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UM DIA ENTRE OUTROS DIAS
Suportava as provas e sacrifícios da
vida religiosa, as fadigas dos seus
inumeráveis trabalhos, os cuidados
do seu ministério, com uma só esperança: a recompensa eterna.

Oito horas da manhã! Esse padre, que acaba

de celebrar a missa, com intenso recolhimento,
de se abismar em seguida numa longa acção de
graças, durante a qual parecia fora do mundo,
ei-lo que regressa ao mundo. No seu gabinete
de director, dir-se-ia um homem de negócios.
Engenheiros, chefes de serviços, chefes de oficinas e chefes de secção vieram tratar com ele.
O Padre Brottier está «em conferência». Trabalho preciso, metódico, de que em parte depende
a vida da Obra, e que vai durar duas horas,
como todos os dias.
A seguir, abrem-se as portas aos primeiros
visitantes. Benfeitores ... Homens e mulheres
que têm nas suas mãos generosas o presente e o
futuro dos Órfãos de Auteuil. Quando aqui che-
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gou, o Padre Brottier encontrou

doze mil nomes.

A nova

lista,

que

uma

lista

de

ele fez recen-

cinquenta mil... Isto
pode causar espanto: «Há, então, tanta gente
caritativa em Paris, na França?» E o Padre Brottier constantemente maravilhado: «Cada uma das
minhas novas iniciativas, diz ele ao Padre Pichon,
é acolhida pelos meus amigos, pelos amigos de
Auteuil, com tão transbordante efusão de generosidade, que eu fico muitas vezes mudo de admiração e reconhecimento. O pecado original corrompeu a nossa pobre natureza, mas o coração
humano guardou, apesar de tudo, a marca do
Criador, e as paixões não chegarão nunca a matemente,

diz:

cento

e

germe divino!»
Mas não são só benfeitores que visitam o Padre Brottier; ele, que febrilmente e sem tréguas força a caridade, ele que pôde fazer sua
a palavra de S. Lourenço Justiniano: «Os pobres
são os porteiros do Céu; é preciso «comprá-los»
por dinheiro ...», recebe por sua vez, constantes
tar esse

... Pedintes? Sim, inumeráveis
o operário sem emprego, o homem
que sai da prisão, o «pobre envergonhado» a
quem o menor auxílio levaria uma esperança.
Muitas vezes, o Padre fica perplexo:
Ai, diz ele ainda ao seu confidente, como
é difícil praticar a caridade! ... O mais custoso
não é puxar do porta-moedas, não ... É saber se

apelos à caridade

pedintes.

É

—

o necesitado que nos implora, será verdadeira-
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mente um necessitado ou se, pelo contrário, estaremos a ser ludibriados... Eu julgo ter sido enganado mais de uma vez e sem dúvida que isto
não acabou. Mas, ao fim e ao cabo, que imporSerá pelo facto de existirem falsos pobres
que havemos de deixar de
praticar a caridade?
Assim, o Padre Brottier inquieta-se, um momento, hesita ... mas dá. Após a sua morte, encontrar-se-lhe-ão, numa gaveta do escritório, bom
número de bilhetinhos: «Recebi do Padre Brotduzentos
quinhentos
tier a quantia de cem
ta?

...

e pedintes indelicados,

.

.

.

.

.

.

que me seja
Pensará ele que, procedendo assim,
irá de algum modo prejudicar os seus Órfãos?
De maneira nenhuma: «Deus e Santa Teresinha,
estejamos certos, nos recompensarão ao cêntufrancos, que lhe devolverei logo

possível».

plo estes modestos benefícios!

...»

Cartas de recomendação a uns, roupas pro-

metidas a outros, dinheiro «emprestado» a alguns, o Padre Brottier tem, além disso, que atender outra espécie de mendigos,
mendigos de

—

conselhos.

É

a rapariga que querem casar contra vonmãe preocupada com a condução do
filho. Discórdias de família, heranças complicadas, casamentos infelizes ... Ah! ... quantos rotade; é a

mances poderia

ter escrito o Padre Brottier!
Entra agora um industrial célebre.
Não tenho gosto por nada na vida

—

.

.

.

Um
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dos meus amigos, que conheceu V. Rev. a nas trincheiras, disse-me: «Vá falar com o Padre Brottier!» E aqui estou, padre! Venha em meu socorro!»

E

o Padre Brottier escuta uns e outros, aconrestitui a confiança. É isso, sobretudo:
ele restitui a confiança àqueles que a têm perdida ou nela já não ousam crer. E, como acontecera no tempo da guerra, reconduz a Deus por
sinuosos caminhos, numerosas almas. Vejamo-lo,
assim, abrindo a porta a uma bela mulher, chapéu florido e olhos pintados. Mal se senta, irrompe em soluços. Urgida com perguntas, acaba
por confessar a causa de tantas lágrimas. É casada. Ama outro homem. Este torna-a muito infeliz, inflige-lhe mil humilhações
mas ela ama-o.
Escreve-lhe, telefona-lhe, espreita-o na rua e
mas
sabe muito bem que tudo isso o irrita
ama-o ... Preferia morrer a perdê-lo! E o Padre
Brottier, diante desta angústia tão ao vivo, não
pode, por sua vez, reter as lágrimas. Nem um
leve gesto de impaciência
e, contudo, todos
selha,

—

—

—

Nem uma só
palavra dura para a pobre pecadora
ele sabe
que a dureza pode ter para um infeliz conseos seus minutos estão contados.

—

quências por vezes dramáticas. Chora com quem
chora, eis tudo ... E, pouco após, a mulher jo-

vem

guarda o lenço na bolsa, sorri:
padre, não sabe o bem que me fez!

levanta-se,

— Ah!
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Sei agora o
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seguir! Obrigada!

Ela sai de rosto sereno. E ele pensa: Obrigada? Obrigada porquê? Se eu quase nem falei.
Como pude ajudar esta mulher?
Agora, é a vez de outra. Idosa, preocupada:
Padre, eu sou perseguida pela ideia da
morte, quer dizer, pelo medo de não morrer
piedosamente. Peço-lhe, Padre, que rogue a Santa Teresinha (todos sabem que ela nada lhe recusa) que me previna, quando o meu fim se
aproximar.
O Padre Brottier observa com gravidade a sua
última visitante dessa manhã:
Não se inquiete, minha Senhora, diz ele
finalmente. Quando a sua hora chegar, eu pró-

—

—

prio a avisarei

E

—

ela,

.

.

sem procurar compreender:

Muito obrigada, padre.
Alguns anos mais tarde
o facto está registado nos anais de Auteuil— o Padre Brottier
cumprirá a sua palavra: de mão levantada, aparecerá em sonho àquela que o tinha implorado.
E, poucos dias depois, aquela mulher que «tinha
tido confiança», entrava feliz na paz do Senhor.

—

Mas a campainha já toca para o almoço. O
Padre Brottier entra no grande refeitório, de
soalho reluzente. Sorri, descontraído: outro ho-
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mem. Um dos seus colaboradores faz-lhe uma
pergunta acerca do «Lar no Campo».
Meu caro, interrompe ele, gracejando, vou-o
multar! Já lhe disse mais de cem vezes: à mesa,
não se fala do trabalho .A refeição deve ser, antes
de mais, um descanso. E, se falássemos, antes,
do filme policial que vimos ontem?
Conversa geral, familiar. É verdadeiramente,
sim, uma atmosfera de família a que o Padre
Brottier soube criar à sua volta. Depois do almoço, sai com o Padre Piacentine, que regressa do
Canadá:
Venha daí tomar um café ao «Rosa de

—

—

Oiro».

A

«Rosa de Oiro» fazia
Obra de Auteuil. O Padre
Roussel tivera ultimamente a ideia, para aumentar os rendimentos da Obra, de «lançar» uma confeitaria. Desastre total: «Somos talvez bons educadores, mas sem dúvida nenhuma, maus pascélebre

pastelaria

parte, nesse tempo, da

teleiros!», concluíra

textualmente o

bom

sacer-

dote. A partir de 1932, o Padre Brottier tinha
retomado o negócio
negócio que terminaria
per se revelar tão pouco rendoso como da primeira vez. Mas, naquela tarde, eram ainda permitidas todas as esperanças. Apresentaram ao
Padre Brottier, com caixas de confeitos revestidas de cetim, uns novos caramelos.

—

— Prove,
— Hum!

padre...
...

Nada

Que

diz a isto?

de extraordinário.

Não

lhe
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parece que, juntando a este creme um pouco de
kirsch, essa boa aguardente de cereja? ...
E, passando a outro assunto:

— Alguns

dos meus colaboradores

oferece-

ram-se, há pouco (recorda esse famoso dia da

imprensa?), para colocarem aqui e além, por
toda a cidade de Paris, utilizando a sua própria viatura, encomendas de pastéis. Eu quereria
agradecer-lhes esse gesto. Queira enviar a cada
um deles, a nome da esposa, uma garrafa de
vinho do Porto. A cada encomenda juntará esta
palavra ...
E, com mão rápida, em quatro cartões de
visita, escreve: «Para me desculpar, minha senhora, por ter retido o seu marido, na passada
terça-feira, até mais tarde que o costume.»

novo no gabinete ... Podei -se-ia
«Que desordem!» Com efeito, jornais, re-

Ei-lo
dizer:

de

para artigos, relatórios e envelopes,
tudo amontoado, baralhado. «Uma floresta», diz
ele mesmo, sorrindo, o antigo missionário de
África. Aliás, dá-se perfeitamente com essa
desordem: esse homem, todo metódico, encontra
sem hesitação o papel necessário, no momento

vistas, notas

necessário.

Há

cartas e mais cartas empilhadas, aqui e

além, naquela sala. As cartas

têm na vida do
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Padre Brottier

E

ele,

como

um papel de grande envergadura

...

chefe, liga grande importância a

mensagens suscitadas pela sua própria
este respeito, citemos de Bernardo Grasset algumas linhas que o Padre Brottier certamente não desaprovaria: «O correio é o encontro
de quem se sente animado pela necessidade de
agir, com tudo o que lhe permite fazê-lo. É a
carta quotidiana da vida e a resposta que ele
lhe dá. O talento está em captar o que o correio
essas

acção.

nos

A

quero dizer: saber encontrar nele o
próprio ou o bem da causa que servimos.
caro amigo, todos sabem que podem escrever-lhe, que para si não se perde nem uma
minúcia, nem uma intenção, nem mesmo um
desabafo ou uma queixa reservada. O senhor
é «prestamista que se encarga das mínimas coisas ...» Além disso, não há coisas mínimas para
traz;

bem
A si,

um

com

chefe, pelo

menos na

relação que elas

as suas mais altas preocupações

têm

...»

Por quem são assinadas essas cartas? Por
pedem ao Padre
Brottier um conselho, uma ajuda espiritual. Por
homens e mulheres do mundo, sobre quem se
abateu uma provação. Por doentes, por famílias
de doentes que imploram orações. Por amigos
da Obra que apresentam um projecto relativo
aos Órfãos. Por benfeitores que enviam um cheque. Cartas de louvor também, por vezes, que
Carmelitas, por Trapistas, que
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provocam ao Padre Brottier uma espécie de mal-estar:

— Estas

pessoas que

me

fazem elogios são
em verdade, que

admiráveis! Parecem esquecer,

Deus!

...

um

instrumento nas mãos de
se eu fosse
poderia fazer muito mais e muito

eu sou apenas

Esquecem também que,

mais dócil,
melhor
Humildade, humildade profunda de quem na
juventude, tanto desconfiava do seu orgulho.
Esse orgulho, ele tomara-lhe horror: «Deus vê a
nossa fraqueza e diz: «Para todo o pecado, misericórdia! ...» No que toca ao orgulho, porém,
. .

torna-se severo, acreditem.»

Outras cartas são então abertas:

palavras;

palavras de crítica, mais palavras:

— «Só

o conhecemos pelos seus peditórios.

Não acha

bastante indiscreto andar sempre, sempre a pedir dinheiro aos fiéis? Esses trabalhos

de arquitectura que empreende, esses inumeráImprudência... Temeridade...
Esforce-se, padre, por tornar humana a religião
católica
não decorativa
Para um apóstolo,
a caridade deve estar acima do desejo de dar
nas vistas!»

veis projectos...

—

. . .

Silêncio. Calma. Dos assomos de revolta que
agitam o Padre Brottier ao ler essas cartas
numa delas chegam a chamar-lhe «aventureiro»

—
—
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nada transparece. Imediatamente, o perdão das
injúrias:

— Evidentemente!

Com todas as minhas initenho que parecer a muitos um personagem maçador! É preciso compreender os meus
ciativas,

detractores, desculpá-los

...»

E

a tarde decorre: correspondência, visitas,
tudo como de manhã. Toque quase incessante
do telefone. O engenheiro da Obra por uma

questão de electricidade.

Uma

«Venho

religiosa:

apresentar-lhe, Senhor Padre, o caso do peque-

no Ernesto T ... Órfão de pai e mãe, vivia com
o avô; este acaba de ser levado, moribundo, ao
hospital. Poderia V. Rev. a tomar conta deste
pequeno?» E a resposta, acompanhada de um
suspiro e de um gesto de abatimento, é a que o
Padre Brottier tantas e tantas vezes tem que dar,
ao dia: «Que pena! ... Não há lugar Irmã!» A
partir de então, a tristeza apodera-se dele. Sen-

bruscamente o peso do dia intenso. Desgrasofrimentos, fontes nunca esgotadas. Aliviar o sofrimento de um, prestar auxílio a outro,
que é isso, que é isso diante de um rio de misélimirias transbordante? Limites da caridade
tes do homem... Vertigem.
te

ças,

.

Ombros

caídos, desce à capela.

.

.

Odor a cera

penumbra
do breviário ... serenidade, que volta pouco a

e incenso,

suave, acalmante. Leitura
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É na vida interior que o Padre
de acção, encontra a sua força
primeira e a perseverança que condiciona o êxito. É a vida interior que lhe dá a inspiração, que
lhe permite retomar, depois de uma desilusão
ou de um revés, o impulso inicial ... Compraz-se
a evocar, num instante, a paz dos claustros, essa
paz a que aspirou toda a vida e que nunca
pôde tornar sua. Lérins, o silêncio e a intimidade
de Lérins! ... «Mas, reflectindo bem, não escolheu Deus para mim a melhor parte? Uma vida
aos empurrões, certamente, mas uma vida de
caridade, que me obriga a praticar, sem quase
nisso pensar, a humildade, a paciência, a mortificação e a renúncia ...»
pouco. Meditação.
Brottier,

homem

Outras tarefas o esperam antes do fim do
da capela. Diante da sacristia cruza-se com o senhor Brequet. Um personagem, o sr. Buquet. Fazia parte do pessoal da
Obra, já no tempo do Padre Roussel. Fora, sucessivamente, encarregado de oficina, vigilante dos
recreios, corrector e director de tipografia. Presentemente é ele que está encarregado de acender o calorífero no inverno e de velar em todas as
estações pela boa ordem dos jardins. É ele também quem recebe as ofertas dos fiéis, mas, antes
de tudo, é sacristão, e muito ufano deste cargo.
Fala de Santa Teresa de Lisieux como de pessoa amiga, pessoa de família, pessoa ainda viva:
dia. Levanta-se, sai
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«Esta manhã disse a Santa Teresinha ... E Santa Teresinha respondeu-me ...» O Padre Brottier
ouve-o e, com um sorriso enternecido:
Feliz servo, murmura, de tal senhora.

—

Dirige-se agora à oficina de marcenaria. Chei-

ro a madeira fresca; ruído de serras e de plainas. Os aprendizes agrupam-se à sua volta.

— Amigos,

catedral

que

ir

tuário.

diz-lhes, a consagração solene da
de Dakar já não vem longe. Temos

pensando no mobiliário litúrgico do sanE nas portas. Têm que ser magníficas ...

Já as vejo, talhadas em acaju de Luba, com
embutidos de teca de Java; vejo-as adornadas
com aplicações de bronze. Será necessário um
trabalhão para que as térmitas não possam atacar
essa maravilha. Voltaremos breve a falar disso.
E o encarregado da oficina, com entusiasmo:
Sr. Padre, que alegria não será a sua, no
dia em que vir, lá, em África, a sua catedral
concluída! Sim, porque V. Rev. a irá a Dakar
a essa grande festa, não é verdade?
É "o meu maior desejo, mas ...
E com um vago gesto da mão, completa a
frase: «Nunca se sabe...». Imediatamente, pede:
Podia mandar-me buscar um comprimido
de aspirina? Estou de novo com uma destas

—

—

—

dores de cabeça!

...

Mais que uma dor de cabeça. Ardores. Uma
profunda sensação de lassitude. Desde a bron-
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em 1925, o Padre Brottier
de ano para ano, a saúde a declinar. Não há
ainda muito tempo que uma espécie de congestão o atacou, obrigando-o a um longo repouso
quite que contraíra

vê,

na Suíça.

— Sr.

Padre, diz-lhe o encarregado ao dar-lhe
copo de água, custa a crer que V. Rev. a esteja cansado. Essa pele coradinha, esso belo as-

um

pecto

...

E o Padre Brottier com um meio sorriso:
Tem razão! Não é do aspecto que eu estou

—

doente!

Alta noite ... O Padre Brottier procura em
vão conciliar o sono. Vigília viva, fremente. Por
dentro dos olhos fechados, passam imagens, fogem, regressam, confundem-se. Inquietações,
hesitações, escrúpulos ... Orçamentos difíceis,
vencimentos pesados ... Lágrimas no rosto de
uma mulher
Dakar ... O aprendiz que, antes
do jantar, manifestou ideias de suicídio
segredos dos dezasseis anos. É coisa difícil ser jovem
Esse rapaz terá sido tão reconfortado
.

.

como

.

.

—

.

.

era necessário? Ter-se-lhe-ão dito as pala-

vras que salvam?

Esses pobres órfãos ... Ele
dá-lhes o melhor de si próprio
a sua vida
mas talvez não seja bastante familiar com eles,
bastante dado ... Falar-lhes mais. A falta de tem-

—

—

.
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po, esses dias tão rápidos

...

Ah! realizar

um

fil-

um grande filme, sobre a infância desvalida!
Fazer conhecer pela imagem, a toda a gente, essas inumeráveis misérias que ladeamos sem cessar
sem cessar ... É preciso que todos compreendam e venham em nosso auxílio! Que não
tenhamos que dizer «Não» a esses sem-família,
a esses sem-amigos, a esses sem-abrigo, que imploram um tecto. Que a Obra dos Órfãos de
Auteuil se transforme um dia em Obra dos Órfãos da França ... Não era essa a ideia de S. S.
Pio XI, quando, no decurso da recente audiência
que teve a bondade de conceder a Monsenhor
Le Hunsec e ao Padre Brottier, disse, referindo-se
a Auteuil: Ê preciso alargar os espaços da carime,

.

.

.

dade?

E
vidos

é

com
como

consegue,

estas palavras a soarem-lhe aos ou-

espaços da caridade
Alargar!

...»

que o Padre Brottier
adormecer: «Alargar os
Alargar os espaços

badaladas,

finalmente,
. . .

.

.

