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Ele continuava a recolher constantemente novos rapazes, órfãos e
vagabundos.

Órfãos
ças

...

Lembro-me desse

cortejo de crian-

com que por vezes nos cruzávamos,

aos domin-

do Norte, caminhando por entre
duas fileiras de árvores, que o vento de dezenas
e dezenas de invernias tinha curvado para o mesmo lado. Rostos patéticos, frieiras nos dedos,
capas negras infladas pelo vento, miragem da
melancolia e da incerteza. Terminado o passeio,
os órfãos regressavam silenciosos ao edifício pintado com as cores do abandono e a cheirar a
sopa fermentada.
O visitante que entra no pátio de Auteuil fica
admirado com a impressão de calma, de ordem
e de estabilidade que se desprende daquelas paredes brancas e bem cuidadas; com o olhar vivo
desses jovens, no seu trajo azul de trabalho, que
circulam pelos corredores ou trabalham nas oficinas. Animação de colmeia. Clima de liberdade.
gos, nas ruas
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Um

orfanato?

Não

é possível.

E «mesmo

essa

palavra, essa lúgubre palavra de orfanato, por

quê pronunciá-la?», diz com um matiz de recriminação na voz o Padre Duval, actual Director

—E

Geral dos Órfãos de Auteuil.
tentados talvez, diante de um

nós seríamos
da caridade, a esquecer a luta que aqui se trava, cada
dia que passa, para que tudo continue, e, sobretudo, a luta que travou o bondoso Padre Brottier
«para que tudo comece».
É preciso folhear números antigos do «Correio dos Órfãos Aprendizes» para encontrar o
eco, aflitivo por vezes, das angústias que atormentaram o nosso herói, ao longo dos treze anos
que passou em Auteuil! Ouçamos, entre tantos
outros, este apelo de 1924, tão nu e cru:
«Pão para os órfãos! É o grito angustiado
de um pai de família que se não pode aguentar,
porque a vida está muito cara: o pão a um franco e quarenta não lhe permite fazer face às despesas. Mães de famílias, vós que conheceis o
vosso orçamento para três, quatro, cinco bocas
a sustentar por dia, dizei-me a que número chegaríeis, multiplicando por trezentos?»
Mas então essas inumeráveis ofertas, direis,
esse dinheiro que o Padre Brottier fazia entrar,
como por artes de varinha mágica, nos cofres de
Auteuil?
sas,

em

Nunca

essas ofertas

tal êxito

eram assaz

nunca suficientes aos olhos deste

copio-

homem

constante efervescência de projectos e de
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esperanças, e que arquitecta,

sem

139

cessar, coisas

novas para a glória de Deus e salvação das almas! A despeito das suas numerosas iniciativas
e por vezes temerárias
a despeito do «Empréstimo de Honra», que ele lançou em 1929 e
que coincidiu com o reconhecimento de Utilidade
Pública da sua Obra; a despeito de tudo isso, o
Padre Brottier via-se sempre e sempre em apuros de dinheiro ...
É que eram cada vez mais numerosos os deserdados da vida que se apresentavam na Rua
La Fontaine, os edifícios pareciam estreitar-se
todos os dias; todos os dias era preciso mais
pão, mais roupa, mais bancos, mais máquinas.
Para o Padre Brottier recusar a entrada na sua
Casa a uma dessas crianças, era uma verdadeira
aflição. Escutemo-lo ainda:
«Miseráveis crianças! Pobres vítimas da sorte! Misérias imerecidas, misérias insolúveis para
os infelizes garotos que ninguém quer acolher,
porque a carga é pesada demais ... E eles vêm
confiantes a Auteuil! Ouviram dizer que nesta
casa a «carga nunca é demasiada», que, enquanto
houver lugar, se dá de comer, de beber e uma
cama para dormir a rapazes como eles. Melhor
que isso: sabem que aqui lhes ensinam a trabalhar, isto é, a preparar um futuro feliz, no qual
mais tarde poderão ter, com uma família sua,
alegria e amor
Por isso, que crueldade, quando
se torna necessário fazer compreender ao pobre

—

—

.

.

.

;
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desafortunado, que vinha aqui cheio de espe-

podemos
Imaginam o que esta

rança, que, apesar da sua miséria, o não
receber!

«Não há

lugar!

...»

frase significa para o pobre órfão?

nam

E

...

imagi-

a angústia do padre que, todos os dias

e várias vezes, é obrigado a lançá-la ao rosto

de

um

pobre garoto?»

têm aqui lugar duas anedotas que, sob ângulos diferentes, mostram a profunda humanidade
e também certa feição de
E, a este respeito,

espírito

mã

—
— do Padre Brottier:

— Uma
de

S.

tarde, entra-lhe

no gabinete

uma

Ir-

um

rapa-

menino de

treze

Vicente de Paulo, seguida de

zito.

— Padre,

anos,

sem

diz

ela,

eis

um

sem ninguém no mundo,

recursos. Encontrava-se

e,

num

não quer mais tomar conta

bem

entendido,

preventório que

dele.

Por isso lho

trago.

— Mas,

minha Irmã, tenho centenas de

pe-

didos apontados, centenas de órfãos que espea vez! Apesar de toda a minha boa vontade,

ram

não posso acolher hoje o seu protegido!
Como? V. Rev. a pede a toda a gente dinheiro para os Órfãos, cai-lhe uma chuva de notas
de banco dos quatro cantos da França, e, quando
se lhe pede para tomar a seu cargo uma criança
abandonada, nega-se? Oiça, padre, é isso a ca-

—

ridade?

Desconcertado

com

tanta veemência, o Padre

.
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A Irmã

Brottier fica silencioso.

tom
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prossegue

em

agressivo:

— Se

conhecesse o coração delicado deste
menino, não falaria dessa maneira! Para onde
há-de ir ele agora? Para a Assistência Pública?
Para uma casa de correcção? Para debaixo das
pontes? Ah, se eu estivesse no seu lugar ... Aliás,
é

bem

Rev. a

simples:

Não

sairei daqui,

enquanto V.

não disser que sim.

E de repente:
Irmã, diz o Padre Brottier;
conhece o provérbio: «O que uma mulher quer,
Deus o quer!»? Aceito pois, visto que Deus o
quer, o seu protegido
Mas arrependa-se um
pouco de todas as palavras desagradáveis que
me disse. E não se esqueça: antes de ir embora
vá à capela pedir à Santa Teresa algumas graças para o pobre director de Auteuil
Sem dúvida, padre. Mas estou tranquila.
Santa Teresa não o deixará nunca embaraçado.
E tinha razão a impetuosa Irmã de S. Vicente
de Paulo ... Poucos minutos depois de sair, um
visitante entregava ao Padre Brottier doze notas
de mil francos:
Padre, aqui tem esta quantia para alimentar um órfão durante um ano. A escolha do pequeno fica a seu cuidado.
E o padre com um sorriso de triunfo:
O pequeno? Escolhi-o, há instantes, senhor.
Segunda anedota:
Silêncio ainda.

— Pois

bem,

.

—

—

—

.

.

.

.
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Padre Brottier recebe um dia uma visita:
Cardeal Dubois, de rosto severo:
Caro Padre, parece que se deixa levar um

O

um

—

pouco longe de mais. Fala-se muito desses capitais, consideráveis, segundo se diz, que V. Rev. a
emprega em novas construções ... Por outro
lado, contam-me que V. Rev. a recebe órfãos,
assim, dia a dia, a porta franca. Eu bem sei que
é cruel repelir os infelizes, mas
Creio que é
.

meu

.

.

dever chamá-lo à prudência!

Nesse momento, batem à porta. Entra
mulher probremente vestida, rosto pálido,

uma
esca-

veirado.

— Padre, diz ela ao Padre Brottier, sou viúva,

pobre e doente. Tenho que fazer amanhã, no
uma grave operação. Meu filho, de doze
eu o sei
a ficar de um moanos, arrisca-se
família.
Quer adoptá-lo,
mento para o outro sem

hospital,

—

padre?...

E

Eu

—

lho peço...

mãos

desta mulher torciam-se, estragadas pela lexívia alheia, revelando mais que por
as

palavras a sua angústia.
silencioso.

A

O

Padre Brottier

fica

suplicante, interdita por seu lado,

olha os dois sacerdotes

sem adivinhar a

luta

cada um se trava nesse instante. Finalmente, o Padre Brottier:
Senhora, diz, e volta-se para o Cardeal
Dubois, tem diante de si o Arcebispo de Paris ...
A Sua Eminência pertence, e não a mim, decidir
da sorte do seu filho ...

que

em

—
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Cardeal Dubois sobressalta-se. Hesita.

E

depois:

— Já

que a questão se põe assim, vou

sem demora. Sim, minha senhora,

vê-la

resol-

sim.

O

Padre Brottier tomará conta do seu filho!
Lágrimas de gratidão correm pela face da
mulher, enquanto cruza a soleira. Mal ela desaparece, exclama o cardeal, entre sério e divertido:
As minhas felicitações, meu caro padre!
As recriminações que, ainda há pouco, lhe dirigia, posso agora voltá-las contra mim! Ah! posso
dizer que V. Rev. a me «apanhou»!
Protesto, retruca vivamente o Padre Brottier.
Não fui eu quem «apanhou» V. Eminên-

—

—
—
— Então

cia.

E

—

quem

foi?

o Padre Brottier, com um sorriso:
Está à vista ... Foi Deus!

De entre todos os garotos que o Padre Brottinham talvez a sua preferência
chamava os «pequenos Comodistas», que se preparavam para a Primeira
Comunhão. Nascidos em La Villette ou em Pantin, em Aubervilliers ou em Villejuif, conduzidos
a Auteuil por qualquer religiosa, qualquer senhora piedosa, chegavam numa manhã: vestes
tier

acolhia,

aqueles que ele

lamacentas, rotas, ricas de alfinetes de segurança, cabelos desgrenhados, ares de desafio, gritos

de revolta, pequenas feras que temiam a jaula.
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E

quase se molestavam, os que tinham conhesalas de espera das
estações, ou o precário abrigo em que tantas
vezes pernoitavam; molestavam-se por terem uma
cama, uma mesa preparada e palavras de educação. No entanto, entre o quadro da escrita e
dos números e a recitação do catecismo, havia
os jogos no recreio e as sessões de cinema. E,
pouco a pouco, domavam-se essas vontades rebeldes, suavizavam-se esses corações tão cedo magoados. «Almas transformadas, regeneradas, ressuscitadas!» exclamava com emoção calorosa
o Padre Brottier, E era a essas crianças, hóspedes de Auteuil por dois meses somente, que
ele pedia mais orações. «É que as orações
dos pequenos Comodistas podem tudo! ... Essas
crianças são os nossos melhores advogados, diria
mesmo, os pára-raios da nossa Casa.»
Assim, durante a guerra, dava ele o melhor
do seu coração aos soldados mais desafortunados, assim punha o mais ardente da sua confiança espiritual nas almas que tinham conhecido
dramas e tormentos. Isso não significa que ele
tivesse menos interesse pelo resto do seu rebanho, que constituía a maior parte: esses aprendizes de quem ele queria fazer homens. Escutemos o Senhor Perrin-Waldener, engenheiro da
Obra:
Desde a sua entrada em Auteuil, o Padre
cido o metropolitano, as

—

Brottier decidiu reorganizar as oficinas

— sapa-
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marcenaria, cerralharia, chumbaria, elecmecânica e tipografia
e fazer de cada
uma delas uma pequena empresa, a fim de que
o aprendiz se encontrasse, desde o princípio, no
taria,

tricidade,

—

ambiente próprio da sua profissão. Sob a vigium chefe de oficina e entre operários
qualificados, os rapazes executavam (ontem como
lância de

trabalhos «reais» e variados, destinados
a ilustrar a aprendizagem. Em breve, tinham
consciência de executarem algo de útil: não faziam parte as suas peças dum conjunto que ia
ser vendido? ... O importante aos olhos do Padre Brottier era determinar o ofício mais conveniente a cada um e, em seguida, tornar atraente
hoje)

a iniciação, quase sempre repulsiva. Mostrava-se
muito exigente quanto às qualidades morais dos
educadores. «Não acredito, dizia ele, na influência de um homem, cuja vida não possa ser citada
como exemplo.» Por outro lado, dava grande liberdade a todos os seus colaboradores, embora
supervisasse cuidadosamente cada pormenor.
«Eu não sou um técnico. A vocês compete escolher a melhor solução e tomar as responsabilidades!» E gostava de contar, a tal respeito, certa
aventura ocorrida em África a um alto dignitário
da Igreja: Encontrando-se este num barco, certo

dia, num rio senegalês, e, imaginando que era
capaz de fazer tudo, pediu a cana do leme ao
piloto e não conseguiu senão encalhar a embar-

cação!
10
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Mas, entre os Órfãos, alguns revelavam-se
um ofício. Para
esses o Padre Brottier criará o «Lar no Campo.»
Veio-lhe a ideia, diz-nos a esse respeito o
Padre Piacentini, de dar aos seus pequenos desenraizados o conhecimento e o gosto da terra,
de os preparar para virem um dia a ser agricultores e, para isso, de os colocar em famílias
camponesas de boa reputação, sob a responsabilidade e o controle dos párocos das aldeias. Antes
de lançar mãos a esta nova obra, pedira conselho aos bispos de França: a. despeito da sua
fogacidade de conquistador, o Padre Brottier
não se arriscava a qualquer actividade apostóliincapazes de tomar gosto por

—

ca

sem consultar

os seus superiores. Discutia e

defendia os seus projectos,

com o

sem dúvida, mas sem-

de obediência do perfeito
a sua alegria, ao receber
resposta favorável! «Vereis, vereis, nos diz ele.
Um dia Auteuil se tornará a imagem da França no
trabalho! Nós daremos à cidade excelentes operários e ao campo agricultores dignos deste nome.
Quando já não se encontrarem operários em
Paris, virão procurá-los à nossa casa; e, se os
agricultores desertarem dos campos, será ainda
a nós que todos pedirão braços para a lavoura!»
Assim foram colocados, aqui e acolá, em
quintas, quatrocentos e cinquenta órfãos, que
descobriram a nobreza das searas e das vindimas.
pre

religioso

. . .

espírito

Qual não

foi

Diante deste novo êxito
tigável

Padre Brottier

nomeado

W
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e,

— que,

Assistente Geral

Espírito Santo

—

uma companhia

criava

vendo que o

infa-

entretanto,

fora

da Congregação do

com

de teatro e

sucesso

uma

em

Paris

escola de pre-

paração militar, numerosos foram os que excla-

maram:
— Mas tudo
-

Pode

E

dizer-se

lhe sai

que é

bem, ao Padre Brottier!

um homem

de sorte!

...

ele pensativo:

— Sorte?...

Sim! pela graça de Deus, talvez
tenha sorte
Mas posso afirmar que toda essa
sorte provém de um trabalho intenso, sem descanso, desde as cinco da manhã até à meia-noite;
de escrever cartas e receber visitas aos milhares; de estar constantemente na brecha, à espreita de qualquer possibilidade, de tentar sem descanso coisas novas, de correr riscos, de andar
frequentemente alquebrado de cuidados.
E, enquanto que em filigrana se desenham
as jornadas do Padre Brottier em Auteuil, não
nos parece ouvir o melancólico desabafo de Mermoz: Vaguei sempre muito caro isso que chamam a «minha sorte»!
...

