MILAGRES QUOTIDIANOS,
MILAGRES DE AMANHÃ
Em

1923, o cardeal Dubois confia a
direcção da Obra dos órfãos Apren-

dizes de Auteuil ao Fadre Brottier.
Este pensa erguer em breve uma
capela à Irmã Teresa do Menino

Jesus.

Nesta época, estiolava-se, em Paris, entre ouuma Obra: a dos Órfãos Aprendizes de
Auteuil. Por falta de dinheiro, pensava-se fechar
a casa, sita na Rua de La Fontine. Ao Padre
Brottier iria tocar o encarrego e a honra de consolidar essas paredes vacilantes. Ali, no decurso
de treze anos de apostolado e mesmo depois da
sua morte, ele obraria o prodígio dum permanente
tras,

milagre.

Esta Obra fora fundada em 1866, de maO Padre Roussel, jocista antes de haver Jocismo,
não tinha ele fundado

neira emocionante.

—
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a Congregação de «Jesus Operário»,

—

em

1854,

no seu patronato de Grenelle?
homem excepcional, que iria consagrar-se de corpo e alma à
salvação da infância abandonada, era capelão
do colégio Estanislau, quando uma noite, na rua,
encontrou um garotito, remexendo nos baldes
do lixo:
Ouve lá! ... Que fazes aí?
Procuro alguma coisa para comer.

—
—
E o padre, quase sem
— Anda daí comigo!
Dedo

da

Providência

reflectir:

.

.

.

Faz-nos

lembrar

ou menos na mesma época,
buscando um garoto que lhe ajude à missa, descobre na igreja, por debaixo de uma imagem, um
pobrezito sem eira nem beira. Interroga-o e decide
D. Bosco que, mais

imediatamente dedicar toda a sua prodigiosa
deserdados da terra
italiana. Faz-nos lembrar o Padre Flanagan, da
América, que, interrogado por um juiz acerca de
um jovem delinquente, lhe responde: «Não o
meta na cadeia; confie-mo ...», e que assim se
e sem um tosencontra arrastado bruscamente
tão
a fundar uma Instituição de envergadura ... O nosso Padre Roussel levou para casa o
jovem vagabundo, deu-lhe de cear, preparou-lhe
uma cama. No dia dia seguinte, albergava outra
ovelha perdida. O mesmo, ao terceiro dia. No fim
da semana, já não havia pão para os seis primeiros Órfãos que atulhavam o quarto do pavitalidade ao serviço dos

—

—
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Este apelou então para todos os amigos
e escreveu ao Arcebispo de Paris: «Homens generosos e caritativos, persuadidos de que o futuro da sociedade depende da primeira educação
da infância, tudo sacrificaram para subtrair às
funestas consequências do mau exemplo, toda
a espécie de crianças abandonadas. Assim, o país
foi dotado de um grande número de estabelecimentos de beneficiência, destinados a corresponder à necessidade das diferentes idades. Mas até
hoje ninguém pensou nessas crianças de doze a
vinte anos, que escapam à acção das paróquias,
sem fazerem a Primeira Comunhão. Há-os que
nem sequer são baptizados ... Encontram-se para
aí, roubando e vagabundeando pelas praças públicas, andrajosos, insolentes, brigões. Aqueles
que não caem no crime transformam-se quase
sempre em indivíduos maus, da pior espécie, um
flagelo para a Igreja, para a família e para a
sociedade. É esta a grande miséria a que quereríamos dar remédio, recolhendo esses rapazes
numa casa especial, para lhes dar a instrução e
a educação cristã!»
dre.

Monsenhor Darboy respondeu com uma oferta
de dois mil francos. Logo o Padre Roussel se
pôs à procura duma casa. Na Rua de La Fontaine, encontrou um pardieiro, todo em fendas e
ruínas, mas com a riqueza de sete compartimentos. O padre, alimentando-se quase só do ar,
mas sustentado por um ardor sobre-humano fez-
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marceneiro, antes de insprotegidos acerca das verdades
Obra da Primeira Comunhão foi cria-

-se pedreiro, vidreiro,

truir

os

cristãs.

A

seus

da e quatro anos mais tarde ergueu-se a dos
Esses rapazes abandonados, que

Aprendizes.

eram franceses, belgas, brasileiros, russos, todos
magros e lastimáveis e se apresentavam cada vez
mais numerosos, na rua La Fontaine, aprendiam

um

em condições de
de Auteuil. Mas para isto
era preciso dinheiro, mais dinheiro. Depois da
morte do Padre Roussel, as dificuldades materiais aumentariam ainda, até ao dia em que a
Congregação do Espírito Santo, a quem a Obra
foi confiada pelo Cardeal Dubois, pediu ao Padre
Brottier pela voz de Monsenhor Le Roy que
transformasse em luz brilhante o que era apenas
ofício,

encontrando-se assim

ganhar a vida, ao

uma

sair

griseta.

19 de

Novembro de

1923.

Relvas crestadas

pela geada branca, choupos desnudos, voo de
folhas mortas. Futuros comungantes, aprendizes,

encarregados,

ram

operários

e

contramestres

espe-

diante do gradeado de Auteuil o novo Direc-

tor. Ei-lo!

Estatura elevada, ombros de lutador,
barba de missionário, de

—

barba à Carlos Magno
soldado, de apóstolo.

O

Padre Brottier nada
Com o

ignora das dificuldades que o esperam.

olhar abarca o seu novo mundo: esses rostos
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ansiosos de crianças, que se perguntam se não
terão de ser postas na rua; essas ligeiras construções, que falam de provisório e de incerteza.

Levam-no a visitar o seu novo domínio. As
onde reina essa atmosfera imponderável das coisas «que não marcham»; o refeitório,
mal iluminado; as salas, mal aquecidas; a enferoficinas,

maria, cuja graça única é

como todos

E,

um

telhado de zinco.

os realizadores

de imaginação

pronta, o Padre Brottier, silenciosamente, observa, regista, prevê, projecta. Espaço, paredes sólidas,

luz,

estabilidade, alegria, eis o

necessário dar a Auteuil. Permitir que

que será

venham

cada vez mais Órfãos aprender aqui um ofício. E
aquele de quem o cónego Coube dirá um dia:
«Tinha o estofo de muitos homens: o de um
chefe e de um administrador fora de série; o
de um fino diplomata; o de um enérgico ministro do interior que se impunha pela majestade
a uma juventude turbulenta; o de um hábil ministro de finanças, inexcedível em fazer entrar
em Auteuil o imposto voluntário da caridade»
esse homem dirige-se em termos claros e pre-

—

cisos aos seus futuros colaboradores:

— Quero dar a esta Obra o
cia,

isto

órfãos.

é,

Ê

salvar

máximo de eficáo maior número possível de

o único objectivo e a razão de ser

desta casa.

Para

isso,

depois de Deus, quero contar, an-
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tes de tudo, com o meu pessoal Ê, por isso, que
eu apelo para toda a vossa dedicação, para toda
a vossa energia. Não tenhais receio algum: eu
não penso tirar a ninguém o seu ganha-pão, nem
prejudicar a quem quer que seja. Todas as vossas situações serão respeitadas. Melhor: na medida do possível, elas serão melhoradas. Em
troca, quero poder contar com a vossa amizade,
como vós podeis contar com a minha.

Em seguida, penetram na capela. Uma paupérrima capela de tijolo, glacial. E imediatamente ocorre à memória do Padre Brottier certa
promessa feita a Monsenhor Jalabert, ao terminar a guerra, diante de um breviário: «Faço o
voto de, um dia, erguer uma capela a Teresa».
Teresa de Lisieux, que o tinha protegido ao longo de toda a guerra, Teresa, amiga dos missionários, Teresa que conhecia o obra dos Órfãos

de Auteuil e que no silêncio do Carmelo tinha
rezado especialmente por ela
E logo ali a
decisão do Padre Brottier está tomada: é aqui
mesmo, nesta aldeia dentro da cidade, que ele,
um
dedicará
sem tardar, imediatamente
santuário àquela que ainda é só «Beata». É assim o Padre Brottier: está diante de uma tarefa
material colossal, com mil problemas, com um
dia a dia cheio de perigos e dificuldades, e, antes
de mais nada, decide construir uma capela! Assegurar primeiramente a protecção do Céu; de.

—

.

.

—
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se aplana-

Confiar à Irmã Teresa o destino destes
rapazes. Fazer daquela que disse: «Nunca é demarão.

siada a confiança; é somente a confiança que

deve conduzir-nos», a verdadeira tesoureira desta Obra, prestes a morrer. Pede então aos órfãos,
e sem lhes desvendar o objectivo, que façam uma
novena. À Irmã Teresa dirige-se ele silenciosamente nestes termos: «Vou pedir audiência para
dentro de dez dias ao Cardeal Dubois. Se queres
que eu lhe fale então na tua capelinha, manda-me
um sinal: faz com que eu receba dez mil francos antes desta visita. Se este sinal não for enviado, eu compreenderei: será que tu não desejas
a capela, e eu não direi nada ao Cardeal».
Ora, é chegado o fim da novena; aproxima-

a hora da audiência. Fronte preocupada, o
Padre Brottier passeia de um lado para o outro,
no pátio. Recebera apenas três mil francos e,
dentro de um quarto de hora, tudo estará decidido. Mostrar-se-ia Teresa desfavorável a tão
belo projecto? Haveria que renunciar a levantar
esse santuário que ele imaginava tão bem, que
-se

ele «via» já?

Nervoso, prepara-se para abrir a porta do
que o espera na Rua La Fontaine, quando
subitamente uma mulher se lança para ele:
taxi

— Padre,

preciso de lhe falar!

.
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— Desculpe,
— É só um

minha senhora. Hoje,

é impos-

sível!

momento! ... Já não se lembra
de mim? Eu vim, a semana passada, pedir-lhe
orações pelo meu filho, que se encontrava em
perigo de vida. Desde esta manhã, o meu filho
está fora de perigo.

— Que satisfação isso me dá, minha senhora!
Mas
— Eu não podia, padre, demorar mais tempo
.

.

a agradecer-lhe e a entregar-lhe este envelope
para os seus Órfãos!
E o Padre Brottier, com um olhar incisivo:
Não se admire da minha pergunta, minha
senhora, mas ... é muito importante para mim.
Quanto há neste envelope?
Dez mil francos!
Iluminação. Alegria. A quantia, exactamente
a quantia que o padre tinha determinado na sua
oração do primeiro dia! ... Resposta certa e precisa de Teresa!
Ei-lo, alguns minutos depois diante do Cardeal Dubois. Forte na sua certeza:
Eminência, diz ele, e tem dificuldade em
ocultar a exaltação que o anima, Eminência,
penso que é preciso construir para os Órfãos

—
—

—

uma
O

capela nova.

Cardeal inclina a cabeça em sinal de assenmas em breve pergunta inquieto:

timento,
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E o dinheiro? Onde e como irá encontrar
o dinheiro necessário?
Eminência, só há um meio de o conseguir:
dedicar o santuário à Beata Teresa do Menino
Jesus. Ela nos ajudará, estou absolutamente
certo.

— Não

lhe parece que seria mais indicado

um santo? Isso que diz poderia parecer um pouco singular: a Irmã Teresa padroeira de duzentos e cinquenta rapazes ...
Padroeira de duzentos e cinquenta órfãos,
Eminência! Crianças privadas muito cedo dos
carinhos de mãe. Teresa será mãe de todos eles.
E uma mãe, V. Eminência o sabe, nunca esquece
o que se faz pelos seus filhos. A Irmã Teresa
retribuirá em graças e bênçãos para os nossos
Benfeitores, tenhamos a certeza, as ofertas que
eles façam aos nossos Órfãos.
O Cardeal Dubois sorri. A partida estava ganha. O Padre Brottier acabava de alcançar a
primeira vitória, uma vitória da qual iam depender todas as outras.
Sem tardar
homem de decisões imediatas,
como sabemos
o director de Auteuil convoca
os arquitectos Chailleux, os construtores Leblanc,
o mestre vidreiro Maumejan, os escultores Maillard e Becker. Pensa nos mosaicos, nos órgãos,
nas ferragens. «O santuário de Teresa deve ser
gracioso, acolhedor, umbroso, íntimo, de estilo
essencialmente francês, uma obra de arte, enfim.»

—

—
—
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E o velho administrador de Auteuil, o «Padre
David», diante de tão grandiosos projectos, grita:

«Mas tudo

isso é

uma

loucura!

...

O

Padre

Brottier não conseguirá nunca juntar o dinheiro

necessário!»

O

Padre Brottier encontrará o dinheiro necessário
mais de sete milhões. Para atingir os
seus fins, começa, como no tempo da Catedral
de Dakar, por tornar conhecido o seu projecto
em toda a França. Artigos nos jornais, alocuções,
conferências, publicidade, enfim. Esta multiplicação de forças não lhe vale só elogios. E, quando
manda afixar no metropolitano a efígie de Teresa, é um assombro nos meios católicos de então. Mas ele, sem perder a calma: «Estariam as
paredes do «metro» apenas reservadas aos cartazes de cinema, às marcas de sabão ou aperitivos? Porque não haveriam também os católicos
de recorrer à publicidade? ... Para a frente, pois!
Para geração nova, linguagem nova! Como certo
dia observava o Cardeal Maffi, não se luta contra
os canhões de Creusot com os arcabuzes da
Idade Média!» E, continuando a sua acção, orgaa primeira
niza em benefício da futura capela
pedra será lançada em 1924 e a inauguração
solene será em 1930
um grande concerto musical na Madalena, dá uma festa de gala na
Sala Gaveau, consegue esgotar por três vezes o
imenso teatro do Trocadero. Em menor escala
lança a «pétala cor de rosa» e faz vender uma

—

—

—
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rosa simbólica de cartão de que cada pétala
desfolhada marca uma oferta
Em Ãuteuil, abre.

-se

um

«Livro de Oiro»,

em

.

.

cujas páginas são

inscritos os donativos. E o «Correio dos Órfãos
Aprendizes» anuncia que «toda a pessoa que dê
ou junte 300 francos verá o seu nome inscrito
nos muros do santuário. Toda a oferta ou colecta
de 1.500 francos dá direito a uma inscrição na
própria mesa do altar-mor da capela, onde a
missa será dita todos os dias, em presença dos
órfãos que, naquele momento, pedem, muito
especialmente, por todos os seus benfeitores.»
Muitos comovem-se e alguns indignam-se:
«O Padre Brottier exagera! ... Parece um comerciante ...» Mas o «comerciante» encolhe os ombros. Nada o desanima quando se trata de angariar dinheiro para uma boa causa.
Assim agirá mais tarde, em proveito dos seus
Órfãos. Afim de poder aumentar as instalações
de Auteuil e de acolher um maior número de
rapazes, abrirá uma sede para venda de imagens de Santa Teresinha, um armazém de aparelhos de telefonia, uma livraria religiosa. Publicará o calendário de Nossa Senhora do Bom
Conselho e lançará o «Tónico Africano» para anemiados, extenuados e neurasténicos». Abrirá um
cinema em Auteuil e tomará, até, a despeito da
oposição dos meios católicos de então, certos
filmes a seu cargo. Enfim, jornalista impetuoso, reanimará «A França ilustrada», que o Padre
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Roussel tinha fundado, e lançará, entre outras
«O amigo dos jovens» e a revista
«Missões». O seu maior desgosto, pelo fim da
sua vida, será não poder dirigir um jornal diário: «Ah! Se eu tivesse um jornal diário, removeria toda a França!»
E para o santuário e para os Órfãos, o dinheiro aflui, o dinheiro afluirá ... O Padre Brottier
exclama, diante das primeiras listas de subscripublicações,

ção:

— Números

surpreendentes,

multiplicam, tudo

ofertas

que se

sem precedentes! Sim, sem

como tudo
É verdade que

o que diz respeito a
milagre mais ou milagre menos não é o que a preocupa.
Milagre mais ou milagre menos ... Para falar
verdade, desde o dia em que o Padre Brottier decidira dedicar a capela a Teresa, entregar a
Teresa os interesses dos seus Órfãos, os milagres
sucedem-se em Auteuil ... São curas súbitas, surpreendentes, obtidas a seguir às orações dos
Órfãos. É, em ordem diferente, o milagre da
«nota de mil francos». «É facto confirmado, conta
o Padre Pichon, seu colaborador desde a primeira hora, que, no decurso dos seus primeiros
anos em Auteuil, o Padre Brottier encontrava
todos os dias, ou no correio ou na caixa da capela ou por intermédio de pessoa anónima, uma
nota de mil francos». O Padre Brottier recebe
de Teresa, a sua confidente de cada momento,

precedentes,
Teresinha.
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sem manifestar
sem aparecer a quan-

quotidiano,

um

dia

habitual? Ceia tranquilamente. Ele sabe

retardatário

uma

noite,

—

que
sempre razão
no pátio de Auteuil, um

e as circunstâncias dão-lhe

no recreio da

—

chegará para lhe entregar,

como

ou que
este envelope, ele o encontrará, antes da hora
de se deitar, pousado, à espera, em cima da mesa
do gabinete ... Os anos passarão, o dinheiro percarta do Céu, o esperado envelope;

derá de valor, mas o Padre Brottier verá sempre na «nota de mil francos» o símbolo da atenta fidelidade de Teresa. Assim, na noite de 31 de
Dezembro de 1935, ele diz
jogo encantador!
à sua alta protectora:
Estão dez cartas sobre a minha mesa de
trabalho; se queres, Santa Teresa, mostrar-me
uma vez mais que amas a nossa Obra, faz com
que o último envelope que eu abrir contenha a
«nota de mil francos».
Inútil verificação: o último dos envelopes
o último e não outro
contém o cheque dese-

—

—

—

—

—

jado.

E, no dia seguinte, primeiro dia de um ano em
que se esconde a morte:
Santa Teresa, pede ainda, sorrindo, o Padre
Brottier, faz com que a primeira carta que eu
abrir esta manhã contenha a nossa notinha! ...

—

Primeira carta aberta: mil francos!
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Milagres, sim, as curas obtidas,

na capela de Auteuil

ontem

e hoje,

...

Milagres, aos olhos dos profanos, essas ofer-

anónimas que não cessarão de se multipliE não pode chamar-se também milagre esta
Obra que, em nossos tempos áridos, vive somente da caridade dos homens e que, reunindo à chegada do novo Director duzentos e cinquenta órfãos, reunirá mil e quatrocentos à morte do Patas

car.

dre Brottier

e,

hoje, três mil e seiscentos?

Milagre da bondade, milagre do amor!

