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HEI-DE SER MISSIONÁRIO
Foi ordenado em Blois, a 22 de Oubreve o desejo
tubro de 1899.
de converter os infiéis o levou a entrar para a Congregação dos Padres
do Espírito Santo.

Em

O

primeiro sonho de criança tornara-se, eno pequeno Daniel fora menino
de coro. Ardoroso em servir, pronto e prestável,
fim, realidade:

mas

um

pouco travesso.

O bom do

Padre Quin-

manhã,
na penumbra da sacristia, escorropichando as
galhetas. Em Outubro de 1887, fizera a sua primeira comunhão, com um fervor extraordinário.
E, no entanto, três dias antes, jogara o soco ao
sair da catequese! ...
Voz severa do Senhor Brottier:
Daniel, Daniel, essa turbulência ... E não
tino chegara até a surpreendê-lo certa

—

querias tu ser padre?

Resposta calma, firme:

—E

Como

hei-de ser padre!
se esta exuberância pudesse impedir
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Daniel de se consagrar a Deus! Ele não tardaria

em dominar — disso estava
lência que em si havia.
Quanto ao resto
calor da vida, por

...

certo

—

toda a vio-

Servidores possuídos pelo
tumultuosa necessidade

uma

o Senhor os necessita. E o Senhor enviaaonde são necessárias a vivacidade e a
chama, para longe talvez; para o meio dos selvagens, quem sabe? E o pequeno exclama de
de

luta,

ria Daniel

repente:

— Hei-de

ser missionário!

O Senhor Brottier conteve um sorriso, erguendo imperceptivelmente os ombros:
Pensa primeiro nos estudos!
E é por causa dos estudos que Daniel vai
sentado, certa manhã de Outubro, na carroça de
um camponês pela estrada que conduz a Blois;
vai para o Seminário Menor. Apoiado na trouxa
branca de pensionista, lança distraidamente um
último olhar aos bancos de areia que emergem,
róseos, do doce Loire.

—

Alguma

coisa acabou, ele o sente. Adeus,
Terminado, e para sempre, o tempo das
brigas e da caça às rãs. Ele voltará à aldeia, voltará a ver os pais ... mas já não será à mesma
luz. Alguma coisa, alguma coisa que lhe impele
os ombros, que o arrasta para o caminho que
infância!

escolheu.

E
anos.

a impaciência queima-o. Daniel

tem onze
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encontrar um recanto
afirma La Fonmais sorridente e agradável»
declama Ronsard. E o
taine. «Cidade de reis»
guia a enumerar: «Miradoiros, casas antigas,
ruas escarpadas, numerosas recordações históricas ...» Daniel, porém, não terá tempo de ir
admirar as belezas da sala dos deputados, os
vestígios da muralha fortificada e o pavilhão de
Ana da Bretanha!
«Trabalha!»
dissera o Senhor Brottier.
Obediente, Daniel trabalha. Dispensado embora, frequentemente, das aulas
essas dores
de cabeça que sente— consegue as melhores
notas, os primeiros prémios. Nada de surpreendente: já na escola era ele que, no fim do ano,
recebia mais livros de folhas vermelhas e doiradas e mais coroas de loiros ... Os companheiros
deixam-se influenciar pelo «bom aluno» e a simpatia do alegre companheiro de recreio. Contudo,
sentem nele não sabem o quê de inexplicável que
Blois:

«Não será

fácil

—

—

—

—

—

os desconcerta:

— Parece muito senhor de seu nariz, o Da— Eu a isso chamaria orgulho.
— Ou talvez ambição.
— De qualquer forma, é estranho Não se

niel Brottier!

.

.

.

compreende.
E mais tarde, será ele sempre compreendido,
o Padre Brottier? Não encontrará outros companheiros que o achem singular? Ele tinha, sem
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um temperamento original. Como

dúvida,

S.

Fran-

cisco de Régis, ele teria «todas as audácias da

originalidade

...»

Parece que nesse tempo, reservado no meio
das suas gargalhadas, ele se não ligou de amizade com ninguém. Não erguia o véu dos seus
segredos senão para seu irmão, o doce Gastão,
ao tempo aprendiz de pastelaria e que ele só via
durante as férias. Belas férias da juventude! Férias! ... Esta palavra cobra então o seu pleno
sentido,

bem como «domingo»

e

também

«verão»,

palavras que se reduzem, parece, à medida que

nos tornamos homens ... De novo a carroça do
camponês; de novo a querida casinha térrea de
tijolo. Daniel e Gastão passeiam, na estrada
de Beaugency, onde vivem os seus avós. Às vezes metem por esse caminho e vão-nos visitar.
Voo embriagado dos zangãos em volta das plantas, papoilas e centáureas nos trigais e pêssegos
a amadurecer. Plenitude do verão, que nos faz
Que Daniel tome com
mal sem se saber porquê
.

.

.

mãos essas férias, esses verões! Aproxima-se o tempo em que será um homem sem
ambas

as

nem descanso. Mire bem o campanário da
sua aldeia, os mais pequeninos arbustos da sua
aldeia! Não tarda que, «preso à sua cadeia», como
ele dirá, não possa mais voltar aqui.
Entretanto, ao regressar destas primeiras férias, brunido, forte, vai bater à porta do director,
ócios

o cónego Caussadel:
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ser padre!

tens doze anos!
Faz primeiros os estudos!
«És muito pequeno ... Mais tarde falaremos ...
Primeiro trabalha... Os estudos.» Sempre as
mesmas respostas desde aquele dia, já remoto,
em que se abrira com o Padre Quintino acerca
do seu desejo de ser menino de coro. Esperar,
esperar sempre ... Tanto tempo perdido ... Ah!...
Que coisa interminável esta de ser menino!

Lentamente, os anos vão correndo; em Outubro de 1892, Daniel Brottier dá, finalmente, entrada no seminário maior. Filosofia, Teologia,
Oração ...
Daniel era muito piedoso, afirmará mais
tarde o cónego Joulin, director do ensino particular de Blois. Muito piedoso, mas de maneira
nenhuma «amaneirado».
E sua cunhada Luísa:
Nunca foi aquilo a que vulgarmente se

—
—

chama

um

«beato».

Parece, efectivamente, que toda a vida o Padre

como dissimulou com sorrisos
a sua santidade e virtudes, assim manteve cuidadosamente escondido o segredo da sua união
com Deus. Da sua devoção à Santíssima VirS. José,
gem e aos Santos seus predilectos
Brottier, assim

—
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Santa Joana d'Arc,

S.

Vicente de Paulo e S. Fran-

—

modelo
pouco ou nada remais tarde, nem cilícios, nem

cisco de Sales, seu
velou. Para ele,

buréis;

nem

,

jejuns frequentes,

ções extraordinárias.

A

A

propósito

mortifica-

ia ser a mesma
uma fé simples,
uma fé quase de

sua fé

que nos tempos de menino:
sem discussões ou reservas,
criança.

nem

costumava

disso,

dizer:

esses pseudo-doutores que querem ser,
em matéria de fé, mais sábios do que o papa! ...
Mas quem somos nós para discutir com Deus? ...»
Dizia também: «Ou temos fé, ou não temos. Se
a temos, impõe-se que nos conduzamos como
crentes e esperemos em Deus a olhos cegos.»
Dizia ainda: «Orar e agir; assim, seremos capazes de aplanar montanhas! Devemos lançar-nos
a isso decididamente e fazer confiança em

«Ah!

...

Deus ...»
Orar e

agir, a

sua divisa
No seminário, ele
E, organizando tômbolas
. .

.

rezava e trabalhava.

— já

—

para festas de caridade, não cesentão
sando de divertir os condiscípulos com ditos
espirituosos, viu chegar o tempo do serviço
militar e, logo após, o subdiaconado. Em 27 de

Maio de

1899, Daniel Brottier é

ordenado

diá-

cono. A ordenação sacerdotal deveria ser no
Natal seguinte; o Padre Quintino, porém, o querido pároco da sua aldeia e da sua infância,
manifestou ao bispo de Blois a sua tristeza: «Era
já tão velhinho, e no Natal faria tanto frio! ...

HEI-DE SER MISSIONÁRIO

35

Ele não aguentaria a viagem de Saint-Cyr a Blois
para vir assistir à ordenação do seu Benjamim ...»

Comovido com o pesar do velho padre que

já

dera seis sacerdotes à diocese, o bispo de Blois,
Monsenhor Laborde, decide uma ordenação especial, que se efectua em Outubro, na capela
do Seminário Maior de Blois. E é nesta mesma
capela que, no dia seguinte, o Padre Brottier
celebra a sua primeira missa. Os fiéis presentes
ficam maravilhados com a beleza do jovem sacerdote, uma beleza radiante, quase sobrenatural,
que parece ilustrar maravilhosamente o versítranspaculo de S. Lucas: Vir tus de Mo exibat

—

recia nele a virtude.

Uma

fotografia desbotada mostra-nos o pa-

dre Brottier poucos dias após a ordenação: franzino na sua batina, quase magro, rosto resoluto,

olhar ao mesmo tempo imperioso e estranhamente ausente
um ser visivelmente dominado

por

uma

—

ansiedade toda espiritual. Está sentado
entre rapazinhos que envergam o uniforme escolar; por baixo da fotografia pode ler-se: Pontlevoy, 1899.

O jovem

sacerdote acabava,

efectivamente,

de ser nomeado director do segundo ciclo no
mais reputado colégio da região.

.
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— V. Rev.

— dissera-lhe
—
Monsenhor Laborde.
O seu lugar é entre estes
a

é

um

educador nato!

rapazes.

Sob as abóbadas desta antiga abadia repleta
de evocações históricas dos filhos de S. Bento,
de Richelieu, Luís XIV e Napoleão, o Padre
Brottier tem agora almas a seu cuidado.
Com todo o zelo
ele não podia fazer as
coisas a meias
instrui, dirige, educa e distrai.
Não censura, quando, no recreio, algum dos alunos mostra no jogo demasiada brutalidade:
Nesta idade, há tanta energia a gastar! ...

—

—

—
— diz

ele,

indulgente.

Talvez se lembre dos seus tempos de escola,
das batas rasgadas ... E acrescenta:
Depois do trabalho, os rapazes devem sen-

—

tir-se livres.

bom

É bom que

eles gritem, e às vezes

até que discutam.
Assim dirá mais tarde, quando, ao sair das
oficinas, os seus Órfãos se divertirão no recreio

é

de Auteuil.
Num canto do prado e para satisfação dos
alunos, cria

uma

cabra.

Numa

quinta-feira inau-

com

entusiasmo, graças ao seu Kodak novinho, «sessões de fotos». E um professor suspira:
Este padre não faz nada como a outra

gura,

—

gente

.

.

Espantoso poder de autoridade:
organiza, faz executar imediatamente.
-lo partir,

num

ele

E

domingo, para o passeio

decide,
é ao vê-

com

os
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rapazes, o primeiro a cantar pelo caminho, o
primeiro a entrar em todos os jogos, escutado
por todos, de antemão obedecido, que outro
professor declara, patético:
O Padre Brottier foi feito para comandar!...
À noitinha, na capela, é ele às vezes quem toca

—

órgão.

— Que bem

ele toca,

o padre

— dizem

os ra-

pazes.

E é verdade! Entre muitos outros dons, o
Padre Brottier recebeu do Céu o dom da música.
Ele dizia

um

dia a seu pai:

— A música é terrivelmente exigente! De quem

a

ama

ela exige tudo.

Se eu

me

tivesse deixado

levar por esta inclinação, teria provavelmente per-

dido a vocação.

E

ao cónego Joulin confiaria noutra altura:
não me dedicar à música: tenho
muito receio de me deixar arrastar pela vaidade
e desejo de aplausos!

— Prefiro

Efectivamente, este espírito lúcido

sabia-se

ao orgulho. Do orgulho ele se iria
defender toda a vida.
Em Pontlevoy, contudo, aquele cujo entusiasmo e vitalidade efervescente todos louvam, impacienta-se! ... Não foi feito para esta vida parada,
nem para caminhos batidos o Padre Brottier
Entre esses muros de pedra, ele sufoca. É certamente muito belo instruir, guiar esses rapazes. Mas terão eles, verdadeiramente, necessiinclinado

.

.

.
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dade dele? Pertencendo na sua maioria a famíconheceram e conhecerão dias fáceis,
sem espinhos nem abrolhos, quase traçados de
antemão. Ao passo que algures, sob um sol
escaldante, vivem crianças a quem tudo falta,
crianças que nunca aprenderam o nome de
Deus, crianças negras! Parece que aos seus ouvidos soam os gritos dessas crianças abandonadas;
e é o grito do Macedónio chamando S. Paulo:
Atravessa os mares, vem-nos salvar
lias ricas,

—

.

transiens adjuva, nos.

.

—

—

Só entre eles
pensa o Padre Brottier
poderá dedicar-se de alma e coração. Só aí poderá acalmar a sede que o consome, de sacrifício
activo ... Não há tempo a perder. A certeza da
sua infância transforma-se então

— «Serei missionário
Entretanto,

em

obsessão:

...»

quem no

colégio, nas fileiras dos

alunos encantados, poderia adivinhar esse íntimo revolver? Quem da família poderia aperceber-se desse tumulto? Numa e noutra parte,

o jovem padre era mestre em dissimular.
Vejamo-lo assim, por um dia de Junho, abrir
a porta paterna. Veio de visita aos pais, que
vivem agora em Blois. Não lhes vai falar de missões; para isso há ainda muito tempo e é inútil
dar-lhes já o desgosto que a sua decisão provocará; vai simplesmente conversar com Luísa, a
esposa de Gastão, que ainda não conhece bem e
que se encontra de passagem em casa dos pais.

.

.
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ao lado de mamã Brottier, alegre,
viva, encantadora no seu vestido às pintas.
Bom dia, cunhada.
Luísa cora. «Impressionou-me de tal maneiconfessará mais tarde
que eu não sabia
ra,
o que exactamente deveria fazer ou o que dizer ...» E, como não sabe de que modo há-de
falar a esse jovem padre, sempre grave sem
deixar de ser sorridente, comporta-se de uma
maneira cerimoniosa.
Muito prazer em tornar a vê-lo- balbucia
finalmente.
No dia do casamento a sua visita
foi muito rápida
Gastão f ala-me muito de si

Lá está

ela,

—
—

—

—

—

—

— Ora

.

vamos

irmã não se

.

.

a ver, Luísa; entre irmão e

lá

justifica

tratemo-nos por

— Bem
fazer — diz

. .

o tratamento por você;

tu.

que não sei se sou capaz de o
deixe que me habitue. Talvez
não seja pior começar por carta, pois creio que
me será mais fácil
Mas, divertido com esta timidez quase infantil, o padre começa a gracejar e dentro em pouco
a fazer troça. É um gosto que lhe ficou da infância, um gosto que ele nunca perderá, nem durante a guerra
nem durante o seu longo combate
é

...

ela;

.

.

pela

.

.

Entretanto, Luísa começa a
de minuto a minuto, ela sente a

caridade

perturbar-se;

.

.

.

«pois vejam lá!
é afinal um
um quase desconhecido, o primeiro homem

cólera invadi-la

padre,

.

...

...

que se atreve a zombar de mim». E

num mo-
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mento esquece que aquele que graceja veste
e, desatinadamente, aplica uma sonora
bofetada na cara do jovem padre.
Oh! Meu Deus ...
E logo se senta perturbada, corando de vergonha
Daí a instantes, porém, incapaz de suportar por mais tempo aquele olhar que a acusa
de exaltação, levanta-se e desaparece num quarto
ao lado. Essa bofetada na cara do futuro Padre
Brottier, não a esquecerá ela nunca mais. E,
quando falar nisso, dezenas de anos mais tarde,
fá-lo-á com extrema confusão:
Dizer que ousei bater naquele santo ho-

batina

—

.

.

.

—

mem

.

.

Entretanto, já reconciliado com Luísa e repreendido por sua mãe, regressa a Pontlevoy.
Entra durante um momento na enfermaria do
colégio (ele é também chefe de enfermaria).
Observa a temperatura de dois pequenos enfermos que estão com o sarampo, distribui sorrisos, frases de animação, conta anedotas; sabe
como ninguém tratar dos doentes. Demora-se
um instante a conversar com as Religiosas de
S. José de Cluny, as enfermeiras. A conversa
çncaminha-se, naturalmente, para o tema de Madre Javouhey, fundadora da congregação. O padre
Brottier mostra uma grande consideração por
aquela que desde a sua mais tenra idade tanto
lutara em prol de dois ideais: terminar com a
escravatura e fazer do povo negro «um povo
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e, sobretudo, honesto e crispadre
e
as
religiosas evocam a pequena
tão».
camponesa da Côte-d'Or, que durante a revolução
protegera os sacerdotes, que em sua casa diziam
missa às escondidas; a jovem sedutora e amada
que fizera entrar na Trapa um dos seus enamorados; a enérgica fundadora de uma ordem que
se pôs ao serviço das colónias. Ei-la em S. Luís
do Senegal, onde se espanta porque todos parecem de luto, tão negra é a sua pele»; ei-la em
Dagana, recebendo na sua humilde cabana a
homenagem de reis coroados de plumas; ei-la
na Serra Leoa onde a ataca a febre amarela; ei-la,
finalmente, em Caiena
Que belo, que
útil destino, pensa o Padre Brottier. Eis a vida
que ele quereria viver! E, olhos postos na verde folhagem de Junho, vê coqueiros cujas palmas secas balançam, anunciando tempestade
próxima; imagina um Brottier de sotaina branca,
marchando a pé no fogo das savanas escaldantes
ou na sombra esverdeada das florestas, em busca de almas
abrigo de almas
Construir por
suas mãos e com a ajuda dos catecúmenos, a
sua capela: troncos de árvore servindo de bancos e a pequena campainha que chamará à oração, mais emocionante, por tocar ao mesmo
tempo que os tambores do batuque ... E imagina-se, lutando contra o feitiço e os feiticeiros,
contra os polígamos, contra as associações de
ritos cruéis. E as crianças apressadas à sua volta,

agrícola, laborioso

O

.

—

. .

.

.

.

.
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por poderem aprender a História Sa-

felizes

grada

— Está
.

—

.

muito sonhador, padre
comenta
das religiosas.
Aqueles que lidam de perto com ele estão
já habituados àqueles minutos em que ele se

uma

evade, inacessível.

— Estava a pensar,

diz ele gravemente: Esta-

va a pensar nos nossos missionários ...
E numa voz repentinamente sorridente:
Sabem a história que se conta como verdadeira acerca de Monsenhor Augouard, fundador de escolas e protector de mulheres e crianças, numa região de antropófagos, a quando da
sua visita a Sua Santidade o Papa Leão XIII?
Sua Santidade perguntou-lhe: «Os habitantes
da sua diocese do Oubangui continuam, na ver«Infelizdade, a comer-se uns aos outros?»
Monsenhor
mente continuam ...
respondeu
Augouard. Sua Santidade observou então que,
pelo menos do seu conhecimento, nenhum missionário aí perecera ainda de modo tão cruel.
disse Monsenhor.
«Serei talvez o primeiro.»
«Por amor de Deus, veja se consegue evitá-lo
Ficaríamos sem
respondeu Sua Santidade.

—

—

—

—
—

—
—

relíquias suas!

E com
de

S.

cejo

...»

esta o Padre Brottier deixou as irmãs

José de Cluny, que riram com gosto do grade Leão XIII, e regressou ao quarto.

Sobre a secretária estava pousada

uma

carta;

.
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o sobrescrito denunciava a sua proveniência da
Congregação dos Padres do Espírito Santo; a
caligrafia era a do padre Genoud, mestre de
noviços da referida congregação, com o qual o

padre Brottier se correspondia de há alguns
meses a essa parte. Com o coração pulsando
mais forte do que o normal, o jovem sacerdote
aproximou-se da lâmpada com a folha na mão:
«... A sua determinação é boa, a verdadeira
escrevia o padre Genoud.
Venha então no
princípio das férias; fará o retiro e começará

—

—

logo de seguida o noviciado

Momentos
-se

intensos

...

...»

O Padre

à secretária; toma a caneta

Mas que há? Está próxima
blema

e

com

se

uma

apodera

Brottier senta.

a meta do pro-

ela virá a sua resolução;

dele.

angústia

Com

será a

No entanto, ele
— humana angústia —

planificação dos seus desejos
sente que

.

...

a sua caligrafia fina e

ele-

gante, extraordinariamente parecida à de Lyautey, ele vai

expor ao mestre de noviços a sua

perturbação:
Pontlevoy, 6 de Junho de 1902

Reverendo Padre:
sua carta veio dissipar-me toda a dúvida.
A partir de hoje, está definitivamente decidido.
Tomo todas as providências necessárias para re-

A
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cuperar a minha liberdade e poder ir juntar-me
a V. Rev. a nos primeiros dias de Agosto. Sinto
cada vez mais que estou na verdade, tomando esta
decisão; no entanto, começo a entrever a dose
de coragem que me será precisa para consumar
o sacrifício. Mas conto com o Sagrado Coração
e com o Coração da nossa Boa Mãe para levar
a bom fim o meu intento.
Nunca pensei que fosse tão complicado deixar o mundo: quando consideramos o sacrifício
nos outros, isso parece não custar nada; mas
considerado em nós pessoalmente, muda de figura, as coisas mostram-se-nos muito diferentes.
O que, porém, me consola e me atrai é que sinto,
no fundo de mim próprio, o mesmo entusiasmo
do ano passado no retiro.
,

Ê que

já,

as nuvens.

em

seu coração, se dissiparam todas
...
Ele vai partir em breve

Partir!

para África
Tantas coisas a realizar ali ...
E é num estado de exaltação que ele agora con.

.

.

tinua:

Tenho pressa de
os obreiros do

ir

tomar o meu lugar entre

campo do Pai de

tas razoes eu tenho para

me não

soma de bem que eu poderei

família; quaniludir sobre

fazer por

mim

a

pró-

prio e a energia que dispensarei pessoalmente,

pelo menos; já me tarde oferecer a vida, o sangue pela difusão da boa nova. O Evangelho

—
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entre os povos pagãos, senão nas

dições

Ê
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mesmas

con-

se expandiu nos primeiros séculos.

necessário que a semente seja regada com o
sangue dos mártires. Oh! se Deus quisesse aceitar o meu para essa grande Obra, como eu lho
daria de bom grado! É uma grande ambição
este desejo de martírio, mas sem ele não creio
que possa haver verdadeiro missionário. Terei
muito que jazer para merecer tão grande graça;
ser-me-á, sobretudo, muito necessário, adquirir
a humildade que me jalta. Será esse o trabalho
que teremos que jazer juntos, Reverendo Padre;
com o conselho da sua experiência, as coisas
irão, com a graça de Deus.

«...

Nunca pensei que

deixar o mundo»,

Padre Genoud; poderia ter
mília

A

fosse tão complicado

— escrevera Daniel Brottier ao

escrito: «deixar a fa-

...»

essa família que ele ama, ele sabe que vai

um

grande desgosto ... É quase timidaao pai e à mãe a sua
determinação. Um e outro, sem pensar em ocultar a sua emoção, tentam reconduzi-lo àquilo que
consideram «a razão». A mãe:
Porque queres afastar- te de nós, Daniel?
dar-lhe

mente que

—

ele participa
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Aqui, na tua terra e entre nós, tu poderias fazer

bem de igual modo que nas terras selvagens.
Não faltam almas a salvar nas nossas pequeo

nas aldeias!
A senhora Brottier gostava de que o seu filho
fosse padre; sente-se orgulhosa disso. Mas tinha-se persuadido de que ele havia de viver sempre
naquela redondeza, junto dela; um pároco de
aldeia

broso,

como tantos outros, num presbitério umcom estampas cromadas nas paredes, uma

...
E eis que ele agora fala
de partir para terras distantes ... E insiste:
Já por duas vezes o Senhor Bispo te nomeou pároco de uma pequena freguesia; duas
vezes recusaste... Mas porquê, porquê?. .. Vive-

criada na cozinha

—

rias tão tranquilo!

E

o Padre Brottier

— Mas, justamente!

com veemência:
Eu não quero viver

tran-

quilo!

E

logo,

com

voz mais doce:

—É
explicar-to, minha mãe.
E voltando-se então para Luísa:
— Escuta, Luísa, minha boa irmã. Tu
difícil

podes
imaginar-me, tu, a mim, um pároco de aldeia? ...
Três, quatro centenas de paroquianos, os sermões ao domingo, o confissionário, as visitas
aos doentes, uma vida pacífica? Na minha idade! ... e com esta necessidade de acção que sinto
dentro de mim ... Oh! eu ficaria louco e acabaria

por perder a minha alma

.

.

.
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Consternação geral! O senhor Brottier pousa
a sua mão larga de trabalhador no braço do
filho:

—

E a tua saúde, Daniel, pensaste na tua
saúde? Tu tens uns ombros fortes, pareces respirar saúde, e no entanto ... quantos médicos
nos foi necessário consultar por tua causa! Essas
dores de cabeça de que, desde a infância, te vens
queixando e que nada pode curar, ao que parece ... Nessas condições, Daniel, partir é loucura; chegarás, cairás doente e será necessário
repatriar-te!

E

o Senhor Brottier evoca a humidade da

es-

tação das chuvas, os ventos dissecantes da esta-

ção seca, os mosquitos do paludismo, as moscas
que transmitem a doença do sono
.

O

filho

— Não

.

abana a cabeça:
se inquietem

Isso são contos de

com

romance

isso,
...

queridos pais.

Eu tenho

a cer-

que me sentirei em África muito melhor
do que aqui: não andarei eu sempre fora, ao ar

teza de
livre?

Um

pai inquieto não se deixa, porém, con-

vencer tão facilmente. E o Senhor Brottier não
hesita em jogar a última cartada:
Se partes para as missões, Daniel, profere
ele em voz soturna, é contra a minha vontade
formal!
Silêncio na sala. O Padre fita os olhos no
chão: que doloroso é desgostar tão cruelmente

—
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aqueles a

em

conta

quem

tanto se ama,

nem poder

levar

tais palavras!

— Peço-lhes — murmura;

e sente que a voz
na garganta.
Não pensem que
a minha atitude é ditada por algum sentimento
de indiferença ou ingratidão. Pelo amor de Deus,
tentem compreender!
se lhe quebra

—

E, silenciosamente:

— Devo,

devo partir! Desde a infância que
profundamente que é esse o meu caminho.
Isso não quere dizer que eu não sofro pelo mal
que vos faço. Se a felicidade nesta vida fosse o alvo
para o qual devem convergir todos os nossos
esforços, o meu projecto seria insensato; mas
os desgostos que agora sofremos são uma semente de glória e felicidade para o Céu, e é o que
devemos considerar, antes de tudo. Vou sentir-me
longe, separado de tudo o que até hoje foi a
minha vida? Tanto melhor! Desanimado alguma
vez? Tanto melhor! Terei febres, sofrerei no
meu corpo? Tanto melhor!
Ele aspira sempre ao pior. Se é a morte
que o espera, bendita seja a vontade de Deus!
Consome-o a sede de sacrifício.
eu

sei

E é neste estado de espírito que em Agosto
de 1902 o padre Brottier vai entrar no noviciado
da Congregação dos Padres do Espírito Santo,
em Orly. Fundada em 1703 por um jovem padre
de Rennes, Cláudio Poulard des Places, supri-
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mida pela Convenção, reimplantada por Naposancionada por Napoleão II e em 1881 pela
Terceira República, a Congregação do Espírito
Santo tinha resistido à grande tempestade que,
sob o impulso de Combes, acabara por varrer
todas as associações religiosas. O seu grande
objectivo fora e continuava sendo a evangelização da Raça Negra, num campo de acção de uma
superfície dez vezes superior à França. Era necessário baptizar pagãos, mas mais do que isso, era
necessário segui-los e ajudá-los, uma vez convertidos, desenvolver-lhes a cultura religiosa e social até os elevar ao nível dos grandes povos
cristãos; era, enfim, necessário, fazer surgir, par
a par, o progresso humano e o progresso sobrenatural. Aos seus membros, ontem como hoje, o
grande exército apostólico, pedia piedade, zelo e
leão

I,

renúncia, mais que renúncia: sacrifício.

O

missio-

nário tinha de deixar o país, a família, abandonar

os seus gostos e aspirações, todo o

bem

estar; es-

tar pronto, enfim, a sacrificar a saúde e a própria

vida

. . .

Tudo

isto Daniel Brottier

o oferecera a

Deus muito antes de entrar no Noviciado. Assim,
Pascal: «Senhor eu dou-vos tudo!» Começa então
o Padre Brottier, sob a direcção do Padre Genoud,
«rude mestre de virtudes», como Genoveva G. Beslier lhe chamou, a aprendizagem da vida rude
que o aguardava. Contudo, na austeridade desse
ano, mostra-se o mesmo que no seminário e no
Colégio de Pontlevoy; mostra-se-nos a um tempo,
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reservado e afável, recolhido e alegre; paradoxos
dum carácter que espantara alguns e que, mais

ingenuamente a uma boa religiosa de África: «O Padre Brottier? O Padre
Brottier tinha duas almas!»
Devotar-se até ao sacrifício: tal é o desejo que,
mais que nunca, inflama o coração daquele que
de tão cedo ouvira o chamamento evangélico:
tarde, fará dizer

Vem, segue-me! Apreciemo-lo pela carta que, em
Setembro de 1903, escreveu a Monsenhor Le Roy,
Superior Geral dos Padres do Espírito Santo:
Monsenhor:
Sou padre. Tenho vinte e sete anos e um
pouco de boa vontade. Quanto a aptidões, nunca
brilhei em nada. O meu estado de saúde, embora
não seja muito brilhante, nunca até hoje me impediu de ir e vir, como qualquer mortal; e estou
convencido de que a vida de missionário, ao ar
livre, me fará bem. Encarei sempre, desde os
doze anos, a vida de missionário como a vida
de alguém que quere sacrificar-se e imolar-se pela
rapidamente ou gota a
salvação das almas
gota, que importa?
Se, no entanto, me fosse permitido exprimir
alguma preferência, seria para a primeira eventualidade. Quer dizer, Monsenhor, que não tenho
a cabeça bem no seu lugar. Há de resto boas
razões para isso. Eu não queria ser presunçoso,
mas, se há algum lugar mais perigoso, em que

—
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eu digo simples-

mente: «Eis-me aqui.»
Três meses após esta carta, o Padre Brottier
pronuncia a sua consagração ao apostolado. E
recebe de Monsenhor Le Roy «obediência» para

a Missão do Senegal; será o segundo coadjutor
da velha paróquia de S. Luís. Grande decepção! ... Sabe o que o espera: uma cidade «civizada», perigos reduzidos, almas preparadas!
Ah! não ... não fora com isto que ele sonhara •

—

—

—

comenta entristecido
Assim
não terei
que manejar nem a pá nem o tijolo, não levarei
a palavra do Mestre nem os medicamentos às alEu pensara no Gabão, no Condeias perdidas
go, no Ubangui
E sou enviado para uma verdadeira paróquia de província!
No entanto, era necessário aceitar. Não comprometera ele a sua vida sob o signo da obe.

.

.

.

diência?

.

.

