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DEUS O DEU, DEUS O LEVOU, SEJA BENDITO O NOME DO SENHOR!
Gasto pelo trabalho e pelo exercício
de uma caridade inesgotável, o Padre
Brottier morreu piedosamente, a 28
de Fevereiro de 1936, com sessenta
anos de idade.

No

dia seguinte, ao meio dia, o comparti-

mento em que repousava o Padre Brottier tinha
tomado já o aspecto do quarto de um doente

Mas poderá chamar-se quarto a essa espéde reduto adjacente ao seu gabinete, separado deste por um pouco de madeira e alguns
vidros? Poder-se-á chamar gabinete de «toilette»
a esse pequeno lavabo, incrivelmente antiquado,
seguro a uma das paredes, e por cima do qual
há um armário mal pintado? ...
Que aqueles que hoje vão à Casa de Auteuil
peçam para visitar a oficina de encadernação.
A um canto, verão, mais emocionante do que
todas as relíquias, aquele humilde lavabo, símbolo do espírito de pobreza que animava o Pa-

grave.
cie
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dre Brottier. Imaginarão então, sem custo, que
austera decoração foi a da sua vida e da sua doennem um objecto de valor, nem um objecto
ça:
inútil. Como Santo Antonino, o Padre Brottier
não quis efectivamente, mais que «o hábito e o

—

breviário».

Naquela manhã, a despeito de uma lassidão
extrema, teimara em celebrar a missa, como de
costume. Tonturas, uma sensação de febre, uma
pontada violenta não o impediram de presidir,
durante uma hora e meia, ao Conselho Semanal
da Obra. Só depois, se foi deitar. O Dr. Mafféi,
chamado à pressa, emitiu o mais alarmante
diagnóstico:

— Congestão

pulmonar. Grande fraqueza.
Coração gasto.
Coração gasto, coração retalhado! Cansado
por um trabalho de todo o instante, pelas diligências, pelas audiências, pelas preocupações de
dinheiro
Retalhado pelo desgosto de ter de
recusar, por falta de lugar e de recursos, numerosos órfãos abandonados. Ele escrevera, pouco
antes de adoecer: «Este filme das misérias dos
rapazes desenrola-se sem parar diante dos meus
olhos, e eu assisto, impotente, a este lastimável e cruel espectáculo. Garanto a todos os
meus caritativos correspondentes: jazemos tudo
o que nos é humanamente possível, mas, com o
coração retalhado, deixamos passar as misérias
de hoje porque sabemos que o dia de amanhã
. . .
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Não

podere-

no-las reserva absolutamente iguais.

mos

salvar todos esses órfãos, senão multipli-

cando a Obra de Auteuil, multiplicando o número dos seus amigos e benfeitores, fazendo conhecer a quarenta milhões de franceses esta verdade: em pleno século vinte há milhares de órfãos
que, chegados à idade da aprendizagem, não podem preparar o futuro, aprender um ofício, que
os poria para sempre ao abrigo da miséria. E isto
porque ninguém quer encarregar-se do ser embaraçoso que é um rapaz de treze a desasseis anos,
com os seus defeitos ou vícios em embrião, que
não tem igual senão um apetite difícil de saciar.
Temos medo ... e isso deixa o problema sem solução ... Infelizmente, o afluxo cada vez mais
considerável de rapazes que vêm bater às portas da nossa casa é o mais certo indício de que
a sociedade de hoje não tem feito o esforço suficiente.»

Ele dirá ainda nesse primeiro dia de doença

procuram ocultar-lhe o
seu estado de gravidade: «Os médicos procuram
o meu mal. Se vissem todas as misérias que me
vêm bater à porta, se pudessem medir a minha
e enquanto os presentes

impotência para as aliviar, saberiam o que hoje
me quebranta.»
Entretanto, o dia passa, carregado de ameaças.
Febre, poções, injecções. Passos surdos, palavras
baixas. No escritório do Padre Brottier, já sobre-
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carregado

de

folhetos

mesmo em cima
prateleiras,

e

sobrescritos

— há-os

das cadeiras, na chaminé, nas

— novas

cartas

se

amontoam, às

correspondente já não responderá.
E, do fundo da sua noite, ele ouve, como irreais,
vozes de adolescentes, que, da capela, lhe chegam aos ouvidos!
Sagrado Coração de Jesus, salvai o Padre
quais o

fiel

—
Brottier!
— Nossa Senhora de Lourdes, curai o nosso
Pai!
— Santa Teresinha do Menino Jesus, conser...

...

vai-nos o nosso Pai!

...

Ao Padre

Pichon, seu amigo, diz ele então,
voz de espanto:
Mas ... que há?
Os seus filhos pedem por si, Padre. Oitenta pequenos comungantes se têm revezado todo
o dia na capela, e rezado sem interrupção o terço por sua intenção. Esta noite, os aprendizes e

com uma

—
—

todo o pessoal fazem a Via-Sacra. A novena que
para esse fim iniciámos vai-lhe alcançar a cura,
estamos certos.
E ele, então, voltando a fechar os olhos, cansado:

— Sabe?

...

Há-de ser o que Deus quiser!

onze de Fevereiro, dia em que a novena
termina, o Padre Brottier pode considerar-se
quase restabelecido. Esse alívio que sente por

A
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todo o corpo

Manda

...

E

logo aparece o

vir os jornais,

mais

homem
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de acção.

duma semana

atra-

sados, que relatam o esplendor das cerimónias

de Dakar.

— Tudo

isto é perfeito!

tar-nos a dormir

...

A

Mas não podemos

tos cuidados, preocupações,

sobretudo. Tragam-me

dei-

Catedral exige ainda muidinheiro,

com que

dinheiro,

escrever.

a cabeça apoiada em duas almofadas,
aquele que ainda ontem parecia quase na agonia,
dita com voz firme o seu último apelo à cari-

E com

dade «pelos mortos de África».
E os nossos órfãos? Antes de cair de cama,
escrevi um artigo intitulado «vista de conjunto»,
que chama a atenção sobre a nossa Obra, sobre
a protecção de Santa Teresinha, de que beneficiamos há tantos anos, e que incita, enfim, os
nossos amigos a serem ainda mais generosos para
com os nossos rapazes! Esse artigo encontrá-lo-ão nalgum sítio, aí, na minha mesa. Levem-no

—

já à tipografia.

Neste momento surge à porta, Luísa, a cunhada do Padre Brottier, sua colaboradora.
E ele, com uma voz travessa, como no tempo
em que Luísa era uma recém-casada tímida:

— Olá!

... Que vens tu fazer aqui?
Mas a esposa de Gastão já não é aquela
vem que uma vez, numa cozinha de Blois,

jo-

se

chorara por uma insignificância. Responde-lhe, segura de si:
irritara e
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— Disseram-me

que estavas melhor; venho
da minha alegria. Ah! Se tu pudesses
instalar- te em nossa casa, para a convalescença!
dizer- te

Eu

bem de ti! ...
erguendo os braços,
de ironia nos olhos:
cuidaria

E

ele,

— Tu,

com um lampejo

Não há dúvida, havia
de ser muito bem tratado!
Luísa limita-se a sorrir. Ao vê-lo assim, entre
os jornais e os papéis que se estendem pela
cama, pronto a dar ordens, a troçar como antes,
poder-se-ia crer que tudo iria recomeçar. Ilusão
cruel! Luísa, essa, não se engana. Observa esse
homem animado por uma força espiritual tão
intensa e que em breve vai recair. Ah! ... Nunca
ninguém admirará bastante o prodígio que a vida
representa. Há que contemplar um ser que a
morte vai levar para compreender toda a beleza
do sangue que circula, a riqueza incomparável
Docemente, ela diz
de um coração que bate
enfermeira?!

...

.

. .

então:

— Perdoa-me
E

aquilo das rosas.

por sua vez. «Aquilo das Rosas»
era assunto entre o Padre Brottier e Luísa. Dois
anos antes, no aniversário do cunhado, ela ofereele sorri

cera-lhe três rosas artificiais. Ele recebera o pre-

sente

com um

ar severo, quase

Picada e sentida, no ano

sem

agradecer.

seguinte, voltou a ofe-

recer-lhe flores. Desta vez, diante

são de pesar, ela impacientou-se:

da sua expres-
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— Ouve não agradam as minhas rosas?
murmurando num tom austero:
E
— Escuta, Luísa: Este dinheiro gasto
te

lá,

ele,

inutil-

... De futuro, quando eu fizer anos, oferece-me antes esse dinheiro para os meus Órfãos I
E ela respondeu então:
Está descansado! Já estou a guardar dinheiro para o teu mês de Setembro!
Mas, no mês de Setembro do ano seguinte,
o Padre Brottier repousa sob o mármore negro,
na capela de Santa Teresa, e sobre o seu túmulo
acontecerão factos maravilhosos, a que alguns,
antecipadamente, chamarão milagres.

mente

—

Nessa

mesma

noite, ele sossobra

sofrimento. Respira

com

de novo no
tem a im-

dificuldade e

«uma caldeira em
cama para a poltrona, e da poltrona para a cama, sem encontrar
um momento de alívio. O mesmo acontecerá nas
pressão de que a sua cabeça é
ebulição». Titubeando, vai da

noites que vão seguir-se.

À Madre Agathange que

— Já
minha

não

estarei

o vela:

muito tempo entre vós.

tarefa, pressinto-o, está terminada.

A

Seja

vontade de Deus ... Mas veja: não sei
onde me hei-de pôr nem o que hei-de fazer para
ter um pouco de alívio. Que sofrimento, Madre,
que sofrimento!

feita a
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Assim Teresa de Lisieux: «Não, verdadeiramente, nunca pensei que fosse possível sofrer
tanto!»
... Passa as mãos pelo rosto emaciado, depois
olha para os dedos e as pernas que tão depressa
perderam a força: «Eu sou isto! Aí está no que

eu

ma

me
a

transformei!» E,

com a voz

alterada, cha-

Madre Agathange:

— Madre,

não

me

abandone.

um homem de acção
um padre que semoutros; grito de um meni-

Grito desconcertante de

prostrado; grito patético de

pre levou socorro aos
no, à boca da noite ... Neste momento em que
a morte lhe aparece próxima, que angústia o
atormenta? ... Que perturbação, que dúvida, que
vertigem? ... Jardim das Oliveiras ... E é ainda

em

Teresa moribunda, que talvez possamos peninundada de consolações. Uma criança para quem o véu da fé se

sar: «Julgais-me, certamente,

rasgou. E, entretanto, não é

Quando eu canto a

um véu, é um muro

...

do Céu, a eterna
posse de Deus, não sinto qualquer alegria; canto
somente aquilo em que quero acreditar!»
felicidade

Entretanto, na capela daquela que tinha dito:

«A minha vocação é o Amor, na Igreja eu serei
o Amor!», é uma vaga ininterrupta de orações.
Os boletins de saúde, afixados à porta todas as
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manhãs, incitam os amigos da Obra «a fazer violência ao Céu para obter a cura do querido doente.» Este recebeu os últimos sacramentos da mão
do Padre Trilles. Quando viu perto do leito o seu
amigo com os Santos Óleos, o Padre Brottier
não pôde abster-se de evocar o dia já longínquo
de uma França em guerra: «Alistamo-nos? ...»
E foi como soldados, em tom militar, que o missionário dos Pigmeus e o Pai dos Órfãos, definiram, em duas palavras, a situação:
Vamos, tornou o Padre Trilles (conta a Senhora G. G. Beslier) é a Hora H!
Certamente, respondeu o Padre Brottier,
mas eu já não sou o «capelão invulnerável!»

—
—
A

15 de Fevereiro, o estado

do Padre Brottier

piorou. Falou-se de complicação pleural e até de

febre tifóide. Decidiu-se interná-lo no hospital

de S. José.

Pode facilmente imaginar-se a partida na
ambulância. Último olhar à casa de Auteuil, à
capela, último olhar para a obra de quem não
comparecerá diante de Deus com «as mãos vazias». Emoção profunda. Contudo, coisa estranha, ele, agora, já não se inquieta com o futuro
dos seus Órfãos. Uma grande paz o invadiu, uma
espécie de certeza: «Posso partir sem receio. A
cadeia de amizades e dedicação que Cu fiz nascer em volta dos meus mil e duzentos rapazes,
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é,

de hoje

em

diante, indestrutível. Vereis, vereis

o que vai acontecer, quando eu deixar este mundo ... Ficareis espantados!» E pensamos naquela
palavra que ele desfechou, três dias antes, ao Engenheiro da Obra, o Sr. Perrin-Waldener: «Sabe,
eu ficaria satisfeito, se o meu amigo fosse o

meu

sucessor!»

Agora,

a

é

via

do

inverno.

Todos

esses

transeuntes de boa saúde que passam alegre-

mente pelos passeios, que entre si gracejam, que
hoje só têm preocupações fáceis
coisa espantosa! Essa vida que continua e continuará sem
ele
Tenta erguer-se na liteira; quer, pela
última vez, da ambulância de rodas acolchoadas, contemplar a marcha da vida. E as palavras
mais simples tornam-se para ele as mais evocativas. Lê: «Mercearia» ou «Tinturaria» na fachada de qualquer loja; lê, através das nuvens da
sonolência, o reclamo publicitário de um vendedor de cereais ou de um produtor cinematográtodo o tangível, todo o quotidiano de uma
fico;
existência que ele vai perder, aparece-lhe então

—

. . .

—

claramente.

O hospital

.

. .

Cheiro a éter; corredores e ascen-

sores silenciosos, apreensões e sofrimentos ocul-

por detrás de cada porta. O quarto, cela de
monge, cela de prisioneiro. Nudez das paredes,
inumanidade essa em que não há nem pitada de
poeira nem um quadro suspenso. É aqui, entre o
tas
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Irmã Suzana, que o Padre Brottier
dias. «Tão paciente, dirá

lutará durante doze

o médico, tão bondoso, tão submisso!» Paciente
quando se tratava da dor e dos curativos; bondoso para aqueles que o rodeavam, submisso à
vontade divina! Para ele, com efeito, impossível
já o disfarce:
Caí no dia do Nunc Dimittis, diz ele a um

—

confidente, e sei que não

me

levantarei mais.

O

corpo torturado defende-se, mas a alma
está pronta. Uma semana depois da sua chegada
a S. José, quando o Padre Pichon vem fazer-lhe
uma visita, ele murmura e a sua língua semi-paralizada move-se com dificuldade, e a sua
voz é apenas um sopro:
Vou ... par ... tir! ...

—

—

O amigo

— Não,

protesta:

caro padre; Deus tem ainda neces-

si, não o deixará partir! Então as oraque lhes faz? Para obter a sua cura, está-se
a fazer neste momento em Auteuil a Exposição
das Quarenta Horas. Em grupos de cinquenta,
os seus rapazes sucedem-se na capela. Os inumeráveis amigos com que V. Rev. a conta em Paris
não cessaram de desfilar ontem, domingo, pela
nave ... E com tudo isto, não quer curar?
Por única resposta, o Padre Brottier levanta
os olhos ao Céu, embaciados de lágrimas.

sidade de

ções,
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É a vez de o Cardeal Verdier, acompanhado
por Monsenhor Chaptal e o capelão Despons,
entrar no quarto. O cardeal regressa do Senegal,
traz consigo o eco das festas africanas. Mas
agora trata-se bem de evocar, bandeiras e auriflamas, aclamações ao ar livre! O Padre Brottier
está neste momento num estado de prostração
vizinho da insconsciência. Desde as primeiras palavras do Cardeal Verdier: «Se soubesse a gratidão, mais: o amor, que lhe dedicam os seus queridos Negros!», ele fecha os olhos. Um vago sorriso se lhe desenha nos lábios. S. Luís, a capela
Recuam
de Sor, a Catedral, tudo recua, recua
as lutas quotidianas, as preocupações pesadas, os
elogios dos amigos e as palavras acerbas dos
.

adversários;
ridos.

A

.

.

recuam os rostos que lhe foram que-

rota definitiva que se abre diante dele

quere-o nu, despojado, livre de todas as recordações.

Três horas e meia da manhã, 28 de Fevereiro.
Junto do leito do Padre Brottier vela, só, a Irmã
Suzana. Silêncio de hospital, pesado de angústias. Em volta, sofrimentos abafados em especta-

tudo é sofrimento. Hora vazia, tenebrosa,
luta da escuridão contra a aurora que se avizinha, luta do mal contra os anjos. Ouve-se de
repente, como saído de um mundo diferente,
tiva:
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mulher na rua. A seguir volta a falsa
tranquilidade. Paris dorme. Sonhos de dinheiro,
de glória ou de amor, pequenez das coisas, vaidade das coisas. A verdadeira vida está concentrada ali, batendo a asa hesitante, anelante, nesse
homem que vai morrer.
Sim, o Padre Brottier vai morrer. Alguns miriso de

nutos ainda, alguns segundos e este lutador

ins-

pirado, este apóstolo da vanguarda verá abrir-se

E

ao pensamento
nos vêm, certos santos no limiar da Luz. S. Tomás de Vilanova, oferecendo o seu leito de
agonia
o seu único haver
a um criado, e
dizendo-lhe: «Empresta-me este leito para morrer!» O Beato Félix de Nicósia, levando a obediência ao extremo de pedir ao Padre que o velava «licença para morrer!» Santo Hilarião, encorajando a alma tímida a deixar o corpo: «Deixa-me,
ó minha alma! Há quase setenta anos que serves
o Senhor; porquê recear comparecer diante dele? ...» S. Francisco Caracciolo, dizendo antes de
se extinguir: «Vamos, vamos para o Céu!» São
Carlos Borromeo, exclamando: «Eu venho!» Ao
Padre Brottier, no entanto, nenhum gesto, nenhuma palavra espectacular assinalará a grande
passagem. Precisamente no momento da sua
partida, o missionário apenas advertirá dois dos
seus amigos, que se encontram bem longe dele:
o baron de Brichambault e o Padre Groell. O primeiro, que, algumas horas antes recitava o terço
diante dele as portas de oiro.

—

—

.
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à cabeceira do agonizante, ver-se-á, às quatro horas da

manhã, arrancado ao sono por uma que-

rida voz,

bem

— Amigo,

O

conhecida,

eu vou

segundo,

em

uma

voz a despedir-se:

partir!

Saverne,

lá,

onde o Padre

Brottier ia por vezes repousar por entre os abetos e as faias, estremecerá igualmente, ao ouvir

um

apelo misterioso, vindo de toda a parte e de

parte nenhuma:

— Padre

Groell, eu

vou

partir!

Nesse instante, no quarto do hospital, o Padre
Brottier exalou um suspiro, outro suspiro e outro ... Suspiros de homem que deixa os homens,
seus irmãos ...

E morreu

No

.

.

dia seguinte, enquanto o corpo do Padre

Combatenrepousava na capela de «Teresinha», enquanto
o Cardeal Verdier preparava a alocução fúnebre,
em que o nome Santo e a palavra Milagre seriam
várias vezes pronunciados; enquanto uma velha
empregada de Auteuil, doente e de cama, há seis
meses, depois de pedir morte, se vê repentinamente curada; enquanto, enfim, em Auteuil
as lágrimas corriam em todos os rostos, uma
Irmã prepara-se para pôr em ordem os objectos
Brottier, velado pelos Órfãos e pelos

tes,
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No armário do «padre
dos milhões», encontrou: duas batinas velhas,
remendadas, dois velhos pares de calçado, quatro camisas e seis lenços. Era toda a herança
deixada por aquele que, a exemplo de S. Francisco de Assis, tinha para a vida eleito «Dama
pessoais do seu Director.

Pobreza».

