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   O perfil de uma pessoa compreende também as circunstâncias sociais que a 

acompanharam ao longo da vida e que condicionam esse perfil, facto tanto mais 

importante em Lacordaire quanto este foi especialmente interveniente na sociedade do 

seu tempo. 

    

   Por isso quando dizemos que nasceu em França, em Recey-sur-Ource, na Borgonha, em 

1802, estamos ao mesmo temo a recordar o que tinha acontecido alguns anos antes, a 

Revolução Francesa, com as suas esperanças e as suas amarguras, hino à liberdade e 

perseguição religiosa. 

 

   O pai de Lacordaire era médico da marinha e, antes de se estabelecer em Recey, de que 

foi presidente da Câmara durante a Revolução, tinha participado como voluntário na 

Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, o que eventualmente poderá 

ter influenciado na abertura da família às novas ideias políticas de liberdade e 

democracia. Não é assim muito evidente, no entanto. A mãe de Lacordaire era 

monárquica, adepta dos Bourbons. Não tinha ela posto o nome de Henrique ao seu 

segundo filho em memória de Henrique IV, o rei bem amado dos franceses? Além disso o 

pai viria a morrer em 1806 quando Lacordaire tinha apenas quatro anos…Seja como for, 

as ideias liberais sempre o marcaram, sobretudo quando começou a estudar.    

 

   Se 1789 é a data da Revolução Francesa, outros acontecimentos se deram nesse ano, 

como a eleição de George Washington, 1º Presidente dos Estados Unidos, ou a eleição e 

sagração de John Carroll, Bispo de Baltimore, o primeiro bispo católico americano. A 

América do Norte encarnará, para grande parte da juventude francesa da era romântica, a 

utopia social realizada, sem descriminações e com liberdade para todos, aquilo que, 

afinal, a Revolução Francesa não tinha conseguido fazer. 

 

   O fim da Revolução coincide com a ascensão de Napoleão Bonaparte que, com as suas 

campanhas militares fulgurantes, tinha invadido a Itália e conquistado Roma. As tropas 

francesas aprisionaram o velho Papa Pio VI e arrastaram-no, moribundo, pela Itália e pela 

França. Por todo o lado por onde passava o velho Pontífice suscitava verdadeira 

veneração da parte do povo. Faleceu em Valence-sur Rhône em 1799. 

 

   Aquilo que parecia o fim do Papado e a catástrofe total para a Igreja católica, foi 

tomado em mão pelo Imperador da Áustria, que pôs Veneza à disposição dos cardeais 

para realizarem o conclave. Assim que foi eleito, Pio VII partiu para Roma donde os 

franceses tinham sido expulsos pelas tropas napolitanas. Restabelecido o Papa em Roma, 

Napoleão, no entanto, não desistiu. Se não conseguia destruir o Papa, iria anexá-lo. Tinha 

percebido que a Igreja católica em França, apesar de exausta, ainda semi- clandestina, 

empobrecida, desorganizada, profundamente ferida, resistia heroicamente. E foi 

negociando laboriosamente com o Papa o reconhecimento da liberdade de culto que 



conseguiu uma nova circunscrição das dioceses que coincidisse com a nova divisão 

departamental do território. Por outro lado, comprometia-se a subvencionar os Bispos e 

os párocos, na mais pura tradição regalista, quando da Aliança do Trono e do Altar.    

 

   A implementação da Concordata foi muito difícil e lenta, sobretudo por causa da 

cláusula sobre os Bispos, que seriam escolhidos pelo Estado e depois aprovados 

canonicamente pelo Papa. Mas a 18 de Abril de 1802, com uma cerimónia solene em 

Notre Dame, o culto católico era restabelecido em França. Nem toda a gente gostava 

destes  arranjos, a começar pelas Câmaras, compostas sobretudo por ateus, inimigos da 

Igreja, passando por Fouché, o chefe da polícia, e acabando no ministro Talleyrand. 

 

   Mas para a população católica foi um alívio. De Igreja perseguida, enxovalhada, 

confiscada, a Igreja católica em França passava a ter um estatuto oficial e, com a criação 

de dez seminários metropolitanos, sustentados pelo Estado, adquiria possibilidades de 

sobrevivência para o futuro. Mas era uma Igreja manietada. Foi nesta Igreja que foi 

baptizado Lacordaire.  

 

   A Concordata era omissa em relação às Ordens religiosas que tinham sido expulsas pela 

Revolução. Bonaparte não queria nem ouvir falar delas. “O meu clero secular está aliás 

demasiado bem para que eu tenha necessidade desses energúmenos cujos princípios 

desconheço”.E a restituição dos bens eclesiásticos confiscados limitava-se a ceder as 

igrejas necessárias ao culto. É certo que, com o fim do terror, algumas Congregações 

religiosas tinham emergido timidamente, nos hospitais, nas escolas para o povo, nas 

missões…Eram Irmãs da Caridade, Lazaristas, Padres da Missão, Padres do Espírito 

Santo, Irmãos das Escolas Cristãs…Esses, Napoleão aceitava-os porque eram “úteis” e 

não custavam ao Estado um tostão. 

 

   Quando Napoleão se proclamou Imperador, convidou Pio VII a vir a Paris coroá-lo. 

Como é que o Papa poderia recusar este extraordinário convite se a sorte do catolicismo 

em França, na Itália e na Alemanha estava nas mãos de Bonaparte? 

 

   Em Dezembro de 1804, o Papa dirigiu-se de Roma para Paris e a travessia da França 

tornou-se numa viagem apoteótica, com o povo a acorrer de todos os lados para o 

aclamar, o que surpreendeu Napoleão desagradavelmente. A adesão dos católicos 

franceses ao Papa será uma característica muito forte da Igreja em França, no séc. XIX. 

Talvez por causa da fragilidade repentina do Papado nas mãos dos poderosos, talvez por 

causa da ameaça da constituição de uma Igreja nacional, o elo com o Papa mostrou-se de 

repente não só como garantia de unidade mas também de universalidade da Igreja.   

 

   Estão aqui já em presença alguns dos elememtos-chave que desenham a personalidade 

de Lacordaire e os seus interesses mais profundos. Em primeiro lugar a liberdade, em 

todas as suas aplicações sociais, sobretudo a liberdade da Igreja. “A Igreja não pode pedir 

privilégios para si sem que os não queira para os outros”. Entre o galicanismo, isto é, o 

poder dos Bispos a pender para uma Igreja nacional frente ao Papa, e o regalismo, ou seja 

a Igreja servida e dominada pelo Estado, a adesão ao Papa impõe-se naturalmente. Do 



mesmo modo se impõs ao espírito de Lacordaire o fascínio pela experiência social e 

política dos Estados Unidos da América como também a miséria das Ordens religiosas. 

 

Mas um embate mais grave o iria marcar ainda. Com os dois irmãos mais velhos, Antoine 

e Télèphe, que seguiria a carreira militar, e os dois mais novos, Léon e Théodore, este 

futuro naturalista de mérito, Lacordaire fez toda a sua preparação escolar em Dijon, para 

onde a mãe se tinha mudado, afim de que os seus quatro filhos e o enteado Antoine 

pudessem prosseguir os estudos com mais facilidade. Depois da morte do marido ficara 

com poucos recursos e o seu lar seria sempre modesto. Originária de média burguesia 

com tradições familiares na advocacia, era muito piedosa e austera e aos filhos 

desenhava-lhes como horizonte a aquisição de diplomas, afinco no trabalho e uma 

carreira. 

  

   Em Dijon, Lacordaire conhece o liceu napoleónico, a escola estatal e laica, onde, se 

tomou gosto pelos clássicos e pela cultura, também abandonou a fé. Aos 14 anos ainda 

fez a Primeira Comunhão com muita devoção e piedade, e que lhe deixou uma lembrança 

delicada, a última claridade da religião da sua mãe mas foi-lhe nefasta a leitura dos 

racionalistas e sobretudo da prosa sarcástica e demolidora de Voltaire. Quando entrou 

para a Escola de Direito, também em Dijon, Lacordaire era ateu declarado. O entusiasmo 

pelo direito à liberdade ganhou-a nos bancos da Universidade. Mais tarde lembrar-se-ia 

destes episódios da sua vida que lhe fizeram ver a necessidade de um acompanhamento 

religioso dos jovens e a liberdade de ensino que proporcionasse, ao lado da Universidade 

estatal centralizada, com as suas escolas Superiores e os seus liceus, outras escolas, 

católicas, de ensino livre. Serão duas preocupações que acompanharão Lacordaire em 

todo o resto da sua vida. 

 

   Entretanto, como Pio VII não acedeu a que os Estados Pontifícios aderissem ao 

bloqueio a Inglaterra decretado por Bonaparte, este invade os Estados Pontifícios e ocupa 

a cidade de Roma, agregando tudo a França. A resposta do Papa não se fez esperar. 

Mandou éditos por toda a cidade, excomungando Napoleão. Este ficou furioso e 

aprisionou o Papa. Depois de longa e penosa viagem, Pio VII foi conduzido a Savona, 

perto de Génova, onde ficou em exílio durante três anos. Neste exílio usou a única arma 

de que dispunha, isto é, deixou de aprovar canonicamente os Bispos nomeados pelo 

governo francês. Depois da prisão e exílio do Papa, aparecia agora a tentação e o perigo 

de uma Igreja nacional cismática proclamada por Napoleão mas este, em 1812, antes de 

partir para a campanha da Rússia, limitou-se a mandar trazer o velho Papa para 

Fontainebleau, com o pretexto de que os ingleses o queriam raptar. Mas, acossado pelas 

derrotas na Rússia e na Península Ibérica, achou melhor desembaraçar-se do incómodo 

prisioneiro e Pio VII foi conduzido secretamente a Roma, onde a população lhe 

proporcionou uma recepção triunfal. 

 

    Instalada a Restauração, Luis XVIII negociou com o Papa uma nova Concordata 

(1817) mas como tinha aceitado o regime constitucional para o país, a representação 

parlamentar era, em grande parte, anti-religiosa, o que iria ocasionar muitas dificuldades 

à sua aplicação. Nesta Concordata, tal como na de 1801, os bispos e o clero continuavam 

a ser pagos pelo Estado. A Universidade centralizada de Napoleão era mantida, assim 



como o código civil. No entanto, embora os preconceitos contra as Ordens religiosas 

fossem ainda grandes, sobretudo contra as masculinas, alguma tolerância administrativa 

permitiu que os jesuitas voltassem a França, onde, para grande escândalo dos liberais, 

formaram, com leigos fervorosos da alta sociedade, a Congregação Mariana, animadora 

de obras sociais e de apostolado.  

 

   Em 1822, depois de ter concluido o curso de Direito, Lacordaire veio para Paris onde a 

mãe se instalou com ele, afim de que o filho pudesse fazer estágio com um advogado de 

renome e iniciasse assim a brilhante carreira jurídica que o seu talento prometia. Foram 

apenas dois anos de advocacia. Inesperadamente Lacordaire converteu-se à fé católica, a 

fé da sua infância. “Vivia solitário e pobre, diz-nos ele, na sua autobiografia, abandonado 

ao trabalho secreto dos meus vinte anos, sem prazeres exteriores, sem relações 

agradáveis, sem atracção pelo mundo, sem embriaguez pelo teatro, sem paixão pelo 

exterior de que tivesse consciência senão vago e fraco tormento pela fama. Só alguns 

êxitos nos tribunais me comoveram um pouco, mas sem me prenderem. Foi neste estado 

de isolamento e de melancolia interior que Deus me veio buscar. Nenhum livro, nenhum 

homem foi o seu instrumento junto de mim.(…) É-me impossível dizer em que dia, a que 

hora e de que maneira a minha fé, perdida havia dez anos, reapareceu no meu coração 

como um archote que não se tivesse apagado. A teologia ensina-nos que há outra luz 

além da luz da razão, outro impulso sem ser o da natureza e que esta luz e este impulso, 

emanados de Deus, agem sem que se saiba donde vêm, para onde vão. “O Espírito de 

Deus, diz o apóstolo S. João, sopra onde quer e tu não sabes donde vem nem para onde 

vai”. (…)Uma vez cristão, o mundo não desaparece aos meus olhos, mas cresce comigo. 

Em vez do teatro vão e passageiro de ambições traídas ou satisfeitas, vi nele um doente 

muito grave que tinha necessidade que o ajudassem, uma ilustre desventura composta de 

todas as infelicidads dos séculos passados e futuros e não vi mais nada que se comparasse 

à felicidade de o servir, sob o olhar de Deus, com o Evangelho e a cruz dos seu filho. O 

desejo do sacerdócio invadiu-me como consequência natural da minha própria salvação”. 

 

   Ressalvada a retórica romântica, parece-nos que aquilo que aqui nos fica dito é uma 

conversão na Igreja para o mundo. Lacordaire é eminentemente um homem político, no 

sentido nobre e etimológico da palavra. A sua paixâo pelo mundo, ou pela sociedade ou 

pelos homens em sociedade, presssiona-o a uma busca incessante de soluções para 

resolver as dificuldades dos homens uns com os outros, nas relações de convívio e de 

poder. E só encontra essas soluções através da liberdade, vivida e consentida, e através da 

acção de uma Igreja livre numa sociedade livre. O valor social da Igreja como educadora 

é para ele luminoso e inegável e nele gera uma fé inquebrantável, um optimismo 

incansável e generoso, envolto em inocência quase infantil, e sustentado pelo gosto 

juvenil da provocação. 

 

   A vida de Lacordaire é entrecortada por decisões tão súbitas que parecem irreflectidas e 

por pausas de silêncio e estudo demarcando tempos de actividade quase frenética. No 

ocorrer dessas decisões e dessas pausas ele vê sempre a mão da Providência e esse 

acreditar leva-o a uma entrega confiante e indefectível, numa atitude de candura e 

entusiasmo que fez dizer a um seu biógrafo que a infância espiritual não começou só com 

Santa Teresinha… 



  

   Deus escolhe os meios que quer para bater à porta de cada um mas é lícito admirarmo-

nos que um jóvem que passou por um ensino eivado de racionalismo, de individualismo e 

de rejeição do cristianismo tenha encontrado desta maneira um caminho entusiasta de 

doação e de amor… A mentalidade do tempo tinha mudado, é certo. Contra a secura do 

exclusivo uso da razão, herança das Luzes que predominava ainda em certos extractos 

sociais e sobretudo no ensino, a era romântica trouxera, como reacção, um modo de 

pensar e de sentir em que a intuição, o sentimento e o afecto tinham papel preponderante. 

A Idade Média recuperada e altamente idealizada instalou-se na moda, influenciando as 

artes e a literatura, e o cristianismo voltou a ocupar lugar na imaginação e no coração das 

pessoas. 

 

   A paisagem teológica do séc.XVIII é desoladora, salvando-se, claro está, Santo Afonso 

Maria de Ligório. Uma teologia indigente que não tinha conseguido contrapor-se à 

invasão da descrença e do cinismo. A vivência religiosa alimentava-se sobretudo com o 

espectáculo estético das celebrações religiosas ou com o seguimento rotineiro, por vezes 

vazio, de tradições e costumes. O Papado, com a excepção de Bento XIV, tinha sido 

insignificante e, se não fora a resistência heroica do povo francês às perseguições durante 

a Revolução, ter-se-ia como assente que a religião desaparecera da França, sob o fausto e 

as festas. O testemunho silencioso dessa resistência mostra-nos uma fé muito mais 

profunda e arreigada do que se poderia supor. 

 

   O renascer religioso da época romântica em França contou com nomes grandes como 

Chateaubriand, Joseph de Maistre, Bonald, Lamennais, homens que, com a excepção 

deste último que veio a ser padre, eram leigos e sem grande preparação teológica. As suas 

apologéticas – a apologética tomou lugar importante nas controvérsias religiosas do 

tempo – baseavam-se sobretudo em posições sentimentais, moralizantes e em análises 

históricas e sociais. A adesão ao Papa aparecia como atitude lógica para assegurar 

coerência ao catolicismo e permitir-lhe desempenhar a sua acção educadora na sociedade 

e dar consolo aos corações. Lacordaire, apesar do pendor liberal do seu pensamento, não 

deixou de ser influenciado pelo fulgor e pela inteligência destes escritores. 

 

   A sua vocação foi recebida pela família com incredulidade, cepticismo e até sarcasmo. 

A mãe, apesar de toda a sua piedade, teve grande desgosto por ver assim o filho 

abandonar uma carreira que se mostrava auspiciosa. No entanto, o Arcebispo de Paris, 

Mons. Quélen acreditou nele e enviou-o para o Seminário de Saint-Sulpice em Issy, onde, 

sério e concentrado, reservado e silencioso, esteve a estudar três anos. Como o Arcebispo 

tardava em ordená-lo, talvez porque o achasse demasiado brilhante e independente, 

Lacordaire tomou algumas iniciativas para entrar na Companhia de Jesus. Então o 

Arcebispo adiantou-se e ordenou-o na sua capela particular mas a seguir escondeu-o no 

Mosteiro da Visitação como capelão (1827). A mãe, já resignada, veio viver com ele e 

durante esse tempo, calmo e sossegado, Lacordaire aproveitou-o para completar a 

deficiente formação do seminário, estudando Platão, Aristóteles, Descartes, os Padres da 

Igreja, Santo Agostinho, S. Tomás… A necessidade de estudar acompanhá-lo-á sempre, 

nunca dando por acabada a sua formação cultural e religiosa. 

 



   Mas a situação não deixava de ser frustrante e Lacordaire, cedendo ao seu entusiasmo 

pelos Estados Unidos da América, pensou em exilar-se até porque o primeiro Bispo 

católico de Nova-Iorque, Mons. Dubois, tinha-o convidado para vigário-geral da diocese 

e reitor do seminário. Entretanto, rebentou a Revolução de Julho (1830), com três dias de 

perseguição religiosa, de saque às igrejas e seminários. Lacordaire assustou-se muito com 

este cariz anti-religioso e anti-clerical da Revolução e quando Luis Felipe de Orléans 

subiu ao trono, decidiu-se a permanecer em França e lutar para que se estabelecesse a 

legalidade social, para bem da Igreja e do país. Como grande parte dos aristocratas era 

legitimista e recusou prestar juramento ao novo rei, a lei eleitoral mandou para as 

Assembleias muitos burgueses anti- religiosos ou indiferentes. A religião católica deixava 

de ser a religião do Estado para ser “a religião da maioria dos franceses” mas os Bispos e 

o clero continuavam a receber do Estado.       

 

   Já por duas vezes Lacordaire se tinha encontrado com Lamennais que gozava de 

enorme prestígio pelos livros que publicava e pela influência que exercia junto da 

juventude. Em La Chêsnaie, a casa de campo familiar, reunira até um grupo de jóvens, 

com a intenção de fundar uma congregação religiosa, a Congregação de S. Pedro, afim de 

preparar gente com bagagem intelectual suficiente para as batalhas em defesa da Igreja. O 

famoso escritor não o tinha entusiasmado grandemente e entre os dois nunca houve 

verdadeira simpatia mas quando soube dos planos de Lamennais para publicar um jornal 

de opinião onde poderia escrever o que quisesse, abraçou imediatamente o projecto do 

“L’Avenir”que tinha por lema “Dieu et la liberté”. 

 

   Na redacção do novo jornal, Lacordaire conheceu o jóvem Montalembert, discípulo 

fervoroso de Lamennais e que será seu grande amigo e companheiro de luta pelos 

mesmos ideais. Com perfeita noção da crescente importância da opinião pública na vida 

social e dos instrumentos eficazes para o debate de ideias que eram a imprensa e a 

publicidade, Lacordaire desenvolveu intensa actividade à volta do jornal, lançando 

campanhas para lhe angariar assinantes e fundos suficientes para o sustentar, enquanto 

escrevia, juntamente com os outros colaboradores, sobretudo Lamennais e Montalembert, 

em estilo vibrante e contundente, sobre os problemas que, na sua opinião, magoavam a 

Igreja.   

 

   No seu manifesto programático, o “L’Avenir” preconizava a libertação da Igreja do 

poder político, a liberdade de consciência e de culto, a liberdade de imprensa, a liberdade 

de educação, a liberdade de associação. Estas liberdades estariam implícitas na base da 

legislação francesa mas encontravam-se tão atravancadas por artigos orgânicos, 

excepções e determinacões excêntricas, comandados por preconceitos anti-religiosos, que 

tornavam essa legislação ambígua, contraditória, ondulante, obrigando os católicos a um 

constante jogo de dissimulação e conveniência, à mercê de boa vontade ou da acrimónia 

dos governos. É certo que nem muitos dos Bispos, acomodados com a sua sorte, nem o 

Estado, com os Bispos na mão, nem a correnta tradicionalista, muito forte na altura, 

estavam interessados em que se clarificassem as situações, à luz dos princípios liberais. 

 

   O que pensava a classe dirigente francesa? Alexis de Tocqueville dá-nos dela uma 

análise subtil e certeira: “ Vejo, entre nós, homens que deixaram de acreditar no 



cristianismo sem se ligarem a nenhuma religião. Vejo outros que ficaram parados na 

dúvida e já fingem não acreditar. Mais longe, encontro cristãos que ainda acreditam e não 

ousam dizê-lo. Entre estes mornos amigos ou estes ardentes adversários, descubro 

finalmente um pequeno número de fieis prontos a enfrentar ´todos os obstáculos e a 

desprezar todos os perigos pela sua crença… Levados por este mesmo esforço, não 

sabem, com precisão onde devem parar. Como viram que na sua pátria o primeiro uso 

que o homem fez da independência foi atacar a religião, temem os seus contemporâneos e 

afastam-se, com terror, da liberdade que estes procuram. Como a incredulidade lhes 

parece coisa nova, envolvem no mesmo ódio tudo o que é novo”. 

 

   É esta a gente a quem Lamennais, Montalembert e Lacordaire lançam os gritos do 

“L’Avenir” que, se entusiasmam a muitos, lhe despertam também inúmeros inimigos. 

Sobretudo é de salientar o artigo de Lacordaire “Aos Bispos da França”, em que este 

tenta mover os Bispos franceses contra a sua nomeação pelo Estado e subsequente 

financiamento do Episcopado e do clero que assim os mantém sob tutela. O artigo é de tal 

violência que, não agradando nem ao Estado nem aos Bispos, no fundo, acomodados com 

a sua situação, L”Avenir” é imediatamente confiscado pela polícia. No dia seguinte o 

mesmo acontece com um artigo de Lamennais “A opressão dos católicos”. 

 

   Na conjuntura social e política do tempo, não faltam motivos para o “L’Avenir” 

intervir, sempre com ruido e espalhafato, mas com razão. Lacordaire, quando escreve, 

baseia-se sempre na lei fundamental, que é o direito à liberdade, para combater as leis 

extraordinárias e injustas. Mas não é só escrever. É preciso também agir. A discussão 

sobre a liberdade de ensino acompanham-na eles, Lacordaire e Montalambert, com uma 

acção concreta. Num gesto provocatório, fundam, num apartamento, uma escola livre, 

com grande propaganda no jornal e discursos inflamados na inauguração. A polícia 

fecha-a imediatamente e os dois vão a tribunal por desrespeito pelas leis do Estado. 

Entretanto, morre o conde de Montalembert que era Par do Reino e o filho herda o 

Pariato. Assim, só pode ser julgado pela Câmara dos Pares o que dá a este acontecimento 

ainda mais realce. Lacordaire reinscreve-se no foro e faz a sua própria defesa com um 

discurso memorável. “L’Avenir” é condenado a uma multa que é rapidamente paga 

através de um peditório-relâmpago, lançado por Lacordaire entre os assinantes e amigos 

do jornal.              

 

   Como se sabe, as Concordatas de 1801 e 1817 não modificaram em nada a situação das 

Ordens religiosas em França que, desde 1792, estavam banidas do território. Só eram 

admitidas as congregações caritativas ou de ensino. Algumas tentativas para a sua 

restauração geravam muitos conflitos. No âmbito do “L’Avenir” instituiu-se a “Agência 

para a defesa da liberdade religiosa” que se propunha acudir por todos os meios, mesmo 

judiciais, a qualquer associação religiosa que se sentisse lesada nos seus direitos 

fundamentais. Isso aconteceu, por exemplo, com os trapistas da abadia de Mellerey. Os 

trapistas tinham sido tolerados por Napoleão desde que se estabelecessem em locais por 

ele marcados. Mas estes monges de Mellerey, suspeitos de conspiração, foram 

incomodados pela polícia, pelo exército e pelos tribunais. A Agência e o 

“L’Avenir”acorreram logo, dando ao caso repercussões sociais e políticas importantes. A 

argumentação da defesa centrava-se, como de costume, na lei geral do direito à liberdade 



e não nas leis particulares, ocasionais e arbitrárias. É uma defesa laica que deve tudo à 

formação e prática jurídica do advogado Lacordaire. Os trapistas acabaram por ser 

expulsos mas já o “L’Avenir” tinha sido suspenso pelo próprio Lamennais.       

 

   Todos estes acontecimentos e sobretudo as defesas jurídicas de Lacordaire são 

publicados em pequenos folhetos, em milhares de exemplares, e espalhados por toda a 

França, o que, com a acção conjunta do jornal, mantêm a opinião pública bem informada, 

como é do gosto de Lacordaire. Sempre pensou que essa publicidade seria a força deles 

mas ela é também ninho de complicações…   

 

   A animosidade que aquele grupo e a sua acção suscitavam não era suficientemente 

contrabalançada pelo entusiasmo de muitos outros e por isso a sua posição tornava-se 

insustentável. Lacordaire convenceu Lamennais e Montalembert a irem os três a Roma 

apresentar ao Papa as suas teses e obter dele aprovação. E no último número do 

“L’Avenir” anunciam pomposamente aquela embaixada. Enfatuamento? Suficiência? 

Ingenuidade? Estariam eles mesmo convencidos de que o Papa os apoiaria contra o 

Governo, contra grande parte da opinião pública, contra os próprios Bispos? 

 

   O Arcebispo, Mons. Quélen, tinha-os prevenido quando os recebeu antes da partida 

para Roma. “Se tivessem tencionado ir a Roma sem barulho, para se esclarecerem sobre o 

valor das vossas doutrinas, a coisa seria simples e sem inconvenientes; mas anunciaram 

solenemente a vossa viagem e a vossa intenção; e agora estão numa situação 

deplorável…”  

 

   Ficaram de facto numa situação deplorável. O Papa, Gregório XVI, recebeu-os com 

muita simpatia e prometeu-lhes uma resposta. Passaram meses e quando a resposta 

chegou era a Encíclica “Mirari vos”, em que, entre outras, eram condenadas teses 

defendidas pelo “L’Avenir”, como a separação da Igreja e do Estado e a liberdade de 

imprensa. Lacordaire e Montalembert aceitaram a Encíclica mas Lamennais saiu da 

Igreja. Estamos em 1833. Lacordaire tem 32 anos. 

 

   O Arcebispo escondeu-o de novo na Visitação mas o golpe fora muito profundo e 

Lacordaire sentiu-se muito isolado. Montalembert levou-o a casa de Mme Swetchine, 

uma aristocrata russa, de S. Petersburgo, que se tinha convertido ao catolicismo pela 

influência de Joseph de Maistre. Recebia na sua casa os jovens católicos mais 

empenhados: Frédéric Ozanam, futuro fundador das Conferências de S. Vicente de Paulo, 

Armand de Melun, que se encontra em todas as obras de caridade e que irá fundar a 

Société Saint-Joseph de apoio aos operários, o conde de Falloux, o político defensor da 

liberdade de ensino, e Prosper Guéranger que tinha acabado de comprar a abadia de 

Solesmes para aí restabelecer a Ordem de S. Bento. Um círculo de amigos que o irão 

acompanhar com compreensão e apoio.”Procuro com bastante ansiedade o que Deus quer 

de mim”. 

 

   Quando volta a pensar em ir para os Estados Unidos, dá-se o acontecimento que lhe iria 

mudar a vida, apontando-lhe outra direcção. Ozanam e outros jovens católicos pediram 

ao Arcebispo que organizasse, em Notre-Dame, conferências de instrução religiosa, pois 



entre a juventude era muito grande a necessidade e o desejo de um aprofundamento da fé. 

Quando o Arcebispo iniciou ele próprio as conferências, sendo depois seguido por outros 

oradores, a iniciativa nunca conseguia juntar muita gente. Um mês antes, tinha sido 

ultrapassada pelo director do colégio Stanislas que, animado por ideia semelhante, 

convidara Lacordaire a falar aos alunos, todos os domingos, durante três meses. O êxito 

fora enorme, extravasou os muros do colégio e estava a esvaziar Notre-Dame. Logo na 

quinta conferência, os alunos mais novos tiveram de ceder o lugar ao muito público que 

de fora acorria à pequena capela. Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo e, 

naturalmente, Ozanam e os seus amigos encontravam-se entre os devotos e os curiosos 

que iam ouvir o fenómeno. 

 

   Era, de facto, um fenómeno. A capacidade que Lacordaire demonstrava para, com a sua 

palavra veemente e brilhante, prender a atenção de um auditório tinha qualquer coisa de 

genial. A história é injusta para com os oradores. Deles só conhecemos o testemunho que 

os seus ouvintes nos deixaram. Os textos nada comunicam desse momento único em que 

se estabelece a relação misteriosa entre o orador e o seu público, vibrando em uníssono. 

 

   O fogoso jornalista do “L’Avenir” descobria agora que muito mais do que o estrépido 

de artigos tonitruantes era seu dom especial falar para um público. Era um prègador 

excepcional. Estava traçado o seu destino. 

 

   Mas o caso do “L’Avenir” não estava ainda terminado. Lamennais, num gesto de 

revolta e de rancor, publica “Paroles d’un croyant” a que Lacordaire responde com 

“Considerations sur le système philosophique de M.de Lamennais” em que torna mais 

uma vez assente, evidente a sua ruptura irrevogável com o eminente escritor. Para que 

não ficassem dúvidas. Mas as dúvidas permaneceram, agarradas como lapas. Apesar de 

todos os protestos de fidelidade ao Papa e dos grandes serviços posteriormente prestados 

à Igreja, a aventura do “L’Avenir” marcava-o como um ferrete, deixando sempre a pairar 

sobre o seu nome a dúvida e a desconfiança. Até porque o estilo ardente e lutador, que 

era do seu feitio, mais se acentuava com a oralidade. Era a mesma pessoa, no fundo. Em 

1840, já dominicano, quando uma vez pregou, na Igreja de S. Luis dos Franceses em 

Roma, num Domingo de Páscoa, fez dizer a um diplomata alemão à saida: “ Isto não é 

pregar a Ressurreição mas a insurreicão!” É da mesma época o retrato que o pintor 

Chassériau dele nos deixou. A intensidade da expressão e do olhar, a um tempo “doce e 

furioso”, deixa adivinhar o que seria o poder persuasivo, quase encantatório, do seu 

discurso.         

     

   É evidente que, no ano seguinte, quando foi pedir licença ao Arcebispo para continuar 

as conferências no colégio Stanislas, foi-lhe oferecido o púlpito de Notre-Dame. Mons. 

Quélen era um tradicionalista, muito longe das ideias de Lacordaire, mas reconhecia-lhe 

o talento e não falhou uma conferência, sempre sentado na primeira fila. O êxito de 

Stanislas repetiu-se em Notre-Dame com maiores proporções ainda, sem nunca 

esmorecer durante todo o tempo que aí pregou, na Quaresma de 1835 e depois na de 

1836. Em cada Domingo a Catedral enchia-se e o nome do pregador tornou-se célebre. 

Durante a semana estava disposto a receber quem o quisesse procurar, numa 

evangelização directa de pessoa a pessoa. 



 

   De repente, apesar da glória e do renome, numa daquelas decisões súbitas que lhe eram 

características, na última conferência, Lacordaire despede-se do seu auditório. Entra de 

novo numa fase de silêncio e de estudo. A mãe tinha morrido e ele segue para Roma, 

onde se instala por tempo indeterminado, para estudar teologia. ( Maio 1836 ) 

 

   Confrontado com o grande talento que Deus lhe dera, anseia fazê-lo valer em algo de 

importante para a Igreja mas não sabe ainda o quê. 

 

   Gregório XVI recebe-o efusivamente. Lembra-se dele e dos seus companheiros do 

“L’Avenir”. Lacordaire traz uma carta do seu Arcebispo para o Secretário de Estado, o 

Cardeal Lambruschini. Os jesuitas acolhem-no com apreço no Gesú. Tudo está bem, sem 

núvens. Habituado a ter não só admiradores mas também detractores, a não ser só 

elogiado e admirado mas invejado, caluniado, maltratado, ali em Roma não sente 

hostilidade em ninguém, nem há ninguém a apontar-lhe o dedo, descobrindo-lhe erros e 

heresias. Convive com os franceses residentes em Roma, o embaixador, a princesa 

Borghese, o irmão do conde de Falloux, padre, que está a estudar e virá a ser Cardeal. 

Apresenta e oferece ao Papa o primeiro livro de Montalembert, “Santa Isabel da 

Hungria”. O tempo vai passando e curando. É-lhe oferecida a capelania de S.Luis dos 

Franceses que lhe daria possibilidades financeiras para ficar em Roma o tempo que 

quisesse mas ele recusa-a. Já antes tinha recusado o convite dos Bispos belgas para 

ensinar História do Direito, na recém ressuscitada Universidade de Lovaina. Só aceita 

cátedras para pregar Jesus Cristo.”Daqui em diante não posso aspirar senão a conhecer 

melhor e a melhor servir Jesus Cristo na posição que me deu a sua providência”.                          

 

   Havia já tempo que os seus amigos lhe apontavam a vida religiosa como mais adequada 

à sua maneira de ser mas Lacordaire sempre negou ter vocação religiosa. Aliás, acha-se 

velho de mais para mudar de rumo. Mme Swetchine, clarividente e perspicaz, disse-lhe: “ 

Faça o que fizer, terá sempre necessidade de discípulos, submetidos à sua influência 

imediata, confiados a si pela autoridade suprema ou então uma família de irmãos e à 

cabeça um pai comum a todos.” 

 

   Encontrava-se frequentemente com o seu amigo Dom Guéranger que estava em Roma 

afim de obter aprovação para a sua comunidade de Solesmes e ser nomeado Abade. 

Assegurava-se assim a restauração dos beneditinos, dando seguimento à renovação 

litúrgica a que já se dedicavam. Que contactos terá tido Lacordaire para além da amizade 

e apoio de Dom Guéranger? Vivia perto do convento da Minerva e o amigo tinha-lhe de 

lá trazido as Constituições Dominicanas que ele percorreu rapidamente. ”Não há nada 

aqui que eu não possa fazer”. Nelas encontra a liberdade, a democracia, a dispensa e o 

cometimento essencial à pregação. Lacordaire não é muito explícito sobre a sua escolha 

da Ordem de S. Domingos e é fácil demais ligá-la à descoberta da sua vocação de 

pregador…    

 

   O restabelecimento da Ordem em França era um desafio incalculável, o que, para o 

feitio destemido, temerário, inocentemente optimista de Lacordaire, podia ser um desafio 

aliciante e até irresistível. A Ordem religiosa mais odiada e caluniada eram, certamente, 



os jesuítas, apesar – ou talvez por isso! – dos seus inacreditáveis feitos missionários. Mas 

a Companhia de Jesus, mal fora ressuscitada pelo Papa, já aparecia por todo o lado, até 

em França. Não precisava dele. A outra Ordem detestada eram os dominicanos, os 

tenebrosos e intolerantes inquisidores. Naquela época estavam de rastos. Expulsos de 

França com a Revolução, varridos recentemente de Espanha e Portugal, arrastavam na 

Itália a sua decadência , com frémitos de reforma, aqui e ali, sacudindo conventos 

despovoados. É certo que estava ressurgindo na Inglaterra e germinando nos Estados 

Unidos mas era uma Ordem quase desaparecida. Reerguê-la no ambiente hostil da França 

era uma tarefa ciclópica.       

 

   Quando comunicou aos seus amigos a extravagante decisão, se alguns ficaram 

entusiasmados, como Dom Guéranger, outros mostraram-se alarmados como Mme 

Swetchine que lhe não achava “estofo de fundador”. Temiam pelo amigo, achando que 

uma empresa tão arriscada estaria votada ao fracasso. Mas, tomada a decisão, Lacordaire 

não iria voltar atrás. As decisões súbitas na sua vida aceitava-as como acenos da 

Providência e eram por isso irrecusáveis. Por outro lado, alguns Bispos pediam-lhe 

insistentemente que viesse pregar às suas dioceses, o que lhe dava a ilusão libertadora de 

que já não desconfiavam dele. Aquela estadia em Roma acalmara o ambiente e as contas 

com o passado pareciam feitas. 

 

   Depois de um retiro nos jesuítas, Lacordaire volta para França, directamente por Metz, 

onde aceitara do Bispo a incumbência de aí pregar no Advento.As conferências foram 

muito apreciadas como de costume. Entretanto, Lamennais não se calara ainda nos seus 

ataques à Igreja. Com o livro “Affaires de Rome”, torna pública a sua versão da triste 

embaixada a Roma, em 1831, dos três jornalistas do “L’Avenir”, “peregrinos de Deus e 

da liberdade”. Nesse texto profetiza o fim do Papado, numa renúncia clara à Igreja, 

aderindo a um futuro cristianismo, não interpretado por Roma mas pela raça humana. 

Lacordaire tinha escrito uma resposta imediata mas, a pedido do Arcebispo, adiara a sua 

publicação para não dar publicidade ao outro livro. Desta feita vai publicá-la, passado um 

ano, depois de lhe ter retirado as referências a Lamennais. É a “Lettre sur le Saint-

Siége”(1837). 

 

   Encerrado assim esse capítulo do seu passado, agora abria-se diante dele o caminho 

difícil do restabelecimento da Ordem de S. Domingos, em França. “Creio que este acto é 

o desfecho da minha vida, o resultado de tudo o que Deus tinha feito anteriormente por 

mim, o segredo das suas graças, das minhas provações e das minhas experiências. Sou 

como um homem que adquiriu crédito e que o pode aplicar em algo de útil e generoso”. 

 

   No Verão de 1838, antes de partir para Roma, acolhe-se algum tempo, em Solesmes, 

junto do seu amigo Dom Guéranger, e depois segue para Itália onde, hóspede da Princesa 

Borghese, congemina como há-de proceder. Parece-lhe que seria melhor começar pela 

Cúria e marcar audiências. Não há problema nenhum. Depois procura o sub-prior da 

Minerva que é assistente do Mestre Geral. O Padre Lamarche, que é belga, fica 

entusiasmado com aquele pedido tão grato e inesperado. Leva-o ao Mestre geral, o 

italiano Angelico Domenico Angarani, não sem antes ter informado este de quem era 

realmente aquele padre francês e ao que vinha. O Mestre Geral dá-lhe plena aprovação.  



 

   Lacordaire está eufórico. Já vê tudo resolvido em três dias… “Quer por força” que tudo 

esteja resolvido em três dias e não resiste, antes de ter certezas, a enviar para o jornal 

católico “L”Univers” uma notícia, anunciando que o padre Lacordaire está em Roma 

onde se ocupa com o restabelecimento da Ordem de S. Domingos em França. Que não 

encontrou nenhuma dificuldade da parte da autoridade pontifical nem da parte dos 

Dominicanos mas antes aceitação universal. Que tenciona voltar de pressa para reunir 

homens de fé generosa que queiram ingressar com ele no noviciado. 

 

   Esta imprudente notícia, publicada em grandes parangonas na primeira página do 

jornal, provocou variadas reacções de contentamento, receio, contrariedade, censura. 

Dom Guéranger rejubilou mas outros amigos, como Mme Swetchine, ficaram chocados 

com tanta publicidade a um empreendimento tão arriscado que deveria ser levado a cabo 

com a maior discreção, quase em segredo. Lacordaire explica que toda a gente já sabia e 

que era melhor ser ele a dizer o que se passava do que se sujeitar a conjecturas caluniosas 

sobre o que estaria o padre Lacordaire a fazer em Roma. Esta notícia, no entanto, alertou 

o Governo e de facto começaram secretas movimentações políticas. 

 

   Quando Lacordaire finalmente falou com os dois cardeais da Cúria, Lambruschini, 

Secretário de Estado, e Sala, Prefeito dos Bispos e dos religiosos, não podia imaginar o 

que por detrás deles já se estava a enovelar, com intrigas a surgirem entre eles, o 

representante do governo francês, indignado com aquela ilegalidade, o habilidoso inter-

núncio em Paris, alguns Bispos franceses, cheios de dúvidas e receios em relação a 

iniciativas duvidosas daquele antigo partidário de Lamennais, o Mestre Geral da Ordem, 

deslizando por entre as hostes, ora sugerindo adiamentos ora avanços, a princesa 

Borghese deitando água na fervura, e até o Geral dos jesuítas, que, com o Padre 

Lamarche que navegava impávido sobre tudo isto, é dos que mantêm Lacordaire na 

esperança. 

 

   Munido de um belo pergaminho que lhe deu o Mestre Geral e que contém o 

reconhecimento oficial da próxima restauração da Ordem no seu país de origem, 

Lacordaire voltou para França, deixando para trás que se desenvencilhassem na batalha 

dos comunicados e contra-comunicados secretíssimos. (14 de Setembro de 1838). 

Quando chegou a Paris dois candidatos se apresentaram, chamados pelo anúncio do 

“L’Univers”, o padre Boutaud e o jóvem Hippolyte Réquédat, leigo, amigo de Buchez, o 

socialista que se tinha convertido à fé católica. São recebidos de braços abertos e é 

planeado imediatamente entrarem os três na Ordem na Primavera seguinte. 

 

   Lacordaire, servido e também prejudicado pela fama que alcançou, pois já é uma figura 

de estatura nacional, sente que precisa elucidar a nação francesa sobre as razões desta sua 

decisão, o que o leva a meditar sobre uma brochura que a esclareça. Será a “Mémoire 

pour le rétablissement en France de l’Ordre des Fréres Précheurs”. Neste escrito, dirige-

se ao seu país, pondo assim a opinião pública a seu favor para suplantar as inevitáveis 

oposições de todo o género. Não envereda pela controvérsia da legalidade ou ilegalidade 

do que se intenta fazer, abertamente contra as duas Concordatas de 1801 e de 1817 e a 

Carta de 1830, mas faz, serenamente uma refllexão sobre os valores do estado de vida 



religiosa, tendo em conta a liberdade das pessoas e o direito de associação. Meditando 

sobre o mistério da Igreja, coloca a fé católica no caminho da missão: “Ide, ensinai todas 

as nações”. A primeira estrutura da Igreja é a sua função apostólica. Este ponto de partida 

leva-o até S.Domingos. Depois de considerar o monaquismo ocidental como auxiliar 

ocasional na evangelização, mostra como os Pregadores se dirigem directamente às 

pessoas e dá alguns exemplos de figuras dominicanas. Quando se debruça sobre a 

Inquisição, tenta fazer compreendê-la dentro da mentalidade do tempo mas, sobretudo, 

separá-la de S. Domingos, o mais afável dos homens. 

 

   Quando esta brochura é impressa e posta a circular pelas dioceses, já Lacordaire vai a 

caminho de Roma com os outros dois futuros noviços, ultrapassando, com o seu 

optimismo, todas as cautelas e avisos. No meio da confusão, há uma frase de Gregório 

XVI que foi dita a um enviado do Arcebispo de Paris que lha transmitiu e a que se agarra: 

“Nós sabemos essas coisas e as dificuldades que vai encontrar o padre Lacordaire…Mas 

é um bom padre que todos conhecem e estimam. É preciso deixá-lo fazer o que ele quer e 

depois se verá no que dá.”    

 

   A 5 de Abril de 1839, toma o hábito com os seus dois companheiros no convento da 

Minerva e no dia seguinte segue com eles para o convento de La Quercia, perto de 

Viterbo, onde vão iniciar o noviciado. Um dos noviços, o padre Boutaud, abandona o 

projecto por motivos de saúde e Lacordaire fica só com Réquédat. Mas muito outros 

postulantes se apresentam. São já 28 os pedidos, quando aparece o padre Jandel que fica 

entre os poucos escolhidos. É muito empreendedor e ajuda Lacordaire no encontrar um 

local para o futuro noviciado para França. S. Clemente é adquirido e Piel, um outro 

postulante que é arquitecto, encarrega-se das obras. Lacordaire está a gastar o seu 

património. “Daqui a dois anos não temos um tostão e será o Senhor a ter que nos 

alimentar”. 

 

   É durante o noviciado que Lacordaire escreve, dentro do rigor histórico possível no 

tempo, uma “Vida de S. Domingos” em que, mais uma vez, liberta o Santo de toda a 

responsabilidade da Inquisição. Mme Swetchine recebe o manuscrito e trata da sua 

publicação. A obra tem muita aceitação e terá repetidas edições, em francês e noutras 

linguas. A última edição francesa é de 1989. 

   

   A 12 de Abril de 1840, os dois noviços, Lacordaire e Réquédat, fazem a profissão. 

Tudo afinal fora muito rápido, talvez demasiado rápido porque os obstáculos continuam a 

entravar o caminho, tanto da parte do governo francês como do Episcopado e conjugam-

se para que a Cúria exija aquilo que parecia ser a machadada fatal na frágil planta 

dominicana que acabara de nascer. Não pode haver um noviciado só francês, porque não 

há, em França, nenhuma Província da Ordem nem sequer um único convento 

dominicano. Não pode ser em S.Clemente nem sequer em Santa Sabina. O noviciado terá 

de ser dividido ao meio, indo uma parte para La Quercia e a outra para o convento de 

Bosco, no Piemonte, ambas subtraídas à influência de Lacordaire. A serenidade com que 

Lacordaire, Réquédat e os futuros noviços recebem esta notícia é notável. São catorze 

postulantes e só um desiste. 

     



   Em Setembro morre Réquédat e meses depois, já no ano seguinte, Piel. As provações 

parecem não acabar para os frades franceses. Lacordaire está em Santa Sabina a estudar 

teologia e a preparar as próximas conferências e a preparar-se para a grande luta. Pediu 

ao Arcebispo de Paris, agora Mons Affre, para fazer uma conferência em Notre-Dame. 

Prepara a sua entrada. Volta para Paris e, em Fevereiro de 1841, apresenta-se no púlpito 

de Notre-Dame, envergando o incandescente hábito de S. Domingos que não se via em 

França havia 50 anos. Diante de milhares de pessoas fascinadas ou escandalizadas, 

pronuncia o “Discours sur la vocation de la nation française”. Gosta de fazer o seu efeito 

e o resultado é formidável. 

 

   Depois desta aparição fulgurante, dirige-se para a província donde o chamavam 

insistentemente havia já tempo. Em Bordéus, onde a série de conferências que faz na 

catedral confirma a fama que se acumula à volta do seu nome, pediram-lhe, quase de 

joelhos, que não se apresentasse de hábito. Lacordaire acede a vestir um roquete por 

sobre o hábito, o que, vem mais tarde a saber, constituia um privilégio dado à Ordem 

Dominicana! 

 

   Nesse ano, o Mestre Geral nomeia-o Comissário para a Ordem em França. Mas quando 

chega a Bosco, Lacordaire depara, já não só com problemas exteriores mas com sérios 

confrontos dentro da própria Ordem! O noviço Jandel conseguira enorme ascendente 

sobre os seus irmãos. Todos enveredaram por uma via do cumprimento estrito das 

Constituições nas suas propostas de abstinência total, jejuns, vigílias, ascese, 

obediência… Com a sua boa fé, Lacordaire não percebe que o que se está a passar é 

bastante mais do que a piedade e o empenho dos noviços franceses, reagindo contra o 

laxismo dos conventos italianos. É uma cisão na Ordem. Até ao fim da sua vida, 

Lacordaire encontrará Jandel pela frente, impondo às comunidades a sua maneira de ver a 

vocação dominicana, mais monástica do que pregadora. 

 

   Na pregação seguinte, em Nancy, Lacordaire aceita do jóvem aristocrata Alphonse de 

Saint-Bénard uma casa e um bom terreno. Ao mesmo tempo, a Ordem herda uma 

biblioteca de 12.000 volumes deixada em testamento, por um padre, á congregação 

religiosa com vocação intelectual que primeiro se instalasse na cidade. Um grupo de 

leigos compromete-se a sustentar a casa. Os noviços que estão em Itália professam e 

Lacordaire enche a casa de Nancy onde Jandel fica Superior. Aí instala também o 

noviciado e o jóvem Alphonse de Saint- Bénard entra na Ordem. Finalmente, os 

dominicanos franceses estão enraízados de novo e Lacordaire é nomeado Vigário para a 

Ordem em França. 

 

   Em Novembro de 1843, com o êxito de sempre, prega de novo em Notre-Dame, o que 

fará durante oito anosquase consecutivos, ou na Quaresma ou no Advento. A multidão 

que aguarda para o ouvir é sempre imensa e entusiasta. As autoridades inquietam-se mas 

há amigos em todo o lado para inventar pequenos subterfúgios que evitem investigações. 

Além disso Lacordaire é tão célebre que se temem reacções violentas contra o governo se 

alguém lhe tocar. É melhor contemporizar. 

 



   Em Fevereiro, Março e Abril de 1844, realiza pregações em Grenoble e a aceitação é tal 

que Lacordaire procura uma casa na região. Encontra, em Chalais, uma pequena Cartuxa 

do séc. XIV, abandonada, semi-arruinada e que está à venda. É uma propriedade de 43 

hectares, com vacas e agricultura, o que poderá sustentar a casa. O local é lindíssimo. 

Será o novo noviciado com Jandel a dirigi-lo. Ali virá Lacordaire, muita vez, descansar 

do intenso labor de percorrer o país de lés a lés, pregando sem cessar. Precisa 

urgentemente de fundos para acudir às despesas crescentes da Ordem e é pregando ou 

escrevendo que os consegue. Também confia nos dons dos seus amigos e admiradores e 

já na colaboração dos outros frades. Embora relutante, condescende em escrever as suas 

conferências de Notre-Dame. Ele é sobretudo um genial improvisador e, embora as tenha 

preparado com antecedência, é na intuição do momento, frente á reacção dos ouvintes, 

que encontra a sua melhor inspiração. Recorre às transcrições dos jornais e à sua 

memória para recompor o que disse mas não é decidamente a mesma coisa. No entanto, 

as conferências de Notre- Dame são um êxito editorial, com edições constantes até 1926. 

 

   E a pregação continua. Em 1845 está em Lyon. “Nunca tive um êxito tão completo”. 

Estrasburgo, em 1846. Nas cidades em que prega, procura também erigir Fraternidades 

da Ordem Terceira, de padres, de leigos, homens e mulheres. Algumas virão a ser-lhe de 

grande auxílio. Em 1846 dirige-se a Roma para cumprimentar o novo Mestre Geral e o 

Papa que acaba de ser eleito e que toda a cidade saúda alegremente, como o Papa liberal, 

finalmente. É Pio IX. De volta a França passa por Liège, onde prega na Quaresma, depois 

Toulon, Marselha onde a sua acção lhe ganha toda a cidade.  

 

   Acontece a revolução de 1848 para a implantação da II República. Como não há 

perseguições anti-religiosas como tinha acontecido em 1830, Lacordaire fica logo 

entusiasmado e, incorrigível jornalista, lança com Ozanam um novo jornal, “L’Ère 

nouvelle”, que é muito bem acolhido pela gente nova. Montalembert, porém, escaldado 

com revoluções e democracia, ataca o jornal e com ele Lacordaire, em violentos artigos 

publicados no “L’Ami de la religion”. Lacordaire fica muito magoado. É verdade que o 

jornal se torna muito radical e socialista, deixa de ter apoio e desaparece. Entretanto, 

Lacordaire é eleito deputado pelo círculo de Marselha e entra na Assembleia, de hábito, 

indo ocupar o último lugar, no topo da esquerda, o que levanta protestos surdos e 

raivosos. Lamennais está presente mas não se falam. O espectáculo da democracia em 

acção desgosta o ingénuo Lacordaire que acaba por abandonar a Assembleia ao fim de 

quinze dias. 

 

   Vai para a Borgonha natal onde um elevado donativo anónimo lhe permite comprar 

outra casa, em Flavigny, de que o obediente Jandel será Superior. Em 1849, o novo 

Arcebispo de Paris, Mons. Sigbour, oferece-lhe parte do antigo convento dos Carmelitas, 

por dez anos, sob a condição de manter o culto na Igreja e de os frades ajudarem nas 

funções apostólicas da diocese. Lacordaire fica muito contente. Já tem frades suficientes 

para abrir as casas de que a Ordem necessita no seu crescimento tão rápido e Paris dará 

muitas oportunidades de evangelização. De 1840 a 1854 professaram em França 80 

frades dominicanos. É de novo Jandel quem fica Prior da casa parisiense. Começa 

aparecer como figura imprescindível na Província que é erigida em 1850, pois a Ordem já 

tem casas bastantes em França. Lacordaire é o primeiro Provincial.  



 

   Mas 1848 não significou revolução só para a França mas também para outros países 

europeus, como a Itália, onde as ideias liberais estavam fazendo ferver o país que queria 

ver-se livre da ocupação austríaca. Pio IX, embora simpatizasse com a causa italiana, não 

aceitaria ter papel activo contra a Áustria, porque isso era incompatível com a sua missão 

religiosa. E a sua posição em relação aos Estados Pontifícios era determinante. Não 

aceitaria um regime constitucional moderno. Mas, com a queda de Luis Filipe em França, 

os italianos animaram-se, revoltaram-se e, com Mazzini à frente, foi proclamada a 

república em Roma. O Papa fugiu para Gaeta, no reino de Nápoles. Foi uma grande 

comoção na Europa e, apoiado pela diplomacia europeia, um corpo expedicionário 

francês restabeleceu Pio IX no trono. Tinha começado a longa luta do Papado para 

conservar o seu poder temporal que lhe permitia a independência necessária ao seu papel 

de pastor universal e não estar sujeito a ser dominado por qualquer potência. Este difícil 

problema iria dividir ferozmente os católicos e os políticos, entre si e uns contra os 

outros, durante muitos anos.  

 

   Entretanto, em 1850, o Capítulo Geral da Ordem dominicana que estava reunido, em 

Roma, para eleger o Mestre Geral, foi disssolvido pelo Papa. Eram quase só italianos e o 

eleito seria italiano. Pio IX achou que teria de ser ele a escolher fóra da Itália para dar 

algum impulso à Ordem, fazendo-a sair da estagnação em que se encontrava. Voltou os 

olhos para a florescente e recente Província francesa mas não podia, de modo nenhum, 

escolher o liberal Lacordaire, por mais famoso que fosse e por mais relevantes os seus 

serviços à Igreja. Traumatizado pelos recentes acontecimentos políticos, o Papa escolheu 

o obediente e cumpridor Jandel e nomeou-o Vigário Geral da Ordem. Um mês depois de 

ter sido nomeado Provincial, Lacordaire tem agora Jandel, “a cruz da minha vida” como 

uma vez lhe chamou, como seu Superior. 

 

   O prestígio de Lacordaire continua muito grande, por toda a França, mas de pouco lhe 

serve nesta conjuntura interna à Ordem. A animosidade, a rivalidade, a luta surda entre as 

duas facções Lacordaire-Jandel, levava agora importante guinada a favor de Jandel. 

Lacordaire sempre fizera o possível para manter a paz entre as várias comunidades, 

aceitando sempre o que, democraticamente, se ia escolhendo mas os frades, que o 

preferiam a ele e às sua ideias à visão ascético-monástica de Jandel, mantinham a 

Província num estado de descontentamento permanente.   

 

   Toda a agitação social provocada pelo levantamento de 1848, com as ideias socialistas 

emergindo à luz do dia, assustou muita gente, os católicos para quem  revolução era 

sinónimo de perseguição, os outros porque o socialismo ameaçava as bases da sociedade. 

Esta quase unanimidade iria facilitar a vida a Luis Bonaparte que, num golpe de estado, 

em 1851, tomou o poder e se fez proclamar Imperador Napoleão III. Todos os políticos 

estão de acordo em conceder privilégios à Igreja, até porque os católicos aderiram em 

massa ao novo monarca, incluindo Montalembert que viu assim consumada a sua ruptura 

com Lacordaire, já anunciada desde os tempos do efémero jornal “L’Ère Nouvelle”. Este 

sentiu-se ofendido nos seus sentimentos democráticos e cessa, dali em diante, toda a 

actividade ou interferência política. Realiza a sua última conferência em Notre-Dame a 



22 de Abril de 1851 e abandona um púlpito que brilhantemente servira e o tornara 

famoso. Coartadas as liberdades políticas, resolve retirar-se. “Eu sou uma liberdade…” 

 

   É também em 1851, em Dezembro, a última vez que prega numa igreja parisiense, em 

Saint-Roch : “A grandeza de carácter-dever do cristão”. A curiosidade e a ansiedade são 

imensas, crescendo na multidão que acudiu em massa, esperando uma condenação do 

poder “despótico”. Lacordaire lembra aos jovens que não se devem acomodar mas que 

honrem a Igreja com sentimentos generosos, para que ela seja mais desprendida, mais 

firme, mais heroica. Esta crítica doutrinal resulta “da exposição fiel das leis e do espírito 

do Evangelho, tomando o uso da liberdade que convém a um ministro de Deus e usá-la-ei 

enquanto a Igreja, pelos seus Bispos não me julgarem indigno de transmitir aos homens a 

verdade e a virtude”. 

 

   Em 1852 visita, em Inglaterra, três conventos e um colégio. Regressado a França toma 

conta do colégio de Oullins, assumindo a sua paixão pelo ensino. Com as leis Falloux 

aprovadas pelo governo, era concedida a liberdade de ensino a nível do secundário e 

assim já era possível abrir escolas católicas. O ensino universitário continuava a pertencer 

exclusivamente ao Estado. O colégio de Oullins sustentava-se por si, com as matrículas 

dos alunos e Lacordaire instituiu a “ Ordem Terceira para o ensino” afim de ter 

professores, padres e leigos, devotados e competentes. 

 

   Como não tem uma política de implantação bem definida, as casas são assim 

implantadas ao acaso de doacções ou cedências de propriedades. Uma pregação muito 

fervorosa em Toulouse dá-lhe uma casa na cidade, facto que o emocionou. Está na terra 

de S. Domingos (1853). No ano seguinte, é eleito um novo Provincial, o padre Danzas, 

que pertence à facção de estrita observância, comandada pelo convento de Lyon. 

Lacordaire é obediente e não levanta problemas. Dedica-se ao ensino, fixando residência 

no antigo colégio real de Sorèze que lhe fora confiado por trinta anos. 

 

   Quem resiste ao padre Danzas, para defender o ideal dominicano de Lacordaire, é a 

Ordem Terceira de Marselha que se opõe tenazmente ao Provincial que aí quer fundar um 

convento de estrita observância. Mas sem apoio, a fundação é impossível. Danzas 

pretendia com esse convento e o de Lyon criar uma segunda Província, toda impregnada 

do espírito de Jandel. Seria a divisão oficial da Ordem que é evitada à justa quando, em 

1858, Lacordaire é eleito Provincial. Voltando às pregações, em Janeiro do ano seguinte, 

vai pregar à sua terra natal, Dijon, onde, no meio do entusiasmo geral, funda mais uma 

casa. 

 

   Finalmente, em 1859, realiza um dos seus sonhos e compra o antigo convento 

dominicano de Saint-Maximin, que comporta também o ermitério de La Sainte-Baume, 

dedicado a Santa Maria Madalena. Além das subscrições públicas, o financiamento desta 

compra repousa sobre a biografia da Santa que Lacordaire escreve, apoiando-se na 

secular devoção popular. O livro foi um êxito enorme, esgotando-se sempre, em edições 

sucessivas até 1984. 

 



   Ao contrário do que se possa pensar, Lacordaire não era nem estouvado, nem laxista. 

Nunca escondia aos candidatos as exigências da vida dominicana mas as severas e 

horripilantes disciplinas e humilhações que a si se impunha nunca as exigia a ninguém. 

Não deixa de achar imprescindível a existência de regras a que é preciso obedecer. “Não 

há nenhuma Ordem religiosa que exija tantas virtudes como a nossa, porque é ao mesmo 

tempo monástica e apostólica e reune por consequência dificuldades de natureza muito 

diferente”. Nunca escondeu as dificuldades inerentes a toda a vida comunitária, a 

separação do mundo, a monotonia dos exercícios, a incompatibilidade de feitios e a 

obediência a “superiores desagradáveis que nos calham em sorte”. Tem a noção do seu 

carisma pessoal e não cede a quem tente cortar a boa influência que por ele poderá 

exercer, nem que seja o Superior Jandel a quem, no entanto sempre procurou obedecer 

com humildade. 

 

   De 1860 data o seu último grande discurso público, que profere na sua recepção na 

Academia Francesa para onde fora eleito, para a cadeira de Tocqueville. Nem de 

propósito. Lacordaire admira-o e faz dele um belo retrato. “Chateaubriand, O’Connell, 

Frédéric Ozanam, Tocqueville eis, na geração que acaba, os nossos condutores.” 

 

   Lacordaire foi um grande correspondente. O número de cartas até hoje encontrado 

ultrapassa as 7.600, para 900 destinatários. A alguns dos seus mais intimos 

correspondentes como Montalembert ou Mme Swetchine ou às várias baronesas e 

condessas dos seus conhecimentos ou ainda aos seus irmãos na Ordem, num estilo muito 

simples, sem pretensões literárias, confia os seus sonhos, as suas esperanças, as suas 

decepções, numa letra muito certinha, sempre igual, calma e exacta. A amizade, a afeição 

e por vezes a cólera, angústia, confidências, conselhos, por elas passa ele todo e é 

absolutamente fascinante. Segundo dizia Mme Swetchine: “Só pelas cartas é que o vão 

conhecer”. 

 

   Em 1858, encontra no comboio, por acaso, o seu velho amigo Montalembert e fazem as 

pazes. Quando adoece gravemente, Montalembert vai vê-lo a Sorèze e pede-lhe que dite 

as suas memórias a que ele acede. É o seu último escrito em que conta a sua vida e o 

restabelecimento da Ordem dominicana em França, omitindo o último capítulo para não 

falar dos problemas com Jandel. Depois da morte do seu amigo, em Novembro de 1861, 

Montalembert publica o manuscrito sob o título “Testament du Père Lacordaire”. 

 

   Quando Lacordaire morre, o rapazinho, que virá a ser o padre Lagrange, tem catorze 

anos. Provavelmente terá conhecido, pelo menos pela fama ou pelos escritos, a grande 

figura dominicana do século. Todas as vidas deixam marcas, no espaço dos homens e no 

tempo da história, umas vezes marca leve, desconhecida, indecifrável, outras vezes 

marcas muito fortes, danosas ou incómodas, entusiásticas ou benéficas. Muitas outras 

legam ao mundo posteridades várias e de vário valor. Lacordaire foi uma dessas vidas 

marcantes, no seu tempo e no seu espaço e os dominicanos franceses, a posteridade que 

nos legou, continuaram e continuam actuantes. 

 

   Vale a pena evocar alguns desses nomes que foram muito importantes para a Igreja em 

França e para o mundo em geral. Já foi chamado o padre Lagrange que obviamente e até 



cronologicamente vem em primeiro lugar, homem de ciência e de cultura. E um 

santo.Com ele se evoca, evidentemente, a importância fundamental da “École Biblique de 

Jerusalém” e a sua Bíblia. No virar do século XIX, temos Sertillanges e Garrigou-

Lagrange, os neo-tomistas de Jacques Maritain e dos seus amigos, entre eles, esse 

encantador Jean de Menasce, sábio e santo. Evoque-se o padre Mandonnet, aquele que 

vai afeiçoar a escola de teologia do Saulchoir, donde sairão Chenu e Congar, peritos 

imprescindíveis do II Concílio do Vaticano. Lembrar o padre Congar é evocar os temas 

principais do seu labor teológico em que ainda hoje é mestre incontestado: os leigos, a 

tradição, a eclesiologia, o ecumenismo, o Espírito Santo…. Seguem-se agora os 

historiadores, Festugières, Vicaire, Montagnes… Depois Jacques Loew, dos padres 

operários, o padre Lebret, o padre Couturier, da revista “L’Art Sacré” que tanto 

contribuiu para acabar com o “medievalismo” na expressão artística das coisas religiosas, 

herança pegajosa do romantismo, e para abrir as portas das igrejas à arte moderna. 

Trabalho semelhante é hoje o de André Gouzes, renovando a expressão musical 

religiosa… Já agora as  “Éditions du Cerf”, “Fêtes et Saisons”… Não se consegue 

imaginar a Igreja sem esta gente. O mesmo é dizer, não se consegue imaginar a Igreja 

sem Lacordaire… Faltam dois anos para acontecer o segundo centenário do seu 

nascimento. Era boa altura para todos manifestarmos alguma gratidão à sua memória. 

 

 

      

Teresa Maria Martins de Carvalho 
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