VISITA A AUTEUIL

Fui passar alguns dias com os meus confrades de Auteuil,
para dar andamento a este caderno espiritano.

O meu

junto do túmulo do
Havia uns dez anos que ali não vinha, desde o
dia em que apresentara ao Bispo para a ordenação sacerdotal
um antigo órfão de Auteuil que terminava os estudos de Teologia
em Chevilly. Vêm rezar junto de mim algumas pessoas que,
depois, passam do túmulo do P. Brottier, à direita do altar, para
diante da imagem de Santa Teresa do Menino Jesus, situada à
esquerda, com o seu relicário; é evidente que unem os dois
«santos» no mesmo culto. A minha vizinha reza em voz distinta,
repetindo a mesma invocação: «Bom Padre Brottier, Bom Padre Brottier » Ouvi apelos semelhantes junto do túmulo dum
outro espiritano, muito longe daqui, na ilha Maurícia; «Bom
Padre Lavai Bom Padre Lavai » A emoção apodera-se de mim,
porventura
pois estou certo de que esta pessoa já foi ouvida
jamais
rosto
da
oração
humildes
Aqui,
como
Deus desviou
o
dos
?
na Maurícia, são os humildes que acorrem, os pequenos, os desamparados, os batidos pela desgraça, cuja aflição só tem igual na
sua confiança. É claro que Daniel Brottier e Tiago Lavai continuam junto dos mais abandonados o apostolado que outrora inauguraram na terra em circunstâncias diversas, mas com o mesmo
espírito ... Em cima do túmulo, uma modesta corbelha enche-se

Padre

primeiro

gesto

foi

ir

rezar

Brottier.

!

!

!

:

de pedaços de papel dobrados

em
9

quatro

:

alguns são redigidos

de antemão

com

cuidado,

sem

dúvida, outros sãc simples folhas

um

de papel escolar ou arrancadas a

caderno de notas. Desdobro

alguns por indiscreta curiosidade. Disser am-me mais tarde que
a corbelha recebeu milhares

—

...

«Estou sozinha com o meu sofrimento!
Padre Brottier, ajudai-me »

Espero o

pior.

!

—
—

«

Padre

«A minha

meu bebé

obrigado pelo

Brottier,

neta foi atropelada

pais

—

!

pais.

—

!

Estás contente comigo

«Amputado de duas
«Sozinha,

sem

sofro

terrivelmente.

Padre

»

!

sem

recursos,

amparo, isolada,
Padre Brottier »

? »

pernas,

vinde buscar-me

Brottier,

»

!

No meu aniversário recebi cem francos
Dou cinquenta para aqueles que não têm

« Tenho doze anos

de meus

»

fracturou o crânio, a bacia

:

e as pernas. Padre Brottier, salvai-a

—

!

sem capacidade, sem

defesa,

exilada...,

a

só

vós

conheço,

querido

!

—
—

«Julgo que já não

«Bom Padre

rezar,

sei

ajudai-me!»

Brottier, rezai por

um

velho sacerdote que

tem de se reformar e não sabe para onde

—

«Amo

um

a Deus, quero ser

ir

!

»

servo de Deus,

mas nem

sequer sou baptizado e cometi pecados. Por favor, como

devo fazer

?

Ajudai-me »
!

(Um jovem

de Auteuil.)

Rezo com aqueles que rezaram aqui e procuro imaginar a
sua confiança, ao levantar enrse. Assim rezava Daniel Brottier,

com a audácia dos humildes
mas eu

capela luxuosa demais,
Perguntei-lhe
bonito ? » Ela
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Estou tanto mais convencido disso, que eu mesmo sou um
«miraculado» do Padre Brottier. Em 1943, sofrendo duma chaga
ÍO

»

infecciosa na planta
até que

um

dum

pé, estive

em tratamento muito tempo,
uma estampa-relíquia dele

dia encontrei casualmente

(soube mais tarde que haviam imprimido dois milhões destas
estampas), e a coloquei entre o penso e a meia. Algumas horas
depois, desaparecera todo o vestígio da infecção, e até a pele
se tornara tão dura como a do outro pé. Estava eu então no
Seminário de Chevilly. Quando cheguei a Auteuil para relatar o
acontecido ao P. Duval, o novo Director, encontrei na antecâmara

um

senhor

Brottier. «

—

o Breviário do Padre
com um embrulho precioso
Quer saber ? », diz-me ele, « a minha filha tinha uma

tuberculose generalizada,

com

meningite.

Impus-lhe o breviário

do Padre Brottier e no dia seguinte acordou curada.
Estas recordações acodem-me ao espírito, enquanto as pessoas
se

em

aproximam para tocar no túmulo de pedra. Exumado em
vista

1962

da beatificação, verificou-se que o seu corpo se encon-

trava perfeitamente conservado, vinte e seis anos após a morte.

da capela, passo pelo pátio para me dirigir à comuConversando com alguns jovens de Auteuil,
dou-me conta, pela cor dos seus rostos, de que um grande número
vem de países remotos, cujos nomes me recordam outras tantas
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catástrofes históricas:

« boat-people »

do Vietename, exilados do

Laos, crianças perdidas do Cambodja, jovens do Uganda, refugiados asiáticos, africanos ou sul-arnericanos. «Dilate os espaços

da caridade», dissera Pio XI ao Padre Brottier. Assim o fez.
uma amostra das desgraças do nosso tempo por detrás
de cada um destes rostos existe um drama familiar ou social, que
pesa tremendamente sobre o seu universo afectivo e equilíbrio
psicológico. Jovens franceses, terceiro-mundo, quarto-mundo, quantos sofrimentos se escondem por baixo da sua dissimulada
Auteuil é

:

despreocupação.

Os meus confrades de Auteuil falaram-me

disto

longamente

e repetiram-me que, se é preciso muito dinheiro para os acolher
e formar, é sobretudo

de compreensão e de amor que eles neces-

Na oração da comunidade,

pedia-se ao Padre Brottier
que mandasse, para os servir, educadores desinteressados e profundamente cristãos, especializados nos métodos pedagógicos
sitam.
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contemporâneos, mas

com um coração «grande», grande como
uma vigília nocturna em oração com

o do Padre Brottier. Passei

um

punhado destes educadores diante do Santíssimo Sacramento
compreendi que a uma tarefa
desta amplidão deviam corresponder uma força e amor vindos
exposto na capelinha interior:

de algures.
falta nem a
Mas a sua idade sobe e as fileiras clareiam.
Neste microcosmo dum novo estilo, não poderiam os jovens

Aos capelães das casas da Obra de Auteuil não

esperança

nem
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espiritanos de outros países, jovens espiritanos africanos, encon-

trar
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resposta ao seu projecto de consagrar a vida à juventude

abandonada

em

?

Surgiu-me esta ideia espontaneamente ao pensar

todos os espiritanos que lerão estas linhas,

os das novas províncias e

Foi pensando neles,

Fundações

em
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particular

...

todos os confrades longe de Paris,

que não conhecem o Padre Brottier, que compusemos este número,
em que demos a palavra acerca da sua vida, da sua obra e do
seu espírito, às pessoas mais autorizadas. A sua beatificação
aproxima-se. Nessa ocasião, poder-se-á encontrar aqui a inspi-

documentação e bibliografia para publicação noutras
línguas. Enfim, procurámos fazer reviver o seu carisma espiritano, no rasto do P. Libermann.
« O Evangelho é a música
S. Francisco de Sales escreveu
Daniel Brottier, C.S.Sp.,
cantada.»
escrita; o santo, a música
« Mirabilis Deus in
cantou o Evangelho por toda a sua vida

ração,

:

!

sanctis suis»:

Deus

é admirável nos seus santos.

ALPHONSE GILBERT,

12

C.S.Sp.

