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UNIDOS COMO NA FRENTE DE BATALHA
Depois da guerra, o Padre Brottier,
era espírito de apostolado e de caridade, funda a «União dos Combatentes». Por outro lado, prossegue com
a Obra da Catedral-Monumento.

Começavam, entretanto «as maravilhosas hoA 17 de Novembro
de 1918, Hirschauer penetrava em Mulhouse sob
uma chuva de cocares; Pétain, nomeado na vésras da Alsácia e da Lorena».

pera Marechal de França, fazia em Metz uma endizem os jornais da época
trada que
«a atitude extática da população transformava numa
espécie de sacramento ...» Castelnau em Colmar,
Gouraud em Strasbourg. Bandeiras, grinaldas,
diziam as
flores. «Dorme contente, Gambetta!
bandeirolas
Surgiu, finalmente, para nós a
deslumbrante aurora que sonhaste!». E Luis Madelin conta: «Marchávamos como que levados
pelo amor de um povo, envolvidos por uma luz
sobrenatural que irradiava de milhões de cora-

—

—

—

—

.

ções inflamados,»
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é a entrada em território renano.
de olhar azul cruzado de curtas chamas», Mangin, «de olhar negro carregado de
orgulho», chegam a Mogúncia, silenciosa; atrás
deles, os dragões da sua escolta. E logo o comandante do exército do Reno pede aos capelães que
o possam fazer que permaneçam no seu posto. O
Padre Brottier, que fora surpreendido pela assinatura do Armistício não longe de Nancy, em
Maron, permanecerá, por isso, em território
ocupado até ao mês de Maio de 1919. E é nas
margens do Reno, depois dessa espécie de estupefacção que vem sempre, ao fim de cada guerra,
que ele prosseguirá a obra que fizera nascer nas
trincheiras: a «União Nacional dos Combatentes». União, era a palavra exacta que o seu
enorme desejo de concórdia lhe tinha ditado:
que todos os homens, unidos como nas linhas
de batalha, se compreendam, se amparem
Paulo Fort tinha cantado esta ideia
se auxiliem e se recordem. «Antigo combatente», o Padre Brottier, o permanecerá na alma até à morte.
Ele era a própria imagem do «Antigo Combatente». E estes tinham imediatamente a sua
simpatia. «Se encontrasse na rua um mutilado,
ainda que fosse muito embriagado, conta o Padre
Pichon, se se tratasse de um ex-combatente, o
porta-moedas do Padre Brottier abria-se, infalivelmente!» Ele jamais poderá evocar sem lágrimas o sono fraternal e terrível dos soldados,

Depois,

Fayolle,

—

—

,
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exaustos de fadiga, dormindo entre dois comna terra lacerada, enquanto, alerta e silen-

bates,

ciosamente, velava

uma

patrulha de cavalaria.

Os seus discursos, nos dias 11 de Novembro,
haviam de ser impregnados de uma emoção fremente e estranhamente comunicativa. Do tempo
da guerra ele conservaria sempre uma linguagem
colorida, à maneira dos soldados, e o gosto pelos
livros sobre problemas de estratégica ou de táctica ... E, se ele não deixou nunca de levar sobre
a batina a Cruz de Guerra e a Legião de Honra,
o que não deixou de admirar alguns que nisso
viam um sinal de ostentação, era por «sentimento», sim, nada mais que por sentimento. A guerra
tinha-o marcado profundamente.
Na altura da desmobilização, a União Nacional dos Combatentes agrupava seiscentos mil
aderentes;

graças a este prestigioso «chefe de

muito

em

breve, mais de dois
que chamam sorte, acompanhava, parece, o Padre Brottier em todas as
suas empresas. Ele só se retirará do Conselho
Directivo da Associação para melhor se poder
consagrar à obra da Catedral-Monumento.
Esta obra, cujo impulso a guerra tinha retardado, começou a retomar vida na Alemanha,
precisamente no dia imediato à guerra. Monsenhor Jalabert, que acabava de dirigir quatro
combates de alma com os homens do Islão,
desejava encontrar
dirigira-se
a Mogúncia:
fila»,

reuniria,

milhões.

A

sorte, isso a
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os chefes daqueles duzentos mil soldados, de
tez morena, Senegaleses, Sudaneses, Dahomeanos,

Malgaches, que se tinham batido pela França,
que tinham morrido por ela, e cujos nomes deveriam figurar nas paredes da futura catedral de
Dakar
Acompanhava-o o Padre Brottier, desmobilizado há pouco. De novo
imagem comovente!
os dois missionários caminham lado a
lado, o segundo protegendo o primeiro com todo
o seu vigor. O bispo dos areais, mais macilento
que nunca, é todo luz. A alta espiritualidade que
irradia dos seus olhos pálidos nimba-o como de
uma auréola. O trágico de uma morte próxima
marca-lhe já imponderáveis estigmas. É assim,
por vezes, com os homens de excepção: Não estão atacados de nenhuma doença, o seu rosto é o
rosto de todos os dias, e, no entanto, diante
deles, sentimo-nos perturbados; perguntamo-nos:
«Mas que há? Que significa aquele gesto, aquele
olhar, aquele silêncio? ...» E, depois, um dia,
repentinamente, sabemos que eles desaparece.

.

.

—

ram

...

—

Conversando com Monsenhor Jalabert,

o Padre Brottier sente esta vaga angústia. A afeição que ele dedica ao seu velho amigo torna-se

mais atenta, mais intensa ainda. «Rara e divina
coisa é a amizade, dizia ele, o mais perfeito dos
sentimentos humanos! Posse recíproca de dois
pensamentos, de duas vontades, de duas virtudes, de duas existências, sempre livres para se
separarem e que nunca mais se separam ...»
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esta ternura junta-se

também
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O

a gratidão.

Bispo, tendo encontrado o Padre Brottier, termi-

nada a guerra, tinha-lhe dito, pensativo:
De modo que nem um ferimento? Intacto?
Tendo visto cair a seu lado tantos soldados, tantos oficiais, tantos padres? Tendo tido, como me
disseram, a própria roupa esfarrapada várias

—

vezes pela explosão das granadas e pelas balas?!

...

Abrira o breviário: entre duas folhas, a imagem da Irmã Teresa do Menino Jesus estava
pegada à fotografia do Padre Brottier.

— Aquela

que tinha o ardor e a

lucidez, a

simplicidade e a força, o patético e a poesia, eu
a invoquei por si todas as noites, ao longo destes

quatro anos. Foi Teresa que o salvou! Não o
esqueça nunca!
O Padre Brottier estremecera ... A comunhão
dos Santos, dogma que lhe era muito querido
Ele pensou de repente naquela outra carmelita,
desconhecida essa, que, vinda do Senegal, se
tinha enclausurado, a fim de que caíssem bênçãos sobre um padre na luta da vida. Diversidade
de méritos ... Mas a pequena Teresa de Lisieux!...
Ele não lhe concedera até então mais do que
uma atenção agitada, quase ligeira. Contudo, ouvira muitos dos seus soldados chamarem
a Teresa o seu «segundo anjo da Guarda», a sua
«madrinha de guerra». O seu rosto meigo adornava a carlinga de mais de um avião. Protectora
titular, juntamente com S. Miguel e Joana d'Arc,
.

.
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de todos aqueles que se batiam, havia feito
muitos milagres nos campos de batalha. O Padre Brottier tinha visto medalhas de Teresa, miraculosos escudos, logo transformados em relíquias, mostrando a traça de um projéctil achatado ou desviado. Ele nunca a invocara particularmente. E eis que, através de Monsenhor
Jalabert, ela se manifestava imperativa; exigia
ele o sentia bruscamente; queria ser
gratidão
amada! Momento decisivo, que prepara um fu-

—

turo inteiro

— Eu

sei,

...

murmurara

ele finalmente,

que nós,

cá na terra, somos conduzidos pelos nossos amigos, conhecidos e desconhecidos, que abando-

naram

os homens. Invisíveis,

mas sempre

pre-

sentes, são eles que dirigem os passos dos vivos:
Já que, graças a V. Rev. ma Monsenhor, Teresa
me protegeu, faço o voto de, um dia, lhe erguer
,

uma

capela!

Uma

capela, cuja envergadura ele

não podia,

então, prever.

Entretanto, assim unidos no quotidiano e no
espiritual, os dois

homens caminham

pelas ruas

da caridade activa. Visitam Mangin, e Mangin
aplaude o projecto: «Dar realidade à Catedral-Monumento, diz ele, é um dever!» Certa manhã,
chegam a Roma e S. S. o Papa Bento XV, dá-lhes
cem mil liras para a Obra, encorajando-os, emocionado, «a guardar preciosamente a memória
daqueles que em África deram a vida pela
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França.»

E

eis

em

que de novo,

todos os espíritos,

se desenha a Catedral-Monumento.

Padre

Brottier

regressa

a
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Paris,

E

eis que o
«animador»:

escrever inúmeras cartas, bater a todas as por-

organizar vendas de caridade, lançar listas
de subscrições, multiplicar o contacto com o
arquitecto e o construtor, fazer que em Dakar
lhe seja concedido o desejado terreno, despertar
todas as boas vontades, estimular os tíbios
tal vai ser o seu trabalho, anos seguidos. Dificuldades sem número, esforços constantes, êxito
num dia e dissabores no dia seguinte, manhãs
de entusiasmo, tardes de lassidão. E isto até
tas,

—

1936,

data da inauguração solene da catedral,

definitivamente terminada. Imaginaremos quanto

ao Padre Brottier não foi preciso de tenacidade,
de força e de amor, para levar até ao pon-de-órgão final uma tal empresa, quando tantos outros encargos o deviam absorver? Esta catedral,
pode dizer-se, ele a aguentou aos ombros, como
uma cariátide. Sem a presença do seu companheiro.

Monsenhor Jalabert

tinha, efectivamente,

deixado esta vida, pouco depois da sua viagem
a Roma.
Rodeado por dezoito Espiritanos, o Bispo
do deserto tinha embarcado a 9 de Janeiro de
1920, no paquete Afrique, destino ao Senegal.
Pouco antes da sua partida de Bordéus, enquanto algumas rajadas e aguaceiros escureciam já
o céu, enviara um curto bilhete ao Padre Brottier.

.
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Caro e afeiçoado amigo:
Acabo de ler as suas boas palavras, as últimas que receberei antes de embarcar. Obrigado
também. V. Rev. a sabe dizer as coisas que mais
lhe convêm às situações. O meu coração estava
um pouco triste; V. Rev. a reconfortou-o. Abraço-o ainda uma vez com toda a minha alma.

Que o bom Mestre o conserve de perfeita saúde e mantenha a sua admirável energia. Eu o
abençoo: a

si,

às suas valentes colaboradoras e

colaboradores, do íntimo do coração.

Estas letras trágicas que o distribuidor entrega quando a mão que as escreve caiu para sempre e que dão a quem então as lê uma impressão tão cruel de erro, de vã esperança
O navio teve de se refugiar em Pauillac: avaria da máquina. O comandante de bordo recebe
ordem para continuar a rota através da tempestade. Ao sair do estuário do Gironda, deu-se
o drama: água por dois rombos, um leme ava.

riado,

.

máquinas impotentes. Arremessado à

cos-

o barco embateu,
dia 12 de Janeiro,
contra os Recifes de Rochebonne. Um dos trinta
foram quatrocentos e sese seis sobreviventes
diria depois o que
senta e três os afogados
foi, nessas horas de agonia e de tumulto, a calma e a grandeza de Monsenhor Jalabert. «Agrupou à sua volta militares, missionários, mulheta

pelas

vagas

às três horas da

furibundas,

manhã do

—

—

.
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numa

última e vibrante oração».
um pescador de Sables d'01onne, ao levantar a rede, descobria entre
rodovalhos e linguados um breviário alagado. O
nome de Monsenhor Jalabert ainda aí se encontrava escrito na contra-página; entre as folhas
foi encontrada, descolorida, uma estampa de
Teresinha de Lisieux e, dobrado em quatro, o
plano da futura Catedral de Dakar
res e crianças,

E, alguns dias mais tarde,

.

.

Assim se viu cortada a amizade de dois homens, que durante vinte anos tinham sido, sem
cessar, «unidos como na primeira linha de batalha!» Súbita solidão de coração. Outro pesar
ainda mais cruel tinha afligido já o Padre Brottier, ao terminar a guerra: perdera a mãe, meigo
rosto indulgente, resignado, de olhos que compreendiam tudo e não pediam nada, a sua querida mãe, que ele gostava de recordar sempre
entre corações-de-maria e flores de tília, como
no tempo da sua infância. Afectos, ainda os tinha,
certamente, à sua volta. Mas aqueles dois! E
atormentava-se: à mãe, ao amigo, teria dado
bastante? Nunca se dá bastante, quando se ama.
Um enorme pesar lhe advinha de gestos que não
tinham sido feitos, de palavras que não tinham
...
Palavra terrível
quatro tempos e de que ele sentia,
pela primeira vez, quiçá, o significado inteiro.
Esperar o dia da reunião, continuar a viver, a

sido

distas.

que se

diz

em

Irremediável!
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trabalhar,
atractivo.

sim,

sim!

De novo,

este

Era

coisa

homem, de

pesada,

sem

atitudes sim-

ples e de coração rico e complexo, se interrogava

a si próprio. Os trabalhos que ele obstinadamente
prosseguia seriam verdadeiramente úteis? Não
haveria outros trabalhos a empreender, mais
urgentes, mais fecundos, mais difíceis? Necessi-

dade de quebrar essa espécie de cadeias, de forçar as portas estreitas e toda a mediocridade
da vida, de se libertar de um peso misterioso

—

necessidade absoluta.

A este padre que sufocava no seu cárcere,
não tardaria Deus a responder.

