cartal.

— Padre Cartal, a que devo a honra de sua visita? Se for para não 
me deixar sozinho, ótimo, é meu hóspede; vai cear e dormir aqui. 
Mas pode ser que o motivo seja outro.

— E é. Vim lançar o apelo de Deus a jovens que não descartem 
a vocação sacerdotal. Essa tarde eu gostaria de ir à casa de uma 
família, só de uma. Achei que você poderia me economizar muita 
pernada inútil. Que família você pode me indicar?

— Olhe, não precisa procurar muito. Aqui há muitas famílias boas, 
mas se for para indicar só uma, vou dizer: procure a família Cham-
pagnat. Cláudio, leve até lá o Padre Cartal. Poderiam ir enquanto 
rezam o terço. Eu vou rezar aqui. Que o Espírito Santo inspire as 
suas palavras!

Naquela tarde, começava a escrever-se uma página extraordinária 
da história da Igreja.

Eram aproximadamente seis horas da tarde quando os dois chega-
ram. João Bartolomeu e o pai acabavam de tirar leite. Maria Teresa 
preparava a ceia.

Trocaram algumas palavras. Cláudio disse que o Padre Cartal al-
moçara ao meio-dia na casa dele. A dona da casa convida para a 
ceia, mas o padre responde que fora convidado antes para a casa 
paroquial e não queria reter muito o Cláudio, para ele não chegar 
em casa tarde demais.
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Entram naquele momento João Bartolomeu e o pai. Cartal vai 
direto ao assunto:

— Senhor Champagnat, o senhor não me conhece, não é? Sou 
professor no Seminário Maior, onde vai entrar o Cláudio. Já sabe 
que estamos de bispo novo e é tio de Bonaparte. Agora mesmo foi 
para Roma, onde é embaixador. Durante os seis meses que esteve 
em Lyon, fez um ótimo trabalho, mas a angústia dele era a insufici-
ência de padres jovens para reanimar as paróquias depois de todos 
esses anos de letargo. Por isso, mandou-nos pelas regiões mais cris-
tãs da diocese para ver se achamos vocações sacerdotais.

— Não tenho nada em contrário. Então vamos ver. João Bartolo-
meu, que tal?

— Sei lá. Acho que estaria na hora de pensar. Estou com vinte e 
seis anos, solteiro. Mas isso não basta.

— Certo. Então vá logo chamar os dois que estão lá no moinho.

Após um quarto de hora, aparecem João Pedro e Marcelino. Já 
estavam a par.

— Seu irmão lhe falou por que é que vim aqui?

— Falou sim — disse João Pedro —, mas estou com dezessete 
anos e não aprendi nada na escola. Ih! Se tivesse de estudar latim... 
Sinto muito, seu padre, mas a minha resposta é não.

Marcelino estava muito enleado. Ana Maria, que entrara de man-
sinho, observava-o com olhos matreiros. Parecia que naquele mo-
mento algum mistério ia revelar-se.

— Marcelino — diz o Padre Cartal —, você já pensou alguma vez 
em ser padre?

Continuava a sem-jeitice. Silêncio de uns trinta segundos, em que 
se ouviam as moscas voar.

A vocação
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— Como é, não vai responder? — animou o pai.

— Eu não posso ser padre; eu não sei nada.

— Não pode, mas talvez gostaria?

— Se não tivesse de estudar, acho que sim.

Ana Maria cochichou alguma coisa ao ouvido da mãe.

— Sabe de uma coisa? Atualmente, nos seminários, há outros que 
começaram bem tarde. Quantos anos você tem?

— Quatorze.

— Precisa tentar. Se Deus quer que você seja padre, ele vai dar 
um jeito.

Marcelino medita.

— Você acredita no que eu acabo de dizer?

— Acredito, e muito. Só que não sei como fazer.

— Quer dizer: você não sabe como Deus vai fazer.
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JJoão Batista e Maria Teresa conversaram 
demoradamente sobre a questão. Ambos sur-
presos, mas não demais. Verdade que Marce-
lino estava entusiasmado com o negócio dos 
carneiros e também não enjeitava trabalho no 
campo. Mas, depois da primeira comunhão, 
seu fervor em nada decaíra. Não faltava de 
modo algum à comunhão do mês, e muitos 
pais o apontavam aos filhos como modelo.

O que seria bom fazer agora para tornar 
possível a vocação?

— Eu tenho receio de ser um mau peda-
gogo — disse João Batista. — Primeiro, as 
mãos já me começam a tremer; os modelos 
de letra não seriam bons. Daria muita cabeça-
da até eu aprender a dar aula, e também não 
tenho tempo. Volta e meia vêm me chamar 
como entendido e seria muita interrupção. A 
solução — só vejo uma — é Marcelino ficar 
na casa da irmã em Saint-Sauveur. Bento Ar-
naud é muito mais habilitado para ensinar a 
ler e escrever. Trabalha nisso há vinte anos.

A solução foi encarada por Marcelino com 
bastante entusiasmo. O leitor está lembrado 
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de que Maria Ana havia casado com Bento Arnaud quatro anos 
antes e o marido era, ou pelo menos tinha sido, alguém importante 
quando diretor do Colégio de Saint-Sauveur, até a nacionalização 
do clero. Já que o colégio dele era subvencionado pelo Colégio de 
Tournon, nas mãos dos jesuítas, estava com o salário garantido. Mas, 
depois de 1791, a fonte secara. Havia ainda uns poucos recursos, 
porque, decorridos dois séculos, os que residem dentro dos limites 
do antigo priorado ainda têm direito a uma derrubada de mato por 
ano, mas eram parcos recursos. O jeito era exigir que os alunos pa-
gassem. O programa era bastante abrangente: ler, escrever, aprender 
aritmética, geografia, história, latim. Mas não se dava muito valor à 
instrução. Arnaud só tinha uma dúzia de alunos distribuídos entre 
o preparatório e a terceira série: um ou dois alunos em cada nível. 
Precisava de uma porção de biscates para ganhar a vida: cantor, sa-
cristão, secretário da prefeitura.

Conforme o tempo de que dispunha, procurava atender a alguns 
dos doze alunos.

Ao novato Marcelino vai mostrar com uma varinha as letras es-
critas em um papelão, manda pronunciá-las e mostra como se deve 
abrir a boca. O método talvez servisse para crianças de seis anos, 
mas não para o aluno de quatorze, que não devia achar graça ne-
nhuma nesse estudo.

Mais tarde, é preciso soletrar: “d, o, do”; “m, i, mi”; “n, e, ne” ; 
“do-mi-ne”. É o estágio da sílaba. Depois, será preciso ligar as síla-
bas sem soletrá-las: domine. Via de regra, devia-se deixar os alunos, 
nesses estágios, por tempo bem prolongado: ligar palavras, só no 
final do segundo ano.

Felizmente que se está em casa e pode-se ir também trabalhar um 
pouco no campo para ajudar a pensão, porque, para um rapaz dinâmi-
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co e negociador como Marcelino, a nova experiência é desvitalizante. 

Maria Ana temia que as dificuldades abalassem o irmão:

— Começou tarde demais. Como é que vai aguentar os doze anos, 
por aí, até ser ordenado? É atencioso, trabalhador. Eu não gostaria 
de desanimá-lo, porque é um modelo em tudo. No entanto...

Marcelino confessa-se regularmente com o Padre Soutrenon, que 
lhe conta do Vigário Robert, mártir da Revolução. Ele próprio, aliás, 
viveu os horrores dos “pontões de Rochefort”.

— Aquilo era um inferno. Como latrina, um buraco no canto da 
sala. Era de ficar doente logo na chegada. Dormir, era no chão. Uma 
moringa de água por dia, para dez. Para beber e lavar-se. O pão 
era feito de tudo quanto é farinha e com bastante cinza. Depois de 
vinte e quatro horas, ficava com mofo amarelo. Sorte nossa, às ve-
zes arrumávamos vinho. Quando chegou o calor, só havia doentes, 
agonizantes e mortos. Pois olha, nunca rezei tão bem o breviário 
como naquela antecâmara da morte. Quando soubemos da queda 
de Robespierre, armaram uma guilhotina no pátio da cadeia para 
dizer que não nos alegrássemos antes da hora.

Marcelino ouvia com atenção. Martírio? Seria a vocação algum 
dia? E nas longas vigílias de inverno, eram histórias mais histórias 
sobre Saint-Sauveur.

Marcelino queria saber:

— Mas como é que vocês eram da diocese de Vienne?

— Eh! Seria preciso voltar aos tempos de Carlos Magno. O bispo 
de Vienne era um suserano poderosíssimo, que deu licença para que 
o vassalo de Argental se estabelecesse aqui. Normalmente, o bispado 
de Vienne ia até o Ródano — margem esquerda —, mas os bispos, 
aos poucos, pegaram a margem direita. Com o tempo, os senhores 
de Argental, já de posse de nossa terra, alargaram os domínios na 
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direção de Marlhes, que era da diocese de Puy. Dois séculos mais 
tarde — um período igual à distância entre nós e São Régis —, um 
senhor de Argental chamou os monges de Chaise-Dieu, que funda-
ram um priorado — uma pequena abadia — e uma capela dedicada 
ao Santo Salvador, isto é, Jesus Cristo. Deu à freguesia o nome de 
Saint-Sauveur, porque com os monges era garantido. Desbravaram 
a floresta de Taillard. Algumas famílias construíram cabanas perto 
deles e a ajuda era mútua. Havia missa, orações. Claro, os monges 
rezavam muito — umas sete horas por dia. As famílias também, mas 
não tanto. Também havia um monge ou outro que ensinava a ler aos 
meninos interessados. De vez em quando, algum desses meninos ia 
ser monge. Aos poucos, a turma perdia a “casca” e educava-se pela 
civilização cristã e religiosa.

— E nós, em Marlhes, ficávamos chupando o dedo?

— Calma! Nós aqui tínhamos os beneditinos. E vocês tiveram os 
templários, o que se chamava uma comendadoria, porque era uma 
ordem militar. A Igreja sempre se adapta. Depois dos monges des-
bravadores, houve os monges soldados.

— Foi por causa das cruzadas, não foi?

— Foi, em parte. Era preciso defender o túmulo de Cristo. Daí, ha-
via monges que, como os beneditinos, dedicavam muito tempo à ora-
ção, mas que, em vez de trabalhar no campo ou copiar manuscritos, 
eram mandados para onde houvesse cristãos a defender, a libertar.

— E agora, não há mais monges?

— Na França, bem poucos, depois da Revolução. Mas sempre 
aparecem novas necessidades. Talvez também novos monges.

— Pois é, se todos os meninos soubessem ler, seria mais fácil 
aprenderem o catecismo.

— Claro. E você, como é que aprendeu? 
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— Repetindo sempre, com uma tia freira.

— Está aí uma boa ideia; novos monges para a instrução e o ca-
tecismo, porque, veja, tanto o senhor Moine em Marlhes quanto eu 
aqui, ter dez a doze alunos é o máximo. Então a gente tem de pedir 
que paguem um pouco caro, porque a gente tem a família para dar 
de comer. E os pobres não podem pagar. Para as meninas, já está 
melhor. Em Marlhes, não sei quantas aprendem a ler, mas aqui em 
Saint-Sauveur, madame Dardoy, que dirige a comunidade das Irmãs 
do Sagrado Coração, tem uma casa maravilhosa com trinta internas 
e cinquenta externas. O inspetor, quando passou, caiu das nuvens. 
Como essas mulheres vivem em comunidade, gastam muito menos 
do que uma família. As internas, na maioria mais ricas, pagam bem 
e então as meninas pobres podem pagar pouco ou nada. E também 
ali dividem as aulas em três séries e cada série em duas turmas, e não 
perdem um minuto que seja.

— Mas isso é uma maravilha! Por que não existem monges para 
isso como existem as freiras?

— Existir, existem alguns: os Irmãos das Escolas Cristãs. Mas es-
tão só em algumas cidades maiores. Parece que virão para Saint-
-Étienne e para Saint-Chamond por serem muito amigos do cardeal 
Fesch, mas no momento não existem em nosso departamento.

— E na roça, então, todo mundo tem de ser analfabeto?

— Pois é, como está vendo.
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MMarcelino voltou a Rosey no decorrer de 
abril, pois a chegada da primavera tornava 
Bento Arnaud menos disponível e também 
porque o trabalho em casa necessitava de 
braços, tanto mais que seu pai não andava 
nada bem. Já tivera dois pequenos ataques 
que o tinham deixado praticamente impos-
sibilitado de esforço maior. Podia indicar o 
trabalho, mas quem devia fazê-lo seriam os 
três filhos homens.

Ana Maria tinha casado em janeiro desse 
ano de 1804. João Pedro também não podia 
descuidar o redil em pleno progresso. Pelo 
contrário, contava com Marcelino, que ali fi-
cava à vontade, bem mais ali do que diante 
da cartilha.

Em 12 de junho, vindo almoçar, pelas oito 
da manhã, os três rapazes encontraram a mãe 
e a irmã Margarida Rosa em prantos:

— O papai acaba de falecer. Quando le-
vantei, pelas cinco, notei que não estava bem. 
Disse-lhe para ficar deitado. Agora eu levava 
uma sopa para ele. Quis sentar-se na cama, 
mas caiu-me nos braços.
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O enterro foi no dia 14. Já tinham começado a preparar o feno, 
mas, ainda assim, Marlhes em peso e muita gente de Jonzieux se 
fizeram presentes.

No percurso, nem todos rezavam o terço. Alguns relembravam o 
passado, o tempo de Javogues e de João Pedro Ducros.

— Deus guarde a sua alma! Esse era homem, mas nos fez passar 
uns apuros quando fomos convocados para o serviço militar.

— Acho que quem mais passou apuro foi ele. Não sei se haverá 
muitos municípios que se tenham saído tão bem como nós. Veja 
Saint-Sauveur. Veja La Valla. Como é que nosso vigário escapou?

— É, mas também bancar sumo sacerdote do Ser Supremo! E pa-
rece que o acharam morto na cama. Vai ver que foi vingança do céu!

— Espera lá! Não vamos brigar em cima do túmulo. Para mim, 
foi um grande sujeito e bem que eu desejava ter filhos tão educados 
como os dele.

— Aí eu concordo, e toda gente vai concordar.

Padre Allirot entoou o De Profundis. Acompanharam-no, precipita-
vam as palavras, engrolavam. Sabiam as palavras quando cantavam, 
mas rezar já era mais difícil.

No dia seguinte era domingo. E segunda-feira, dia 16, festa de São 
Régis, Marcelino quis fazer a romaria. Faziam-na muitos marlhen-
ses, cada ano. Saiu, pois, o grupo por volta de meia-noite. Podia-se 
comer alguma coisa antes, guardar o jejum eucarístico e comungar 
na missa das sete.

Eram quarenta quilômetros bastante difíceis, com várias subidas 
e descidas, mas o tempo estava bom. Apesar de ser ainda a véspera, 
o domingo fora escolhido pelos camponeses, pois ia sobrar muito 
romeiro para o dia.

Marcelino chegou moído pela caminhada, mas ficou um bom 
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tempo junto ao relicário recolocado na igreja dois anos antes. No 
pior momento da perseguição, em janeiro de 1794, alguns cristãos 
fervorosos tinham levado as relíquias, deixando vazio o relicário que 
os revolucionários viriam roubar.

Marcelino sentia-se amigo de São Régis, que dois séculos antes 
havia pregado em Marlhes e até curado milagrosamente um enfer-
mo. Falecido tão santamente, vendo Jesus e Maria abrirem-lhe o 
céu, não podia abandonar os descendentes dos antigos amparados. 
No sermão da missa, o pregador havia contado o seguinte: “Um 
camponês estava em miséria extrema; o proprietário lhe tirara os 
bois para liquidar uma dívida. O coitado foi explicar o transtorno 
ao Padre Régis, que lhe respondeu: ‘Diga a seu proprietário que lhe 
devolva os bois’. O homem obedeceu: ‘O santo falou que eu devia 
levar de volta os bois’. — ‘E daí, se o santo falou, leve-os embora’”.

E Marcelino, todo comovido com a lembrança, dizia a São Ré-
gis: “Tinhas tanto poder sobre o coração de Deus como sobre o 
coração daquele proprietário, enquanto vivias. Então, dize a Jesus e 
Maria que me ajudem a progredir neste ano, para eu entrar no semi-
nário no ano que vem”.

À tardinha, retomou o caminho de volta. Calculara passar a noite 
em um lugar abrigado, a meio caminho, nos arredores de Saint-Ju-
lien-Molhesabate, e foi o que fez. Após a noite restauradora, chegou 
a Rosey por volta do meio-dia, preparado para dar resposta a qual-
quer pergunta sobre La Louvesc, onde precisava voltar mais vezes, 
porque, antigamente, nunca se falharia, etc.

Pela festa de Todos os Santos, foi de novo para Saint-Sauveur. 
Bento Arnaud, com 45 anos, não ia trocar de método. Estudara por 
lá mesmo, depois no seminário, e sempre com o método Démia, 
fundador das Irmãs de São Carlos e educador notável do século 
XVII em Lyon. Mas nem o gênio descobre tudo de uma vez só. 
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Não se pensava ainda em vincular ler com escrever. Como a maio-
ria dos alunos não queria pagar o suplemento para ser “escritores”, 
contentavam-se com ser “leitores” durante três ou quatro frações de 
ano que passavam na aula.

Depois das letras, depois das sílabas, depois das palavras inteiras 
em francês, faltava ainda enfrentar a pronúncia do latim, já que se 
deviam ler muitos textos na liturgia, por exemplo, para ser coroinha, 
para rezar o Pater, a Ave-Maria, o Credo, o Confiteor, etc.

E o latim, assim pensavam, ajuda muito a pronúncia francesa. É 
só ver, por exemplo, como se treina a sucessão de consoantes como 
“nct” em sanctus. Marcelino devia ficar, pois, apenas balbuciava pala-
vras latinas durante meses. E, pelo final desse segundo ano, treinaria 
com dois ou três do mesmo nível, mas com sete ou oito anos, na 
pronúncia de frases inteiras, cada qual falava uma palavra e o vizi-
nho a palavra seguinte, como numa corrida de revezamento: “Pen-
samento, cristão, para, todos, os, dias...”

E cada vez mais rápido, até dar a impressão de que se sabia ler... 
os impressos. Ainda viriam os manuscritos. Em primeiro lugar, os 
escritos corretos, depois ainda os registros antigos.

Entrementes, a França recebera a demorada visita do Papa Pio 
VII, para coroar aquele que, doravante, não seria mais o Cônsul 
Bonaparte e, sim, o Imperador Napoleão I. Pio VII, chegado em 
novembro de 1804, só voltaria para a Itália em maio de 1805. Rece-
bido entusiasticamente não só em Paris, mas na França toda. Como 
diria depois: “Atravessamos a França no meio do povo ajoelhado”.

Virava moda trazer ao pescoço terços bentos pelo papa.

Dizia o pintor David: “É um autêntico padre”. O doutor Guillo-
tin, inventor da guilhotina, entrava com a discurseira. Isso propaga-
va-se e, quando o Sumo Pontífice fez uma boa parada em Lyon, a 
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acolhida não foi menos entusiástica. Detalhe: entregou solenemente 
ao culto a antiga capela de Fourvière, em 19 de abril de 1805.

Os vigários da região, Allirot, Soutrenon, Peyrard, foram a Lyon e, 
na volta, que dúvida, teriam o que prosear.

Poucos dias depois, Padre Soutrenon estava na casa de Arnaud 
para explicar o que presenciara. Estava ele na Praça Bellecour para 
a bênção da cidade: 

— O papa estava em Fourvière no terraço da Casa Caille. De Bel-
lecour até Fourvière dá um quilômetro em linha reta. Pois é, Marce-
lino, quando você está em Rosey, dificilmente reconheceria alguém 
no telhado da igreja de Marlhes. É verdade que o papa estava de 
branco, o que ajuda, mas assim mesmo! Quando ele deu a bênção, 
foi só um ondular das bandeiras e todo mundo caiu de joelhos. Um 
silêncio impressionante. A gente queria ouvi-lo, mas era custoso. A 
Casa Caille pertence a dois padres que fundaram uma Providência, 
quer dizer, um orfanato para meninos. São ricos, mas enterraram ali 
uma boa parte da fortuna e ainda pediram doações, pois precisavam 
de 23.000 francos para deixar pronta a Providência.

— Poxa! Isso dá vinte e três vezes o que eu tinha ganho o ano 
passado com o João Pedro.

— E pensar — acrescentou Arnaud — que o papa que veio antes 
foi tratado como cachorro, faz dez anos... Que diferença! 
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AAntes de falecer, João Batista Champagnat 
prevenira a mulher, vez por outra, de que 
sobravam dívidas a pagar. Nos anos 93 e 
94 precisara tomar empréstimos para com-
prar os bens nacionais de que esperava tirar 
proveito. No entanto, tinham-no obrigado a 
desfazer-se deles em 95, por preços absolu-
tamente irrisórios, e esse jeito de vingança 
tinha-o levado à beira da falência.

Não se fazia de esquecido e, de vez em 
quando, ao ver um credor, lembrava: “Você 
precisa me trazer o documento de reconhe-
cimento de dívida que assinei”. E o outro: 
“Não tem pressa, não”.

E sobreveio o falecimento. Nos três anos 
seguintes (exatamente de 22 de novembro 
de 1804 até 14 de dezembro de 1807), Maria 
Teresa recebeu nove credores, que reclama-
ram ao todo 2.355 francos. Ora, a avaliação 
dos bens móveis feita por escrivão público 
na ocasião do falecimento dava um montante 
de 2.390 francos, consistindo o essencial em 
480 francos de feno (40 carradas), 520 fran-
cos de trigo e 1.000 francos de gado (quatro 
bois, seis vacas e uma novilha).
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Naquele ano, o franco valia mais ou menos tanto quanto antes da 
Revolução; o assignat não estava mais em circulação.

Maria Teresa continua com o dote, pois, casada em regime dotalí-
cio, as dívidas do marido não devem ser pagas com o dinheiro dela. 
Por outro lado, um decreto da Convenção dá aos herdeiros direito 
legal quanto aos bens dos pais, e o “Código Napoleão” favorece 
também a igualdade de direitos, admitia, porém, um herdeiro privi-
legiado, que recebia até a quarta parte da fortuna total.

Maria Teresa é mulher corajosa, que procurará dominar a situação 
bem incômoda. Alguns credores aceitam um prazo. Para pagar a 
outros, pede emprestados 1000 francos do irmão dela, Bartolomeu, 
que os manda com o aviso de que, lamentavelmente, também a ele 
João Batista devia 1000 francos. A outros credores assina promissó-
rias com vencimento a prazo bastante curto.

Não pensa de modo algum em deserdar os filhos, que têm direito 
ao que se chamava “uma legítima”, ou seja, um dote calculado na 
hora em que os primeiros saem definitivamente da família. Maria 
Ana teve direito a 1600 francos quando casou; também Ana Maria. 
Os outros terão o mesmo montante quando chegar a vez deles.

Ela fala a respeito com os mais velhos, e Bento Arnaud fica saben-
do que, pelo menos por ocasião do falecimento, a situação está ruim. 
Vai dar o parecer no final da primavera de 1805, quando Marcelino 
acaba de vencer, com muitos percalços, os primeiros rudimentos.

“No meu parecer, Maria Teresa, Marcelino terá muitas dificulda-
des para aguentar os prolongados estudos requeridos para o sacer-
dócio. A situação financeira está meio apertada. A meu juízo, você 
vai gastar muito, para chegar a descobrir, depois de três ou quatro 
anos, que não vai dar.”

Nem precisava dizer isso a ela. Do ponto de vista humano, de 
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fato, não valia a pena tentar. Mas tinha rezado muito, sobretudo de-
pois do falecimento do marido. Sem conhecer muito o texto de São 
Paulo, concordava com ele: “Quando estou fraco é então que estou 
forte”. Surpreendia-se de ter sofrido quase a experiência de Jó sem 
estar desanimada. Cada vez que Marcelino veio em casa no decorrer 
do ano, ela lhe disse: “Rezo muito por você; reze também pela sua 
vocação”. Ele respondia que sim e, realmente, na ausência dele, ela 
sentia as mensagens de coração ir e vir entre os dois e saindo em 
direção a Deus, em direção à Virgem Maria.

Agora, diante da sentença de Arnaud, fixa os olhos no filho silente 
e sonhador:

— E você, o que é que pensa?

— Vai custar quanto o seminário?

— Doze francos por mês. E há dez meses de pensão.

— Pois bem, durante os dois anos que trabalhei com o João Pe-
dro, fiz uma poupança de 500 francos. Pelo trabalho dos dois últi-
mos anos para ele, durante as férias, falou que me daria 100 francos. 
Com esse dinheiro posso ficar cinco anos no seminário. E depois, 
como disse o Padre Cartal, se Deus quer que eu seja padre, vai dar 
um jeito.

Arnaud ficou impressionado com tal firmeza. Mas não quis deixar 
de dizer uma palavrinha mais:

— Marcelino, você é um rapaz gente-fina, mas em casa você po-
deria trabalhar no campo, trabalhar de marceneiro, trabalhar numa 
porção de coisas que você sabe fazer. Passaria o desgosto. Tenho 
receio de que lá no seminário, só com estudo, estudo, você morra 
de desgosto.

— Pois, mesmo se for para morrer de desgosto, eu quero tentar.

Foi a vez de Maria Teresa falar:
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— Eu vou poder ajudar você também, com o dinheiro meu. E 
olhe, domingo próximo, 16 de junho, iremos juntos a La Louvesc 
celebrar São Régis e pedir um milagre por você. E cada vez que eu 
passar na frente da cruz dele, aqui no fim da estrada, vou parar para 
rogar-lhe o mesmo favor.

— Eu também vou rogar a ele, de coração.

Bento Arnaud, por dois anos, só convivera com a amabilidade do 
adolescente obstinado, mas de pouco talento. De repente, tinha a 
impressão de ver enrijecer como granito aquele rosto em que o buço 
começava a brotar. Veio-lhe à mente uma passagem do evangelho 
de um domingo quaresmal: Firmavit faciem ut irei in Jerusalém. Padre 
Soutrenon dera uma interpretação um tanto ampla, mas para ele, 
que sabia bem o latim, aquilo queria dizer literalmente: “Jesus enri-
jeceu o rosto, cerrou os dentes para andar em direção a Jerusalém, 
onde ia morrer”.

E a atitude de Marcelino relembrava o texto com força espantosa.

Falou simplesmente:

— Está certo, Marcelino, não desanime.
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IIa findar outubro. Pronto o enxoval pe-
dido; parte comprada, parte feita em casa. 
Ana Maria, que tivera de preparar o enxoval 
próprio para o casamento havia um ano, fez 
questão de contribuir, porque gostava muito 
do monginho dela. Maria Ana, em Saint-Sau-
veur, encarregou-se das toalhas. O enxoval 
compreendia: dois pares de lençóis, doze ca-
misas, seis toalhas, doze lenços, dois ternos, 
dois pares de sapatos, um par de tamancos, 
um agasalho e uma capa.

Tudo entregue a um transportador, tendo o 
carreiro garantido que o baú estaria em Ver-
rières pela festa de Todos os Santos.

Soprou o vento sul por dois dias, trazia 
uma chuva torrencial. No dia seguinte, 29 de 
outubro, começou uma cerração renitente de 
garoa. Mas, logo após o meio-dia, o céu tor-
nou-se luminoso. Às quatro horas, o sol ain-
da alto cobria-se de nuvens prateadas, para 
iluminar um fundo de céu azul contra o qual 
se recortavam os morros de Velay em massas 
azuis-escuras com nitidez singular.
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Marcelino subiu com pressa até o Balais para admirar, pela últi-
ma vez, na planura, a freguesia em que a velha igreja, ainda enver-
gonhada de ter-se prestado ao culto decadário, parecia prostrada 
e sonolenta.

O sol se liberou durante dez minutos, e Marcelino pôde devane-
ar de frente para a colina da Virgem do Pied-des-Saints. A estátua 
estava rodeada por uma faixa de verdura e parecia encostar-se na 
linha de pinheiros que deixavam aqui e acolá uma chanfradura que 
fazia adivinhar, bem no fundo da paisagem, as Montagnes du Soir, na 
longínqua região de Verrières, para onde iria.

Essas montanhas formavam, mais à direita, um fundo de qua-
dro em que as nuvens nacaradas confundiam-se com o cimo de 
Pierre-sur-Haute, mostrava o buço de neve. Em primeiro plano, 
Saint-Victor-Malescours parecia extraordinariamente perto.

Ainda mais à direita, adivinhavam-se as alturas de Chaussitre, 
e o adolescente percorria com a imaginação a estrada para Tra-
col, Saint-Sauveur, Malcognière, Rosey: lugares amados, é preciso 
deixar-vos. “É Deus que quer, falou-me o padre há dois anos... Irei 
aonde Deus quiser”.

Cortava-se-lhe o coração, pois era muito sensível. Em 30 de outu-
bro embarcou na charrete de Bergeron, que levava os cordeiros de 
João Pedro e já havia apanhado João Luís Duplay e o primo, Dioní-
sio. Aquele já tinha um ano de experiência, fora um dos inaugurado-
res do seminário; este era novato, como Marcelino.

Saíram às sete da manhã, chegaram a Saint-Étienne pela uma da 
tarde. Bergeron conhecia todas as curvas da estrada, mas isso não a 
tornava mais carroçável e, por vezes, era melhor deixar na charrete 
só os carneiros. Bergeron descia e ia à frente do cavalo para atra-
vessar o atoleiro. Os três passageiros faziam força na roda quando 
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preciso, tornavam a embarcar e desciam de novo quinhentos metros 
mais adiante. Não era monótono!

Em Saint-Étienne era dia de diligência para Montbrison, por causa 
da proximidade de Todos os Santos e Dia das Almas. Havia duas pa-
radas — praticamente duas horas — para ir até Andrézieux e outro 
tanto para ir de Andrézieux até Montbrison.

Chegados à capital do distrito, era inútil quererem ir mais longe. 
João Luís conhecia um pouco a estrada, mas com o cair da noi-
te seria imprudente. Foram então pedir hospedagem ao vigário da 
colegiada e, no dia seguinte, ao amanhecer, poderiam completar os 
doze quilômetros a pé até Verrières.

Embora estivessem meio alheios aos acontecimentos, tinham ou-
vido na diligência alguns comentários: nossa esquadra fora destruída 
ou aprisionada em Trafalgar. Significava que a guerra não ia acabar 
tão logo. Depois de Moingt, a estrada ficava íngreme e não dava 
vontade de conversar. Por isso, um pouco à frente, pararam para ad-
mirar a paisagem. Aos pés dos três, a cidadezinha parecia amparada 
pelas colinas circundantes. Um raio de sol iluminava Saint-Bonnet-
-le-Courreau. Pouco mais longe, o cimo de Pierre-sur-Haute pare-
ceu a Marcelino mais branco do que na véspera. Mas aqui perto a 
vista descansava. As árvores começavam a amarelar a folhagem. Os 
ventos fortes dos dias precedentes tinham levado algumas folhas, 
mas só havia geado uma ou duas noites.

E recomeçava a viagem a pé pela estrada serpenteante, triste e soli-
tária. Estrada enlaçada à colina, mas sem horizonte. Em uma curva, 
porém, deram com a planície de Forez. Montbrison sumira da vista, 
mas a planície era imensa, pontilhada de freguesias rodeadas por 
colinas: Montagnes du Soir, Madeleine, Monts du Lyonnais. Para o 
lado de Saint-Étienne via-se ainda a igreja de Saint-Romain-le-Puy 
no alto de um curioso pico. Era, segundo contavam, do ano 1000 
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ou até antes. Atrás, podia-se imaginar Jonzieux e Marlhes, mas não 
adiantava ficar com saudades. “João Luís — corta Marcelino —, 
você poderia falar alguma coisa do seminário. E... toca pra frente! É 
o último trecho.”

— É bom que eu comece a falar da casa antes de chegarmos, para 
vocês não se decepcionarem. Começa a ser seminário. Trabalhamos 
em reformas o ano inteiro, mas ainda há muito que fazer. O supe-
rior, Padre Périer, é ao mesmo tempo vigário da paróquia. Moramos 
na casa paroquial dele. Éramos quarenta no ano passado, e uma ca-
nônica não é feita para quarenta. Este ano acho que seremos ainda 
mais. Então, uma porção de gente fica em casas de moradores. Eu 
fiquei na casa paroquial, mas o dormitório era diretamente embaixo 
do telhado, sem forro. A gente subia por uma escadinha portátil. O 
que sofri com o frio de janeiro e fevereiro! Em julho era um forno. 
Para estudar, a gente se enfiava onde podia. Vou mostrar embaixo 
das árvores a pedrona onde eu ia sentar, quando fazia bom tempo, 
para ver se me entravam na cachola as declinações do latim. 

Champagnat tomou a palavra:

— Nossas famílias são famílias da roça. No ano passado, você 
aguentou o repuxo e não tem cara de herói. Vivemos numa época em 
que centenas de milhares de homens, alguns com poucos anos mais 
que nós, estão nos campos de batalha, às vezes dormem na neve, são 
feridos e passam por sofrimentos terríveis. Por causa de quem? De 
Napoleão. Nós queremos ser padres por causa de Jesus Cristo. Será 
que não podemos aguentar algum sofrimento que aparecer?

— Ora, ora — exclamou Dionísio Duplay —, quer parecer um 
mártir da Revolução. Eu já não chego a tanto. Vamos esperar... e 
derrubar do jeito que vier.

João Luís, rapaz ponderado, concluiu calmamente:
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— Não basta começar bem, só quem perseverar até o fim é que 
será salvo.

— Vê, Marcelino? — completou Dionísio com um sorriso.

— Vejo que, para perseverar, é preciso antes começar.

Vinha-lhes ao encontro o Padre Périer. Simpático, pelo jeito:

— Chegou a turma da outra montanha. Aqui em Pierre-sur-Hau-
te, ficamos um pouco mais alto; mesmo assim, somos todos mon-
tanheses. 

Marcelino apresentou uma carta:

— É do meu cunhado, professor em Saint-Sauveur. 

Ao passar os olhos, Padre Périer deu uma risada:

— Diz que você pode desgostar-se, porque topa mais o trabalho 
braçal que o estudo. Se for por isso, pode ficar sossegado. Se você 
é bom de trabalho braçal, consertar porta e janela, trabalhar de pe-
dreiro, aqui temos ocupação para todos os dias livres. 

Marcelino não falava nada, mas estava feliz por ter encontrado o 
superior assim tão simples e animado. 

— Ainda não está na hora da comida — acrescentou. — Então, 
venham fazer uma visita à nossa igreja. 

Tinham-na visto de soslaio ao deixarem a estrada de Saint-An-
thème e descerem para Verrières, mas agora verificavam que era 
imponente, com o campanário maciço apoiado em quatro enormes 
contrafortes angulares.

— Reparem — explicava Périer — como são originais os contrafor-
tes. Em cima, o coroamento se destaca do maciço e se repete no meio.

Os três ouviam com ouvidos alheios, porque pareciam estar che-
gando mais seminaristas. Entretanto, o guia continuava:

— Também é notável o frontispício com as arcadas em ogiva, 
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lamentavelmente sem as estátuas, porque por aqui tivemos o barão 
des Adrets durante as guerras de religião, e era sanguinário com gen-
te da Igreja e grande quebrador de estátuas. Pior do que Javogues, 
acho eu.

Ao ouvirem esse nome, Marcelino e João Luís ficaram de orelha 
em pé: “Pior do que o Javogues, estava difícil!”

—Tudo o que sobrou — continuava Padre Périer — foi essa Pie-
tá, colocada aí um século depois. Aqui vocês virão rezar nos dias de 
tristeza: é a mãe da compaixão.

Entraram na nave, mas Périer saiu para acolher os recém-vindos. 
João Luís conhecia quase todos. Marcelino, porém, sentia-se um es-
tranho. Era o novato.

— Venha cá — disse a Dionísio. — Vamos ver aquele castelo ali 
em frente. Os outros já se conhecem entre eles. Nós ainda precisa-
mos conhecer. Eu sou meio acanhado. Para mim, vai ser mais difícil 
do que subir escadinha acima até o dormitório.
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AAs primeiras semanas foram tristes. Marceli-
no perdera todo o aprumo. Dava a impressão 
de não saber nada. Tinham colocado o rapagão 
— era o maior dos quase setenta — com os 
principiantes: era de complexá-lo de uma vez.

Falava pouco e dava má impressão: rapaz 
esquivo, que se sentia bem só com o amigo 
Dionísio Duplay.

João Luís, cheio de atenções, conversava 
com ele sempre que podia, e estava dispos-
to a ajudá-lo nos exercícios gramaticais que 
deviam fazer no longo período de estudo 
vespertino, mas também tinha as aulas dele. 
Estava no sexto ano. Depois de ter vencido o 
oitavo e o sétimo. Embora fosse sério e pon-
derado, não era gênio.

Andava, pois, Marcelino lentamente pela 
sua estrada de Calvário, muitas vezes ia rezar 
a Nossa Senhora das Dores no frontispício 
da igreja e chorava de vez em quando. Depois 
entrava no santuário e dizia uma vez mais a 
Jesus: “Senhor, contigo irei até o fim. Ajuda-
-me”. Ia aprendendo assim a simplesmente 
ficar diante do Senhor.
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Na metade do Advento, houve um dia de retiro. O pregador falou da 
vida do padre, que precisa unir oração profunda e atividade, muitas ve-
zes excessiva, para a conquista das almas. Deu o exemplo de Santa Te-
resa de Ávila, a um só tempo contemplativa e tão ativa na fundação dos 
conventos, que tinha levado muito tempo para mergulhar na vida de 
oração. E mandou cantar a adaptação de um cântico que a santa com-
pusera depois da conversão: “Estou morrendo de vontade de morrer”.

Uma das estrofes arrebatara Marcelino: “Sabeis, Deus meu, quando 
vos tenho comigo, Ai, que lástima! É só por instantes. Pois, com o 
prazer de vos ter comigo, Logo me vem o temor de vos perder”. Era 
meio comprido, de estilo complicado, mas voltavam-lhe sempre as 
primeiras palavras: “Sabeis, Deus meu...”. E em todas as chateações, 
esforços, desatenções dos outros, ia repetindo: “Sabeis, Deus meu”. 
Também cantava, pois, de vez em quando, voltava ao natural. Padre 
Périer, voltando um dia do catecismo da igreja enquanto os semina-
ristas iam da aula para o refeitório, interrompeu-o inopinadamente:

— Em vez de ficar aí cantando, o melhor que você teria a fazer 
era trabalhar.

Por sorte, o senhor Créput, professor de canto, ouvira a observa-
ção, aliás injusta, pois Marcelino era muito esforçado. No próximo 
ensaio, para preparar os cantos de Natal, Créput virou-se para ele:

— Não sei se está cantando demais, mas você canta bem. Estou 
precisando de um solista para a missa de meia-noite. Vamos ver se 
dá conta. Já tentei com dois ou três e não deu certo. O canto está na 
página 322. Todos cantam o refrão:

“Nasce hoje num presépio

Quem habita a terra inteira”

e Champagnat vai cantar as estrofes. Vou cantar uma vez a primei-
ra linha. Champagnat, você repete:
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“Silêncio no céu e paz na terra”.

Os alunos começaram a sorrir: “Se acertar na primeira, o cara é 
bom”. O maestro dá o sinal: 

— Vou repetir a frase: é a primeira vez que você vai cantar so-
zinho. Se errar, não quer dizer nada. Depois vamos treinar só nós 
dois, mas experimente.

Repetiu a frase.

— Agora, você.

Champagnat raspou a garganta e cantou seguro de si, sem erro 
nenhum. Todos ficaram pasmados.

— Você já conhecia esse canto?

— Já, Padre Soutrenon me ensinou no ano passado em Saint-Sauveur.

Créput deu uma risadinha ao lembrar o vozeirão de Soutrenon:

— Está bom, cante certinho como ele, mas um pouco menos for-
te. Não vá fofocar para ele, hein!

A missa do galo foi na igreja, depois os seminaristas vieram dar 
os parabéns a Marcelino. Muitos fiéis se perguntavam: “Quem será 
aquele rapaz que cantou?”

— É o grandão, de cara feita a machado.

— Poxa, parecia convicto do que cantava.

Na refeição natalina, Padre Périer achou bom dizer uma palavra:

— Champagnat, meus parabéns! Outro dia eu estava nervoso por 
causa das crianças do catecismo que estavam pressentindo a neve. 
Mas o professor Créput disse-me que eu tinha sido injusto porque 
parece que você canta bem, mas nem por isso deixa de trabalhar.  
Então, tenho a alegria de anunciar que você vai entrar no oitavo ano 
a partir de janeiro.
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Marcelino sentia voltear ao redor todos os anjos de Belém. Des-
ciam-lhe do céu dois raios de luz, um logo depois do outro.

Padre Périer anunciou ainda:

— Se alguém quiser mandar votos de boas-festas aos familiares, 
vou a Saint-Étienne depois de amanhã.

Marcelino sabia onde morava Bergeron em Saint-Étienne. Ia man-
dar por ele uma carta bonita a Rosey:

Verrières, 25 de dezembro de 1805

Querida mamãe, queridos irmãos e irmãs,

Vocês nem podem imaginar como estou feliz. Se eu tivesse escrito 
oito dias atrás, não sei o que teria dito, porque esses dois meses foram 
muito duros. Mas não é que nessa noite de Natal tudo se arrumou de 
modo maravilhoso? Me mandaram fazer um solo de um canto que eu 
já tinha cantado em Saint-Sauveur no ano passado. E Padre Périer, 
o superior, acaba de dizer que vou mudar de turma.

Ainda vou ser o grandão no meio dos pequenos do oitavo ano, mas 
vou ficar com menos vergonha. O bom Deus deve saber que não sou 
capaz de muita humildade. Daí ele me pegou visivelmente pela mão e 
me falou: “Não tenha medo de nada”.

Mamãe, eu tenho certeza de que é por causa das suas orações e estou 
convencido mais do que nunca de que é essa a minha vocação. Faço votos 
de feliz e santo Ano Novo. Que a Boa Mãe abençoe toda a família! 
Mamãe, um beijo, com todo o afeto. Beijocas a você, Bartolomeu, e a 
você, João Pedro, e a você, Margarida Rosa. Deem um beijo por mim 
na Maria Ana e na Ana Maria. Quando encontrarem a Maria Ana, 
lembrem a ela de dizer ao Padre Soutrenon que eu cantei ‘Silêncio no 
céu’, e que isso fez cair sobre mim uma chuvarada de bênçãos.

Marcelino
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No oitavo ano, Marcelino não se classificou entre os primeiros, 
mas, acompanhou mais ou menos. As declinações latinas iniciavam 
devagar, para o final do ano letivo. Daria um gostinho para os anos 
seguintes, porque no sétimo ano já iam estudar mais. Os seminários 
interpretavam um pouco à moda deles os programas da universida-
de que o Imperador acabava de criar entre duas batalhas.

Marcelino já tinha visto qualquer coisa de declinação com Bento 
Arnaud; para ele, era uma ginástica tragável. Já que a vocação de 
padre não se imaginava sem latim, ele ia dar duro.

Chegaria às férias com alguma estafa, muitos erros de ortogra-
fia e frases nem sempre coerentes, mas, estava com a impressão de 
um bom começo. Passaria para o sétimo ano escolar com dezessete 
anos. Faltavam ainda seis para terminar. Estava realmente muito 
atrasado, mas, afinal de contas, havia outros no mesmo caso.

Por infelicidade, se Padre Périer tivera coragem para abrir um 
seminário em condições precárias, nem por isso era dotado como 
educador e superior. Além do mais, ficava assoberbado com o tra-
balho da paróquia, as reformas da casa e o dinheiro para enfrentar 
as despesas.

Em julho de 1804, tinha sido advertido por Courbon, vigário-ge-
ral, por causa de queixas do prefeito de Verrières. Havia um motivo 
para o conselho arquiepiscopal não lhe nomear um substituto: es-
tava recebendo generosas doações de uma santa pessoa de Gumiè-
res, freguesia contígua. A corajosa Antonieta Montet o livrara, assim 
como a outros padres, durante a Revolução, e parecia disposta a 
sacrificar toda a fortuna para livrar também o seminário da situação 
periclitante em que se encontrava.

O caso era que Padre Périer, preocupado com tanta coisa, não ten-
do nada contra Champagnat, admitindo até que o havia progredi-
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do bastante, estava incomodando-se demais com seu atraso escolar. 
“Dezessete anos para entrar no sétimo não é normal.” E no final do 
ano letivo resolveu aconselhar a mãe que não insistisse: o filho está 
tentando uma aventura impossível. Precisaria estudar ainda dez ou 
onze anos na melhor das hipóteses. Imagine!

Poder-se-ia objetar-lhe que não tinha lógica, pois, se fosse o caso, 
deveria ter pensado antes. Está certo que já começou, reconhecia 
Périer, mas é melhor voltar atrás depois de um ano do que depois 
de muita cabeçada.

Felizmente, alguém está de volta à diocese: Antônio Linossier. Re-
tratou-se do juramento à Constituição Civil do Clero e pediu perdão 
por ter abdicado do sacerdócio por doze anos. E não é que o ex-in-
truso é nomeado professor em Verrières? Chega em junho de 1806.

Topa com Marcelino.

— E o teu pai?

— Faleceu.

— Estás chorando?

— Mas não é por isso. Ele faleceu já faz dois anos. Estou choran-
do porque o Padre Périer mandou dizer à mamãe que é para eu não 
voltar. Eu me tinha esforçado tanto! É claro que estou com dezessete 
anos, mas o que é que se vai fazer?! Comecei muito tarde. Fiquei um 
pouco bagunceiro no mês passado, mas é que eu não aguentava mais.

—Não chores, vou dar um jeito com Padre Allirot.

Durante as férias, Linossier vinha de bom grado à casa de Peyrard 
em Jonzieux. Tempos de intruso eram águas passadas. Um dia, Alli-
rot veio almoçar com eles ao meio-dia. A conversa caiu sobre Périer 
e sobre Marcelino. Allirot estava com muita raiva.

—Esse coitado de Périer teve seus méritos ao abrir o seminário, 
mas não se incomoda com os alunos. Se não quisesse saber do Mar-
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celino, era só dizer no começo. Fez o que pôde para desanimá-lo, 
botando o marmanjo com os principiantes; e agora que Marcelino, 
sem ajuda, se livra dos pirralhos e conclui direitinho o oitavo ano, 
agora vem ele dizer pra não voltar. Não tem cabimento.

—Caro confrade — diz Peyrard sentencioso —, o que passou, 
passou. Estamos saindo da era imbecil que já estava no ano XIV. 
Abençoado ano de 1806!

Pelo menos isso o usurpador fez de bom: teve o bom senso de, 
finalmente, nos livrar dos frimários e outros messidores em que nin-
guém conseguia se achar. Então eu queria pedir ao Padre Linossier, 
como penitência por ter ido atrás dessas conversas, que fizesse uma 
ação que nos demonstrasse, de uma vez por todas, que estamos 
numa nova era. Todo mundo está lembrado de como os primeiros 
dias do ano I enojavam a gente com o sangue dos padres massacra-
dos. Então, para o recomeçar da era cristã, que o Padre Linossier 
possa gabar-se de ter salvo a vocação do jovem Champagnat.

—Opa! — reagiu Linossier. — Querem que eu seja professor de 
retórica, mas ainda não fui confirmado e acho que você pode inscre-
ver-se para o concurso e ir dar aulas da arte de dizer.

Todos deram risada, mas Allirot voltou à carga:

— Se precisar, Padre Linossier, fale a respeito com o Padre Cour-
bon, seu conterrâneo.

— Ih! Não sei se, para o Courbon, sou persona grata. Mas se eu 
levar ao Périer uma palavra de vocês dois, acho que vai dar mais 
certo. Foi constitucional como eu, embora não tenha abdicado do 
sacerdócio, e por pouco não foi experimentar os “pontões de Ro-
chefort”. Então, quem sabe, um padre como eu, abdicatário e tanto 
tempo afastado, pode não ter crédito, mas se eu estiver apoiado por 
dois impertéritos confessores da fé...

LivroChampagnat 1.indd   324 29/08/16   17:53



325

Começos difíceis

Os dois padres aceitaram de bom grado escrever cada qual uma car-
ta, ao mesmo tempo firme e delicada. Enquanto isso, Marcelino ia uma 
vez mais com a mãe em romaria a La Louvesc. Tentaria depois esque-
cer o que havia de acabrunhador nessa não aceitação incompreensível. 
Padre Allirot o informara das providências de Linossier e garantira:

—Fique sossegado: se não der certo, vou falar com o Padre Cour-
bon, meu conhecido. Não se apoquente. Você vai voltar.

De fato, depois de Todos os Santos, Maria Teresa recebia uma carta 
de desculpas de Padre Périer: Marcelino tinha andado satisfatoriamen-
te, sim. Estava com dezessete anos, mas no primeiro ano letivo dera 
mostras de melhorar com o tempo. Podia, pois, voltar. Padre Linossier 
dissera que conhecia a família e iria acompanhá-lo de modo particular.

Quando Marcelino voltou a Verrières, o pessoal já havia aumenta-
do. Não se podia dizer que tudo andasse bem. Périer e os professo-
res não se entendiam. Mas o professor do sétimo ano, que ensaiara 
Marcelino para cantar no Natal, era o mais religioso. Quanto a Li-
nossier, estava estreando na docência: Padre Périer lhe tinha apreço, 
mas nem podia suspeitar de que o céu lhe mandara um educador 
extraordinário. Julgava-o capacitado e rotulava-o com uma palavra 
curiosa: “pacato”, querendo talvez dizer que os achaques lhe limita-
vam o dinamismo. De fato, Linossier tinha uma espécie de paralisia 
das pernas, contra a qual lutava com exercícios de andar bastante, 
mas que lhe eram bastante penosos.

Naquele ano letivo, Marcelino dá conta do recado; porém, quando 
chega o dia 3 de agosto, fica sentido com o falecimento de Dionísio 
Duplay, amigo dos primeiros dias. Essa morte lhe traz à memória 
o falecimento prematuro do irmão João Batista, cinco anos antes. 
Meu Deus, como vale pouco a vida!
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É É com gosto que Marcelino ajuda nos tra-
balhos do sítio, durante todas as férias. E os 
negócios com o João Pedro vão bem.

— Você não foi para o serviço militar?

— Não. Tirei o número da sorte. Se eu tives-
se ido, não sei se estaria tão alegre em todos os 
Te Deum para agradecer a Deus pelas vitórias 
de Napoleão. Vitória é muito bonito, mas, até 
lá, as mortes! Bom, não sei se o culpado é Na-
poleão ou os reis que se coalizam contra ele. O 
que eu sei é que os negócios andam.

Todos os Santos de 1807. Marcelino não está 
mais com medo da entrada. Ficou na turma 
dos antigos. Temperamento jovial, vai até pu-
xar o cordão dos bagunceiros e facilmente pas-
sar dos limites.

Por outro lado, é vigilante do dormitório 
junto aos mais novos, o que lhe possibilita pes-
soalmente estudar à luz da vela, no quartinho 
dele, mas também sentir-se um pouco isolado. 
É também encarregado de negociar com for-
necedores e organizar os descarregamentos: 
Padre Périer tem confiança nele.

Mas, de mansinho, os maus hábitos chegam e 
ficam. O professor do sexto ano, Simão Breuil, 
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está com vinte anos. Estreando na docência. Que tentação de abusar 
da inexperiência do professor!

— Champagnat, já basta! Vá levar este bilhete ao padre superior.

Lá vai ele com o bilhete. Padre Périer tenta fechar a cara:

— Já é a terceira vez neste trimestre. Se não caprichar, arrumo 
um substituto para o dormitório e escrevo à sua mãe. Na sua idade 
já era tempo de se dar conta da má influência — veja bem, estou 
dizendo má — que exerce sobre os colegas mais jovens. Dois anos 
atrás, você quase suplicou de joelhos para que fosse aceito de volta. 
Quer dizer, mandou outros suplicarem. E não estou arrependido de 
tê-lo aceito. No ano passado, você ainda era um modelo. E, agora, 
deixou-se levar pelo orgulho, isso mesmo, orgulho, porque faz isso 
para ser gabado: “Champagnat, o máximo; Champagnat, filho de 
revolucionário!”.

— Quem é que falou esse negócio?

— Não fui eu. Falam por aí. Em todo caso, você faz tudo para 
que falem.

A descompostura, para ele, foi uma boa sacudida. Passam-se al-
guns meses. Parece que anda convertido. Diga-se que os votos de 
boas-festas vindos de Rosey trouxeram-lhe preocupação. Foi Padre 
Allirot quem escreveu em nome da família:

“Sua mãe esteve seriamente doente. Até precisei dar-lhe a unção dos 
enfermos, mas, para dizer a verdade, segundo a palavra de São Tiago, 
parece que o sacramento a curou. Entretanto, ela fez o testamento 
e me pediu que lhe transmitisse o essencial, que está conforme a lei 
atual. É João Bartolomeu que vai ser o legatário universal dela. Tem 
direito, por conseguinte, à quarta parte da herança e fica encarregado 
de repartir as três quartas partes restantes entre os cinco outros filhos.
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Estou comunicando isso, mas não gostaria de que você se inquietasse 
demais, porque sua mãe está por agora inteiramente fora de perigo, a 
dar crédito ao médico. Ela me diz que conta muito com as suas orações 
e tem esperança de que você se prepare com fervor para seguir o apelo 
lançado pelo Senhor quatro anos atrás”.

A carta chegava na hora certa para assentar um pouco a cabeça do 
jovem levado, que estava lutando, do jeito dele, contra os impulsos 
da carne. Estes voltariam a atacar na primavera.

Pelo final da Quaresma de 1808, Breuil tem novas reclamações 
contra Champagnat, e Padre Linossier, da sala contígua, bem que 
nota alguma bagunça.

Um dia, chamou o culpado:

— Escute uma coisa: sabe que você é mau?

— Eu? Nem se quisesse, não faria mal nem a uma mosca.

— A uma mosca talvez não, mas aos professores...

— Ah! A gente faz uma baguncinha. Dá ataque de riso no Breuil, 
daí todos entram na bagunça. Depois, não tem mais jeito de parar.

— Você sabia que ataque de riso é coisa de nervos? O senhor 
Breuil bem que gostaria de não ter esses ataques, porque depois 
não consegue mais fechar a cara. Os menores não entendem isso, 
mas você, com a idade que tem, já deveria entender. Mas é justa-
mente você que se aproveita mais. Se seu pai vivesse ainda, eu lhe 
escreveria, porque tínhamos consideração um pelo outro, mas à 
sua mãe eu não vou escrever. Coitada, doente, se soubesse como 
anda o querido Marcelino!

— Por favor, padre, não diga isso. Eu vou fazer força.

Aguentou umas semanas. No terceiro trimestre, Padre Périer anuncia:
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— Vamos receber Padre Bochard, vigário-geral, encarregado dos 
seminários. Vai visitar todas as turmas, pedir o parecer de todos os 
professores a respeito de cada um de vocês. Vamos fazer-lhe a me-
lhor recepção possível.

No recreio, forma-se a roda em volta de Champagnat, comentam a 
notícia. Entre outros, está o pixote Montmartin, sempre muito por fora:

— Que que é um vigário-geral?

E Champagnat, muito sério:

— Mas como? Tu não sabes? Já te explico. É um coadjutor, só 
isso. Sabes o que é um coadjutor?

— Sei, é um padre.

— Isso mesmo. Só que aqui tem uma diferença, é que ele já foi 
general no exército de Napoleão.

Os outros seguram-se para não rir. Mas o garoto entendeu:

— Então, depois ele foi ser padre?

— Exatamente. Adivinhaste. Agora, atenção! Os títulos, a gen-
te guarda. Então, quando ele falar contigo, deves dizer: “General”. 
Aposto que a metade do seminário não sabe disso. Mas pelo menos 
alguns precisam ficar a par das coisas.

O que terá acontecido durante a visita? Deixou marcas nas delibe-
rações do Conselho Arquiepiscopal. Realmente, nesse ano de 1808, 
Verrières está com baixo conceito. Não seria bom fechar a casa e 
espalhar os melhores elementos pelos outros seminários?

Também pensou-se que Padre Linossier, se topasse assumir maio-
res responsabilidades, seria capaz de acabar com a bagunça genera-
lizada e dar um aperto nos estudos. Os alunos dele do terceiro ano 
iam muito bem, mas, lamentavelmente, nas turmas para baixo havia 
marmanjos de quase vinte anos com muito mais liderança que os 
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alunos de terceiro, gente fina e aplicada. Nem sempre os intelectuais 
são os de maior liderança.

Por fim, resolvem manter o seminário, mas trocar o superior.

Em julho de 1808, Padre Périer é convocado a Lyon, onde o car-
deal está de passagem.

— Prezado Padre Périer, seu seminário aumentou muito. Vejo que 
fica difícil para o senhor atuar em duas funções tão diferentes. O se-
nhor teve o mérito de fundar o seminário de Verrières, que já tem uma 
quantidade de alunos considerável. Como o senhor está com o ônus 
da paróquia, quero nomear um padre que cuidaria só do seminário.

— Fico ao inteiro dispor de Vossa Eminência. Irei para onde me 
mandar. Mas há uma dificuldadezinha à minha troca, da qual Vossa 
Eminência se fará juiz. Acho que sabe que o seminário, por desorga-
nizado que esteja ainda, só se mantém graças à generosidade de uma 
santa senhora solteira, de Gumières.

— Sim, já me falaram.

— Então, como ela me salvou durante a Revolução, fazer as do-
ações a mim é mais fácil. Até vou contar a Vossa Eminência — ela 
me pediu segredo, mas me deixou livre com relação aos superiores 
hierárquicos — que ela acha que foi favorecida com uma espécie de 
visão de Nossa Senhora de Soubsterre, lugar de romaria em nossa 
região. A Virgem Maria lhe teria dito, ao mostrar o castelo de So-
leillant, que era lá que devia ser fundado o seminário. Sei que será 
sempre difícil discernir se uma visão é autêntica ou não, mas, em 
todo caso, a senhora Montet é capaz de fazer um ato de renúncia 
como os que Jesus exige no Evangelho: “Vai, vende o que tens”. 
Praticamente ela já transformou tudo o que tinha em dinheiro vivo 
e, se quisermos comprar aquela ruína de Soleillant, ela contribuirá 
na hora com pelo menos 20000 francos. Veja como seria interes-
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sante a compra? Haveria muitas reformas a serem feitas, mas nos 
dias de passeio sempre há voluntários. Assim, aos poucos a gente 
estaria mais folgado em vez de amontoado. A Virgem da Aparição 
teria dito: “Vai ser ali que aumentará o número de padres”. Já quase 
chegamos a cento e cinquenta.

O cardeal ficou pensativo por um momento e concluiu:

— Está bem, fique ainda para o próximo ano letivo. Depois, vamos ver.

Padre Périer então ficou, mas aos poucos deixa cada vez mais a 
direção dos estudos e a organização da vida espiritual a cargo do 
Padre Linossier, e foi o último fim de ano escolar em que presidiu a 
reunião dos professores.

Lembrava o nome de cada aluno e, quando chegou a vez de Cham-
pagnat, Breuil falou da bagunça que ele havia provocado. Créput, 
antigo professor dele no sétimo ano, não se conformava:

—Mas era o meu melhor aluno. Acanhado, bonzinho, piedoso e 
tudo o mais.

— É, mas agora, precisa ver! Passou o acanhamento.

O presidente intervém:

— O professor Breuil disse a pura verdade, mas eu gostaria de 
interceder por esse rapaz que tinha — e acho que continua a ter — 
uma vocação decidida.

Brincalhão por natureza, ganhou fama e foi a desgraça dele, por-
que, agora, tudo o que faz os outros acham que é palhaçada. A meu 
ver, precisamos dar um susto, marcar uma nota baixa, e vamos ver 
depois das férias. Pode ser que volte mudado.

E a nota foi: “comportamento medíocre”, que hoje diríamos: mais 
ou menos.
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PPadre Linossier encarregou-se de explicar à 
senhora Champagnat o que significava medí-
ocre em comportamento.

 — Querer o quê? Marcelino borbulha de 
vida, e o professor dele era mocinho. E com 
essa mania de dar risada a torto e a direito, 
precisaria de um esforço heroico para não 
transbordar. É preciso dizer também que 
está sempre disposto a dar a mão em qual-
quer serviço que se peça. Mas não basta. É 
vapor a escapar por todos os poros. Às ve-
zes, ele tranca o vapor por umas três sema-
nas, mas depois arrebenta de novo. E toca de 
novo tapar os furos. Que ele aproveite bem 
as férias para ajudar a senhora em todos os 
trabalhos e tudo irá melhorar até a festa de 
Todos os Santos.

Marcelino escutava tudo sem dizer nada. A 
mãe, tampouco. Ia dizer o que a um rapaz de 
dezenove anos?

 — Daqui a pouco vai fazer três vezes a 
idade da razão. Já é tempo de criar juízo.

Na festa de Todos os Santos de 1808, Mar-
celino entrou para o quinto ano. A “bande 
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joyeuse”, a “turma da alegria”, de que era o cabeça, não tinha voltado 
atrás em suas brincadeiras barulhentas. Como superior titular con-
tinuava o Padre Périer, com o caráter fraco e instável. Ia se esforçar 
para se desincumbir de tudo o que haviam pedido, mas isso levaria 
tempo. Felizmente, Padre Linossier assumia cada vez mais os encar-
gos de regente de estudos, encargos que iam torná-lo a alma da casa.

O cardeal decidira também, juntamente com o Conselho Arquie-
piscopal, algumas medidas de disciplina exterior que vigorariam 
aos poucos. A principal era a uniformização do traje dos semina-
ristas: a “levita”, ou seja, batina curta, fechada até a gola e com-
prida até os joelhos, de cor azul-escuro; um collet, ou seja, uma 
capinha para cobrir os ombros, em uso entre os padres franceses; 
cabelos aparados e curtos.

Quando se começou a falar disso aos seminaristas, as reações fo-
ram diversificadas. Os mais levados da breca queriam ver o que pen-
saria Champagnat. Acontece que o início do trimestre ficara mar-
cado com um retiro espiritual que ele tinha levado muito a sério. 
Lembrava-se também das últimas palavras da mãe:

— Veja se cria juízo. Rezarei por você e oferecerei os sofrimentos, 
porque, desde que fiquei doente, padeço, e não é pouco!

Fez de conta, pois, que não ouvia os curiosos comparsas do ano 
passado. Como a ideia das novidades parecia bem aceita, o Padre 
Périer achou que podia ir em frente:

— Talvez essas modificações se façam por volta da Páscoa.

Marcelino tinha que dar duro para não pegar classificação ruim. 
O comportamento melhorava satisfatoriamente, e os mais desordei-
ros esqueciam o Champagnat do ano passado. Bem, ele continuava 
sempre pronto a dar uma gargalhada, a se divertir com o lado engra-
çado, mas sabia conter-se nos limites.
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Chegava o final da Quaresma. No fim de quarenta dias, Jesus foi 
tentado. Satanás vai apresentar-se também a Marcelino, sob a for-
ma de um palhacinho, que já achava comprido demais o tempo de 
conversão.

— E daí, Champagnat? Logo mais vai ser preciso revestir o santo 
hábito.

— Pois é, não acho má a ideia.

— Só que, daí, adeus, joguinho de bilhar no boteco!

— Pô, já faz tanto tempo que nem sinto necessidade de jogar.

— Assim mesmo, né! Eu também não faço questão, mas os outros 
— os caras do ano passado — falam que era bom a gente comemo-
rar a despedida. O Ducol diz que tem grana e paga a rodada.

— É mesmo? Vamos embora! Afinal, não é crime. Mas discreta-
mente, hein!

Calcularam que no dia do passeio poderiam entrar mais cedo e 
ninguém iria notar o sumiço deles, de uma hora pelo menos.

Será que ficaram de ares misteriosos? Será que combinaram me-
lhor? O fato é que Linossier farejou alguma coisa fora do normal. 
No dia aprazado, voltaram do passeio um pouco mais cedo, como 
quem vai recordar as provas de final de trimestre. E tomaram chá 
de sumiço. Linossier pediu a Breuil que fosse dar uma volta para o 
lado da freguesia. Logo se orientou pela direção de uma turma baru-
lhenta que cantavam: Chevaliers de la table ronde, “Cavaleiros da távola 
redonda”... Esperou meia hora e depois veio contar. Linossier ficou 
à espera e viu chegar, a cada cinco minutos e de várias direções, uns 
dez alunos, meio sem graça quando davam de cara com o regente de 
estudos. Marcelino foi o antepenúltimo.

— Champagnat, eu gostaria de falar com o senhor.

— Senhor? Não fica bem para um republicano.
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— Ah! Mas o senhor foi pego no flagra. Vinho melhor do que eu 
imaginava. Merece ser chamado de senhor.

— O quê? Como? O que é que está querendo dizer?

— Nada. O senhor é que vai ter de me dar explicação. Não eu.

— É que eu precisei fazer um brinde com o sitiante que nos traz 
batatinha.

— Desculpe. Eu não queria forçar o senhor a contar uma mentira.

Passou a bebedeira na hora. Marcelino desmanchou-se em pran-
tos.

— Eu me cuidei durante seis meses. E na primeira burrada... Você 
não vai escrever à minha mãe.

— Champagnat, o senhor me fica devendo.

— Quer dizer que posso pagar essa dívida?

— Sim, em três prestações.

— E você vai me chamar de senhor, agora?

— Talvez faça parte da dívida.

Linossier era fino psicólogo. O último trimestre de Champagnat 
foi impecável. O santo hábito era deixado à decisão de cada qual. 
Revestiu-o.

Quando chegou a Rosey no mês de agosto, o hábito e o corte de 
cabelo causaram um pouco de surpresa até no Padre Allirot. Encon-
trou a mãe muito envelhecida, consumida pelos cuidados financei-
ros, que só revelou aos poucos. Feliz, porém, de ver o filho Marceli-
no revestido de uma libré que já o separava do mundo:

—Não vou ver você padre, vou morrer antes, mas terei visto você 
tomando o bom caminho.

Ao despedir-se, por volta de Todos os Santos de 1809:
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— Acho mesmo que você está me beijando pela última vez — diz-
-lhe ela —, mas não quer dizer nada. Até à vista, no céu!

— Você já me falou isso no ano passado, e vê que não morreu. 
Deixe disso! Vou rezar muito por você.

Naquele ano, Marcelino passou diretamente para a turma do ter-
ceiro e ia encontrar Linossier não só como regente de estudos, mas 
também como professor.

E também o Conselho Arquiepiscopal havia resolvido o proble-
ma do Padre Périer, que não ia mais ficar em Verrières, mas estava 
nomeado para Millery, no departamento do Rhône. O sucessor era 
homem muito prendado: o Padre Barou, futuro vigário-geral. Ficava 
ao mesmo tempo como vigário de Verrières, mas, com o apoio de 
Linossier, o seminário iria definitivamente ajeitar-se.

Pairava ainda no horizonte uma nuvem negra: o alistamento mi-
litar. Marcelino estava com vinte anos e, a partir de 1809, para en-
frentar a Quinta Coalizão, Napoleão decidira mobilizar a partir de 
dezenove. Aliás, as relações entre o Imperador e o tio agora estavam 
tensas, mas este conseguiu algumas derrogações em favor dos semi-
naristas.

Contudo, por medida de precaução, fizera passar para o terceiro os 
de mais idade, porque a partir desse nível eram considerados como 
quase no estado eclesiástico e assim escapavam ao alistamento.

Foi ótimo o ano, sob todos os pontos de vista, e o Conselho Ar-
quiepiscopal, que em 1808 tinha Verrières em baixo conceito, só fala 
coisa boa em 1810.

“A roupagem, o andar é ainda de roça, como na maioria dos alu-
nos, mas há integridade de costumes. As aulas são de alto nível e não 
ficam nada a dever a qualquer outro seminário; em determinados 
aspectos são até superiores. A emulação e o capricho são caracterís-
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ticos nesses moços, o que é surpreendente, pois a maioria saiu dos 
morros e campos circunvizinhos, mas estão sob a direção de um 
professor de retórica que tem gosto e capricho e está encarregado 
da direção dos estudos, missão de que se desincumbe com singular 
distinção e com tanto mais vantagem, pois todos os outros profes-
sores e alunos lhe têm particular confiança.”

Como se vê, tinha-se apreço pelo Padre Linossier, que, naquele 
ano, influiria muito sobre Marcelino. Outro motivo de conversão, 
porém, foi o falecimento da mãe, em 23 de janeiro de 1810.

O testamento de Maria Teresa revelava simplicidade e equilíbrio:

“Recomendo a minha alma a Deus... Quanto às cerimônias de 
enterro e minhas obras pias, entrego tudo ao arbítrio do meu legatário 
e herdeiro universal.Além das preces costumeiras, quero que mande 
celebrar no decorrer do ano após meu falecimento, para o descanso da 
minha alma, as missas que forem possíveis com o montante de cin-
quenta francos, no lugar e pelo padre que achar melhor”.

O legatário universal (João Bartolomeu) ficava encarregado ainda 
de pagar, logo após o falecimento, a quarta parte das dívidas que 
pesavam sobre os bens da falecida.

Dava o nome, em seguida, dos cinco filhos que deveriam receber 
“porções iguais”.

Doravante Marcelino tem uma protetora que vela por sua voca-
ção, mais pressurosa ainda do que em vida. A partir desse janeiro de 
1810, o jovem seminarista entra em uma curva sempre ascendente.

Curva ascendente
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NNo mesmo ano, João Luís Duplay separa-
-se de Marcelino para fazer Filosofia em Ar-
gentière, no Departamento do Rhône. Che-
gando a Verrières, encontra um novato meio 
esquisito: João Cláudio Courveille.

Saindo a passeio, de uma feita, João Cláu-
dio conta-lhe que reza muito à Virgem Maria 
e que foi curado por ela no ano precedente.

— Fui em romaria a Puy para pedir a cura 
porque eu estava quase cego e não podia es-
tudar para ser padre. Rezei com fé à Virgem 
do altar, peguei azeite de uma das lamparinas 
que ficam sempre acesas para ela, esfreguei 
os olhos com o azeite e parecia que eu es-
tava curado. Ali mesmo comecei a enxergar 
melhor, e agora já consigo estudar. Só que 
começo muito tarde.

De fato, estava com vinte e três anos e na 
turma do quinto. No fim do trimestre avisou 
Marcelino de que ia sair para estudar com o 
tio vigário, o qual lhe daria aulas intensivas 
de latim, para poder, ao cabo de um ou dois 
anos, entrar diretamente em Filosofia e Te-
ologia.
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Quanto a Marcelino, sentia-se agora em casa, exercia sobre os co-
legas influência muito benéfica, até sobre os antigos comparsas de 
bagunça. Um dia, um desses veio ter com ele:

— Do seminário, já estou cheio. Amanhã vou arrumar as malas.

— Tudo bem! Até à vista, volte logo!

— Você sempre tem que avacalhar. Falo sério.

— Então, me explique.

— Me deram um castigo injusto e não foi a primeira vez. Não vão 
com a minha cara. No ano passado eu bancava o besta. Este ano, 
não. Mas dá na mesma: é tudo eu.

— Acalme-se. Você veio me contar. Eu escutei. Acho que também 
posso falar e você escutar.

— Pô, vai vir com o mesmo lero-lero: “tire isso da cabeça”. Nin-
guém me entende.

— Opa! Mas então você já se queixou com todo mundo, o que só 
serve para semear o mau espírito. Ninguém tem o direito de se livrar 
de uma doença por jogá-la para os outros.

— Pera lá! No ano passado você era um colegão. Agora virou 
santinho do pau oco.

— Não, senhor! Sempre gosto de uma farrinha. Mas procuro me 
converter porque o negócio é ficar santo. Mas não santo do pau oco. 
Você quer tentar?

— Tentar o quê? Estou revoltado. É isso. Vai ver que passa, mas, 
por enquanto, estou farto! Eu, aqui dentro, não dá.

— Claro, sozinho ninguém aguenta. Já falou com Jesus? Com Ma-
ria?

— Estou nervoso demais. Não dá. Estou com os outros, mas não 
dá pra rezar.
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— Vê? É uma das formas do demônio mudo, como disse o Padre 
Linossier outro dia na leitura espiritual.

— É, acho que estava falando pra mim, porque está na cara que 
não estou rezando.

— Então, pense bem que demônio mudo não dá só em possesso. 
Sabe fazer tramoia também na vida da gente. A gente se fecha para 
Deus. Se fecha para os outros. Fica entregue a si mesmo e faz bes-
teira.

— Você acha que faço besteira indo embora?

— Claro, só você é que não vê que é besteira.

— Mas é verdade que o professor não vai com a minha cara.

— Aí já não sei dizer. Os professores são como nós. Podem ter jei-
to de fazer que não presta. Mas também o errado pode ser você. O 
único jeito de resolver é olhar o caso diante de Jesus Crucificado. Se 
o castigo é injusto, aceite-o diante de quem sofreu a maior injustiça, 
diante de quem era inocente e foi condenado, não a umas linhas por 
castigo, mas a morrer entre criminosos.

— Olhe, mas precisa ser santo pra pensar desse jeito. O raciocínio 
posso até entender, mas não dá pra colocar em prática. Entendo que 
sou cristão, devo perdoar o professor, mas o fato é que não quero 
nem ver ele. Não dá pra me acalmar, dar um sorrisinho. Primeiro, ele 
ia levar a mal. Diria que estou fazendo pouco-caso.

— É, sua dúvida tem fundamento. Para consertar desentendimen-
to, estou com você, é complicado. Mas precisa confiar no Espíri-
to Santo e na Virgem Maria. Maria consertava desentendimentos 
quando vivia neste mundo. Ela ainda sabe fazer. Olhe, acho que foi 
ela que rezou pelo bom ladrão. E ele mudou na hora. Nem lembrou 
que estava sofrendo, que estava louco de raiva contra a sociedade e 
disse ao outro: “Estamos sofrendo porque merecemos. Mas Jesus, 

Primeiros passos no apostolado
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não”. E disse a Jesus: “Lembra-te de mim”. E abriu-se o céu para 
ele. Felipe, se aceitar, vamos fazer uma novena à Santíssima Virgem. 
E você vai ver a neblina sumir.

De fato, depois de algum tempo, o revoltado acalmou-se bastante.

— Eu não rezava mais. Quando a gente reza, muda tudo. Eu fui 
influenciado por um cara que atiçava contra o professor. Obrigado 
pelo que você me falou. Já mudou tudo.

— Então já lhe posso contar uma parábola. Era uma vez um ho-
mem muito gordo, e triste por ser gordo. As roupas já não serviam 
mais. Ele se pesava e cada vez xingava a balança, dando pontapés: 
“‘Porcaria de balança, deve estar estragada”. Alguém lhe disse que 
pensasse bem, a balança não devia estar estragada, porque as roupas 
já não serviam mais, e também os outros viam que ele engordava. 
Daí ele resolveu, finalmente, fazer um regime brabo, e a balança 
marcou menos peso. Tinha feito as pazes com a balança.

— Eta Champagnat danado! Sempre tem de vir com alguma das 
suas. Está certo, entendi.

Depois das férias, Padre Barou transmitiu aos seminaristas as dire-
trizes do Conselho Arquiepiscopal:

“Já tem acontecido diversas vezes seminaristas em férias aceitarem 
ser preceptores ou vigilantes em pensionatos, para ganhar algum 
dinheiro. Mais de uma vez esse trabalho desviou do recolhimento, 
da piedade e, por fim, da vocação. As férias existem para o descanso 
intelectual, que não deve ser um descanso espiritual. As férias, se 
não se prestar atenção, podem se tornar tempo de dissipação, em 
que se vive avoado e se perde o gosto pela vida interior.

Os que, por acaso, se sentirem abalados na vocação precisam lem-
brar-se, antes de voltar, de que um seminário é uma casa de educa-
ção reservada aos que pensam no estado eclesiástico. Para alguns de 
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vocês, a decisão pode ser definitiva, mas precisam pelo menos voltar 
com a intenção sincera de continuar na busca da vontade de Deus. 
De todo jeito, antes de voltar, cada um deve trazer do vigário de sua 
paróquia uma palavra que diga de que modo passou as férias”.

Ao final do ano escolar, todos os seminaristas haviam revestido 
o hábito proposto pelo arcebispo. O bom espírito reinante incitava 
cada qual a levar muito a sério o que acabava de ser dito. Para Mar-
celino, contudo, havia uma dúvida mais pessoal, que expôs ao Padre 
Barou.

— Quando estou de férias, há trabalho demais com batatinhas e 
colheitas. Mesmo assim, eu poderia achar algum tempo livre. O se-
nhor não acha que com vinte e dois anos eu poderia ter alguma ação 
apostólica? O catecismo, por exemplo. Só no meu vilarejo, garanto 
que haveria, com idade de oito a doze anos, vinte ou trinta crianças 
que não frequentam regularmente o catecismo. O senhor acha que 
ficaria bem fazer isso nas férias?

— Conheço você. Certamente que, com isso, não se afastaria da 
presença de Deus, mas até se aproximaria. E, quando for padre, vai 
ser mesmo uma das suas missões mais importantes. Só vejo vanta-
gem.

Logo ao chegar a Rosey, iniciou, pois, o trabalho de catequese. Vi-
sitou cada família e pediu ao Padre Allirot que viesse, vez por outra, 
assistir à aula e depois desse o parecer.

Entre os ouvintes estava o filho do vizinho, João Batista Épalle, de 
olhos fixos e orelha em pé.

Marcelino pegou uma maçã e mostrou-a.

— O que é isso?

— Uma maçã.
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— O que mais que é redondo e maior?

— Uma abóbora.

— Ótimo. Maior ainda?

— Um aeróstato.

— Barbaridade! Está sabido demais.

Todos ficaram de olhos arregalados, virados para aquele que tinha 
falado. Era um pequerrucho de Saint-Étienne, de férias em Rosey. 
Explicou:

— É, foram dois irmãos chamados Montgolfier, de Annonay, aqui 
de nossa região, que encheram um balão com ar quente. Amarraram 
uma barquinha embaixo, com homens dentro, e subiram no ar.

Os garotos de Marlhes não se aguentavam:

— Mas não pode.

Champagnat intervém:

— Pode sim. É verdade mesmo. E maior que o aeróstato?

Nem o de Saint-Étienne sabia.

— Ora, desistem?

— Desistimos.

— A Terra, gente, a Terra. A Terra é redonda. Só que milhões de 
vezes maior que o aeróstato. E agora, olhem bem para a maçã. Nós 
estamos aqui. Mas se eu furar a maçã, do outro lado também mora 
gente. É longe, longe pra burro. Essa gente foi descoberta não faz 
nem quarenta anos — um navegante chegou lá. Demora um ano 
para fazer a viagem.

— Um ano para fazer a viagem!

— Acontece que aquela gente não sabe que Jesus morreu por eles, 
que ressuscitou, que tem sua mãe que é nossa mãe: a Virgem Maria. 
Esperem lá: onde foi mesmo que Jesus viveu?
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— Em Belém.

— Em Nazaré.

— Em Jerusalém.

— E é mais longe que Saint-Étienne?

— É...

O pequerrucho de Saint-Étienne falou de novo:

— Eu sei. Se chama Palestina. É bem longe: dez vezes mais longe 
que Paris.

— Está certo, é bem longe. Digam-me agora: em nossa região, 
quem é que veio falar de Jesus e de Maria a nossos antepassados que 
eram pagãos?

Ninguém sabia.

— Gente da região de Jerusalém. Entendem agora? Há quase 2000 
anos, não tiveram medo de fazer a viagem até aqui. É por causa dis-
so que conhecemos o Evangelho. Jesus disse no Evangelho: “Ide e 
ensinai a todas as nações”. Precisa ter gente que vá longe, porque 
do outro lado da maçã — da Terra — só poderão conhecer a Jesus 
por meio de nós.

O pequeno Épalle estava de braço levantado.

— O meu tio fez a guerra com Napoleão. A última vez que ele 
veio de licença, falou que tinham feito mil quilômetros: desde o 
norte da França até a Áustria.

— Está vendo? Se a gente pode fazer mil quilômetros por Napo-
leão, bem que pode fazer dez mil por Jesus, não é mesmo?

— É.

— Então, João Batista, escute o que Jesus vai pedir e vai ver que 
um dia você irá para o lugar onde eu furei a maçã.
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AAo final das férias, Marcelino foi solicitar 
ao Padre Allirot o atestado que devia apre-
sentar de volta ao seminário. Lisonjeado, mas 
era, de fato, o seminarista-modelo. Não tinha 
faltado a nenhuma missa diária das cinco e 
meia. Prolongava a ação de graças e depois 
trabalhava no sítio quase o dia inteiro. Dava 
o catecismo em geral pela uma da tarde, que 
criança não tem isso de fazer sesta.

Também estava sempre presente a Irmã 
Frappa, que dava aula de leitura, escrita e 
catecismo para meninas:

— Marcelino, como é que você faz para 
explicar tão bem?

Explicava bem, de fato. Tinha uma discipli-
na natural. Falava sem alteração. As crianças 
não vinham obrigadas, mas por gosto. Entre-
tanto, havia um porém: entre seus ouvintes, 
poucos sabiam ler. De tempos em tempos, 
ele mandava que lesse o rapazinho de Saint-
-Étienne, que estudava com os Irmãos das 
Escolas Cristãs. Aos outros, dizia:

— Vejam como é interessante saber ler! 
Quando a gente sabe ler, aprende as pergun-
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tas sozinho. Quem não sabe demora um tempão. E daí, quem pode 
ir à escola, vá correndo.

Embora soubesse muito bem que o conselho não pegava muito.

Um dia, depois do catecismo, foi rezar lá diante da cruz de São 
Régis:

— Você deu aula antes de ser missionário, sabe quais são as ne-
cessidades de hoje. Todos os cristãos precisam conhecer a fé, ler o 
catecismo, o Evangelho, os bons livros. Os que não sabem ler, só 
ouvindo. São como cegos perante a palavra de Deus escrita. Os 
Irmãos das Escolas Cristãs fazem um trabalho maravilhoso, mas só 
estão em três ou quatro cidades do departamento. São Régis, você 
que salvou o artesanato das rendas trazendo um ganha-pão a tantas 
freguesias montanhesas, ajude-nos a encontrar o que falta para que 
recebam a instrução, e pela instrução, a educação cristã.

Depois foi até a Virgem do Pied-des-Saints e fez oração pareci-
da. Para ele, a zona rural poderia ter as mesmas vantagens que as 
cidades, se houvesse moços dispostos a viver pobremente em co-
munidade. As comunas entrariam com um mínimo de contribuição 
financeira. Será que era sonho? Rezou o terço com muito fervor. 
Ninguém o incomodou. De volta a Rosey, sentiu-se aliviado, quase 
voando, com uma intuição: tem de haver Irmãos e devem levar o 
nome de Maria.

No outono, saiu entusiasmado para estudar Retórica. Desta vez, 
sim, era mesmo dos mais antigos. Conhecia quase todos até na fre-
guesia de Verrières. O hábito, a estatura, tudo chamava a atenção. 
Apreciavam-lhe o tom franco. Sempre um dito engraçado. E, ao 
receber os fornecedores, sabia pagar um trago e beber à saúde.

No Dia de Reis de 1812, foi convidado, pelo vendedor de vinho, 
a tirar a sorte de Reis na Pousada do Cavalo Branco. Não teve co-
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ragem nem de recusar nem de pedir licença ao Padre Barou. Foi 
“sorteado” para ser rei, disse umas palavras de agradecimento ao 
ser coroado e arrematou com uma canção. Teve de tomar um copão 
cheio, de uma só emborcada, enquanto todos aplaudiam: “O rei está 
bebendo”. A dona da casa foi sorteada rainha. O rei teve de beijá-
-la. Ficou um pouco sem jeito diante das crianças, que podiam não 
entender como podia fazer aquilo um sujeito embatinado.

De volta para casa, foi imediatamente ter com o Padre Barou para 
explicar o que havia acontecido.

— Não quero que tenha escrúpulos, mas veio a calhar que do-
mingo, dia 19, vamos ter um dia de retiro. É uma chance para tomar 
boas resoluções. Desde que estou aqui, ninguém viu nada de repre-
ensível no seu relacionamento com as pessoas de fora. Quer me 
parecer que seu jeito de tratar com os fornecedores é perfeitamente 
correto: a um só tempo, amabilidade e reserva. Você me aliviou mui-
to com o grupo do catecismo. Não vou criticá-lo por ser puxador 
de cordão. Tem de haver animação nos recreios e festas. Faz bem 
de animar, só que é bom pensar no caso das carnes oferecidas aos 
ídolos, de que fala São Paulo: cuidado com os fracos e também com 
os que gostariam de que você passasse da conta para terem pretexto: 
“O Champagnat pode fazer isso e mais aquilo, e ninguém diz nada”.

O retiro — era domingo do Santo Nome de Jesus — foi-lhe de 
muito proveito, e nele tomou as primeiras resoluções por escrito 
que conhecemos.

Prometia fazer atos de fé, esperança e outros, todas as vezes que 
lembrasse; nunca voltar ao boteco sem precisar; evitar as más com-
panhias e levar os outros à virtude no que estivesse ao seu alcance.

Comprometia-se a ensinar o catecismo “tanto aos pobres como 
aos ricos”. Pois muitos pobres não tinham roupa que prestasse para 
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ir à freguesia e impunha-se que se fosse até eles nos vilarejos afasta-
dos, onde ficavam esperando esmola material e espiritual.

Confessava-se orgulhoso e pedia a humildade, primeiro ao Cora-
ção de Jesus, mas também ao Coração de Jesus por Maria.

Por fim, a resolução de falar sem discriminação a todos os colegas, 
apesar da repugnância que pode sentir, repugnância que reputava 
como sinal de orgulho. Em abril de 1812, Padre Bochard se congra-
tulará uma vez mais pelo bom espírito da casa de Verrières, “casa 
que mais oferece autênticas esperanças. Ali, tudo está perto da per-
feição, sob todos os aspectos. Os alunos nascidos em meio às mon-
tanhas circundantes chegam trazendo só a vontade decidida de ser 
padres; carregados de bons costumes e daquela peregrina candura 
que quase não se encontra mais hoje em dia; e o físico robusto pre-
nuncia, sob a casca espessa, a solidez das almas, e tudo o que podem 
dar por um cultivo acertado”.
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PPara Napoleão, chegam aos poucos os dias 
maus e multiplicam-se seus acessos de raiva. 
Deu a entender ao tio que não quer mais sa-
ber dele em Paris. O Cardeal Fesch, exilado 
daqui por diante na diocese de Lyon, acei-
ta resignado a provação, que será de grande 
proveito para suas ovelhas. Cuida ativamente 
dos seminários e, em novembro de 1811, ar-
ranca do sobrinho mais um prazo para con-
servá-los em funcionamento. Mas 1812 é o 
limite extremo.

Já desde 1809, Napoleão estava em guerra 
contra o papa, que ele mantinha prisioneiro. 
A guerra contra a Espanha não tem fim, e, 
em 1812, vem a campanha da Rússia. Aceita 
que não se recrutem os padres e os semina-
ristas maiores, mas, quanto a seminários me-
nores, um único será autorizado por diocese.

O que fazer para salvaguardar pelo menos 
as vocações melhores? Padre Courbon pensa 
em mandar os seminaristas menores para as 
cidades providas de colégios, onde seriam ex-
ternos: Bourg, Belley, Villefranche, Roanne, 
Saint-Chamond. Mas, no fim, o Imperador 
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abriu exceção para Verrières, que pôde funcionar de novo e receber 
os alunos de Filosofia. Entre eles, está Champagnat. Vai encontrar-
-se com rapazes dos seminários fechados: Estevão Terraillon, João 
Cláudio Colin, Pedro Pousset, Estevão Déclas, João Maria Vianney. 
Com este, fraterniza facilmente. Parecidos nas aspirações, era a pie-
dade mariana de João Maria talvez ainda mais abrasada que a de 
Marcelino. Do meu torrão natal, Dardilly — conta ele, — a gente 
avista Fourvière, o santuário mariano mais antigo de Lyon. Fourviè-
re é uma colina que domina a cidade e os arredores. Quantas vezes 
rezei à Virgem de Fourvière, e ela sempre me ajudou. Também há 
dois outros santos de que gosto muito, e tenho motivo.

Um ainda não está canonizado: Bento Labre. Passou lá em casa 
antes de eu nascer e, na família, guardamos uma carta que escreveu 
depois que passou. Sabendo que ele havia ido a La Louvesc rezar 
no túmulo de São Régis, também eu quis ir em romaria mendigan-
do o pão.

— Você foi a La Louvesc? Mas é muito longe da sua casa!

— Mais de cem quilômetros.

— Eu fui várias vezes, mas são uns quarenta quilômetros apenas. 
Você tem cara de mais velho que eu. Deve ter começado a estudar 
mais tarde ainda.

— Pois comecei, e olhe, quase não sei nada de latim. Aliás, com 
latim ou sem latim, também não sei quase nada de Filosofia. É claro, a 
turma faz gozação. Mas toparia sofrer até o dobro para ser padre. Não 
sei se vou conseguir, mas Bento Labre e São Régis rezam por mim.

— Então estamos no mesmo caso. Eu dou um duro lascado. O 
latim, ainda vá lá, porque me meteram na turma onde tudo é feito 
em latim, mas as finuras da Filosofia, isso já fica além da minha ca-
pacidade. O que consola a gente é que vai durar só um ano.

LivroChampagnat 1.indd   355 29/08/16   17:54



356

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

Podem-se comparar as notas dos dois trimestres: Ciência — Vian-
ney: fraquíssimo e fraco; — Champagnat: Fraco-medíocre e fraco. 
Comportamento — Vianney: bom e bom; — Champagnat: ótimo e 
ótimo. Caráter: Vianney: bom e bom; — Champagnat: bom e bom. 
Trabalho — Vianney: bem e bem; — Champagnat: muito e muito.

A fusão de turmas de diversas proveniências não trazia só van-
tagens para os antigos de Verrières. Se havia os que, como Colin e 
Vianney, podiam elevar o tom espiritual, outros puxavam para bai-
xo. O cardeal, para dizer a verdade, meio irritadiço, em novembro 
de 1812 baixou determinações drásticas a respeito dos indecisos na 
vocação: o chamamento às ordens sacras se fará mais cedo e os que 
hesitarem, é só irem embora; todos estão com pelo menos vinte e 
dois anos, idade mais que suficiente para saber o que querem.

Em maio de 1813, novas decisões, algumas afetam Verrières. De-
terminam: os melhores estudantes permanecerão durante as férias 
para fazer recordação de Retórica e exercícios práticos. Os lógicos 
(outro nome para os filósofos) que tiverem idade e capacidade não 
além de medíocre serão mandados para a Teologia.

Champagnat, como se imagina, estava na segunda categoria. As 
férias arraigaram-lhe um pouco mais a convicção de que o Senhor 
o chamava a fundar Irmãos para a zona rural. Ia verificando que era 
apaixonante explicar às crianças e aos adultos o Evangelho, a vida 
de Maria, as histórias do Antigo Testamento, a vida dos santos tam-
bém. Mas era muito embaraçoso não poder arrematar as explicações 
com um texto escrito.

Não encontrava com quem falar a respeito. Bento Arnaud logo en-
tenderia, mas também ia responder como sempre: “Pois é, Marcelino, 
só é pena que você não seja intelectual. Então, deixe para os outros. Se 
você for um bom padre, já vai ser muito”. Valeria a pena consultar al-
guém que não estivesse atento ao Espírito? Vianney tinha até alguma 
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experiência, pois cinco anos antes, quando havia se escondido para 
não ir para a guerra contra os espanhóis, fora mestre de primeiras le-
tras. Mas, afinal, não era chamado pelo Senhor a fundar Irmãos, Padre 
Allirot não se oporia à ideia, mas não estava muito preocupado, não.

E daí? Seria orgulho? Mania de grandeza? Teria o olho maior do 
que a barriga, como iriam dizer, com certeza?

Tantos textos, porém, havia meditado: “Quando estou fraco é 
então que sou forte”; “Bendito sejas, meu Pai, porque escondeste 
estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos”; 
“Posso tudo naquele que me fortalece”, etc. Vai ver que não precisa 
de nenhum meio poderoso para começar. Aceitar que não desse pé, 
como São Pedro, para ser obrigado a clamar por socorro. Ouvir o 
Senhor dizer na cara: “homem de fé mesquinha”, para pedir essa fé 
com todas as veras.

Por enquanto, era o jovem sério, mais ou menos como o jovem rico 
do Evangelho. Bastante satisfeito com a fidelidade ao Senhor, mas 
tendo ainda tudo a aprender e tudo a deixar. O Senhor lhe tinha reve-
lado em João Maria Vianney uma humildade, um sentido de penitên-
cia, um espírito de oração, em grau muito elevado. Mas perseguia-o 
cada vez mais o pensamento: “Se quiseres mesmo ser santo, vais ser 
um santo fundador ou não vais ser santo nenhum. Será através de 
todos os dissabores da fundação que eu vou te polir, esfregar-te com 
pedras bem rugosas, que vou desapegar-te do amor-próprio. Pois 
ninguém escolhe a forma da própria santidade. Precisas descobrir a 
cruz que quero pôr nos teus ombros e levá-la denodadamente”.

O tempo de Verrières ia tornar-se passado: adeus, Padre Linossier. 
Não vou esquecer nunca o encanto das leituras espirituais de que 
teu espírito atilado sabia diariamente extrair uma observação inte-
ressante, uma apreciação moral acertada, uma alusão irônica, a partir 
de uma base muito simples: vida de um santo ou livro de piedade.
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Em novembro de 1813, por conseguinte, envereda por uma nova 
estrada: a do Seminário Maior. Na diligência em que ia de Saint-
-Étienne a Lyon, ouviu comentar os eventos militares. Tudo estava 
indo mal, muito mal. Após o desastre da Rússia, o Exército Maior, 
mal reconstituído com os “Maria Luísa” de dezoito anos, havia, a 
muito custo, retardado o avanço da Europa coalizada. A batalha 
de Leipzig deixara uns cem mil mortos: carnificina inimaginável. A 
França logo mais seria invadida.

Marcelino atravessa o Rio Saône pela ponte chamada Pont du Chan-
ge, depois sobe a ladeira da Croix Rousse. Passa, sem saber, por cima 
do anfiteatro das Três Gálias, onde, dezesseis séculos antes, haviam 
sido martirizados os primeiros cristãos de Lyon, e está na frente do 
seminário que será sua casa durante os três anos de Teologia.

O Seminário Maior está situado na Croix-Paquet, não longe do 
Rio Ródano. É um casarão de três andares, com os jardins cortados 
por uma alameda de tílias. Os sulpicianos haviam sido obrigados 
a deixá-lo, porque Napoleão não queria mais saber deles. Desde o 
final de 1811, é dirigido pelos padres diocesanos, tendo como supe-
rior o Padre Gardette, antigo deportado, que conheceu em outros 
tempos os horrores dos pontões de Rochefort. Excelente músico, 
não comete um errinho na execução dos ofícios em canto grego-
riano. É também o regulamento e a rigidez em pessoa. Contam que 
arrebentou as cordas de seu violino, para lutar contra o orgulho. 
Mulher não pode transpor os umbrais do seminário, como se aquilo 
fosse mosteiro. Não adianta pensar em exceções, pessoalmente ele 
não autoriza nenhuma: nem nos pontões de Rochefort deixou um 
dia sequer de rezar o breviário.

Os professores de dogma e moral, Simão Cattet e João Cholleton, 
só têm um ano a mais que Marcelino. Mas Cholleton é muito apre-
ciado como diretor espiritual.
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Marcelino reencontra alguns seminaristas do ano anterior, com 
quem sente mais afinidade, sendo o principal deles João Maria Vian-
ney, que nos estudos tem dificuldades extremas. Como quase tudo 
é em latim, dos comentários do manual de Bailly ele só percebe o 
som. No entanto, quando acha alguém que lhe explique o Ritual de 
Toulon, que está em francês, não dá mostra de ser menos inteligente 
que os outros. No exame do primeiro trimestre teve nota debilissi-
mus, digamos, zero sobre dez. A de Champagnat foi valde mediocriter, 
digamos, quatro sobre dez.

Os dois amigos logo vão ficar longe um do outro, porque Vianney 
é mandado embora, mas o santo vigário dele salvaguarda-lhe a vo-
cação, manda-lhe que faça a Teologia na casa paroquial em Ecully.

Inicia-se o ano de 1814. Napoleão não tem mais vez; a França é 
invadida. Foi tão sangrento que o povo só quer o fim da epopeia, 
tornada pesadelo.

Os aliados entram em Paris em 31 de março de 1814. No dia 6 de 
abril, os generais impõem a Napoleão a abdicação de Fontainebleau. 
Durante o mês, voltam os Bourbons após vinte anos de ausência. 
Em maio, o primeiro Tratado de Paris restitui à França as fronteiras 
de 1792 e mais a Saboia e o Sarre.

Após vinte e dois anos de guerra e três milhões de mortos, volta-
mos à estaca zero: é o tipo de reflexão que mais se ouve no seminá-
rio, onde se fica mais à vontade como partidário do rei e alegre com 
o retorno do desconhecido Conde de Provence, irmão de Luís XVI, 
que muda o nome para Luís XVIII.

Mas há outro aspecto do problema: a abdicação de Napoleão im-
plica a fuga de todos os napoleônidas e, pois, do Cardeal Fesch. 
Desde janeiro, enquanto os austríacos chegam pela Suíça e amea-
çam Lyon, ele some da cidade. Vive disfarçado por três meses e, em 
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abril, transpõe a fronteira para buscar refúgio em Roma, de novo 
nas mãos de Pio VII. O cardeal não foi muito lamentado. Seu últi-
mo ato foi conferir a tonsura, as ordens menores e o subdiaconato 
a Champagnat e seus principais amigos: Colin, Déclas e Terraillon, 
comprometidos de agora em diante no caminho de sacerdócio.
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NNa festa de Todos os Santos de 1814, quan-
do Marcelino volta a Lyon, encontra a capela 
embelezada. Ele é amante da beleza na casa 
de Deus. Há euforia em todo o clero, quase, 
e no seminário, intensa agitação. Após dez 
anos de perseguição e mais quinze de liber-
dade muito controlada, a Igreja pode viver de 
novo e ser fiel à missão de ensinar. Surgirão 
vocações autênticas, outras nem tanto, e, na-
turalmente, tensões entre umas e outras.

Percebe-se claramente que sociedades re-
ligiosas, congregações, procuram nascer ou 
renascer. Os sulpicianos, aos poucos, vão 
voltar à direção de muitos seminários. Os 
jesuítas, que haviam sido banidos da Igreja 
durante quarenta anos e sobrevivido com o 
nome de padres da fé, são novamente apro-
vados por Pio VII, em 1814, e reabrem os 
noviciados. Sociedades novas propõem-se, 
como finalidade, à pregação de missões po-
pulares na França.

Eis senão quando João Cláudio Courveille, 
que estivera uns tempos no Seminário Menor 
de Verrières em 1810 e depois continuara os 
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estudos com o tio padre, passa à diocese de Lyon, junto ao seu tor-
rão natal Usson, situado no extremo limite entre Forez e Auvergne.

Estudante, derrotado pela escrita, é vencedor pela palavra. Esta-
mos lembrados de que, anos antes, conheceu Champagnat em Ver-
rières e lhe falou da cura milagrosa de 1809. Depois disso, pelo jeito, 
aconteceram mais coisas! Mas ele desconfia de Champagnat, que 
julga ser muito pé no chão e também muito contador de caso. Cada 
qual com seu projeto, e cada qual com medo de abrir a boca.

Entretanto, Marcelino se esfalfa de esforços para estudar; a saúde 
não aguenta mais. Então, que fique em casa algum tempo, ajude os 
irmãos em Marlhes, sem se preocupar com Teologia.

Nesse ínterim, Napoleão foge da ilha de Elba. Chega a Lyon no 
final de março de 1815 e reacende o entusiasmo dos bonapartis-
tas saudosos. Com habilidade, provoca algum pânico por meio de 
proclamações aparentemente revolucionárias e ameaçadoras para os 
partidários do rei. Aliás, os realistas extremados, nos poucos meses 
de governo, já acumularam erros psicológicos suficientes para pro-
vocar reações. Assim, em dois tempos o Imperador carreia atrás 
de si uma multidão de fiéis entusiastas. Em quase toda parte cons-
tituem-se “federações”, que se alistariam para formar um exército 
popular e comunas de insurreição. Contudo, o antigo amigo de Ro-
bespierre não pretende, de modo algum, ser o Imperador do barrete 
frígio. Fará um governo moderado ou não será governo.

Também não deixa de ser verdade que na cidade de Lyon, onde 
os trabalhadores das fábricas de seda ganharam o dinheiro que qui-
seram no tempo do Consulado, pode estourar um fanatismo bona-
partista. Muitos deles estão dispostos a acertar as contas com todos 
os que festejaram o retorno dos Bourbons, em particular com os 
moradores do seminário, cujas tendências são bem conhecidas.

Marcelino não tem nada para ser muito a favor do rei, mas, fora 
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do seminário por um mês, está bastante alheio à nova situação. De 
batina, vai andando bem tranquilamente na direção de Croix-Rousse 
e Croix-Paquet.

— Senhor Padre, não é muito prudente o senhor andar pela rua.

— E como é que vou fazer para ir do ponto da diligência até o 
seminário? Não fiz mal a ninguém.

— Seu colega também não tinha feito mal a ninguém, mas agorinha 
mesmo foi xingado de todo jeito e por pouco iam jogá-lo no Saône.

— Se fosse eu, você precisaria jogar uma corda, porque não sei nadar.

— Por favor, padre, não brinque. Dizem que tem armas lá em 
cima na sua casa, e estão dando uma batida.

— E tem mesmo. Olhe aqui uma (e mostra o breviário), mas acho 
que não são de incomodar o Imperador.

Por sorte, o Cardeal Fesch está de passagem por Lyon, entre 26 e 
29 de maio. Sabe-se nos meios anticlericais de Lyon que pelo menos 
o arcebispo talvez seja bonapartista.

Na realidade, a presença dele não é muito aceita pelos seminaris-
tas, que o desrespeitam e escrevem atrás da sua carruagem: “Viva o 
rei”. O ambiente de Croix-Paquet não se presta mais à seriedade e à 
piedade, só ao fervilhamento político. Não é do gosto de Marcelino: 
“Entrei de novo foi para me preparar ao diaconato e, em seguida, 
ao presbiterato; padre não é para se entregar de arma e bagagem a 
qualquer rei ou imperador”.

Tinha voltado para participar do mês de Maria e reorganizar, do 
melhor modo, a vida interior. Faz um dia de retiro e assenta no papel 
as resoluções que confia à Santíssima Virgem: falam de silêncio, visitas 
ao Santíssimo, de humilde caridade para falar com todos sem discri-
minação, de esforço para moderar a tagarelice. Prevê sanções no caso 
de não cumprimento dos bons propósitos. Talvez Vianney lhe tenha 
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falado, tempos antes, do voto que fizera, de escravidão a Maria, pois se 
diz escravo da Santíssima Virgem, aliás indigno de tal favor.

Com certeza, também ele está convicto de que o retorno do rei é 
ainda a melhor solução. Tanta é a discussão que ninguém pode ficar 
indiferente. Todo domingo, na missa solene, reza-se pelo soberano 
cantando o Salvum fac. Será que é para cantar “Salve nosso Impera-
dor”, como pede o arcebispo em circular de 16 de abril (Salvum fac 
imperatorem)? Ninguém no seminário vai obedecer e a oração vira ba-
gunça, em que se canta Servum fac imperatorem, isto é, que o imperador 
seja “servo” em vez de “salvo” (preso em vez de vencedor).

Nos tempos da “turma da alegria”, Marcelino teria gostado desse 
tipo de brincadeira. Mas aqueles tempos já vão longe e, para ele, ora-
ção é coisa sagrada. Transformada em bagunça, é repugnante. Então, 
que volte o rei, pelo menos para essa turma voltar ao juízo e à vida 
interior. Há coisas mais importantes do que contestação.

Em 18 de junho, é a batalha de Waterloo. A saudade do herói Na-
poleão fica para bem depois. Por agora serenam os espíritos e, cinco 
dias depois, todos os nossos moços conhecidos receberão o diacona-
to das mãos de Dom Cláudio Simon, bispo de Grenoble. João Maria 
Vianney veio só para a cerimônia.

Corveille não está na lista, porque ainda não era subdiácono. Mas 
continua com o projeto e, antes de sair de férias, revela um pouco 
mais ao confidente Déclas: “O que lhe digo é muito sério. É para 
fundar uma sociedade mesmo, como a dos jesuítas. Os que dela fize-
rem parte chamar-se-ão maristas”.

Disso tudo, Marcelino nada sabe, por enquanto. Vai passar as fé-
rias, a bem dizer estudando, porque precisa recuperar muitas aulas 
que não pôde acompanhar durante o tempo de descanso forçado.

O fim do Império
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DDurante as férias, Courveille e Déclas se es-
creveram e, para a entrada do ano letivo, o pri-
meiro resolve abrir o jogo para outros. Fala com 
Champagnat:

— Lembra-se de que lhe falei da minha cura 
na catedral de Puy?

— Claro que me lembro.

— Mas a história continua.

— Hum!

— Pois é, voltei a Puy em 1812, no dia 15 de 
agosto, para a festa magna da Assunção. E lá, 
diante da Virgem Negra, ouvi com os ouvidos 
do coração, interiormente mas bem pronuncia-
das, estas palavras:

“O meu desejo é o seguinte: sempre imitei o 
meu filho divino em tudo e o acompanhei até 
o Calvário, ficando de pé junto à cruz... Ago-
ra, em sua companhia na glória, imito-o no que 
faz aqui na Terra pela sua Igreja. Como suscitou 
Inácio para fundar a Sociedade de Jesus, assim 
também eu quero, e é vontade do meu Filho 
adorável, que nos últimos tempos da impiedade 
e descrença, haja também uma sociedade que se 
devote a mim, que leve o meu nome e se chame 
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Sociedade de Maria, e que os que se tornarem seus membros se cha-
mem maristas, para combater o inferno”.

— Puxa vida! Mas isso é importante demais. E você tem certeza 
de que não foi uma ilusão?

— Pensei durante muito tempo que poderia ser uma ilusão do 
demônio. Fiz tudo para esquecer. Naquele 15 de agosto assisti a seis 
missas. Quanto mais força eu fazia, mais o pensamento me ator-
mentava. Falei com meu confessor e ele me animou. Chegando ao 
seminário, falei com Padre Bochard e ele me animou. Foi por isso 
que, no fim, falei com Déclas e agora estou falando com você. Vou 
falar com Colin.

— Se eu puder dar algum palpite, sugiro que, depois de falar com 
o Colin, não diga nada a ninguém antes que o Padre Cholleton fique 
a par de tudo. 

Quando viu que Colin já estava a par, Champagnat lhe fez uma 
pergunta:

— Que é que você acha do que lhe contou Courveille?

— Não sei o que pensar, porque o Courveille tem umas esquisi-
tices, mas a Santíssima Virgem pode servir-se de quem bem quiser. 
O que acho estranho é que, sem ter visão nenhuma, eu estava com 
uma ideia parecida.

— A ideia de substituir a Sociedade de Jesus valia para 1812, visto 
que os jesuítas estavam banidos da Igreja fazia quarenta anos, mas 
agora Pio VII admitiu-os de volta.

— Sabe que você está certo, mas acho que precisamos das duas 
coisas: restabelecer os jesuítas e também abrir noviciados maristas.

— Já que as coisas estão nesse pé, vou falar o que eu também pen-
sava, pois é parecido. Não digo que seja inspiração, mas o fato é que 
a ideia me veio depois de rezar diante de uma imagem da Virgem 
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em Marlhes. Pensei que na Santa Igreja havia lugar para os Irmãos 
das Escolas Cristãs, que só ficam nas cidades, e também para outros 
Irmãos, que ficariam na zona rural e levariam o nome de Maria. Já 
faz bastante tempo que tive essa ideia.

— Então, talvez possamos compartilhar o que nos aconteceu, seja 
por inspiração muito extraordinária, seja por inspiração muito mais 
comum, expondo tudo ao Padre Cholleton.

Iniciaram-se, assim, as reuniões na sala de atendimento do diretor 
espiritual e também na casa de campo do seminário, que ficava per-
tinho. Era ocasião para fazer planos, mas, sobretudo, para muita ora-
ção. Pormenores havia, que se comentavam exclusivamente entre 
dois. A Déclas, Courveille revelou que um sonho o prevenira de que, 
feita a fundação, ele seria deixado de lado. A Champagnat, Colin 
falou de uma árvore de três ramos: Padres, Irmãs, Ordem Terceira.

O vínculo principal que Champagnat sentia com o grupo era o 
amor a Maria: a ele interessavam os Irmãos para dar aula, enquanto 
os outros nem pensavam nesse problema. Chegaram a lhe dizer: 
“Encarregue-se você dos Irmãos. Vamos aceitá-los como um quarto 
ramo, mas a responsabilidade será exclusivamente sua”.

Até que um dia chegou a hora de falarem com o superior, Padre 
Gardette. Não gostou nada de não o terem prevenido mais cedo, 
mas, no fim, alegrou-se com a iniciativa, que alimentava no grupo 
um fervor contagiante.

Em abril de 1816, Courveille recebeu o subdiaconato e, em 21 de 
julho, o diaconato, para ser ordenado com os outros futuros maris-
tas no dia seguinte.

Começava a aventura. No dia 23, foram juntos celebrar a missa 
na velha igreja de Fourvière, onde tinham ido muitas vezes nos 
últimos anos.

A Sociedade de Maria
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Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat I

Esse lugar de peregrinação mariana vinha de tempos imemoráveis, 
em que se confundiam lenda e história, mas parece que o local exato 
da promessa solene foi o santuário do século XVII. Até agora, ha-
viam sido poupados, mas sabiam que viria a provação:

“Consagramo-nos irrevogavelmente — diziam eles — nós e tudo 
o que temos... à Sociedade de Maria. Assumimos todas as penas, tra-
balhos, e sofrimentos e, se for preciso, todos os tormentos, tudo po-
dendo em quem nos fortifica... Prometemos solenemente que nos 
dedicaremos, nós e tudo o que temos, de todos os modos, a salvar 
as almas sob o nome augustíssimo da Virgem Maria”.

No dia seguinte, Champagnat voltou a Fourvière para reafirmar a 
Maria sua confiança, agora que ia achar-se sozinho na luta:

“Não sou nada, ó Mãe de misericórdia, não sou nada, mas vós po-
deis tudo com as vossas orações. Virgem Santíssima, em vós ponho 
toda a minha confiança. Eu vos ofereço, dou e consagro a minha 
pessoa, os meus trabalhos e todas as ações da minha vida”.

Aventura curiosa ia ter início. Marcelino ia abrir caminho para an-
dar, mas tinha como guia aquela Mulher que séculos atrás seguira, 
ela própria, o Filho que afirmava: “Eu sou o Caminho. Quem vem 
após mim não andará nas trevas”.

Onde, quando, como fundará a Sociedade dos Irmãos Maristas, 
cujo projeto fora amadurecendo dia após dia? Não sabia de nada. 
Avançaria a passo e passo através da mata cerrada de dificuldades, 
atento a todos os sinais de cima e de baixo. A fé estava forte, mas 
não tinha ainda passado pela prova da navegação na tormenta, pela 
prova do caminho não trilhado, porque isso só se faz ao andar.

O que ele queria era ser fiel com a Virgem fiel. Já acertara o tom 
para com ela dialogar, o tom dos salmistas que diziam ao Senhor: 
“Pensa no povo, que a tua glória está em jogo”. Champagnat tinha 
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A Sociedade de Maria

a ousadia de prevenir a protetora: “Se o empreendimento fracassar, 
não será o nosso, será o seu”. Não foi por acaso que ansiava por Ir-
mãos de Maria. Sabia que era o cumprimento da vontade do Senhor 
Jesus agonizante: “Eis a tua mãe... e o discípulo acolheu-a em sua 
casa”. A intuição, ia explicitá-la aos seus primeiros discípulos; e a 
intuição ia dar volta ao mundo.
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