
A INSPIRAÇÃO EDUCATIVA DA CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA 

O NOSSO JEITO DE FAZER 

Jeito de Fazer?* 
É essa maneira de elaborar a massa que 
ao se adicionar umas pitadas de fermento 
dá a  cada pão um gosto singular. 

que é ensinado numa escola sob a Tutela da Congregação de Nossa Senhora não 
difere da escola pública; e nossa maneira de proceder é comparável à vivida em 
outras escolas de orientação católica.  O

Denir o que nos é próprio, não é, pois, nos comparar com as outras nas práticas 
pedagógicas, educativas e pastorais, e sim nos referir à nossa fonte: Pedro Fourier e Alix 
Le Clerc, que deram nascimento a « um jeito de fazer ». 

Trabalhar numa escola sob a Tutela da Congregação de Nossa Senhora, 

é, antes de tudo, ingressar numa história; 
é também viver de uma inspiração; 

e, nalmente, formar comunidade em torno de um projeto educativo. 
Para responder à vocação de cada ser humano. 

1. Entrar numa história 
                   edro Fourier (1565-1640), fundador com Alix Le Clerc (1576-1622) da Congregação Nossa 
                    Senhora, nasceu em  Mirecourt (atual departamento dos Vosges), no Ducado da Lorena, 
independente naqueles tempos. 

Ele fez estudos brilhantes e sólidos no colégio e, a seguir, na universidade em Pont-à-Mousson, fundada 
havia  pouco pelos Jesuítas. Lá ele recebeu uma formação humanista e teológica, durante a qual adquiriu 
uma  profunda vida espiritual e um olhar otimista sobre o ser humano. 
                                      Em 1585, ele ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, 
                                      escolhendo, portanto, uma forma  de vida religiosa que permitia ampla ação 
                                      apostólica e pastoral. 
                                      Em 1597, ele se tornou pároco de Mattaincourt, um grande burgo da região dos Vosges. 
                                      A época em que sua ação evolui era um tempo de profundas mutações sociais, 
                                      intelectuais, políticas e religiosas, um período efervescente de novas ideias. 
                                     A sociedade era profundamente desigual, desigualdade fundada no nascimento mais 
                                    do que na riqueza. O poder era inteiramente patriarcal, tanto na família como no 
                                    Estado: a mulher, assemelhada a uma criança, não tinha lugar na sociedade; ela 
                                    mesma vista como objeto de desconança da Igreja que a considerava como um ser 
                                   fraco e perigoso, tentadora por natureza.  
                                   Essa sociedade estava impregnada de fé, e a religião exercia uma ascendência 
                                   considerável sobre a vida social e os comportamentos, mas acompanhada de muita 
                                   superstição em todas as camadas sociais.  
                                   Enm, uma sociedade marcada pela violência, na expressão dos sentimentos e na 
                                   brutalidade dos costumes: a vida humana tratada sem consideração e os miseráveis 
                                   eram legião. A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), que grassava na época, iria exacerbar 
                                   essas violências e tornar a situação dos pobres ainda mais intolerável. 
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Em 1597, Pedro Fourier se 
tornou pároco de Mattaincourt, 
um grande burgo dos Vosges... 

Primeira escola aberta em Poussay em 1598

Quando Pedro Fourier se tornou pároco de Mattaincourt, a Igreja apenas começava a implementação 
da reforma decidida pelo Concílio de Trento, após um longo período de decadência: ainda havia muitos 
abusos, assim como a  ignorância do clero e dos éis.  
Pedro Fourier teve uma visão lúcida dos defeitos da sociedade e da Igreja do seu tempo e não podia 
aceitar isso.  Ele se dedicou, dentro das suas possibilidades, a lutar contra os abusos e as injustiças da 
sociedade, e ao  mesmo tempo a restabelecer, na sua paróquia e em todos os lugares por onde se estendia 
a sua inuência, uma  autêntica vida cristã. Para Pedro Fourier, de fato, a renovação pastoral tinha de 
ser acompanhada da melhoria da condição social.  Nesse contexto, uma questão o preocupava em especial, 
                                 a da instrução e da educação das crianças, sobretudo das meninas dos meios populares, 
                                 totalmente abandonadas naquela época. Ele estava convencido que a educação cristã e 
                                           a instrução das meninas, ajudando-as « a viver e a bem viver1», poderiam e deveriam 
                                                           conduzir a uma real transformação das famílias e de toda a sociedade. 
                                                                     Ora, em 1597, uma jovem da paróquia de Mattaincourt, Alix Le Clerc, 
                                                                     foi ao encontro de Pedro Fourier para lhe conar o seu desejo de se 
                                                                     entregar a Deus e de « fazer uma casa nova de moças [uma nova 
                                                                     congregação de  religiosas], para praticar nela todo o bem possível2». 
                                                                     Da vontade de renovação social de Pedro e da intuição de Alix nasceu, 
                                                                     em 1597, a Congregação Nossa Senhora, dedicada ao ensino e à 
                                                                             educação de meninas, em escolas abertas para todos e onde se 
                                                                             realizaria a educação cristã e a formação humana. 
                                                                                     Assim, respondendo a uma necessidade prioritária do seu 
                                                                                      tempo, a educação de meninas, a Congregação   passou a 
                                                                                      trabalhar ou começou a se dedicar na promoção da mulher 
                                                                                      em vista de uma transformação da sociedade. 
                                                                                      Em 1598, a primeira escola foi aberta na Lorena. Ela seria 
                                                                       seguida de muitas outras, na França, outros lugares da  Europa e, 
                                                                       mais tarde, em outros continentes. 

escolas abertas 
para todas onde 
se promoverá 
educação  cristã 
e formação humana

2. Viver de uma inspiração 
              m fundador não é tanto um modelo a imitar quanto uma fonte à qual podemos     
r            recorrer para viver, « e bem  viver » hoje. 

Viver da sua inspiração não é nos perguntarmos sobre o que ele teria feito em nosso 
lugar, mas compreender o que o animou, e dar corpo hoje a essa « alma ». Deste modo, 
inscrevemos nossa própria narrativa numa história   que se iniciou há mais de 400 
anos. 
Qual é a visão educativa de Pedro Fourier? 
Educar – fazer crescer – é visar à vocação do ser humano. 
Isso começa pelo aprendizado de uma linguagem, de uma escrita, de uma cultura, até 
que esta se torne uma  competência e, progressivamente, uma orientação prossional, 
tanto quanto um desenvolvimento pessoal, que  lhe permitirão dizer uma palavra – a 
sua palavra – ao mesmo tempo única e dirigida aos outros. 
« As jovens alunas, embora pequenas de idade, não são, no entanto, uma pequena ou 
vil porção da Igreja de  Deus. Desde já, e dentro de poucos anos, [elas] poderão ser 
capazes de fazer grandes bens. Acerca de que é  muito proveitoso, ou melhor muito 
necessário, para o bem delas mesmas, dos seus pais e mães, e das famílias  que elas 
governarão dentro de algum tempo, e da república [da nação], que elas sejam bem 
formadas desde  cedo, e cuidadosamente instruídas no temor a Deus, e cada vez mais, 
se possível, em algumas outras coisas que  possam ajuda-las a viver e a bem viver3» 

U

1Pedro FOURIER, Constituições de 1640, 3aparte, Da Instrução das moças seculares, (abreviado aqui Ims), Preâmbulo, 1. 
2Alix LE CLERC, Relação autobiográca, 15. 
3Pedro FOURIER, ibidem.



... ele vai se dedicar a lutar 
contra os abusos 

e as injustiças da sociedade.

3. Formar comunidade 

a – Ser professor(a) fazendo comunidade 

          educação deve usar os meios que correspondem à sua natureza         
i            interativa: o mestre, a mestra, aprende ao  mesmo  tempo  que o 
      aluno, a aluna. Essa natureza supõe fazer comunidade, por 
princípio,   para crescer juntos.  
Não foi por acaso que Pedro Fourier reuniu as « mestras de escola » em 
congregação religiosa: ele queria conar  o ensino de um grande 
número de jovens alunas « a outras moças bem vivas, [vivendo bem] e 
numerosas, e com  capacidade suciente para desempenhar bem o seu 
papel, e que permaneçam juntas e que não tenham outros  assuntos 
para resolver, que possam distraí-las ou impedi-las7». 
Assim, Alix Le Clerc encontrou quatro companheiras – Gante André, 
Isabeau de Louvroir, Claude Chauvenel,  Jeanne de Louvroir – para 
começar a Congregação e abrir a primeira escola. 

A

4Constituições de 1640, 2aparte, VI, 4. 
5Paule SAGOT, Pierre Fourier, Alix Le Clerc, Spiritualité, Publicação CND, 1998. 
6FOURIER, Lettre aux sœurs de Nancy (Carta às Irmãs de Nancy), 26 de setembro de 1620. 
7Ims, Preâmbulo, 1. « Moça » signica, naquela época, « não casada ». Aqui, as religiosas.

Isso passa pela revelação: Deus nos cona o mundo para que nos tornemos cocriadores, com Ele, da 
sua face de  humanidade. Revelação que está no fundo de uma promessa: « Tu amarás ». 
Pedro Fourier fundou a Congregação Nossa Senhora sobre uma « espiritualidade »: a da Encarnação. 
Esta inspira a regra de vida das Irmãs que poderia se resumir nesta intimação: « Seguir Cristo visível, 
conversando nesse  mundo4», quer dizer, comenta Paule Sagot, « vivendo com os homens e as mulheres 
do seu tempo, do seu país,  quando Ele percorria com seus apóstolos as estradas da Palestina. Segui-Lo 
por onde Ele for, é caminhar com Ele  pelas estradas, expostos(as) à imprevisibilidade do encontro, ao 
inesperado dos acontecimentos5. » 
« Espiritualidade do caminho » que convida a segui-Lo na sua vida pública e arma a vocação 
apostólica da  Congregação Nossa Senhora. 
De maneira signicativa, Pedro Fourier arraigou essa espiritualidade no Evangelho das Bodas de 
Caná, (Jn2, 1-11): primeiro gesto da vida pública de Cristo em São João, e texto fundador da 
Congregação Nossa Senhora através dessa palavra de Maria aos servidores: « Façam 
tudo o que Ele vos disser ». A Congregação começou assim com uma boda, uma festa 
com vinho! Porque o companheirismo com Cristo é uma boda... Até que se realize a 
parábola do festim das bodas do Reino onde a humanidade toda será reunida em 
torno do seu Senhor que a servirá (Lc 12, 37), porque não haverá mais nela 
a recusa de amar.  
A educação é um olhar que vai até aí. 
« Não considerar as pessoas como elas deveriam ser, mas como elas são ou 
podem ser6». Esse olhar toma raízes na palavra de Deus e na sua frequentação 
com familiaridade. É porque gerações de Irmãs de Nossa Senhora  foram 
encontradas, modeladas, habitadas por essa palavra no seu quotidiano que 
elas aos poucos descobriram  e voltaram o seu olhar para todos aqueles (as) 
que encontravam, jovens e adultos(as), « tanto pobres quanto  ricos(as) ». 
Hoje, essa inspiração educativa não é exclusividade das Irmãs. Cada educador(a) é convidado(a) a 
haurir na  fonte de Pedro Fourier e de Alix Le Clerc para redescobrir a sua responsabilidade própria.  

« Seguir o Cristo visível, 
conversando neste mundo » 
                         Pedro Fourier 



Não considerar as pessoas 
como elas devem ser...  

b – Formar uma comunidade que educa  

C

8Na época de Pedro Fourier, a Superiora da comunidade religiosa; hoje, o diretor da escola, 
responsável da comunidade educativa. 9Constituições das Irmãs de Reims, 1673. 
10 Ims, XXII, 3. 
11 Ims, XVI, 30. Aqui a « companheira » designa uma Irmã, uma colega.  
12 Constituições de Sens, 1aparte, IV, 10, e 3aparte, XVIII, 4. 
13 Ims, VI, 1.

entrado na necessidade da criança, o projeto educativo visa a sua instrução, 
quer dizer, na linguagem do século  XVII, sua « construção »: não se trata 
somente de transmitir um saber, mas também de construir uma  personalidade. 
Isso passa por: 

1 – A postura do adulto 

Na relação educativa o adulto tem de fato um lugar de mais experiente do qual 
ele/ela não pode desertar: cada vida tem necessidade de se apoiar em outros 
para se construir. 

A comunidade permite assumir uma presença educativa ao longo do tempo; ela é também o lugar 
real da  comunicação, do discernimento e do estímulo para servir à educação; ela é, enm, a garantia 
d o  p r o j e t o  e d u c a t i v o  c o m  a  p e s s o a  q u e   t e m  a  r e s p o n s a b i l i d a d e   n a l  p o r  e l e 8 . 
Esta tem como principal missão « manter e fazer com que aumente o zelo de ensinar9» e cuidar para 
que os (as) professores (as), educadores (as) sejam « exemplos vivos, os quais as suas pequenas 
discípulas possam a qualquer momento tomar como referência ... para se lembrar e utilizar durante 
toda a sua vida10. »                                                                                . 
                                                                              A comunidade é responsável de escolhê-los (as) em função 
                                                                             do projeto comum e das relações interpessoais que este induz: 
                                                                             «As educadoras sempre se respeitarão e honrarão mutuamente, 
                                                                             cada uma cuidando para não dizer nada e não fazer nada que 
                                                                             possa entristecer a sua companheira ou dar a ocasião de ser 
                                                                             menos estimada11 »; de instruí-las de tal modo que « elas 
                                                                                        busquem o proveito e o avanço das suas alunas » e que « 
                                                                                        ao ver a sua professora agir a criança adquira o saber 
                                                                                        que esta lhe mostra. » 
                                                                                        Partilha de experiências pedagógicas, conferências 
                                                                                        pedagógicas, estágios pedagógicos, são todos partes 
                                                                                       de formações necessárias que a comunidade pode e 
                                                                                       deve garantir, por isso, as educadoras «... tratarão com 
                                                                          frequência nas conferências dos meios  mais adequados para 
                                                                          fazer com que as crianças evoluam... poderão dialogar sobre o 
                                                                         que elas creem poder contribuir mais para a instrução das 
                                                                         crianças12. » 
                                                                         A especicidade do método é evoluir: « As professoras se 
                                                                 servirão dele [do método dado por Fourier] por  provisão 
[provisoriamente] até que elas tenham encontrado um outro que seja notavelmente mais apropriado 
e  mais útil, e bem aprovado por todos os seus mosteiros13. »                                                          . 
Hoje, a comunidade educativa ultrapassa a comunidade religiosa da Congregação: cada educador(a) 
é na  realidade associado(a) à missão da Congregação. 

Que aí haja prazer 
a aprender. 
Que haja sentido 
no que se  aprende. 
Que os ritmos 
sejam respeitados. 
Que o aprendizado 
seja personalizado



... mas como elas são ou podem ser...  

2 – A acolhida do/da aluno/aluna: 

« Quando uma menina se apresentar, que ela venha sozinha sendo crescidinha, ou que a sua mãe 
a acompanhe  (o que seria o mais adequado e o mais desejável), ou bem um outro dos seus 
familiares, a Madre intendente14,  depois de ter pedido a autorização da Madre superiora, vai 
encontrar a menina no locutório, tendo-a ouvido, e  visto, e bem considerado, e observado com 
prudência se não há nesta nenhum desses empecilhos, ou outros  equivalentes, se ela não 
encontra nenhum na menina, se por ventura ela não a conhece, ela lhe perguntará seu  nome, e 
os do seu pai e mãe, o lugar da sua residência como também desta, no caso em que ela não resida  
com eles. 
 Perguntará se está pronta para estudar bem, e ir todos os dias para as aulas nas horas 
ordenadas, e aí ser  modesta, e assim car durante todo o tempo das lições e obedecer em tudo as 
regras da escola. 
 Perguntará também o que esta pretende e deseja aprender. Ela escreverá num grande livro, 
preparado  especialmente para esse efeito, o nome da menina, o nome e o sobrenome do seu pai, 
a idade desta, o lugar da  sua moradia, e o dia e ano do seu ingresso na escola pela primeira vez. 
Ela decidirá em qual das classes deverá coloca-la e avisará a professora, e a enviará para lá na 
próxima aula15. » 

3 – O aprendizado:  

« Quando uma menina se apresentar, que ela venha sozinha sendo crescidinha, ou que a sua 
mãe a acompanhe  (o que seria o mais adequado e o mais desejável), ou bem um outro dos seus 
familiares, a Madre intendente14,  depois de ter pedido a autorização da Madre superiora, vai 
encontrar a menina no locutório, tendo-a ouvido, e  visto, e bem considerado, e observado com 
prudência se não há nesta nenhum desses empecilhos, ou outros  equivalentes, se ela não 
encontra nenhum na menina, se por ventura ela não a conhece, ela lhe perguntará seu  nome, e 
os do seu pai e mãe, 
o lugar da sua residência como também desta, no caso em que 
ela não resida  com eles. 
 Perguntará se está pronta para estudar bem, e ir todos os dias 
para as aulas nas horas ordenadas, e aí ser  modesta, e assim 
car durante todo o tempo das lições e obedecer em tudo as regras 
da escola. 
 Perguntará também o que esta pretende e deseja aprender. Ela 
escreverá num grande livro, preparado  especialmente para 
esse efeito, o nome da menina, o nome e o sobrenome do seu pai, 
a idade desta, o lugar da  sua moradia, e o dia e ano do seu 
ingresso na escola pela primeira vez. 
Ela decidirá em qual das classes deverá coloca-la e avisará a 
professora, e a enviará para lá na próxima aula15. » 

14 A Madre intendente é a diretora do externato, a Madre prefeita é a diretora do internato.  
15 Ims, III, 3. 
16 Fourier  prescreve os dois métodos de aritmética praticados naquele tempo: operações 
formuladas por escrito (cifras) ou calculadas com a ajuda de  chas.  
17 Ims, XXIII, 6. 
18 Usos de Châlons, De l'Instruction (Da Instrução), 37. 
19 Ims, VI, 2. 
20 Ims, VIII, 4.

      « Faça-o crescer » 
                         Alix Le Clerc



Não se trata somente de 
transmitir um saber... 

- Que os locais sejam acolhedores e estéticos: 
  Pedro Fourier dizia que « era necessário ver a pobreza reluzir na casa das Irmãs, mas que na livraria 
[na biblioteca], na sacristia e na enfermaria, não podiam ser demasiado magnícas21. » 
- Que a formação vise: 
1. à valorização da pessoa: 
«Será mantido que elas estejam penteadas, lavadas, e decentemente vestidas; e também haverá grande 
                                                                         cuidado com a limpeza das suas cabeças, das suas roupas, da sua 
                                                                         comida, dos seus quartos, e de tudo o  que é empregado para a sua 
                                                                                             utilização. Esse ponto será especialmente recomendado 
                                                                                                          às mais velhas, no  que delas depende e que elas 
                                                                                                          podem fazer, e as pequenas serão ajudadas nisso 
                                                                                                          pelas religiosas22. » 
                                                                                                2. à aquisição de competências práticas, úteis para o 
                                                                                                futuro: 
                                                                                     « As alunas serão ensinadas, devagar e discretamente [com 
                                                                                     discernimento], algumas pequenas coisas que poderão 
                                                       depois ser-lhes úteis, como costurar ou remendar, por vezes, seus indumentos 
                                                      [roupas], a mantê-los limpos, a organizá-los, e a guardá-los, e para as que o 
                                                     desejarem, a fazer alguns trabalhos com panos, dos que são mais necessários 
                                        numa casa, para o uso das meninas, ou também úteis à domesticidade [à  casa].23 » 

4 – O ambiente: 

5 – A maneira de viver: 
-  Q u e  a s  «  c o l e g i a i s  »  s e  s i n t a m  a m a d a s ,  c o m p r e e n d i d a s  e  e m  c o n  a n ç a : 
« Se elas, por vezes, estiverem aigidas ou com alguma dúvida, tratar-se-á de instruí-las, de consola-las, 
de lidar  com elas nestas ocasiões e em todas as outras, de maneira que elas tenham como recorrer com 
toda conança,  e sem temor, às suas professoras, todas e quantas vezes for necessário.24 » 
                  -  Q u e  a s  «  m e s t r a s  »  s e j a m  s u a v e s ,  p a c i e n t e s ,  r e s p e i t o s a s : 
                 « Elas não mostrarão nenhum sinal de ira, de impaciência ou de desdém. Elas não terão rancor 
                 nem se zangarão  com as que terão diculdade de aprender. Elas não as chamarão de burras, 
                 b e s t a s ,  m e n i n a s  m á s  e  n ã o  g r i t a r ã o   e m  t o r n o  d e l a s 2 5 .  » 
                 - Apresentando-se um conito? As « mestras » são convidadas à escuta, ao diálogo, e ainda mais... 
                 Vejamos o registro deste exemplo. « Em Pont-à-Mousson, em junho de 1611, um conluio ruge no 
                 internato. Fourier, inquieto, se informa com uma interna chamada Marie, que, excepcionalmente, 
                 saiu do internato para ir a Mattaincourt cuidar de seu tio doente. Primeiro, a criança não quis 
                 dizer nada, depois, conquistada pela bondade do sacerdote, consentiu em lhe contar tudo. Ela 
                 deu o nome de seis ou oito insubordinadas, prestes a deixar a escola na época de São João, no 
                            verão, pois, dizem elas, a vida não é mais suportável e as queixas são múltiplas: elas são
                            tratadas com demasiada dureza; duas delas receberam açoite; Madre Alix não cessa de 
                 descompor a Irmã Marie que as apoia; as suas boas madres que as tratavam com mais suavidade 
 foram embora; são começadas demasiadas coisas novas » e, o último argumento decisivo: « não se lhes dá 
mais nada na merenda para comer com o seu pão ». Atento às queixas das revoltosas, Fourier comunica às 
Irmãs, porque, escreve ele em 12 de junho, talvez « vocês não ouçam nada destes pequenos murmúrios que 
se fazem e se desfazem sem o vosso conhecimento, para que ponderem gentilmente entre vocês se há algo 
nisto digno de ser considerado mais perto para dar-lhe boa ordem. » E eis o diagnóstico: « Eu seria da 
opinião, para remediar a isso, que tentásseis apaziguar, ou contentar, essas duas meninas grandes que 
receberam o açoite recentemente por não sei que pequenas discórdias, e façam  parecer, tanto a elas, 
quanto às suas companheiras, com palavras e feitos, que desejam doravante trata-las mais  suavemente, 
e lhes désseis, todos os dias, algumas cerejas que não são caras ou outra coisa não muito cara na sua 
merenda,  e que, em todas as coisas, vocês ponham ordem para que elas vivam alegres e bem contentes26. »  
 

21 Paule SAGOT, Essai de présentation de la spiritualité des fondateurs 
(Ensaio de apresentação da espiritualidade dos fundadores), publicação CND, 1996. 
22 Ims, XXII, 23. 
23 Ims, XXIII, 2. 

24 Ims, XXII, 4. 
25 Ims, XVI, 11. 
26 Relato em Marie-Claire TIHON, 
Un maître en éducation, Saint Pierre 
Fourier (Um mestre em educação, São Pedro Fourier, ed. Don Bosco, 2002.

se lhes ensinará 
suavemente e 
discretamente certas  
pequenas coisas que 
poderão lhes 
servir depois



...mas também de construir 
uma personalidade 

- Que os valores sejam transmitidos no respeito da liberdade da pessoa: 
« As mestras usarão todas as ocasiões para exercitar suas colegiais em todas as devoções27, por 
vezes uma, por  vezes outra, segundo os tempos, os lugares e as pessoas: mas sempre sem 
violenta-las e sem apressa-las  demasiado ou entendia-las ou importunar demasiadamente, e 
na medida em que essas pequenas aprendizes  estejam prontas para lançar mãos à obra, elas as 
instruirão e assistirão, tanto quanto possam, como que  levando-as pela mão, e conduzindo-as 
a bem fazer suas ações nisto, e para incentiva-las, e para também corrigi- las suavemente, se por 
ventura elas errem por ignorância ou outra razão, até que elas sejam perfeitamente  hábeis28. » 

4. Para responder à vocação de cada ser humano  

1 - Vocação humana: 

« Faça-o crescer »: há mais de 400 anos, cada Irmã de Nossa Senhora se reconhece nesta 
tradução familiar de  uma visão de Alix Le Clerc: 
« Nossa Senhora se apresentou a mim segurando o seu Filho pequenino, que me entregou 
dizendo-me que o  nutrisse até que se tornasse grande. Isso se compreendendo: que eu 
procurasse a sua glória29. » 
« A glória de Deus, é o homem vivo », dizia Santo Irineu. Trata-se, então, de ajudar a criança a 
crescer, a realizar a  sua vocação de homem e de mulher na sua plena dimensão, humana e 
espiritual. 
De fato, cada ser humano tem uma vocação própria: chamado a se construir a partir do tesouro 
que está dentro  dele e que constitui os seus talentos. Dentro de nós há mais do que nós mesmos, 
embora ainda não o saibamos,  e a despeito de que não ousemos acreditar nisso: « 
Absolutamente nenhuma categoria de pessoas deve perder  a esperança da sua vocação »30, 
pleiteia Santo Agostinho.  
« O que se deverá ensinar às crianças? Que os ricos (mais dicilmente), os pobres, os manuais, 
as pessoas da  prática, enm, cada qual segundo o seu estado, podem se tornar santos, 
mantendo perfeitamente as suas  regras, na vocação onde Deus os chamou31. » 
Daí os conselhos: « As religiosas tratarão de mostrar às suas pequenas colegiais tudo o que se 
achará que possa  se aprender e se praticar pelas meninas do mundo para se exercerem ao 
santo amor de Deus, e na dileção  sincera do próximo, e para se governar de maneira santa em 

riquezas e grandezas da terra, e na pobreza  e no desprezo e na 
necessidade, e para escutar [prestar atenção] e poder, tanto 
quanto possível, ao que toca a  vida presente (...) e à feliz 
eternidade32. »                                           .  
« Prover ao que toca a vida presente »: vasto programa que 
supõe descoberta e desenvolvimento pessoal e, da  parte dos 
professores, adaptação a cada jovem e às suas condições de vida. 

27 Devoção signica a prática do amor de Deus e do próximo 
28 Ims, IX, 20. 
29 Alix LE CLERC, Relação autobiográca, 23. 
30 Sermões, 304. 
31 Pedro Fourier, Lettre à un chanoine (Carta a um cônego), 1627. 
32 Ims, V, 1.



2 - Vocação cristã: 

Porque Pedro Fourier não concebeu a educação fora do intuito 
cristão, a formação à vida de fé e aos  comportamentos 
evangélicos ocupam um lugar primordial no seu projeto 
educativo. 
- Como ser cristão, « praticamente », sem que para cada qual ecoe 
esta palavra de Deus no dia do batismo de  Cristo: « Esse é o meu 
lho bem-amado »? 

Ouvir, por nossa vez, esse nome de lha/lho que Deus nos dá e que  Ele quer ainda nos revelar. 
Aprender a conhecer a Pessoa do Cristo, « todas as suas ações e todas as suas  palavras quando 
Ele estava visivelmente conversando neste mundo », seguindo a espiritualidade das Irmãs de  
Nossa Senhora. Nutrir em nós essa relação pela mediação, pela contemplação dos gestos de 
C r i s t o .                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Como ser cristão, « praticamente », sem ser iniciado à oração que nos faz chamar Deus de 
« Pai »? Santo  Agostinho não hesita em identica-la ao desejo: « O teu desejo é a oração, e se 
esse desejo é contínuo, contínua  é a tua oração... Se você não quer parar de rezar, não cesse 
de desejar. O teu desejo é contínuo? Contínua é a  tua voz. Só te calarás se deixares de amar33. » 
- Como ser cristão, « praticamente », se não nos tornamos discípulos (as) – no seguimento – e 
apóstolos (as) – enviados (as) por Ele – para fazer Igreja com os (as) outros (as)? Colocar 
nossos passos nos seus e dar a mão aos  outros para que a Boa Nova seja partilhada. 
Se lhes fará excelentes « na dileção do próximo34. » Santo Agostinho sublinha: « Estende o teu 
amor sobre o  mundo inteiro se queres amar a Cristo, porque os membros de Cristo são 
estendidos sobre o mundo inteiro.35 »                                                         .
« Elas se preocuparão, sobretudo, em não ofender ou desprezar nenhuma de suas companheiras, 
por menor ou  mais pobre que ela seja. Elas as amarão a todas em Deus, e as honrarão, e viverão 
todas em boa paz, sem fazer  nada nem dizer nada que possa aigir ou entristecer nenhuma 
delas, o que estas aprenderão a observar também para com todas as outras pessoas36. » 

3 - Comunidade cristã: 
No espírito de Pedro Fourier o anúncio da fé é indissociável de uma comunidade cristã visível, 
visitável: a fé não  está somente nos livros e nos discursos, mas nas pessoas que vivem dela. Ela 
requer a mesma atitude educativa:  pedagogia, atenção, respeito. « Serão instruídas 
cuidadosamente e, aos poucos, segundo as ocorrências e sua  capacidade, a estarem sempre 
munidas e prontas para fazer pelo serviço de Deus tudo o que inteiramente Ele  lhes pedirá37. » 
« Se alguma menina dessa pretensa38 religião se encontrar entre as outras, tratem-na com 
suavidade e  caridosamente, não permitam que as outras a molestem ou lhe façam qualquer 
reprovação ou a enfadem. Não  lhe solicitem para abandonar o seu erro, e não lhe falem 
diretamente contra a sua religião39. » 
O « pão educativo » da Congregação Nossa Senhora foi partilhado com gerações de jovens e de 
adultos.  Cada qual é convidado a se nutrir mais dele para « crescer junto » 

Fundação Pedro Fourier e Alix Le Clerc Congregação Nossa Senhora 

33 Comentário do salmo, 367. 
34 Ims, V, 1. 
35 Comentário sobre a 1aEpístola de João. 
36 Ims, XVII, 12. 

37 Ims, IX, 7. 
38 Religião pretensamente reformada, quer dizer protestante. 
39 FOURIER, Lettre aux Sœurs de Metz (Carta às Irmãs de Metz), 26 de fevereiro de 1624.
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