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a associa^ao do
imaculado cora^ao de
maria ou associa^ao
de boas obras para
a conversao dos pretos

L

ibermann desde o infcio da sua obra colocou toda a sua
confian^a no Imaculado Cora^ao de Maria e nas ora<;6es
da Arquiconfraria de Nossa Senhora das Vitorias, mas
nao pensou num a nova associa^ao para a ajuda da conversao
dos negros; no entanto, quando esta lhe foi proposta aceitou-a
de bom grado. Vejamos as circunstancias em que tudo isto
aconteceu.
A 23 de Fevereiro de 1846 entrou em La Neuville, a primeira casa que Libermann ocupou perto de Amiens, M. Clau
de Denis Chevalier, um homem do Jura de pura gema. Vinha
do Seminario Maior de Lons-le-Saulnier depois de ter sido
ordenado subdiacono. Falou com Libermann da sua diocese
em pleno ressurgimento e do seminario onde numerosos alunos se interessaram vivamente pelas missoes. Os Anais da Propaga^ao da Fe eram lidos com avidez no seminario.
Depois, Chevalier, continua a corresponder-se com os
seus antigos condiscipulos e mestres. Informa-os regularmente
sobre a vida do seminario espiritano de Nossa Senhora du
Gard, que tinha sido adquirido no decorrer do ano de 1846 e
para onde tinham sido transferidos os estudantes do
Imaculado Cora^ao de Maria de La Neuville. Mostra-se muito
interessado nas missoes da Guine e da Australia as quais provavelmente esperava ser adstrito. Era alguem que "apaixonava
todo o seminario” conforme confessa o seu biografo, o Beato
Neron.
Foi dele que partiu uma ideia que comunica a 14 de
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Agosto de 1846, ao P. Antoine-Joseph Cornu,1 professor do
seminario menor de Nozeroy e desde ha anos seu fiel amigo,
ideia que iria seguir o seu curso: tratava-se de encontrar um
meio de angariar fundos para a missao da Australia. Ora a
ideia era a seguinte: arranjar imagens, ou posters, sobretudo
imagens coloridas, para enviar para as missoes. E para a iniciativa ter mais sucesso, cada um poria o seu nome na imagem
e quando elas fossem distribufdas pelos nativos, pedir-se-lhesia para rezarem por quern ofereceu essas imagens. Inclusive, no
baptismo que viriam a receber, depois dos nomes de Jesus e
Maria, dar-se-lhe-ia tambem o nome do benfeitor.
A 6 de Novembro de 1846, Cornu expede para La
Neuville a primeira caixa de objectos de piedade para as mis
soes. Ele tinha conseguido interessar por esta iniciativa os
principais estabelecimentos religiosos de Lons-le-Saulnier: Se
minario, Missao, Ermida, Hospital, Irmas da Doutrina Crista,
Irmas da Caridade, Pensionato das "Orfas de Saint-Desire”, etc.
Tinha conseguido recrutar 1067 cooperadores, 433 homens,
dos quais 31 padres e 634 Irmas. E acrescenta: "Fiz-lhes entender tambem que do simples dom de uma imagem ou de qualquer outro objecto piedoso resultavam vantagens espirituais:
1° uniao de oragoes entre todos os cooperadores; 2 ° entre os
cooperadores e os membros da Congregagao de Amiens; 3°
entre os cooperadores e os infieis convertidos”. E acrescentava:
"Eli vou mais longe. Insinuei a algumas santas almas que esta
obra podia, se for do agrado de Deus, dar origem a uma Associagao, destinada a providenciar recursos espirituais e tempo
rals para as necessidades imensas com que vivem as missoes
da Congregagao do Imaculado Coragao de Maria: esta Associa
gao seria para ela o que e por exemplo a Ordem Terceira Secu
lar da Ordem Regular de S. Francisco” Esta dita 'Associagao”
apresentou-se ao meu espirito logo desde que me comecei a
ocupar do vosso projecto diante de Deus e diante de Maria;
desde entao ela se afirma cada vez mais e sinto necessidade de
me abrri com o vosso superior o P. Libermann”.
Depois o P. Cornu fazia o esbo^o dos estatutos desta associa^ao: Ela teria um duplo fim: a propaga^ao da fe entre os negros e os australianos e a manuten^ao da fe na Franca. As condi^oes de admissao eram: exigir dos candidatos um donativo
1 Abbe Antoine Joseph Cornu (1 8 1 1 -1 8 7 4 ) nascido em Dijon num a fam ilia de
origem Saboiana e fixado em Dole; estudos em Lons le Saulnier; 1827 preceptor de
fam ilia; 1828 entrada no semindrio; padre em 1835, professor no seminario menpr
de Nzeroy, 1850 director espiritual no colegio catolico de Montciel; 1854 regresso a
Nozeroy como professor durante tres anos; 1864 superior do semindrio menor de
Nozeroy; demissao em 1873; falecido em 1874 com 63 anos.
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em favor dos infieis, uma imagem religiosa. A divisa da obra
compreenderia as tres primeiras peti95es do Pai Nosso, que
seriam repetidas pelos membros em forma de prece, com o versiculo Ora pro nobis, a Santissima Virgem. Seria a Associa^ao
do Imaculado Cora^ao de Maria.
Entretanto M Chevalier apresentava ao P. Cornu as desculpas por Libermann ainda nao ter reflectido nas suas propostas; mas o projecto tinha-lhe agradado e inclusive ofereciase para retirar da capela de La Neuville o quadro de Nossa
Senhora para adornar o diploma de admissao na associa^ao.
A c o rre sp o n d e n t entre La Neuville e Nozeroy intensifica-se cada vez mais, a medida que a Associa^ao prosperava,
pois a 6 de Janeiro contava ja 1.782 aderentes.
Entretanto, a 25 de Janeiro de 1847 era ordenado em Nos
sa Senhora das Vitorias em Paris Mons. Truffet, nomeado Vigario
Apostolico das Duas Guines. A 19 de Mar^o desse mesmo ano de
1847 escreve ao P. Cornu uma carta que bem pode ser considerada como o testemunho da erec^ao canonica da Associa^ao.
Depois de evocar as dificuldades imensas do seu territorio de evangeliza^ao, conclui:
"O seu zelo apostolico, meu caro padre, da-me direito a
uma proposta que Ihe vou fazer e que nao duvido lhe sera
agradavel e vantajosa. Acolho-o no numero dos "missionarios
orantes” das Duas Guines unidos na intengao e no merito aos
"missionarios pregadores”. O senhor e, portanto, nosso colaborador para sempre, com a condigao de rezar todos os dias
uma Ave Maria pela nossa Missao.
Autorizo-o a receber, com a mesma condigao, para mis
sionarios orantes todas as pessoas que julgar dignas deste facil
e frutuoso apostolado. Todos os sabados ate ao meu ultimo
suspiro celebrarei a Santa Missa unicamente pela intengao daqueles que rezarem pelos meus negros e ordenarei aos missio
narios para contrairem este mesmo compromisso; desde ja
lhes agradego”. E acaba a carta aben^oando todos aqueles que
estao empenhados ou venham a empenhar-se nesta obra.
O P. Libermann tinha sido encarregado de enviar esta
carta ao destinatario, tarefa que fez no dia de Pascoa, 4 de
Abril de 1847. Ja em 16 de Fevereiro tinha expresso o seu sentimento sobre a Associa^ao projectada e os estatutos propostos
pelo P. Cornu; renova-os em carta de 4 de Abril:2 e aproveita
para expressar a sua opiniao a respeito desse projecto.
Aprova. Mas como era seu costume, pede para nao se precipitarem e agirem com prudencia: "com receio que esta asso-

2 Lettres spirituelles Tom. II p 570.
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ciagao acabe por melindrar as pessoas que se interessam pela
Obra da Propagagao da Fe e da Arquiconfraria do Espirito
Santo. Parece-me util que a obra siga o seu caminho sem ter a
aparencia de uma associagao. Seria uma reuniao de almas piedosas sob a protecgao do Imaculado Coragao de Maria para a
sua propria santificagao e para a salvagao e socorro da raga
africana, tao moderavel, tao abandonada e tao maltratada por
toda a parte. Seria uma comunhao de oragdes e de boas obras
em que entrarao todas as boas almas que se interessam pelo
bem desta desgragada porgao do genero humano, com a
Sociedade dos Missionarios do Coragao de Maria. Os missio
narios torna-los-ao participantes no seu tesouro espiritual e no
seu apostolado e os associados oferecerao em uniao com os
missionarios, um tributo de oragdes e boas obras para o bom
exito dos seus trabalhos junto das pobres almas, pelas quais
uns e outros se interessam junto de Deus e pela intercessao do
Sandssim o Coragao de Maria. Quando esta piedosa uniao
tiver alguns anos de vida, poder-se-a entao pensar nos meios
de a regularizar e de a tornar uma associagao a qual se dara
entao o titulo de 'Associagao do Sandssim o Coragao de
Maria”.
O projecto articulava-se a volta de um duplo eixo:
1. A devogao ao Santfssimo Coragao de Maria;
2. A associagao unia-se ao espirito da Sociedade Missionaria que tem o seu nome. Algumas advertencias:
1. A adesao a Sociedade do Coragao de Maria implicava
evidentemente^ assumir os objectivos desta Sociedade ou seja:
a salvagao da Africa, ou do m undo negro.
2. Como consequencia de um tal objectivo a preocupagao dos seus membros seria a sua propria santificagao.
3. Evitar para ja tudo o que fizesse lembrar uma instituigao canonicamente erecta.
4. Restringir o fim da Associagao a salvagao dos negros.
5. Nada exigir para a admissao, nem sequer uma imagem
ou objecto de piedade.
6. Preparar-se com uma novena e com comunhao sacra
mental ou espiritual, para a entrada na Associagao; mais tarde
se faria a consagragao ao Coragao de Maria.
7. Contentar-se, como exercicios, com a recitagao de um
Pai Nosso e uma Ave Maria todos os dias com a invocagao;
Sandssim o Coragao de Maria, orai por nos.
8. Nao ter pressa em solicitar indulgencias.
Libermann acrescenta algumas observagoes sobre alguns
pormenores fornecidos pelo P. Cornu ao P. Chevalier. E o que
lhe diz assemelha-se a um esbogo de estatutos.
A finalidade: onde os africanos estao em estados primi130
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tivos, ou seja onde o Evangelho ainda nao penetrou, a
Associa^ao visara o anuncio do Evangelho, a implanta^ao da
Igreja, a difusao da fe e da vida de piedade entre os povos; para
as regioes ja cristas (Antilhas) a Associa^ao concorrera com
socorros espirituais e procurara levantar os obstaculos que
impedem a vida evangelica.
A admissao: para ser membro da Associa^ao, nao sera
necessaria qualquer condigao previa e nao se exigirao imagens
nem objectos de piedade, nao sera pedida qualquer comparticipa^ao financeira (quotiza^ao) so se aceitara o que os postu
l a t e s derem de sua livre vontade (contribui^ao voluntaria). A
admissao so podera se feita apos uma novena de ora^oes, em
ordem a confissao e a comunhao. So mais tarde e que se pode
ra pensar numa Consagra^ao ao Santissimo Cora<;ao de Maria.
As obrigagoes ou compromissos: um so compromisso
muito simples, conciliavel com uma vida ocupada. Bastara
recitar quotidianamente um Pai Nosso e uma Ave Maria, seguidos da invoca^ao "Santissimo Cora^ao de Maria, refugio dos
pecadores, orai por nos”.
Portanto nada de mais facil, ate para nao ser um peso ou
um travao, ou algo de pesado.
Entretanto Mons. Truffet, escreveu ainda outras cartas,
uma dirigida ao Director do Seminario Diocesano de Chambery e outra aos arcebispos e bispos de varias dioceses de Fran
ca, em que ele pede a divulga^ao desta associa^ao
A primeira carta, dirigida ao Director do Seminario de
Chambery, logo apos a sua ordena^ao episcopal, diz o seguinte:
Tor decreto apostolico, a Santa Se acaba de anexar a
Senegambia ao meu ja vasto Vicariato. A vista de tal messe, o
desalento desanimar-me-ia se nao sentisse o coragao da Virgem
a impelir-me a que va destemido, estando ela propria empenhada na salvagao destes povos infelizes.
O zelo apostolico de V. Rev.a incita-me a fazer-lhe uma
proposta que, espero sera agradavel e vantajosa. E a seguinte:
receber V. Rev.a no numero dos missionarios de oragao das
Duas Guines, que ficarao unidos, na intengao e nos meritos,
aos missionarios de palavra.
V. Rev.a sera, pois, para sempre nosso colaborador, com
a unica condigao de recitar diariamente uma Ave Maria pela
missao,3 Autorizo V. R ev a a receber, com a mesma condigao
quantos julgue dignos desse facil como frutuoso apostolado.
Quanto a mim, ate ao fim da vida celebrarei todos os sabados

3 Libermann fala numa Ave M aria e num Pai nosso e numa jaculatoria ao Coraqao
de M aria.
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o Santo Sacriffcio da Missa, em beneficio daqueles que oram
pelos pobres pretos e empenhar-me-ei, ju nto dos outros missionarios, para que fagam outro tanto”.
Mons. Truffet escrevia no mesmo sentido, em 30 de
Novembro de 1847, aos arcebispos e bispos de varias dioceses
francesas, ja de Dakar.
E ao prelado da sua diocese de origem descrevia:
"Oh quanta necessidade de oragdes sente o missionario,
para realizar o seu apostolado! Inumeras bengaos dos SS.
Coragoes de Jesus e Maria choverao sobre os vossos diocesanos
e o seu arcebispo, caso vos digneis sustentar a nossa fraqueza,
por vossas fervorosas oragdes”:
A 11 de Novembro de 1848 o P. Cornu transmitia ao P.
Chevalier, entao em Dakar, uma lista de 3250 associados do
Jura para ser transcrita oficialmente no registo de Dakar. Entre
eles figuram nomes de toda a escala social, entre os quais o
Vigario Geral, a fundadora de uma Congregagao de Irmas, o
superior do seminario de Nozerry, etc.
Em conformidade com a ideia de Mons. Truffet Libermann tinha reservado a missa de cada sabado de todos os confrades pelas intengoes do Superior Geral, mas o P. Boulanger
sugeriu que esta missa fosse atribufda a Associagao e a do domingo pela Missao. Pediu entao que a missa pelas intengoes
do Superior Geral ficasse para outro dia. Mas quando esta car
ta chegou a Paris, o Veneravel Padre acabava de falecer.
O P. Schwindenhammer, eleito Superior Geral, a 6 de Fevereiro de 1852, logo apos a morte de Libermann, escreveu a
Mons. Bessieux, entao em Roma, para lhe submeter os projectos de Libermann a respeito da Associagao:
"Monsenhor, venho falar-lhe de uma pequena Associa
gao de oragdes pela conversao da raga negra e particularmente dos negros da Africa que pensamos fundar e que o nosso
querido pai teve ainda tempo de aprovar antes de nos deixar
para o ceu.
Chegam-nos listas de todos os lados, mas para aumentar
o numero dos associados nao seria util que o Santo Padre a
quisesse abengoar e conceder-lhe algumas indulgencias? E um
voto que ja varias pessoas que verdadeiramente se interessam
por esta causa, exprimiram. E o P. Schwindenhammer acrescenta algumas palavras sobre o fim, a organizagao, as praticas
e as vantagens desta Associagao.
O fim. A sua finalidade e conseguir muitas oragdes, o
m aximo de oragdes possivel, pelos pobres negros e em parti
cular pelos negros da Africa, cuja conversao e absolutamente
impossivel, como o prova a experiencia dos nossos missionarios na Africa, sem os milagres da graga.
132
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A organizagao. Seria composta por ties categorias de pessoas, segundo a disposigao dos associados e a parte que tomariam na obra.
As praticas. Haveria praticas comuns as ties categorias e
praticas particulares para cada uma delas.
As praticas comuns seriam oferecer os sofrimentos de
cada dia pela conversao dos negros da Africa em uniao com
os missionarios do Espirito Santo e do Imaculado Coragao de
Maria.
As praticas particulares seriam: para a primeira categoria, recitar todos os dias um Pai Nosso e uma Ave Maria com
a invocagao: "6 Maria concebida sem pecado...” pelas intengoes
acima mencionadas. Para a segunda categoria, alem de um Pai
Nosso e da Ave Maria e a tripla invocagao, a assistencia a missa uma vez por semana pela conversao dos negros e em caso
de impedimento uma visita de meia bora ao sandssim o Sacra
mento ou a recitagao do tergo e uma comunhao por mes. A
segunda categoria seria composta especialmente por religiosas
e pessoas piedosas. Para a terceira categoria, que seria formada
por padres, a oferta de uma missa uma vez por ano e todos os
dias fazer um memento especial, na Santa Missa, segundo as
intengoes da Obra.
As vantagens. Os fieis encontrariam nela um estfmulo pa
ra o seu zelo; santificariam os seus sofrimentos, tomariam parte
nas oragoes, trabalhos e sofrimentos dos missionarios; teriam o
merito de ter contribuido para a salvagao das almas, etc.
Temos ja um certo numero de associados para cada uma
destas categorias”.
Mons. Bessieux, apesar de julgar que as modifica^oes
introduzidas pelo P. Schwndenhammer merecessem mais
madura reflexao, a 1 de Agosto pediu ao cardeal Barnabo para
obter do Soberano Pontffice Pio IX indulgencias que foram
concedidas na audiencia de 29 de Agosto de 1852:
- 200 dias de indulgencia pelas oragoes prescritas: Pai
Nosso, Ave Maria e a respectiva invocagao, mais a invocagao de
S. Pedro Claver;
- 7 Anos e 7 quarentenas pela comunhao, assistencia a
missa, visita ao Santfssimo Sacramento, recitagao do rosario
pela conversao dos Negros;
- 5 anos pelo memento na missa feito por um padre
associado;
- uma indulgencia plenaria duas vezes por mes para os
associados que se confessassem e comungassem e rezassem
pelas intengoes da Associa^ao.
Todas estas indulgencias eram aplicaveis aos defuntos.
A 18 de Agosto de 1889, Leao XIII, a pedido de Mons.
missao espiritana
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Kobes, enriquece-a, por sua vez, com mais indulgencias. O titulo desta Associagao era Associagao de oragoes e boas obras pela
Conversao dos Pretos.
O P. Lanurien pediu a seu irmao para confiar a M.
Francis Mollis o cuidado de divulgar a Associagao e de facto,
ela expandiu-se muito: Carmelitas, Ursulinas, Irmas de S.
Vicente de Paula, Hospitaleiras de Nossa Senhora das Vitorias,
pessoas piedosas, todos aderiam.
Com o decorrer dos anos, sob a premencia da vida missionaria, a Associagao entrou num certo esquecimento. A sua
sede em Dakar nao favorecia o seu desenvolvimento. Entao o
P. Ignace Schwindenhammer, superior geral, homem de organiza^ao, procurou revitaliza-la. Fez da Casa Mae a sede da
Associagao e continuou a recomenda-la e a desenvolve-la.
A verdade, porem, e que a Associagao nunca teve verdadeiramente um director para a promover; era uma obra co
mum confiada a todos os membros da Congrega^ao. No retiro
geral de 1864 foi nomeada uma comissao de padres para pro
mover esta obra: foram distribufdas pagelas a cada um dos
confrades e o pedido de divulgarem a Associagao. Depois,
varios voluntaries se encarregaram de a difundir.4
E, portanto, uma Obra que remonta as origens da Congrega^ao do Coracao de Maria e que suscitou grande interesse
entre os fieis. A verdade e que na diocese de Saint Claude, dio
cese de origem de M. Chevalier e Cornu a Associagao despertou uma serie de voca<;oes espiritanas: mais de 15, cuja lista o
Bulletin General arquiva.5
Para concluir, o Bulletin General da Congregagao apresenta o seguinte resumo:
"A Associagao para a conversao dos negros, da Africa, em
uniao com a Arquiconfraria de Nossa Senhora das Vitorias foi
fundada em 1847 por Mons. Truffet, primeiro Vigario
Apostolico das Duas Guines; ela pedia aos seus membros a
recita^ao diaria de um Pai Nosso e uma Ave Maria com as duas
invoca^oes mencionadas no Manual. Pequenas pagelas da
Associagao foram impressas nesta data para serem distribufdas
aos fieis e foram obtidas indulgencias de Pio IX a 29 de Agosto
de 1852 em favor dos Associados.
Em 1858, M. Eugene Schwindenhammer fez o desenho
de uma imagem para esta Associagao que consistia numa imagem da Santfssima Virgem, sobre a qual paira o Espfrito Santo,
tendo de pe sobre os seus joelhos o Menino Jesus, que com
4 BGCSSp. X X II n g 496. Dec 1931 p. 434-449
5 BGCSSp. Tom X X 11 193V1832
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uma lan^a, atravessa o dragao que tem preso entre os seus
aneis um negro; no centro, um padre da Congrega9ao, reconhecfvel pelo seu habito, emerge com um grupo de fieis, a
interceder pela vitima do demonio. (Antes o P. Libermann
tinha autorizado para que a imagem de Nossa Senhora de la
Neuville servisse de modelo para a pagela da Associa^ao).
Esta imagem foi apresentada na pagela, impressa em S.
Jose de Ngasobil (1865). A mesma pagela foi tambem traduzida para alemao e editada em Colmar com a mesma imagem
em Julho de 1864.
Os registos da Associa^ao conservavam-se na Casa Mae,
assim como em outras casas da Congrega^ao. Na Casa Mae
constavam em 1864 mais de 600 nomes dos quais 400 eram
de padres.
Depois a Associa^ao foi estabelecida nas diferentes
Provincias, particularmente em Portugal, onde ela conserva
ainda hoje uma grande adesao.
Uma nova edi^ao da pagela francesa apareceu em 1883
com algumas modifica^oes. A Associa^ao era entao declarada
unida a Arquiconfraria de S. Jose de Beauvais, sendo as indulgencias as mesmas.
Em 1859, Mons. Le Roy, fundando a "Obra das Missoes
Francesas na Africa”, declarou os membros desta obra, membros da Arquiconfraria do Espfrito Santo e da Associa^ao de
Ora^oes para a conversao dos Negros, e fez imprimir uma folha
para distribuir que hoje ja so se encontra nos nossos
Arquivos.6
Hoje a unica verdadeira sobrevivencia desta Associa^ao e
a "Associagao de Nossa Senhora de Africa” muito espalhada
em Portugal e cujas finalidades sao duas: 1. orar pelas missoes
da Africa e ajudar financeiramente as obras dos missionaries
espiritanos. Na pratica, esta Associa^ao, considerada um pouco desactualizada na sua expressao teologica, esta unida a um
organismo de anima^ao missionaria muito activo e muito
conhecido em Portugal, a LIAM (Liga Intensificadora da Ac^ao
Missionaria.7

6 BG C SSp. 1925-1926 To. X IX p. 893
7 Cf N D VIII p 482 e 50 2 ; X II p 4 9 9 e 69 7 ; B G Tome X X II (35) ng 4 9 6 Dez.
1931 p. 434-449 “Vdria - L'A ssociation de prieres pour les N o irs...”
AGCSSp. 1 E 1. 6 1 !; I E
1 6 b 3 ; l E 1, 6b 4
AGSSp. 4 A 1. 1 a5
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