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MENSAGEM AOS LEITORES

“Nada me é semelhante, sem mim, tudo é vaidade; 
Tudo passa, mas eu sou durável, como Deus, na eternidade.”

(Cântico 5, 25 – Excelência da caridade)

As Obras Completas de São Luís Maria Grignion de 
Montfort são como o retrato dele mesmo. As suas convicções, 
a sua vida e os seus escritos entrelaçam-se harmoniosamentente 
e formam como que um quadro, de tal modo que a missão se 
transforma em livros e os livros nos convidam à missão.

Temos nas mãos um instrumento muito útil. Lido com 
atenção, será o nosso grande aliado no caminho da santidade. 
Levar-nos-á ao encontro de Jesus Cristo, a Sabedoria Eterna, o 
fim último da vida de São Luís Maria; ajudar-nos-á a entender o 
papel de Maria Santíssima no projeto de salvação e abrirá o nosso 
coração aos pobres, os preferidos de Deus.

O que encontramos nas Obras Completas de São Luís 
de Maria de Montfort é uma espiritualidade cristã profunda 
e equilibrada, um admirável equilíbrio entre espiritualidade, 
contemplação e atividade missionária, espírito de filial obediência 
e audácia apostólica, bíblia sagrada, tradição, magistério, solidez 
teológica e profunda espiritualidade popular. Portanto, quem 
quiser verificar a autenticidade deste caminho espiritual procurará 
encontrar esse equilíbrio permanente naqueles que estão deter-
minados a encarná-lo nas suas vidas. E é precisamente em Maria 
que São Luís de Montfort e todos nós, que nos reconhecemos 
como seus discípulos, que achamos esse equilíbrio para não cair 
em exageros. 

A publicação desta obra é uma resposta a muitas pessoas que 
se alimentam da espiritualidade monfortina. Elas gostariam de 
ver, num só livro, os diferentes escritos do Padre de Montfort para 
serem lidos, consultados, ruminados, para servirem de iluminação 
nos momentos de oração e de inspiração na hora da missão.

Boa leitura. Boa missão. A Jesus por Maria.

P. Luiz Augusto Stefani, smm
Superior Geral dos Missionários Monfortinos



PREFÁCIO ÀS
OBRAS COMPLETAS EM PORTUGUÊS

Desde a celebração do tricentenário da morte de São Luís 
Maria Grignion de Montfort estávamos esperando esta obra 
que é a edição completa em língua portuguesa das obras deste 
santo missionário.

Uma característica que depressa cada um descobrirá, mergu-
lhando na leitura destes textos, será a de se encontrar diante de uma 
doutrina vivida e experimentada pelo santo ao longo de toda a sua 
vida apostólica e missionária, numa profundidade ascético-mística 
que de imediato se torna proposta de compromisso para um 
itinerário espiritual prático também para o leitor.

Convido a todos para se saciarem na fonte dos escritos 
deste grande autor espiritual e missionário, que nos levará ao 
interior dum caminho de espiritualidade teocêntrica, sapiencial, 
no mistério da Encarnação, na união à Cruz, acompanhados 
por Maria para viver o nosso batismo, em vista de uma ação 
apostólica de anúncio do Evangelho.

DEUS SÓ
É o lema característico do Padre de Montfort. Ele experi-

menta e crê num Deus que o ama, num Deus que cuida dele, 
num Deus que não falta nunca. No missionário amadurece a 
confiança na Providência de Deus e sente que a sua missão é 
testemunhar Deus e o seu amor pela humanidade. Lendo estes 
escritos, sentimo-nos convidados a dar também nós espaço a 
Deus que nos ama e nos chama a acolher o seu Filho.

JESUS CRISTO: SABEDORIA ETERNA
Num clima de oração, de estudo dos textos bíblicos, de súplica 

para implorar o dom da Sabedoria, o santo ajuda-nos a descobrir 
o amor da Sabedoria Eterna que deseja salvar a criatura humana e 
que, na plenitude dos tempos, escolhe o caminho da Encarnação.
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É importante notar que São Luís de Montfort seguia a 
versão Vulgata da Bíblia e que os tradutores das suas obras 
seguiram as traduções que, para eles, melhor expressavam o 
sentido das Escrituras.

O MISTÉRIO DA ENCARNAÇÃO
Montfort apresenta a Encarnação como o mistério central 

e inspirador do itinerário espiritual que nos propõe. A Eterna 
Sabedoria aproxima-se de nós para nos revelar o seu amor, faz-se 
criança, faz-se pobre, faz-se próximo de cada um de nós, para 
nos fazer entrar no mistério de Deus e da sua Sabedoria, em 
contraposição à sabedoria do mundo que nos afasta da verdadeira 
vida. É tão radical e fiel esta sua Encarnação, na nossa história 
humana, que o conduz até à Cruz.

A CRUZ
Trata-se dum outro tema importante que encontramos 

nas obras do nosso santo que, como São Paulo, nos convida 
a entrar no mistério da Cruz, loucura aos olhos da sabedoria 
humana, mas verdadeiro mistério da Sabedoria que revela o 
louco amor de Deus por nós. “A Sabedoria é a Cruz e a Cruz é 
a Sabedoria” (ASE 180).

Montfort, ao longo de todos os seus escritos, introduz-nos 
gradualmente, mas com precisão e paixão, numa estrada mestra 
para poder alcançar, conservar esta Divina Sabedoria e nela 
vivermos inseridos. Esse caminho é Maria.

MARIA
Para adquirir o dom de Jesus, Sabedoria Eterna e Encarnada, 

São Luís convida-nos a fazermos de nós mesmos um dom total 
a Maria e a entrar com ela num caminho de fidelidade a Cristo, 
seu Filho, e de docilidade ao Espírito. Doar-se inteiramente a 
Jesus pelas mãos de Maria (escravidão de amor), levar-nos-á a viver 
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plenamente cada momento da nossa vida e a fazer tudo com ela, 
nela, por meio dela e para ela (consagração total). Maria é a primeira 
consagrada porque correspondeu à vontade de Deus através da 
doação total de si mesma, para sempre, da Anunciação à Cruz, e 
ao Pentecostes. O seu itinerário de fé (VD 214) torna-se modelo e 
tipo do itinerário de fé da Igreja e de cada um de nós. A verdadeira 
devoção a Maria, como a apresenta o Padre de Montfort, em 
contraposição às falsas devoções marianas, abre-nos ao caminho 
duma verdadeira conversão pessoal através de “uma perfeita 
renovação dos votos e promessas do santo batismo” (VD 120).

BATISMO
O santo foi e permanece como um fervoroso missionário 

e o itinerário espiritual que nos sugere consiste em levar-nos 
a um despertar da vida cristã. O coração deste despertar é o 
ensinamento acerca do batismo, a valorização da sua grandeza e 
dignidade, das suas exigências, a necessidade de renovar os votos 
e as promessas feitas, vendo em Maria um papel fundamental 
para nos apoiar na fidelidade. Regressar e beber novamente nas 
fontes do nosso batismo coloca-nos num caminho de conversão 
contínua e fecunda.

MONTFORT APÓSTOLO
Na Regra Manuscrita que o santo redigiu para os 

Missionários da Companhia de Maria, convida os seus seguidores 
a caminhar “à imitação dos Apóstolos pobres” (RM 2). A vida 
apostólica, inaugurada por Jesus e levada por diante pelos seus 
discípulos, foi sempre o ponto de referência claro e iluminante 
do Padre de Montfort para a sua atividade missionária e o sonho 
para os discípulos que o Espírito Santo lhe daria, verdadeiros 
filhos de Maria e anunciadores do Evangelho.

As missões populares e amor aos pobres são evidencia-
dos pela sua vida mais do que pelos seus escritos, mas não se 
podem compreender as escolhas concretas deste grande santo 
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missionário senão através do itinerário espiritual que propõe a 
todos nós. A construção do Reino de Deus a partir dum dilúvio 
de fogo de amor que renovará o mundo mediante o anúncio 
do Evangelho, é bem descrita na “Oração Abrasada”, na qual 
o santo nos insere, também a nós, neste impulso missionário 
para os nossos tempos. Para Montfort será o Espírito Santo 
que, colaborando com Maria, irá preparar os apóstolos dos 
últimos tempos.

Cara leitora, caro leitor, abri o coração e a mente à leitura 
destes escritos. São um tesouro que nos enriquece, um poço 
no qual bebemos para fortalecer a nossa fé no Senhor e um 
itinerário de vida que nos vai entusiasmar para uma missão 
apostólica no mundo de hoje.

P. Santino Brembilla, smm





BIOGRAFIA DE 
SÃO LUÍS MARIA GRIGNION 

DE MONTFORT

Nascido no dia 31 de janeiro de 1673 em Montfort-La-Cane 
na Bretanha, Luís Maria Grignion passou a maior parte da sua 
infância não longe de lá, em Iffendic. Em 1685 começou os 
seus estudos de ciências humanas no colégio Saint-Thomas de 
Rennes, dirigido pelos jesuítas.

Sentindo-se chamado ao sacerdócio, foi morar em Paris, 
no outono de 1693. Por recomendação da Sra. de Montigny, foi 
acolhido na comunidade de Cláudio Bottu de la Barmondière, 
onde se honrava “a vida pobre de Jesus para se dispor às funções 
do seu divino sacerdócio sob a proteção da Ssma. Virgem, de São 
José, dos Santos Apóstolos e dos homens apostólicos”. Um ano 
mais tarde, foi admitido no colégio de Montaigu na comunidade 
do Pe. Boucher. E durante o ano de 1695, entrou no Seminário 
Menor de Saint-Sulpice. Desde o começo da sua estadia em Paris 
seguiu os cursos da Sorbonne. Mas depois de alguns meses de 
doença, “não quis continuar frequentando a Sorbonne para 
seguir tratados de teologia como os demais; contentou-se com 
os que um Doutor dava na casa”(GRANDET, p. 13-14).

Uma tal situação deixava ao seminarista um tempo mais 
substancial para suas leituras pessoais. Estas foram ademais 
favorecidas pela função de bibliotecário de que foi encarregado. 
Mazarine conserva da biblioteca do seminário o catálogo come-
çado pelo Pe. Grignion, cuja letra se reconhece frequentemente, 
sobretudo nos dois primeiros dos cinco tomos que compõem o 
conjunto. Luís Maria não se contentou com registrar os títulos. 
Foi um grande leitor. Blain, seu amigo, chega a dizer que “quase 
todos os livros que tratam da vida espiritual passaram pelas suas 
mãos” (BLAIN art. 17, p. 45). Ele tomou notas, como testemunha 
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um manuscrito intitulado Caderno de Anotações, que acompanhará 
o missionário nas suas diversas peregrinações.

Assim este período de formação forneceu um grande núme-
ro de elementos que estarão na origem dos escritos espirituais de 
Grignion de Montfort. A estas notas se ajunta, sobretudo após 
sua ordenação sacerdotal a 5 de junho de 1700, uma experiência 
apostólica particularmente movimentada.

Ele desejava ir para as missões no exterior. Tinha pensado 
primeiro no Canadá. Seu diretor, Pe. Leschassier, fê-lo desistir 
da ideia e orientou-o para a comunidade do Pe. Lévêque em 
Nantes. A falta de dinamismo desta reduziu a uma penosa inação 
o jovem padre que não ocultou sua decepção ao seu diretor. No 
entanto, a partir do verão de 1701, teve a possibilidade de fazer, 
na diocese, uma série de missões, das quais a mais marcante foi 
a de Grandchamps.

Mas desde a primavera anterior, o missionário havia encon-
trado a Sra. De Montespan, por cujo intermédio fez contato com 
Mons. Girard, bispo de Poitiers. Foi graças a esses contatos que 
ele entrou, como capelão, no Hospital Geral dessa cidade. Isto se 
deu no final de novembro de 1701. Tentou reorganizar o que ele 
qualificava de casa da desordem, e pobre Babilônia. Bem acolhido 
no começo, rapidamente entrou em choque com os partidarismos 
e as contradições que o obrigaram a abandonar aquele lugar.

Foi no decurso deste mês, em que pôde exercer o seu minis-
tério junto aos pobres, que ele encontrou Maria Luísa Trichet, 
que se tornou a primeira Filha da Sabedoria. Introduziu-a no 
hospital e, no dia 2 de fevereiro de 1703, a fez trocar as suas 
vestes de filha de procurador do presídio pelo hábito cinza das 
servas e das mulheres do campo.

Na Salpêtrière de Paris, Montfort pôde ainda dedicar-se aos 
doentes e pobres. No fim do ano 1703, tomou parte na reforma dos 
eremitas do Monte Valeriano. Mais tarde, um belo dia os pobres 
de Poitiers redigiram um abaixo-assinado que obteve o regresso do 
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seu capelão para junto deles. Não foi mais que uma breve estadia. 
Montfort teve de deixar de novo o hospital.

Escreveu ao Pe. Leschassier em 1702: “Só a esperança que 
eu poderia ter de ir percorrendo com o tempo a cidade e campo, 
para ser útil a muitos, pode dar-me alguma inclinação de ir para 
o hospital”. Seu desejo realizou-se, mas somente depois de ter 
deixado o hospital. Pregou missão em diversas paróquias do 
centro e da periferia de Poitiers.

Obrigado a deixar a cidade, foi em peregrinação a Roma. 
Tinha de resolver no decurso desse retiro itinerante o problema 
da forma de atividade missionária que seria a sua, pois as con-
tradições em que se debatia a sua ação na França o forçavam 
a colocá-lo. Recebido em audiência no dia 6 de junho de 1706 
por Clemente XI, ofereceu-se para trabalhar nas missões do 
Oriente. O papa pediu ao missionário que ficasse em França 
e aprovou o objetivo que ele já tinha visado e o método que 
tinha praticado: a renovação do espírito do cristianismo pela 
renovação das promessas do batismo. Luís Maria voltou ao 
seu país munido do título de missionário apostólico que lhe 
conferiu o Soberano Pontífice.

Doravante a trama da vida de Montfort poderá revelar-se 
pelo traçado das suas numerosas viagens e etapas através 
das dioceses de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de Nantes, de 
Luçon e de La Rochelle, sem omitir os longos percursos que 
o levaram a Saint-Lô, Rouen, Paris...

Voltando de Roma, o missionário passou de novo por 
Poitiers. Por Saumur, onde encontrou Joana de La Noue, diri-
giu-se ao Monte Saint-Michel para celebrar a festa do arcanjo 
dia 29 de setembro de 1706. Aproximava-se assim da Bretanha, 
onde o atraía uma personalidade da qual tinha ouvido Pe. Bellier 
falar, um sacerdote de Rennes que, quando estudava lá, o tinha 
iniciado no atendimento aos pobres e lhe tinha falado das mis-
sões bretãs. Foi efetivamente graças ao Pe. Bellier que Montfort 
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entrou na equipe de Pe. Leuduger, o professor de Saint-Brieuc. 
Eles trabalharam juntos até 1707. Um incidente desastrado 
provocou a sua separação, cuja causa profunda parece ter sido 
uma concepção diferente do estilo de vida apostólica.

Luís Maria estabeleceu-se num priorado existente no meio 
dos bosques de Montfort-La-Cane. Deste eremitério de Saint- 
-Lazare, ele difundia o seu zelo apostólico, unindo o retiro pessoal 
com o ministério nas paróquias vizinhas.

Em meados de 1708 voltou à região de Nantes, onde as 
missões vão seguir-se numa cadência rápida. Foi no curso deste 
período que ocorreu o que se poderia chamar a questão do 
Calvário. Desde a sua passagem por Mont-Valérien perto de 
Paris, Montfort tinha em mente a ideia de erigir um calvário 
monumental que seria um memorial do Gólgota e um centro 
de atração espiritual. Tinha tentado realizá-la na sua terra na-
tal. Conseguiu mandar construir em Pontchâteau uma colina 
artificial com três cruzes no alto. Na tarde de 13 de setembro de 
1710, véspera da solene bênção, chegou a ordem de suspender a 
cerimônia. Logo depois, a colina foi rebaixada. E para completar 
a medida, o bispo de Nantes proibiu qualquer ministério ao 
missionário, que não tinha outra alternativa senão retirar-se 
para junto dos jesuítas para fazer retiro.

Montfort não ficou inativo. Teve em Nantes a possibilidade 
de criar e de animar obras em favor dos pobres, de se dedicar aos 
flagelados das enchentes do Loire... Deve-se mencionar também, 
nesta época, a sua entrada na Ordem Terceira dominicana.

Essas provações na região de Nantes não afastaram o Pe. 
Grignion de Montfort da atividade missionária. Foi acolhido 
pelos bispos de Lescure e de Champflour nas suas respectivas 
dioceses de Luçon e de La Rochelle. Grande número de paróquias 
ouviu a sua pregação.

Foi neste período que, aparentemente, se manifestam em 
todas as suas dimensões a sua concepção e a sua pedagogia 
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missionária, e alguns de seus elementos adquirem novo relevo. 
Assim, Montfort tomou consciência da importância das pe-
quenas escolas como meio de evangelização e, neste espírito, 
chamou a La Rochelle Maria Luísa Trichet e Catarina Brunet, 
as duas primeiras Filhas da Sabedoria, até então consagradas 
ao atendimento dos pobres nos hospitais.

Foi igualmente o período no qual, mais que nunca, ele se 
preocupa em formar uma comunidade de padres missionários 
que continuarão, no seu espírito, a sua ação apostólica. Ele mul-
tiplicou os contatos: em Paris, com os sucessores de Poullart des 
Places, que tinha prometido em 1703 formar-lhe companheiros; 
em Rouen, onde tenta a adesão do Cônego Blain, seu amigo de 
colégio e de seminário. Dois padres, companheiros de missão, 
juntam-se a ele. Com os Irmãos, que já trabalham com ele, nas 
missões ou nas escolas assistenciais, formarão o primeiro núcleo 
da sua companhia de missionários.

Dessas preocupações e desses esforços surgirão Regras que 
serão o fundamento das suas famílias espirituais...

Ele próprio continuará até ao fim a sua obra de pregador. 
Pois será durante uma missão, em Saint-Laurent-sur-Sèvre, que 
ele entregará a sua alma a Deus no dia 28 de abril de 1716, aos 
43 anos de idade.

É esse o quadro biográfico no qual se inserem os escritos 
espirituais de Montfort. Bem depressa se percebe que esse quadro 
é essencialmente o duma intensa atividade apostólica, assumida 
por um homem cuja vocação missionária não foi questionada 
senão nas modalidades do seu exercício. Esta vocação se afirmou 
cada vez mais através dos confrontos e dos acontecimentos; 
ela evoluiu para sua expressão própria através da dialética das 
situações nas quais o sacerdote se encontrou.

Precisamente, para melhor captar o sentido dos escritos do 
missionário, foi oportuno traçar o seu itinerário espiritual. Pois, se 
é impossível no estado atual dos documentos fixar para cada obra 


