Ag uísa

cie

conclusão

Cristina Garnier perdoar-nos-á que
juntemos ao seu famoso trabalho e
à guisa de Apêndice o artigo seguin-

publicado na revista «Pontecôte
sur le monde» de Maio-Junho de 1961,
à qual pedimos vénia para a trans-

te,

crição :

UM PADRE DA ACTUALIDADE
«O mal do clero foi sempre, nestes últimos
tempos, permanecer na ideia do passado. O
mundo caminhou para a frente ... e nós ficamos atrás ... Querer aferrar-se ao tempo antigo ... é tornar nulos os nossos esforços.»
Juízo severo e clarividente do Padre Líbermann, após a revolução de 1848, que o Padre
Brottier soube não merecer. Instigado pelo Mestre, que fustigava os «Filhos da Luz» de serem
menos hábeis que os «Filhos das Trevas», ele
mobilizou todos os recursos da sua natureza.
Costumava dizer daqueles que não eram bem
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sucedidos: «São pessoas falhas de imaginação».

A

ele

sobrava-lhe para esclarecer e salvar as

almas.

A grande obra da sua vida foi o Serviço dos
Órfãos de Auteuil. Consagrou-lhe todas as forças e por ela morreu. Obras desta natureza levam
sempre à morte. Ele o tinha dito, logo no primeiro dia: «Ofereci-me a Deus para os servir até
à morte. Quero morrer aqui.» E ao Padre Pichon,
seu colaborador, sugeria: «Faça outro tanto.»
Ao chegar a Auteuil, encontrou uma lista de
12 mil benfeitores. Treze anos depois, tinha ele
conseguido mais de 150 mil.
Mas não era apenas o futuro dos seus órfãos
que lhe dominava o espírito. Prendiam-lhe
a atenção todas as formas modernas de apostolado.

Por esse ano 20, o cinema estava ainda no
começo. Ele compreendeu logo o interesse que
ele representava e criou o «Bom Cinema de Auteuil». Em 1929, não hesitou em tomar a seu
cargo a edição do cenário de Julien Duvivier
para o filme: «Vida miraculosa de Teresa Martin». Depois desta tentativa, o Padre Brottier
sonhara encomendar outras criações cinematográficas.

A imprensa

preocupava-o vivamente: «Quan-

gemia ele, compreenderão os nossos
bons católicos que o cinema e a imprensa se
tornaram grandes potências mundiais?»

do, enfim,
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Ê assaz longa a lista dos jornais e revistas
que animou com o seu espirito e sustentou com
o seu óbulo:
Foi primeiro a «França Ilustrada», revista
fundada em 1876 pelo P. Roussel, e que ele transformou completamente, graças à colaboração de
jornalistas de valor.
O «Amigo dos Jovens», que lutou durante dez
anos contra a concorrência de revistas neutras,
e que terminou honrosamente transferindo os
seus assinantes, os seus clichés e alguns dos seus
redactores para o hebdomadário bem conhecido
«Coeurs Vaillants».
O «Souvenir Africain», jornal bimestral destinado a tornar conhecida e a financiar a obra
da Catedral-Monumento de Dakar e que chegou
a fazer algumas tiragens de 200 mil exemplares.
O «Correio dos Órfãos de Auteuil», o jornal
que mantinha a Obra e que, três meses depois
da sua morte, editou um número especial de
460 mil exemplares.
Enfim, «Missões», a revista dos pequenos
amigos dos Missionários, que ele fundou de colaboração com o P. Pichon, com o fim de interessar a juventude católica pela obra das missões.
Em 1936, contava ela cerca de 40 mil assinantes,
chegando a 90 mil. O Padre Brottier pertencia
à Congregação do Espírito Santo, mas queria
interessar os seus leitores por todas as outras
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Congregações e pelos seus trabalhos
as partes do

Muitas vezes
era

um

em

todas

mundo.
ele desabafava:

diário; se eu tivesse

um

«O meu sonho,
diário nas mãos,

revolveria todo o país.»

Aos que o felicitavam pela sua «boa
respondia: «A minha sorte está

todas as

em

manhãs às cinco horas

e

sorte»,

levantar-me
trabalhar.»

Se se lhe perguntava o segredo dos seus êxitos,
confessava: «Oração e penitência.» Ousou
mesmo declarar, certo dia: «Deus nunca me recusou nada, porque eu nunca lhe recusei nada.»
Tal é o ideal que a Providência quer, sem
aos pano Padre Brottier
dúvida, propor
dres da actualidade.

ele

—

—

