NOTA DA TRADUÇÃO
Se há vidas em que Deus parece ter-se esmedo Padre Daniel Brottier é uma dessas.
Rica, cheia, movimentada, das mais úteis entre
as úteis. Vida que nos mostra de que é capaz
um homem, atento às vozes de Deus. Formidável, simplesmente formidável nas terras áridas
de uma paupérrima missão africana; formidável, nos campos e perigos de uma guerra mortífera, impiedosa; formidável entre os Órfãos
desamparados. Formidável nas suas campanhas
para erguer em África o digno Monumento aos
Heróis da sua Pátria, e não menos formidável
nas constantes iniciativas em prol da Obra espantosa dos órfãos que lhe confiaram. Formidável
na sua exuberante actividade e no seu profundo
espírito de concentração interior; na sua necessidade de acção, acção e acção, e no seu constante desejo de silêncio e recolhimento. Formidável, enfim, na sua energia sem limites e na
sua bondade e ternura inexcedíveis.
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O livro que Cristina Garnier escreveu é bem
digno desta gigantesca figura de Missionário, de
Capelão Militar e Pai de Órfãos e digno também da sua larga e notável colecção de escritora elegante e de responsabilidades académicas.
Entre nós é bem conhecida, sobretudo, pelo seu
livro
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relata no seu preâmbulo; tema que a foi conquistando: temos a certeza de que Cristina Garnier
se deixou totalmente enamorar pelo herói do seu
livro. E, no decurso do seu trabalho, muita vez
deve ter ajoelhado a rezar ao seu amigo.
Mas não deixemos de o notar: o tema é dos
que bem merecem uma pena apurada. Efectivamente, raras vezes se encontrará figura mais rica,
mais sugestiva, mais digna de encher as páginas

de um livro e o tempo do leitor. Não há; não,
não há filme que valha a vida maravilhosa que

estas páginas relatam. Nelas se encontra tudo:
acção e sentimento; lutas terríveis, exteriores e
interiores; rasgos grandiosos e ternuras comoventes; andanças de uns extremos aos outros
da vida. E com uma singularidade: é que se
trata de uma vida vivida, uma vida autêntica,
uma vida dos nossos dias.
Um livro, pois, que vale a pena ler.

