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VIDA E OBRA

Toda a vida do Padre Brottier está impregnada de Deus.
De Deus-Amor, entenda-se. Aquele, de quem Teresa nos leva a
descobrir, neste fim do século XIX, ainda muito jansenista,
a imensa ternura, a misericórdia inconcebível
Toda a vida do Padre Brottier se volta para os «pobres» e
«pequenos», desde o Senegal a Auteuil, os «pobres e pequenos»,
preferidos de Deus.
Toda a vida do Padre Brottier é animada por uma Fé que
varre os mais insuperáveis obstáculos.
os seus projectos,

numa perpétua

uma Fé que

e estreita união

Uma

Fé, que motiva todos

lhe permite viver

o quotidiano

com Deus.

Daniel Brottier nasce a 7 de Setembro de 1876

em La

Ferté

pequena e risonha aldeola de Loir-et-Cher, perto de
Chambord. A casinha natal pega com o castelo o Sr. Brottier é
o cocheiro do Marquês de Dulfort.
Desde a idade da razão, Daniel manifesta um grande amor
a Deus e o desejo do sacerdócio. Quer aprender latim, mesmo
antes de entrar para a escola. É deste tempo o dito famoso, cuja
ressonância supera de longe o que costumamos chamar dito de
Saint-Cyr,

:

criança

:

«

Eu

serei

Papa

!

»
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Nesta afirmação, que não admite réplica, revela-se já inteira
É a primeira expressão do
« Tudo ou nada » que caracterizará as grandes fases da sua vida
a personalidade de Daniel Brottier.

:

missionário
1914 a 1918,

em

Dakar, capelão militar nos postos avançados desde
fundador da Catedral-Monumento (Souvenir African),

Não é verdade que o «Eu serei
emparelha com o « Eu quero ser santa » de Teresinha
de Lisieux? Estas duas frases, lapidares, audaciosas, sem qualquer gradação, testemunham uma mesma linha espiritual, o mesmo
profundo desejo de viver, desde o presente, na intimidade de Deus
aproximam já duas almas, cuja cumplicidade continua hoje a maniconstrutor da capela de Auteuil.

Papa

!

»

:

festar-se

...

Chamamento

Em

1886, aos 10 anos,

Daniel Brottier faz a primeira comunhão,

e aos onze entra no Seminário

Menor de

Os companheiros de
classe conservam dele a recordação dum jovem transbordante de
vida, turbulento, até mesmo ladino, mas duma extrema generosidade. Seguem-se depois os longos anos no Seminário Maior. A 22
de Outubro de 1899, Daniel Brottier recebe a ordenação sacerdotal
das mãos de D. Laborde, Bispo de Blois. Durante três anos,
exerce o professorado no Colégio Livre de Pontlevoy. Faz maraBlois.

mas evidentemente falta-lhe uma dimencampo de actividade parece-lhe demasiado restrito,

vilhas entre as crianças,

são

:

o

excessivamente limitado.

A

sua alma de apóstolo reclama outros

horizontes. Daniel Brottier resolve ser missionário e pede para

ser recebido

Uma

na Congregação dos Padres do Espírito Santo.

com os pais revela-nos que
mas que aceitam o sacrifício

troca de cartas dilacerantes

a decisão de Daniel os consterna,

com admirável grandeza de alma.

Um

ano de Noviciado

Algumas

em

Orly e

em

linhas dirigidas a D. Alexandre

1903 parte para a África.

Le Roy, Superior Geral,

antes de partir, testemunham a sua sede de apostolado,

duma

intensa vida interior

:

«

A
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vida do missionário,

fruto

sempre a

encarei

como a vida dum homem que quer

sacrificar-se e imolar-se

pela salvação das almas.» Ilustração maravilhosa do

nada» que marca

S. Luís

momentos da sua

os grandes

«Tudo ou

vida.

do Senegal

Ao pôr os pés em África sofre uma enorme decepção é
nomeado coadjutor do pároco de S. Luís do Senegal, ele, que
:

tanto desejara a rude vida do mato. Acolhido pelo P. Jalabert,
o

Padre Brottier dá-se inteiramente ao apostolado em plena

cidade. Volta-se de imediato para a

— os

mais abandonada

camada da população então

mulatos. Muitos missionários tinham deses-

perado da evangelização destes pobres;

o

Padre Brottier con-

segue persuadir os confrades de que o apostolado junto destas

almas pode ser fecundo.

Em

plena pujança da juventude,

comum, reanima as obras

o

Padre Brottier põe-se
pouco

Com um dinamismo

naturalmente ao serviço dos jovens.
sonolentas.

Retoma com autoridade a

direcção do Círculo Católico e da Escola de Música Sacra, aban-

donados pelo Pároco de

S.

Luís que acabava de ser nomeado

pároco de Dakar. Fala semanalmente aos adolescentes do Liceu
Faidherbe, funda a Comissão da Infância,

lança

em

1906

um

Boletim paroquial, cuja utilidade se mostra tão importante, que
se

publica ainda

Padre

hoje

Brottier — Unir.

com um cabeçalho muito do estilo do
Mal sai o primeiro número, o Padre Brot-

exigem o seu regresso a França.
meses em La Ferté, Saint-Cyr, na família, e interroga-se
pela primeira vez se Deus não o chama à Trapa ... Não põe em
cai doente e os médicos

tier

Passa

seis

execução esta ideia e

em

Janeiro de 1907 volta a

S. Luís.

Retoma

a sua actividade transbordante, desenvolve os seus talentos de
jornalista e põe

em

pé

uma

Fase capital da sua vida,

num

contexto

em

fanfarra.
S.

Luís permite ao Padre Brottier,

que respira, dar-se sem reserva ao seu minis-

tério sacerdotal e missionário.

Em

empreende, organiza e já sacode
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S. Luís, o
...

Uma

Padre Brottier

cria,

profunda vida interior

sustenta esta intensa actividade, na qual os mais ardentes sentem

em

muita dificuldade
conhece limites.
são formais

segui-lo.

a actividade transbordante do Padre Brottier

Infelizmente

A

sua saúde arruina-se rapidamente. Os médicos

impõe-se o regresso a França.

:

É uma viragem na

vida do Padre Brottier.

Lérins

A
um

estadia do Padre Brottier na Abadia de Lérins constitui

parêntese importante.

Chega do Senegal em Junho de
novo, o velho desejo de se fechar

Apodera-se dele, de

1911.

num

mosteiro. Melhor do que

qualquer comentário, a carta seguinte situa as suas disposições
interiores, revela

tortura

e,

a luta entre a vida contemplativa e activa que o

sobretudo, a sua total entrega

«Paris, 2 de

Novembro de

à vontade de Deus.

1911.

Queridas Marta e Madalena,
Recordais-vos provavelmente, tão fielmente como eu,

duma

tarde de Abril de 1908,

em que

vos descobri a

minha intenção de entrar na Trapa. Sabeis igualmente
como guardava no coração este projecto e qual o seguimento que contava dar-lhe. O incidente terminou e devo
prevenir-vos, pois estáveis de posse do meu segredo.
De 20 a 30 de Setembro, sem que D. Jalabert o
soubesse, e apenas com licença de D. Le Roy, retirei-me
tão longe quanto pude, para

uma

Trapa,

em

Lérins, no

Mediterrâneo.
Vivi lá horas inesquecíveis, no recolhimento do claus-

numa atmosfera de sacrifícios e imolações.
Mas a privação do sono e, sobretudo, do alimento
aniquilou-me e, ao fim de alguns dias, tive de me render
tro e

à evidência

:

não estava talhado para este género de vida.
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Tive de regressar a Paris

e,

agora,

sem qualquer

intenção reservada, volto-me intrepidamente para o fu-

Há de

turo, seja ele qual for.

facto grandes pontos de

interrogação no horizonte sobre o

meu

regresso a

S. Luís.

Prometi, a este respeito, entregar-me inteiramente à Providência e não dar

um

passo,

nem a

nem

favor

contra.

Nisto reside, para o religioso, o melhor, o único meio

de cumprir o seu dever.
D. Brottier»

Aqui todo o comentário é

inútil

...

A Catedral-Monumento
Devemos

situar-nos

no contexto da época para apreciar a

Em

1984, o pro-

Jalabert pode ser visto, legitimamente,

como uma

obra da Catedral-Monumento (Souvenir Africain).
jecto de D.

realização de tipo colonial, semelhante à construção

ou do palácio

dum

dum

hospital

Governador Geral.

Não. As perspectivas de D. Jalabert são duma ordem inteiramente diferente. Torna-se imprescindível uma singela evocação

para compreender as origens e finalidade da Catedral-Monumento. Dakar, de que D. Jalabert é bispo, é a «filha dos
Padres do Espírito Santo, nascida em 1846 da iniciativa dum jovem
espiritano, o Padre Arragon. Graças a ele abria-se ao Evangelho
e à França a porta da África Ocidental». (Cf. Vida do Padre Brothistórica,

tier,

por Yves Pichon.)

A

ideia de D. Jalabert,

também

ele

consegue associar dois objectivos no
lugar de culto digno deste nome, não

de

uma

Padre do Espírito Santo,

mesmo

um

projecto

:

elevar

um

qualquer, pois se trata

Deus em homenagem
deram as suas forças, o

catedral, e converter esta casa de

a todos aqueles que, a qualquer

título,

sangue e a vida, à causa de África, ao serviço dos africanos.
O Padre Brottier acaba de regressar a França. O mau estado
da sua saúde condena-o a deixar a África. Definitivamente.
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.

D. Jalabert conhece perfeitamente o Padre Brottier. Sabe
que ele poderá levar a bom termo, em França, este projecto.
Nomeia-o, pois, Vigário Geral de Dakar, «com residência em

da Catedral-Monumento. O Padre Brottier entra
com entusiasmo no jogo do seu bispo; mesmo em França, cum-

Paris
prirá

»,

e director

uma

tarefa exclusivamente missionária.

Mais uma vez, o Padre Brottier lança toda a sua energia no
novo apostolado. Organiza um Secretariado, instala um serviço
de relações públicas, que indigna os seus confrades mais zelosos,
envolve no projecto um conjunto de personalidades, mas, sobretudo, comunica uma alma a esta obra, a que os cristãos de França
não podem ficar insensíveis. Ao fim de alguns meses de trabalho
persistente, uma rede de amigos seguros se desenha e cobre
progressivamente toda a França.

Durante sete anos, em dois períodos, de 1911 a 1914 e de 1919
o Padre Brottier consagra o essencial das suas forças à
Catedral-Monumento
Este projecto revela-se ura campo de acção especialmente
preparado pela Providência para pôr em relevo as qualidades e
virtudes do Padre Brottier. A sua fé invencível e o seu espírito
missionário mobilizam as suas notáveis qualidades humanas. De
novo o Padre Brottier consagra toda a riqueza da sua personalidade ao serviço duma missão à sua altura. Conduz a termo o
sonho de D. Jalabert
a 2 de Fevereiro de 1936, a Catedral de
Dakar é consagrada pelo Cardeal Verdier, Legado do Papa. Um
grande ausente nesta cerimónia
o Padre Brottier. Prefere ficar
alheio a estas horas de glória; contenta-se com dirigir uma
comovente mensagem aos órfãos de Auteuil reunidos à sua volta
para o festejar.

a

1923,

:

—

«Meus amigos,
Não encontro palavras para exprimir
nhecimento pela grande surpresa que

me

o

meu

fizestes

reco-

esta

manhã. Comoveu-me profundamente. Esta festa intima e
familiar dá-me mais alegria, mais felicidade do que se
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eu tivesse acompanhado o Cardeal a Dakar. Digo-vos,
meus amigos, a felicidade encontro-a entre vós. Sim, sois
vós que me fazeis feliz ! E se, ao começar os meus vinte
e cinco anos de trabalho pela Catedral-Monumento,

me

dado 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-vos afirmar que nem um
só momento pensei na glória humana. Devemos ver em
tudo o amor de Deus, que fez coincidir os acontecimentos
para a realização da sua maior glória. Porque, meus
filhos, se não fosse D. Jalabert e a Catedral de Dakar,
não existiria a capela de Santa Teresinha. Eu não estaria
tivesse sido

aqui.

Nem

vós,

meus queridos

filhos

...

É

por isso que,

um sopro de vida, devemos bendizer a
Deus e cantar depois eternamente as misericórdias do
enquanto tivermos
Senhor. »

Nesta mensagem destinada aos seus

filhos, vinte e seis dias

antes da sua morte, transparece a bela e magnifica alma do
Padre Brottier apagamento pessoal e abnegação total na perspectiva da única glória de Deus. O Padre Brottier vive já na
:

intimidade divina.

Capelão militar
Porventura será temerário imaginar que os anos passados ao
Catedral-Monumento tenham pesado sobre o Padre

serviço da
Brottier,

esse

extraordinário

homem

de acção,

esse

sacerdote

talhado naturalmente para a vida pastoral?...

A

Catedral-Monumento eram dias extenuantes de escritório e
em que era preciso escrever, responder, escrever de
novo, responder sempre; era o contacto frequente com os grandes
do mundo, desde a Duquesa de Chartres ao Príncipe de Aremberg,

de

vigília,
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«Madame» Savorgnan de Brazza e o General GouO Padre Brottier considerava seu dever sensibilizar a uma

passando pro
raud.

obra tão exaltante o «Paris inteiro» da época, que,
retribuía

com uma

infinita

generosidade

aliás,

lhe

...

homem de escritório ou de
não se identifica nada com a personalidade
que lhe conhecemos. O Padre Brottier está talhado, está preparado para um «apostolado de contacto». A guerra de 14/18
abre-lhe um campo de acção à sua altura. Pululam os testemunhos
e anedotas sobre casos e gestos do Padre Brottier com os seus
soldados, em terreno descoberto ou nas trincheiras. Será porventura impróprio pensar que ele se sente à vontade nesta situação, em que o risco é o pão de cada dia, e a partilha de
sofrimento com os mais pobres é de todas as horas ?
«Sacerdote pastor», o Padre Brottier é-o cem por cento,
nesta tragédia que durará 52 semanas. Pela palavra e pelo
Mas

a figura do Padre Brottier,

salão, por obediência,

exemplo, ele reconforta,

refaz

o

moral,

estimula

as

energias,

recebe confidências, prepara para a partida definitiva.
vê.

Exposto sem cessar, desprezador do perigo, ouve tudo, tudo
Apoiado naquilo que sabe, é em nome da caridade (com C

maiúsculo) que estabelece «pontes» entre a tropa e a hierarquia
e consegue mesmo fazer mudar de parecer o Estado-Maior
Corpo do Exército, sobre o fundamento dum ataque.

A

sua

actividade

sacerdotal

durante

anos

estes

dum

terríveis

exprime-a ele inteiramente nestas palavras dirigidas a seu irmão
e cunhada, quando, finda a guerra, lhes confia a

Militar

Cruz de Capelão

:

«

Guardai-a com extremo cuidado

muda da minha

!

Ela

foi

testemunha

vida durante toda a guerra. Esta cruz,
! Recebeu o último
Que de vezes ela tocou

quantos lábios moribundos a beijaram
suspiro de muitos soldadozinhos.

os seus peitos esburacados, rasgados, esfarrapados

cordão desta cruz pudesse destilar todo o sangue
foi em.bebido,

a água

em que

escarlate. »
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o

!

Se o

em que

mergulhassem tomar-se-ia

sejam elas do Exército, são sempre redigidas com
as mesmas palavras, os mesmos qualificativos, de que o Exército
se não mostra avaro. Entretanto, uma citação outorgada ao Padre

As

citações,

utiliza termos fora do comum.
«Capelão lendário».
Já então um halo de prodígio envolve o Padre Brottier ...
Na sua vida, cada coisa ocupa maravilhosamente o seu lugar.
Dom Jala« trama de Deus » revela-se nele de forma brilhante

Brottier, a 29 de

O Padre

A

Junho de

Brottier é

1918,

chamado

o

!

bert,

Senegal,

Catedral-Monumento,

a

Guerra.

Neste percurso,

em

qualquer outro, «Deus escreve direito por linhas
tortas»..., até ao estalar do trovão de Auteuil, de que não acabamos ainda de ouvir hoje o seu estrépito...

mais do que

União Nacional dos Combatentes

Na vida do Padre Brottier, as circunstâncias a tal ponto se
sobrepõem e imbricam que é difícil ficar fiel à cronologia. E, no
entanto, precisamos de dizer uma palavra da União Nacional
dos Combatentes.

O Padre

Brottier sonha

com a

espírito de fraternidade nascido

nela participaram.

O

Amadurece

continuidade do extraordinário

no correr da guerra, entre quantos

a fundação

dum grande movimento.

assunto parece-lhe tão importante que este simples

capelão

que teria podido criar a «sua» associação confessional
de Antigos Combatentes, dá lugar ao sacerdote da frente que quer
a União Nacional aberta a todos sem distinção. Não receia meter
militar,

na cartada os poderes públicos e força, com feliz resultado, a
porta de Clemenceau, então Presidente do Conselho. Mais uma
vez,

é o

Brottier.

Amor

O

a força motriz dos grandes desígnios do Padre

impacto é tão importante que a União Nacional dos

Combatentes agrupará dois milhões de aderentes. Não, o Padre
Brottier nunca faz as coisas a meias. Na União Nacional dos
Combatentes, como nos outros empreendimentos, é «Tudo ou nada».
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Auteuil

A partir do momento em que D. Jalabert lhe revela que a
Irmã Teresinha o protegera de todos os perigos durante a guerra,
o Padre Brottier espera a ocasião de manifestar, à sua maneira,
àquela que se tornará sua cúmplice, o reconhecimento do seu
coração. Poderia ter-lhe acendido velas,
Lisieux

em

peregrinação.

Nada

disso

!

celebrar missas,

Ele quer oferecer-lhe

ir

a

uma

dádiva que iguale a extraordinária protecção de que fora objecto
e espera o sinal da Providência.
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de Novembro de 1923

O Padre
dia,

Brottier chega a Auteuil e imediatamente, no

quando a

dificílima situação

inteiramente, ele vai ao essencial.

um

à capela,

mesmo

da Obra parece monopolizá-lo

A

visita

dos locais condu-lo

velho barracão, indigno de servir ao culto. Disparo

precisamos duma nova capela em Auteuil Será dedicada a Teresa. O Padre Brottier tem ao alcance da mão o seu
grito de reconhecimento a Teresa.
Escreve no mesmo dia para Lisieux a seguinte carta, que

imediato

me

foi

:

!

recentemente entregue pela Prioresa do Carmelo.
«Paris, 21 de

Novembro de

1923.

Reverenda Madre,
Hoje mesmo, festa da Visitação da Virgem, tomo
duma casa muito conhecida do Carmelo
de Lisieux os Órfãos de Auteuil. O Arcebispado de Paris
pediu à Congregação do Espírito Santo que se encarreconta da direcção
:

gasse desta Obra e D. Le Roy confiou-ma.

Quero que o meu primeiro acto, a minha primeira
para o Carmelo de Lisieux, para a Bem-aventurada Teresa do Menino Jesus.
Já nos conhecemos, Reverenda Madre tive a honra
de a ver no locutório em Junho de 1919, durante uma
carta, seja

:
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conversa com D. Jalábert. Visto eu partir para

Roma
um

alguns dias depois, V. Rev. a pediu-me para levar

pequeno embrulho, muito precioso, para os Carmelitas
de Roma, e que dizia respeito à beatificação da querida

Irmã Teresa.

A peregrinação que fazíamos

era de acção de graças.

D. Jalábert e eu vínhamos agradecer à Irmã Teresinha

a protecção concedida ao padre capelão militar durante

a guerra.
Desde então, conservei uma devoção muito particular à Bem-aventurada. Ao vir para Auteuil, era minha
intenção colocar os meus queridos pequenos sob a sua
protecção; verifico que já lhe estão confiados. Queria
também erguer-lhe uma bela estátua; além daquela que
já existe, dizem-me que outra virá. Mas isto não chega.
Eu tenho uma outra ideia, que desejo apresentar a
V. Rev. a , pedindo o seu conselho.

A

Capela que temos é insuficiente e

feia,

incapaz

de servir de apoio à grande paróquia a que pertencemos,
por se encontrar no interior do estabelecimento.
reria construir

çosa e bela,

uma

com

outra, que abrisse

Eu

que-

para a rua, espa-

possibilidade de servir os nossos órfãos

e o bairro, e dedicá-la

à Bem-aventurada. Seria o seu

primeiro santuário na cidade de Paris. Estou persuadido

de que a Bem-aventurada gostaria de proteger os meus
queridos pequenos e de receber, na casa deles, a home-

nagem dos

parisienses que não deixarão de vir

em

mul-

tidão a este santuário.

Mas não quero

fazer nada,

sem

ela ter manifestado,

a vontade de Deus. Esta é a razão por
que lhe escrevo, para que me ajude a obter o sinal
almejado. Foi por isso que eu quis que o meu primeiro
acto fosse esta carta que lhe dirijo com toda a simplicidade e confiança.
A querida Bem-aventurada se encarregará de nos
antes, se esta é

mandar as centenas de milhares de francos necessários
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para a execução. Ela será a mãe destes pobres pequenos
que nos estão confiados e nos ajudará a prepará-los para
a vida, pela prática do bem e da virtude.
Amanhã começaremos aqui uma novena à Bem-aventurada, que terminará a 30 de Novembro. Permita que
lhe peça para se unir a esta novena e a ela associar

também as suas queridas

a nossa intenção

filhas, e levar

aos pés da querida Irmãzinha.
Obrigado, Reverenda Madre, o

meu

religioso obri-

gado, por quanto quiser fazer para nos ajudar na nossa
tão delicada e

tarefa

grande

capital.

respeitosa e

difícil

na hora presente, nesta

Digne-se aceitar a expressão da minha

mui viva gratidão.
Daniel Brottier»

Só falta a licença do Arcebispo de Paris. Tudo avança muito
depressa no cérebro e sobretudo no coração do Padre Brottier

Consegue

uma

audiência

com

o Cardeal no dia

Nove

de Dezembro

1

...
...

dias o separam deste encontro, nove dias
exactamente o
tempo da novena. O Padre Brottier dirige-se a Teresa nestes
!

termos

,

:

«Se quereis que vos construa uma capela, mostrai-mo.
Tenho de pedir licença ao Cardeal para a construir.
Se receber 10.000 francos antes de me encontrar com
ele, ficarei a saber que quereis esta capela; se mos
não mandardes, de nada falarei ao Cardeal. »

Padre Brottier começa uma novena e convida todos

os peque-

nos a juntarem a sua oração à dele, sem lhes dar conta das
razões desta súplica.
1

de Dezembro

Nono

dia

!

Intervenção no último minuto

partir para o Arcebispado,

um

sobrescrito

com

uma Senhora

10.000 francos.
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!

No momento de

entrega ao Padre Brottier

Esta anedota

nasmo

intencional)

— autenticamente histórica (perdoe-se o
— vai sacudir a obra de Auteuil para
e,

pleo-

além

de Auteuil, desencadear uma fabulosa maré espiritual e temporal,
de que continuamos a receber os efeitos.
O Cardeal Dubois diz que sim à capela, evidentemente, mas

não compreende muito bem a escolha do Padre Brottier de elevar
um templo em honra de Teresa. Que importa ?
8

de Dezembro

O Padre

Brottier precipita os acontecimentos.

Uma semana

a «França Ilustrada»,

depois da visita ao Cardeal,

semanário

publicado pelos Órfãos de Auteuil, lança o apelo para a recolha

de fundos para a construção da capela.

Alguns dias depois, o projecto do Padre Brottier de construir

uma

capela esbarra

com

oposições.

O Céu

intervém visivelmente

para o confirmar na convicção de ter escolhido bem para a sua
futura capela o nome de Teresa. Encontra o Sr. Castel, fornecedor
de carvão de Auteuil.

O

Sr.

Castel é irmão da Irmã Maria da

Trindade, última noviça de Teresa no Carmelo de Lisieux, e é a
este título que lhe quer falar.

O Padre

Brottier vibra de alegria ao saber que Teresa, en-

quanto vivia, conheceu e amou os Órfãos de Auteuil e rezou por
toda a Obra.

O

testemunho do

Sr.

ordem no jogo do Padre

Castel constitui

um

trunfo de primeira

Brottier. Servir-se-á dele incansavelmente

para convencer os amigos de Teresa a elevar-lhe uma capela.
Consegue da Prioresa do Carmelo que a Irmã Maria da Trindade
seja a madrinha espiritual da Obra de Auteuil.
Auteuil foi sacudido. Teresa está agora intimamente associada à Obra.

Anda

nisto

visivelmente

Padre Brottier, cega
montanhas ...

a

e lúcida ao

mão de Deus. A confiança do
mesmo tempo, começa a remover

Junta às suas virtudes qualidades humanas invulgares. Trabalhador incansável, não obstante as atrozes e quase permanentes
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:

dores de cabeça, organizador experiente,

dotado

duma imaginação sem

homem

cessar renovada,

de influência

empreende em

todos os domínios realizações que desconcertam e escandalizam
até alguns dos seus amigos.

Evangelho à

letra, o

Como

todos aqueles que vivem o

Padre Brottier sacode

e

incomoda

...

«Pedi

e recebereis.»

O Padre

toma o conselho de Cristo à
4he tocar directamente a Providência ...

Ao

Brottier

letra e acontece-

Céu, então, só lhe resta inclinar-se e fá-lo consoante a fé

do Padre Brottier.

Iniciativas e desenvolvimento

da Obra

Padre Brottier trabalha doze anos em Auteuil, de
Duas preocupações, intimamente ligadas, dominam

1923 a 1936.

e orientam

a sua acção
1

— Salvar

as crianças mais infelizes e mais pobres;

2 .— Associar Teresa

de Lisieux estreitamente a esta missão
e levar a descobrir, neste ensejo, a sua mensagem de amor.

Quando o Padre

Brottier chega a Auteuil, a

situação extremamente

Obra vive uma

Reina entre o pessoal e entre os
E, depois, grandes dívidas.
profundo
mal-estar.
rapazes um
Num primeiro tempo, o Padre Brottir tapa os regos de água,
difícil.

eleva os salários, melhora as condições de vida dos rapazes, tenta
acalmar toda a gente, mas não o consegue à primeira. Os membros
do Conselho não estimam nada que o Padre Brottier, quinze dias
apenas depois da sua chegada, consagre o essencial dos seus
esforços a lançar uma subscrição, não para tapar os buracos, mas
para construir uma igreja, seja ela em honra de Teresa, que
não passa duma Bem-aventurada O Padre Chevrier tinha razão
ao dizer que « é próprio do Amor ser louco »
Fora da Obra e mesmo no seio da Congregação do Espírito
Santo, a iniciativa parece irracional, desconcertante, roçar o limite
!

!
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das conveniências. Escandaliza alguns amigos da Obra de Auteuil
«O Sr. faria melhor construindo dormitórios e oficinas do que a
levantar

uma

capela

!

»

A

lógica do

Padre Brottier não é

Ele sabe que a economia do Céu não tem nada a ver

com

esta.

a econo-

mia dos homens ...
Os apelos a favor da subscrição destinada à capela desencadeiam um alude de dons é o começo da maravilhosa e desconcertante cadeia de amizade que permitirá à Obra de Auteuil desenvolver-se de forma prodigiosa, para salvar uma multidão de
crianças, maravilhosa cadeia de amizade, cujos elos continuam
:

a multiplicar-se ainda hoje.

A

capela é o detonador

todos os domínios; torna-se

Espalha

...

um

uma vaga de

graças

em

verdadeiro centro espiritual, con-

fluente de súplicas angustiadas, de gritos de aflição,

mas também

de reconhecimento, de mensagens de amor.
O Padre Brottier constrói lugares de acolhimento e multiplica
as secções profissionais; o 40 da Rua La Fontaine já não lhe
basta.

Abre casas na região parisiense e na Província. Germina

então no seu espírito a grande ideia dos Órfãos de França
Cria o Lar no Campo, onde,

em

...

famílias solícitas, centenas de

rapazes aprendem a arte de cultivar a terra.

Durante doze anos de trabalho apaixonado, o Padre Brottier
para fazer recuar a miséria. Sensibiliza incessantemente os
Amigos de Auteuil, para as suas preocupações e projectos. Recorda-lhes, sem uma pausa, que Teresinha está intimamente ligada a
tudo quanto ele empreende a favor dos mais pobres. Escreve milhares e milhares de cartas, em que se revela o seu amor a Deus
e aos mais desamparados.
Tem-se dito muitas vezes que o Padre Brottier foi um homem
de negócios. É verdade. A herança que deixou é disso espantoso
testemunho. Esquecemo-nos, porém, de precisar que se trata de
luta

«negócios da Providência». Sim, o Padre Brottier

-man» do Céu

!

Mas

os seus triunfos

A

foi o

«business-

nunca lhe subiram à cabeça.

sua intensa vida interior, sustentada por uma constante intimidade com Deus, mantém-no numa profunda humildade, no esque-
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cimento total de
seu

bom

mesmo. Ai residem as poderosas razões do

si

êxito.

Após a morte, o «milagre»
«Os médicos procuram a origem do meu mal... se
conhecessem todas as misérias que me batem à porta
e a minha incapacidade em aliviá-las, saberiam o que
hoje

É uma

me

dilacera. »

das últimas palavras do Padre Brottier.

Multiplicar por dez, praticamente,

em

doze anos, o número

de pequenos recolhidos na Obra não o satisfaz

O Padre

...

Brottier cai doente a 2 de Fevereiro de 1936,

na

tarde do dia da consagração da Catedral de Dakar. Entrega a

Deus a sua bela alma a

de Fevereiro. Quinze mil pessoas
desfilam junto do seu féretro, antes das exéquias presididas pelo
Cardeal Verdier.
28

A Obra

do Padre Brottier não termina com a sua vida. DesenO Padre Marc Duval, seu segundo
sucessor, abre dezasseis casas. Hoje, a Obra de Auteuil acolhe
3.400 crianças e adolescentes. Que herança
Que missão
Será que nós lhe somos fiéis ? Pergunta constante e muitas
volve-se de forma inacreditável

!

!

!

vezes angustiosa.

Teresinha e o Padre Brottier criaram um mau hábito nos que
trabalham em Auteuil o hábito do milagre. Como é difícil gerir
E, no entanto, ele aí está, todos os dias
este milagre diário
Hoje, a Obra de Auteuil são 25 casas que acolhem 3.400 rapazes
e os formam numa profissão; são 1.300 homens e mulheres que
garantem a educação e o ensino, não esquecendo a administração
inevitável e os serviços gerais. É um orçamento em que 60 %
:

!

!
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são

um

um

risco contínuo. Sim, Auteuii é

regras mais elementares

duma

repto permanente às

sã gestão.

Porquê este milagre permanente, porquê esta ternura de Deus
por Auteuii

Com

?

certeza, para manifestar aos

homens

de intercessão de Teresa e do Padre Brottier

o espantoso

em

poder

plena terra de

missão, por vezes a raiar pelo deserto espiritual. Teresa de Lisieux,

padroeira das Missões, e Daniel Brottier, missionário até à medula
dos ossos, encontram-se sem dúvida muito à vontade neste

de acção e conhecem

bem

o atributo

campo

da gratuitidade de Deus

...

Teresa e o Padre Brottier pedem-nos para recebermos de braços
abertos os mais pobres, os mais deserdados, aqueles que ninguém
quer.

Respondemos nós à sua expectativa

Em

todo o caso

uma

certeza existe

:

?

hoje, nós

sabemos em

Auteuii, diante da nossa miséria espiritual, que, francamente, a

fabulosa misericórdia de Deus é aqui inversamente proporcional
aos méritos daqueles que aqui trabalham.

JEAN GOSSELIN
Director Geral da Obra de Auteuii
28 de Fevereiro de 1984

29

