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APOTEOSE,

ALI,

AQUI, RENÚNCIA
A

consagração da basílica de Dakar

efectuou-se no dia 2 de Fevereiro de

a vida e, no entanto,
na ausência daquele que a levantara.

1936, durante

Tinha chegado, ao cabo de vinte e cinco anos
de tenacidade e de lutas, a hora da solene consagração da Catedral-Monumento. Cerimónias de
envergadura tinham assinalado já a marcha da
construção: a primeira pedra fora benzida por
Monsenhor Le Hunsec; a primeira missa tinha
sido celebrada por Monsenhor Grimaud, o segundo sucessor em Dakar de Monsenhor Jalabert; tinha-se já efectuado também o baptismo
dos sinos. Mas este dia 2 de Fevereiro, era verdadeiramente, com o seu aparato, «o grande dia».

Pouco antes da partida, o general Gouraud
tinha ido visitar o Padre Brottier a Auteuil:

A

— Afinal

que se passa? Não vem connosco?

sua ausência

dral de

ali,

é coisa inconcebível!

Dakar é a sua

igreja!

A

cate-

.
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O

Padre Brottier sorrira, melancólico.

— Os médicos proíbem-me de partir
— Por causa da saúde? Ora, precisamente:
. .

uma viagem
gria

por mar fá-lo-á repousar e a aleque sentirá em Dakar acabará de o resta-

belecer.

Abanando então a cabeça

e

com

aquela sua

doce voz:

— Meu amigo, respondeu, este é o meu último

sacrifício

...

E Gouraud,

espantado, viu-o afastar-se,

se dirigir ao pátio, logo rodeado por

um

sem

grupo

de miúdos, à imagem de S. José de Calasâncio
e de S. Filipe de Néri. Esta seria a última imagem
que o vencedor de Attar guardaria do seu amigo

de África: um olhar de renúncia, logo seguido
de um gesto de protecção para com os seus
Órfãos.

Custa-nos, sim, custa-nos verdadeiramente
pensar que o Padre Brottier não assistiu à apoteose de Dakar. Do mesmo modo que as suas
condecorações marcaram a coroação sentimental da sua guerra, assim essa grande cerimónia
marcaria a coroação sentimental da sua vida.
«As honras», importavam-lhe pouco, evitava-as
mesmo: nas festas que organizava em honra de

Santa Teresinha,

em

Auteuil, e às quais assistiam,
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por vezes, mais de vinte e cinco mil pessoas,
«longe de se pôr em evidência, declara uma testemunha, apagava-se, parecia fundir-se com a
multidão.» Mas, naquele caso, tratava-se para ele
de coisa muito diferente das honrarias. Teria
visto terminada, viva, vibrante, a catedral afri-

cana a que dedicara o mais ardente das suas
forças, a Casa que, a exemplo do Salomão da
Escritura, ele mandara erguer à glória do Eterno.
Tão sensível como era às cores e à música,
como ele teria descrito bem a música e o colorido dessas horas! Peçamos a Henry Bordeaux,
que se deslocara a Dakar para esse efeito, que nos
conte o que o Padre Brottier deveria ter vivido:
O Comité da Catedral-Monumento deu-me
a honra de me convidar a representá-lo em Dakar.
A Academia Francesa tinha-me dado igualmente
a sua investidura. Sim, a Academia ... Ela tinha
razões, é verdade, para não permanecer indiferente a esta piedosa festa colonial. Nada do que
serve a França lhe pode ser estranho, pois que
uma tradição de trezentos anos a liga aos destinos do nosso país, e porque nada permanece
na história senão pela literatura. Por outro lado,
não foi um dos seus membros, o gentil Cavaleiro
de Boufflers, governador do Senegal? Não foi o
general Joffre, então comandante de engenharia,
o organizador de Tombuctu reconquistada? Não
foi em S. Luís que Lo ti escreveu o «Romance
dum cavaleiro turco»? Embarquei, pois, no Chella

—
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com

o Cardeal Arcebispo de Paris e o seu cortejo
de arcebispos, bispos, religiosas e camareiros.
O governador geral Brévié representava o Governo e o general Gouraud era delegado dos
ministros da guerra e das colónias. Vestes vermelhas, batinas roxas, uniformes e condecorações ... No dia 1 de Fevereiro, o nosso barco,
com a bandeira pontifical desfraldada e a bandeira tricolor à popa, chegava a Dakar, aguardado no cais pelos fusileiros navais e pela guarda
vermelha, trajando o uniforme dos velhos cavaleiros argelinos, enquanto que duas esquadrilhas
de aviões nos sobrevoam e vinte e um tiros de
canhão eram lançados ao largo pelo «Pro vence».
Reunimo-nos diante da catedral para a leitura
da carta pontifícia que nomeava o Cardeal Verdier legado da Santa Sé, e felicitava a França
«por ter levado ao Senegal a civilização e as
luzes da fé,

Estava

com

reunida

os preceitos do cristianismo».
ali

Dakar em peso:

capace-

tes coloniais, trajos brancos, tangas de tons ber-

Os Negros mostravam

talvez mais inteda corte pontifícia
trajos à Henrique II, golas brancas desmedidas
do que pelo discurso do cardeal; mas, quando ele terminou, foi um delírio! E que dizer do
entusiasmo, que no dia seguinte, o da consagração solene, se apoderou da multidão? Ostentou-se toda a pompa romana ... Pelas sete horas
da manhã, tinham sido trazidos o sal e a água

rantes.

resse

—

pelos

camareiros

—
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com que foram aspergidas por três vezes as
muralhas exteriores da catedral. Revestido da
cappa magna de melânia escarlate, o Cardeal Verdier bateu com o báculo no portal de acaju, entrou na catedral, traçou com cinza as letras do
alfabeto grego e latino. Esplendor dos cânticos
a coral negra que o Padre Brottier tinha fundado
brilho de luzes
as velas a arder diante

—

—
das doze cruzes litúrgicas —
—

grados

,

...

,

lentidão dos ritos sa-

Monsenhor Le Hunsec

oficiava, assistido

por dois padres africanos. O cardeal legado, sentado num trono branco e oiro, estava rodeado
pelos arcebispos e bispos da Senegâmbia, do
Sudão, do Daomé e da Nigéria, de batina branca,
e pelos protonotários e camareiros. Depois da
comovente alocução de Monsenhor Rémon, bispo de Nice, a cerimónia terminou com a entronização dos ossos dos mártires Félix, Donato e
Lourenço ... A consegração da catedral de Dakar, que inesquecível recordação! Uma única
sombra: a ausência do Padre Brottier. O seu
nome foi muitas vezes e longamente aclamado
no decurso destas nobres festas. Em Paris, ele
deve ter sentido a gratidão de todos nós!»

to

Como passara o dia o Padre Brottier, enquanem Dakar se desenrolavam essas memoráveis

cerimónias? Que pensamentos foram os seus?
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De manhã,

— De

disse à senhora Beslier:

modo que não

verei neste

mundo

a

«Grande Morada». Uns semeiam, outros colhem:
é assim desde o princípio do mundo. Não falemos mais nisso!
E, subitamente,

— Em

com

a voz alterada:

boa verdade, nós não sabemos o que
...
Não
sabemos que lugar, útil ou talvez
somos
prejudicial, ocupamos neste mundo. Só Deus o
sabe! Nós não podemos saber nada, nada, nesta
terra. As recompensas, as claridades, tê-las-emos
noutro sítio. Então, compreenderemos o porquê
dos nossos sofrimentos.
Depois destas palavras, que desvendam uma
ferida secreta, dirige-se para a capela de Auteuil.
Missa de acção de graças. Aos seus Órfãos, que
em sua honra tinham organizado uma festa familiar, dirigiu os agradecimento com uma emoção que não tentava ocultar:

«Meus amigos:
palavras para exprimir o meu
reconhecimento pela grande surpresa, que me
destes esta manhã: Esta festa íntima dá-me
mais alegria, mais felicidade que, se eu tivesse
acompanhado o cardeal a Dakar. Eu vo-lo digo,
meus amigos, a felicidade encontro-a entre vós.
Sim, vós é que me fazeis feliz! E, se, ao começar
os meus vinte e cinco anos de trabalho pela
Catedral-Monumento, me tivesse sido dado

Não encontro
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conhecer a alegria que vós me dais neste momento, isso me bastaria ... Muitos se admiraram
de eu não ter ido a Dakar, à busca de alguns
louros. Já não estou na idade em que se buscam as honras humanas. E, a propósito de Dakar, posso-vo-lo afirmar,

pensei na glória humana.

nem um

só momento
Devemos ver em tudo

o amor de Deus, que fez coincidir os acontecimentos para a realização da sua maior glória.
Porque, meus filhos, é preciso que o saibais:
se não fosse Monsenhor Jalabert e a Catedral de
Dakar, não existiria a capela de Santa Teresinha.
Eu não estaria aqui. Nem vós, meu queridos filhos ... Ê por isso que, enquanto tivermos um
sopro de vida, devemos bendizer a Deus, e cantaremos eternamente as misericórdias do Se-

nhor

...»

Por detrás destas palavras, não se divisa

uma

certa tristeza? Cansaço inconfessado das coisas,

sede de verdadeiro afecto, impulso para o que é
puro, total, definitivo ...

Ao

—

contudo
-complexidade do cora*
ção humano
mostra aos colaboradores um
rosto feliz. Serenidade imensa, diante da obra
acabada. Pensamento caloroso voltado para a
África, evocação de mil recordações. Felicidade,
enfim, de se ver rodeado, nesse dia, importante
entre os dias, de amigos atentos e fiéis. Objectivo, de algum modo, alcançado. Meta. Mas, e ele
jantar,

—

ESTE PADRE TINHA DUAS ALMAS

170

admira-se disso, parece que
entre ele e o

na

terra,

já

um

véu se estendeu

mundo: «Dir-se-ia que para mim, cá
nada tem importância! Será que

a minha missão está terminada? ...»
Cansaço, esgotamento, explica ele aos dois
capelães que o acompanham depois da refeição

num

curto passeio, e se inquietam

com

a sua

palidez repentina.

Às cinco horas, dá a Bênção do Santíssimo
Sacramento e apresenta, a seguir, à numerosa
assistência, a relíquia de Santa Teresinha. Quando
regressa à sacristia, os jornalistas asaltaram-no.

O

Padre Brottier mostrara sempre simpatia pelos jornalistas; sujeitara-se sempre às suas exigências: esta profissão, respeita-a e compreende-a;
ele mesmo (confessou muita vez) gostaria de ser jornalista. Mas naquela tarde, furta-se a todas as perguntas. Falar da Catedral de
Dakar? Está incapaz disso! ... Recusa-se até a

—

receber os amigos.

E

aí

o temos no quarto. Deixa-se cair

numa

poltrona. Esgotado repentinamente, esse lutador
nato, esse

homem

de combate.

Na penumbra,

— nem sequer pensara em acender a luz — toma
o rosário e vai passando as contas lentamente ...
Noite de inverno, noite de gelo ... O Padre Brottier arrepia-se.

sempre medo

Como

Teresa de Lisieux, ele teve
do frio. Ah! ... Aquele frio, na
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Flandres, durante a guerra
é

uma

...

Em

noite quente. Frangipaneiros

sas corolas de cera

17 f

Dakar, hoje

em

com perfume de

flor, es-

igreja...

Rosas de Sor, rosas de La Ferté, rosas extintas.
O seu pensamento ondeia errante, como essas
nuvens ligeiras que no Verão deslizam pelo céu.
Como no tempo da sua infância, o Padre Brottier espera «qualquer coisa», mas desta vez ele
sabe o que espera ...

Quando a Irmã Maria Dominique entra no
quarto do Padre Brottier,

com uma chávena de
ali, mas não está.

caldo, fica estupefacta. Ele está

Ele olha-a, mas não é e a ela que olha. Fala-lhe,
mas com uma voz que ela não conhece.

É

que, desde há muito já, a sua conversação

estava no Céu

...

