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NAS PEGADAS DO VENERÁVEL LIBERMANN

Primeiros alvores
«

duma

vida generosa

Nesta Congregação inteiramente apostólica, não há lugar

para as almas fracas.

(N.D.

»

I,

662.)

Daniel Brottier entrou na Congregação do Espírito Santo

com

na diocese
de Blois, donde era originário. Ali nascera, perto do castelo de
Chambord, um dos mais belos castelos de Loire. A chamada para
27 anos, depois de três anos de ministério sacerdotal

as Missões coincidiu, nele,

com

chamada ao

a

sacerdócio, desde

a infância.

«A

— escreve

Le Roy, então Supesempre a encarei,
desde os doze anos, como a vida dum homem que quer
sacrificar-se e imolar-se pela salvação das almas
depressa
ou gota a gota, que importa? Se, no entanto, me fosse permivida missionária,

rior Geral dos

ele a D.

Padres do Espírito Santo

—

—

tido exprimir a minha preferência, esta seria para a primeira eventualidade. Não quereria ser presunçoso, mas se
V. Ex. Rev. ma tem um lugar perigoso, onde seja preciso
arriscar alguém, digo-lhe
aqui estou »
!

:

Brilham já nele a magnanimidade
rizarão toda a sua vida.
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e

generosidade que caracte-

Anelos de martírio
«Creio que todos aqueles que se entregam a Deus para
trabalhar nesta obra estão prontos para tudo.» (N.D.
I,

662.)

Eis a carta que ele escreveu ao Padre Genoud, Mestre de

Noviços, algum tempo antes de entrar no Noviciado
«

Não supunha que

:

fosse tão complicado deixar o

mundo

:

quando se considera o sacrifício nos outros, parece não
ter a mínima importância; quando nos toca, pessoalmente,

muda inteiramente e as coisas surgem-nos a
outra luz. O que me consola e atrai é que, no fundo do
coração, sinto o mesmo entusiasmo. Anseio por ir ocupar
o meu lugar entre os trabalhadores que exploram lá longe o
campo tão vasto do Pai de família. Como tenho muitas
razões para não me iludir sobre a soma de bem que, por
mim mesmo, poderei fazer, e sobre a soma de energia
que pessoalmente despenderei, ao menos anseio por oferecer
a minha vida, o meu sangue, pela difusão da Boa Nova.
O Evangelho, esta é a minha convicção, só se propagará
entre os povos selvagens, nas mesmas condições em que se
propagou nos primeiros séculos: é preciso que a semente
se a Deus
seja regada com o sangue dos mártires. Oh
aprouvesse aceitar o meu sangue por esta grande obra, de
bom grado lho daria. Este desejo do martírio é muito
ambicioso, mas parece-me que, sem ele, não pode haver
verdadeiro missionário ...»
a situação

!

Ao

serviço dos mais

«0
é

abandonados

fim especial para que a Congregação

a salvação das almas mais necessitadas

donadas.» (N.D. X,

451.)

Quando põe o pé em terra de
tier

é

um

fundada
mais aban-

foi

e

África, no Senegal, Daniel Brot-

gigante afável, de porte majestoso, barba pujante que

»

começa

já a branquejar, sorriso afectuoso e trocista, olhar pene-

trante e profundo, onde brilha ora a autoridade do chefe, ora a

bondade do Padre
a este propósito,

em

mestiços,

:

« este

uma

Luis,

S.

Padre tinha duas almas », dirá dele,
que o conhecia bem. Os negros e
soldados na frente de batalha, os

religiosa
os

Órfãos de Auteuil, são os humildes que o Senhor lhe confiará.

«Uma

epopeia

em

três cantos», dirá D.

Coube: será missionário

africano, capelão militar da primeira linha, Pai dos Órfãos.

Actividade e zelo devoradores

«A

alma, a fonte e o alimento do verdadeiro zelo é

amor de Deus,

vado no coração.

O que

um

puro, santo, ardente, intimamente gra» (N.D. X, 509.)

caracteriza Daniel Brottier, à primeira vista, é o zelo.

Desde que chega a África, faz-se notar imediatamente pela imensa
actividade nos domínios mais variados deita-se tarde e levanta-se
cedo, tendo de ser chamado à ordem mais de uma vez pelo seu
bispo e amigo, D. Jalabert. Se não aprende o «wolof », é porque
lhe confiam um ministério pesado, dito temporário, «um temporário que dura», como é costume entre Espiritanos. Capelão
voluntário da infantaria, na frente de batalha, sempre com as
primeiras vagas de assalto, manifesta, como ele próprio confessa,
« uma abnegação e bravura sobre-humanas ». Dirá mais tarde
:

:

«

Se

me

Soma,

fosse preciso recomeçar o que fiz

em Verdun

ou no

seria incapaz disso. Seria incapaz de transportar os

feridos às costas, ficar dias e noites inteiras em covas de
árvores debaixo de bombardeamentos insensatos, sorrir e
gracejar quando nos sentimos embrutecidos, pelo frio, pela
fadiga, pelo sono e pelo medo. Tudo isso é algo de sobre-

•humano.

É em circunstâncias semelhantes que os heróis se manifestam
possuía uma elevada ideia do papel do sacerdote entre os soldados
:

de infantaria de primeira linha, partilhando a sua existência,
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»

:

privações e perigos, testemunhando a sua fé e despertando a deles,
sustentando-lhes o imoral e ajudando-os a morrer

como

cristãos,

jamais aceitando outro lugar que não fosse onde os simples soldados
estavam mais expostos.

Conhecemos a imensa actividade desenvolvida em Auteuil.
Darei apenas como exemplo a sua célebre paráfrase sobre o
tinteiro

«

Vedes este

Não

tinteiro ?

discursos; não

fiz

-câmaras.

Mas

Rendeu-me mais de vinte milhões.
fiz visitas; não frequentei as aníe-

escrevi trinta, cinquenta, oitenta,

cem

cartas

por vezes, duzentas. Respondi a todas as pessoas
me escreveram, a todas, sem unia só excepção. Agradecia sempre a cada uma que me mandava uma oferta,
quer para a Catedral de Dakar, quer para os meus órfãos.
Recebia um selo de dez centavos ? Pegava nele e expedia a
resposta e os agradecimentos que devia. Este modo de
agir produziu sempre óptimo resultado. Considero-o o mais
fecundo de todos.
por
que

dia;

Amor de Deus

A

fonte deste zelo e seu alimento, gravado no mais fundo do

coração de Daniel Brottier, é o seu amor de Deus.
são unânimes quantos o conheceram

mem

de Deus

neste

artigo,

»,

:

foi

A

este respeito,

verdadeiramente

« o ho-

devorado pelo seu amor. Desejaria dar a palavra,
aos

que

espiritanos

com

ele

conviveram

de

mais perto.

Gay — não era a seu olhos
uma obra filantrópica, resultava do seu amor a Deus, assim como
o seu desejo das missões e estada em África não eram para ele
uma espécie de aventura, mas resultavam do seu amor a Deus;

«A Obra

de Auteuil

—diz

D.

de igual modo, a sua dedicação aos soldados combatentes explica-se
pelo

amor a Deus que o impelia a salvar almas.»

O Padre

Pichon, seu colaborador imediato de 1923 a 1936,

exprime-se assim

:

«

O Padre

abandonadas; nisto era

um

Brottier tinha a devoção das almas

digno
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membro da Congregação do

»

»

Quando algum dos confrades parecia achar que a
Obra de Auteuil não estava nas atribuições da Congregação,
Espírito Santo.

respondia que, muito ao contrário, devíamos dedicar-nos às almas

abandonadas dos órfãos como às almas dos negros da África.
Era a fé que o inspirava. A sua grande devoção era o Sagrado
Coração de Jesus, pela qual se empenhava em venerar especialmente o seu amor por nós. Vivia constantemente na presença
de Deus. Disse-me muitas vezes
«

:

Quando tenho de tomar uma decisão importante,
Estou convencido de que Deus me assiste e, quando
falo realmente na Sua presença.

rezo.
falo,

O Padre

Paul Rigault, seu amigo muito íntimo, falou-me dele
« Sim, o amor de Deus é a sua qualidade principal,
a fonte de tudo o resto. É porque ele era um santo amigo de
Deus, que foi tão caritativo com todos os seus irmãos, sobretudo
com os « bem-aventurados » da pobreza, da injustiça, da doçura
os mais pequenos. Porquê, toda a sua vida de homem de dever
e de sacrifício ? Porque só pensava em servir e amar a Deus,
aliviando as misérias humanas. Daniel Brottier diria
repetidas vezes

:

—

:

«

Não procuro senão a

glória de Deus;

contanto que Deus

esteja contente e as almas se salvem, que importa o resto ?

Não

trabalho para mim. »

Fé e confiança na Providência
Tinha

uma

fé

de transportar montanhas e comunicava com

calor a sua imensa confiança na Providência.

— «Não
—

devemos duvidar da Providência, mas rezar
modo aplanamos as montanhas. »

e agir.

Deste
«

Nunca devemos apressar a Providência muitas vezes
não compreendemos bem o que acontece e, um dia, apercebemo-nos de que a Providência conduziu as coisas da
melhor forma.
:
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»

—

—

«

Quando não conseguimos
ganhar tempo e deixar

um

resolver
agir

negócio,

oportunamente

devemos
a

Provi-

dência. »
«

Se hesitamos na orientação a tomar, peçamos um sinal
Providência; um pedido sincero tem sempre uma

à

—

resposta.
«

Enquanto pudermos

dizer a

Deus

acolhi estas infelizes

:

amor de Vós; ajudai-me agora a educá-las,
de que a Providência intervirá. Ao passo que

crianças por
ficai certos

se pretendêssemos proporcionar as admissões aos recursos
disponíveis, teríamos surpresas desagradáveis ...»

— Em caso
«

de revés «
hora. Esperemos. »
:

Deus não o

quis.

Não chegou

a sua

Pedia sinais muitas vezes, quer directamente a Deus, quer
a Santa Teresa;

Em

facto de

o

ter

recebido

animava-o a

alguns

outros.

solicitar

face de

um

projecto que lhe apresentavam ou

ideia que lhe vinha,

dizia

«

:

Vou pensar

nisso

!

duma nova

Queria dizer

»

vou rezar e esperarei um sinal. Ao mesmo tempo,
porém, impunha-se um trabalho de busca prudente e de consulta

com

isto

:

considerável.

hábito de viver voltado para Deus leva-o,
d'Ars, a julgar-se

como ao Cura

chamado à vida contemplativa. Ficou apenas

quinze dias na Trapa.

«Esta vida de solidão está muito bem, mas não é feita para
mim. Sai dela com um ufa de alivio, porque não era a minha
sinal providencial que teve
Viverá consa fome
vocação. »
tantemente «esfomeado» da solidão.
!

Amor de Deus sem
«0

—

limites

princípio de todo o nosso proceder

que somos enviados, será
passivo,

um

um amor

com

as almas, a

terno, forte e com-

desejo ardente de lhes proporcionar a

vação e as santificar.

é

!

sal-

» (N.D. X, 515.)

que transparece visivelmente na vida do Padre Brottier
a sua imensa caridade, expressão concreta do seu amor a Deus.
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«O que fizestes
mim o fizestes»

a

um

meus irmãos mais pequeninos

destes

(Mat. 25,40). Os seus paroquianos de

S.

a

Luís

duma chusma de jovens, e tão
como
na direcção do grupo coral,
à vontade na instrução religiosa
na cozinha como na plantação ficou célebre a manga que ele
enxertou, a «manga Brottier», enorme. Sempre na brecha, sem
viram-no muitas vezes rodeado

:

cessar, ao serviço de todos.

Poderíamos repetir esta frase para

caracterizar o seu ministério de capelão no

onde

foi

um

campo de

batalha,

raio de sol pela sua jovialidade, pelo seu afectuoso

um, sobretudo pelos injustamente considera«a bondade dilata o coração
e abre-o como asilo a todos os sofrimentos», dizia ele. O Cónego
Jamot, que o conheceu naqueles tempos, testemunha: «Posso
dizer que sempre me edificou pelo seu zelo, me maravilhou pelo
seu dinamismo. Tinha a preocupação constante de elevar as
almas e as aproximar de Deus ... O Padre Brottier continua a
ser para mim o sacerdote mais sacerdote que encontrei na frente,
interesse por cada
dos,

por sua constante bondade

durante a guerra. »
inteiro

E

:

um

tubo

cabeça;

mas

no entanto absorvia por vezes

de aspirina, tais eram as suas dores de

nunca o ouvi queixar-se. Dizia «É preciso assegurar o trabalho.»
Em Auteuil, toda a sua acividade será animada pela caridade.
:

«

idear, para um sacerdote, do
que aquela que vivemos aqui ? Veja por si mesmo passamos todo o dia a fazer o quê ? A praticar a virtude da
caridade. De manhã à tarde, que fazemos nós ? Acolher

Que vida mais bela quer Você

:

pessoas aflitas, encorajá-las, assisti-las, restituir-lhes a esperança; recolher os órfãos, vesti-los, alimentá-los, deitá-los,
pô-los ao abrigo da necessidade, educá-los, catequizá-los,
fazer deles bons cristãos; servir de intermediário a pobres
operários e operárias sem emprego, para lhes arranjar trabalho, interceder junto das autoridades civis, militares e
religiosas, em favor de famílias ou pessoas na miséria;
esclarecer e guiar almas inseguras ou angustiadas que procuram o bom caminho; visitar os doentes, consolá-los, reconciliá-los com Deus; rezar e mandar rezar incessantemente as
nossas crianças pelas mil e uma misérias, de que somos
confidentes; prestar serviço a todos, muitas vezes, mais aos

51

do que aos pobres; que é tudo
perpétuo exercício de caridade ? »

ricos

um
«

isto,

de facto, senão

Não, acreditai no que vos digo nós escolhemos a melhor
ou antes, foi Deus que a escolheu para nós e devemos
agradecer-lho com fervor. Viver como Cristo viveu, não será
para o sacerdote o caminho da perfeição ?
:

parte,

Bondade extrema

A
uma

sua delicada polidez, a sua cortesia e distinção revelavam
extrema bondade. Manifestou-a particularmente nos últimos

anos da vida.
«

uma

vez e as consequências foram tão deploDeus jamais recomeçar. Ser bom é saber
dominar-se nos pormenores da vida, é reflectir antes de
responder e de tomar uma decisão. Â habilidade está em

Encolerizei-me

ráveis que jurei a

conseguir aguentar-se, para evitar a cólera.

Esta bondade estava centrada

Quando chegou a
dos empregados e

num

sentido inato de Justiça.

Auteuil, o primeiro gesto foi subir os salários

«Para que cada um tenha o que lhe
«devemos dar-lhe mais do que é devido.»

operários.

é devido», dizia ele,

Melhorou igualmente o regime alimentar e as roupas dos Órfãos.
Deixava entender que é preferível exagerar na generosidade,
para assim ter a certeza de não faltar ao que é justo. Dizia
« Para bem mandar, é preciso estar em condições de
ainda
poder executar por si próprio a ordem recebida. » Estas qualidades, juntas a um sentido inato de autoridade, fizeram dele um
educador ímpar. Muitas vezes o comparam com D. Bosco. Bondade e firmeza, esta liga tão difícil de realizar, foi o cunho do
seu génio. Acompanhava a estima, a afeição, o respeito da liberdade, com exigências, junto daqueles que a Providência lhe
confiava, em virtude da sua situação familiar e social e, sobretudo, da sua dignidade de filhos de Deus.
:

—

«

Se queremos conseguir bons resultados

mos

dedicar-nos inteiramente
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e

sem

em

Auteuil, deve-

reservas

a

estas

»»

»

»

Eu ofereci-me a Deus para as servir até à morte.
quero morrer aqui, ao seu
desejo outro posto

crianças.

Não

:

serviço. »

É

«

preciso que aqueles que

vêm para

nossa casa sejam

felizes.

É preciso que as crianças sintam que eu
fazem e as sigo com toda a afeição.

«

sei

o que elas

«É

preciso que as crianças sejam tratadas sem dureza
sempre com justiça. Preferi a recompensa aos castigos.

«

e
»

Que não se possam queixar da alimentação, das roupas,
da ferramenta. Depois disso, podeis pregar-lhes e mandá-las rezar.

«

«

—

Deveis f azer-vos homens, meus amigos
este deve ser
o vosso ideal. Um homem é aquele que sabe o que quer e
o faz, custe o que custar. Não sejais essas sombras de
homens, que vão à sua frente, ao acaso. »

O

valor espiritual é a qualidade própria do homem.
nossa situação financeira ou social pode mudar; o
nosso valor pessoal, intelectual e moral, esse permanece

A

permanecerá

e
«

!

»

Tende a peito desenvolver em vós esta personalidade,
dom que Deus vos deu. »

este
«

A

vida cristã será inculcada às crianças a partir da
da missa; é preciso tão somente dar-se ao trabalho de trocar tudo em miúdos, tornar estes trinta e
cinco minutos vivos, cantantes, interessantes e, por fim,
liturgia

felizes.

«É
e

preciso dar às crianças o gosto das coisas de Deus
.

.

.

evitar que sintam repugnância por elas. »

Padre Brotier comovia-se sempre diante dos seus pequenos
comungantes.
«

A

sua eloquência era tocante

:

um serviço, meus meninos, nesta
que o Senhor do Céu e da Terra está no vosso
coração
Que é que eu vos peço ? Dinheiro ? Não. Orações. Vós sois, com o vosso capital de orações, o pára-raios
da Obra de Auteuil. »
Eu

queria pedir-vos hoje

hora,

em
.

. .
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»

Não era paternalismo. Ao fundo do

uma

terreiro de Auteuil, vê-se

do Padre Brottier, estendendo a capa

estátua

É um

pobre garoto.

menos vagabundos, que

ele acolhia durante alguns

A

os preparar para a primeira comunhão.

deles

conduzido a

por Pôncio,

Judeia, e estivera nos Inválidos (enseveli
ter descido

em

tempo para

os domesticar, depois, a sua

meses para

o incauto. Eis

respondeu à lição de Catecismo
Sulpício (ao suplício)

S.

um

sua ignorância era

desarmavam

notória e as suas réplicas imediatas

como um

sobre

destes jovens «pardais de Paris», mais ou

:

Jesus

um

— enterrado),

fora

pirata da

depois de

Denfert (descido aos infernos). Era preciso algum

boa índole subia à superAquele pardal fugira da gaiola. Reincorporado à força,
trazem-no ao Padre Brottier que conversa com um visitante no
fície.

pátio.

A um

uma

gesto de defesa contra

possível bofetada,

Padre Brottier responde, puxando-o levemente para
do-o debaixo da capa,

si

o

e meten-

enquanto continua a conversa. Instantes

depois o pequeno entreabre a capa, deixando aparecer a cabeça

«Como é que vai isso? — Vai
melhor, Sr. Padre.» E o pequeno «commodard» (era assim que
os chamavam) corre a jogar com os amigos.
desgrenhada,

mas

sorridente.

Muitos antigos protegidos do Padre Brottier testemunhavam
por cartas ou visitas quanto o apreciavam e

dadeira

felicidade

—dizia

ele

—

é

amavam. «A

ver-

que se proporciona aos

a

outros.

União contínua com Deus

«O

recolhimento é o estado

e a si

mesma.» (N.D.

duma alma

presente a Deus

XI, 546.)

As pessoas que conversavam com

o

Padre Brottier ficavam

vivamente impressionadas ao verificarem a sua constante união
com Deus. «Quando íamos falar com ele», recorda o Padre
Pichon, «pousava a caneta, escutava atentamente o que dizíamos
e respondia, depois, como se repetisse as palavras que ouvia

no íntimo de

si

mesmo.» Depois de
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falar

com

ele,

alguns sacer-

quem fala, quando
Uma Senhora testemunha no mesmo sentido

dotes diziam: «Dir-se-ia que é Nosso Senhor
ele nos responde. »

«Quando

:

um

lhe pedíamos

conselho, levantava os olhos ao céu.

Escrever-lhe-ei amaRespondia imediatamente ou então dizia
Não tinha na ocasião
Telefone-me mais tarde
nhã ou ainda
a resposta clara da parte de Deus. Entre os dons do Espírito Santo
que o animam, brilha de modo particular o dom do Conselho,
como acontece com o Padre Libermann. Alguns bispos, na sua
'

:

'

:

'

'.

passagem por Paris, vinham

mesmo

consultá-lo

com muito

gosto;

até

o Cardeal Verdier que, no dia das suas exéquias, falou

ostensivamente da sua santidade. D. Longavant, antigo bispo da
Reunião, actualmente aposentado na Abadia de Langonnet,

tes-

temunha
«Só tive ocasião de conversar duas vezes com o Padre Brottier.
Já conhecia a sua Obra por tudo quanto se dizia e esperava
encontrar um homem agitado, apressado, enervado, esmagado
por múltiplas ocupações e cuidados. Ao contrário, fiquei vivamente impressionado com a sua serenidade, paciência e bondade
que coisa alguma podia toldar. Supus imediatamente que só uma
:

intensa vida interior, direi

duma

mesmo uma

constante união

com Deus,

Quando depois da sua morte
ouvi falar do «Santo Padre Brottier», o facto não me espantou.
podia ser a causa

Disse então comigo:
Estar presente a

tal virtude.

«Afinal não
si

mesmo,

me

enganei.»

estar na

posse de

si

próprio,

com calma, são-lhe tão familiares que parecem normais e
naturais a quem não conhece o seu carácter ardente, sensível,
mesmo terno e violento. Jamais uma palavra demasiado viva
ou um gesto inconsiderado, mesmo quando enfrenta dificuldades, oposições ou incompreensão! «Nunca o vi desanimado»,
o seu irmão, «embora muitas vezes estivesse fisicamente muito cansado. » Quando alguma coisa por ele empreendida não dava resultado, dizia
«Não soubemos dar-lhe o jeito
conveniente; experimentemos duma outra maneira, e veremos.»
Esperemo-los na curva», dizia ele, rindo, quando os ouvia. No

declara

:

seminário, dera a impressão

dum
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rapaz buliçoso e batalhador;

pouco a pouco, através de esforços prolongados e persistentes,
ganhara um tal domínio de si mesmo que semelhava uma perpétua serenidade.

Com

Cristo na Cruz

«A

perfeição cristã consiste na união de

amor

perfeito

com Nosso Senhor, fundada na completa renúncia a nós
mesmos.» (N.D. III, 133.)
Recolhimento e renúncia são as condições estabelecidas pelo

Padre Libermann para um apóstolo se deixar conduzir pelo
Espírito Santo.
Padre Brottier tomou à letra a palavra do
Senhor
« Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me» (Mt. 16,24). Não teve de se impor
penitências extraordinárias, não as procurava. A sua cruz foram
as terríveis dores de cabeça experimentadas desde a juventude,
que foram crescendo com as responsabilidades e a santidade.
«Trabalhar, lutando diariamente com atrozes dores de cabeça,
nisto consiste o mérito do Padre Brottier», diz D. Le Hunsec.
Quando lhe pediam informações sobre isto, respondia « A caldeira continua sempre em ebulição » Não se queixava. Como
descanso, não tinha senão três ou quatro semanas de férias,
:

:

!

passadas

um

em

Saverne,

dirá ao expirar

mui

numa

das nossas casas, cujo superior era

dos seus grandes amigos. » Será a este espiritano que ele
distante,

Sente-se
escarlate.

:

«

em

Padre Groel, vou-me embora

muitas vezes congestionado.

«Que

!

»

Saverne, ouve-o distintamente

O

bela cara V. Rev. a tem!»,

E o Padre Groel,
em plena noite.

seu rosto

torna-se

diziam-lhe aqueles

que desconheciam o seu sofrimento. «Não tenho dores na cara»,
tartamudeava, «mas na caixa que a sustém!» Com esta persistente dor de cabeça, despachava o seu trabalho. Com esta dor
de cabeça, o associava o Senhor estreitamente à sua Paixão, a
que ele tinha uma devoção particular. «Sofreu sempre atrozmente de dores de cabeça», escreve o Padre Pichon, «mas era
um trabalhador pertinaz; nada entravava a sua actividade. Vi-o
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»

várias vezes deitar na sopa oito a dez comprimidos de aspirina.

Observava-lhe que era imprudente, que se intoxicava. Respon-

dia-me que era a única maneira de poder trabalhar de tarde.
Fazia assim tudo o que podia para não interromper o trabalho

de facto, jamais o interrompeu. Mas sofreu até ao fim. Creio
que Deus permitiu estes sofrimentos para acrescentar os seus
«Não sei o que é escrever sem dores de cabeça.»
méritos. Dizia
No entanto, a sua inteligência mantinha-se sempre inteiramente
livre. Quando falava, possuía um extraordinário dom de improvisação. Dez dias antes da sua morte, entrando de improviso no
seu quarto, encontrei-o com a cabeça entre as mãos, chorando
verdadeiras lágrimas. «Pobre Padre!» disse-lhe eu, «V. Rev. a
e,

:

— « Sim»,

respondeu-me, «há várias horas sem
de não saber onde se meter
A reza do Terço, à tarde, era o seu tempo de descanso diário.
Fazia-o, passeando ao longo da capela profundamente recolhido,
no pátio, onde jogavam as crianças; o seu poder de concentração
manifestava-se na facilidade com que se imobilizava na oração.
Testemunham-no todos quantos o viram rezar ou celebrar a
sofre

muito

interrupção

:

!

»

é

!

Eucaristia.

Diante de Jesus sacramentado

«A

oração consiste num repouso simples, calmo e cheio
de confiança, diante de Nosso Senhor. » (N.D. VII, 37.)

«Como no decorrer do

dia o seu tempo era devorado pelo

trabalho e devia perfazer à tarde as suas obrigações de oração
litúrgica

e de leituras

espirituais,

achava sempre meio de ser

o primeiro para a oração antes da missa. Disso fui muitas vezes

emocionada testemunha», diz o Padre Rigault. «Foi na sacristia
que o vi assim rezar. Durante a noite, o Santíssimo Sacramento
era guardado num cofre-forte dissimulado num armário da sacristia
era ali que eu tinha a certeza de o encontrar, ora de joelhos,
ora, a maior parte das vezes, sentado na extremidade do canapé,
perto do armário onde estava realmente presente o nosso Deus.
:
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Inclinado,

num

profundo recolhimento, adorava e rezava sem se

Em seguida, algum tempo antes da missa, levava
Santíssimo Sacramento para o tabernáculo. Isto recorda-nos

deixar distrair. »
o

o Padre Lavai, orando longamente na

mesma

junto do

atitude,

tabernáculo, por detrás do altar.

Virtude da força

«A

força e a suavidade, eis a acção divina, eis aí a

síntese de toda

A

a actividade apostólica.

» (L.S. II, 468.)

— sublinha

mais bela das virtudes do Padre Brottier
foi a virtude da força.
Padre Maurício Briault

—

calma,

perseverante,

incompreensões e
elogios.

É

— fortiter

inacessível

mesmo

à

inércia

que

Uma

a

o

força

rodeia,

às

aos ultrajes, que sempre preferiu aos

a característica da presença viva do Espírito Santo
et

suaviter

—

favorecida pelas

sobreditas

condições.

Esta ambiência de força, doçura e paz, apresenta-a o Padre Liber-

mann como

o meio onde se desenrola a acção do Espírito Santo.

«Aquilo que manifesta melhor a força heróica do Padre Brottier,

—

—

diz o Padre Pichon
é a sua calma e serenisegundo creio
dade sempre iguais, já que, numa casa como esta, há todos os

dias

uma

— uma

série de catástrofes

operário que

criança que se evade,

esmaga uma das mãos,

queixa do contra-mestre ou

dum

um

engenheiro

um

empregado que se

—a

ponto de à tarde

se ter esgotado a paciência. Ora, eu nunca vi o Padre Brottier

com a

paciência

esgotada.»

União prática com Deus

«O

essencial está

prática

em

com Deus.

»

viver ao longo do dia

em

união

(N.D. XII, 699.)

Padre Libermann fundiu numa fórmula lapidar

o

segredo

da santidade do homem apostólico, inteiramente votado às obras
união prática. Esta expressão é, sem dúvida, a que
de Deus
:
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»

melhor se acomoda ao tipo de santidade do Padre Brottier. Consiste esta união no hábito de permanecer unido a Deus no meio
das mais diversas actividades e em viver numa tal docilidade
ao Espírito Santo que, quanto mais se multiplicam as actividades,
tanto mais a união se consolida, por uma maior necessidade de
ser senhor de si

Não

uma

mesmo, para se deixar conduzir por
nome de

estará nisso a carga espiritual do

Ele.
espiritano,

Promotor da
Missão ? Místico e homem de acção, como o seu mestre espiritual,
o Padre Brottier é um espiritano segundo o estilo apostólico que
o espírito de Deus talhou para nós. «A vida sobrenatural tornou-se
por assim dizer natural», escreveu Francisco Libermann (Esc.
pertença

Esp. 554); isto

«Quando

o

que

muito particular

àquele

mesmo

como em

confirma,

é

o

eco, Daniel Brottier:

sobrenatural se torna coisa natural, tendes então a

verdadeira vida interior.

Simplicidade e humildade

«Um

grande princípio da vida espiritual é simplificar as
coisas o mais possível. » (L.S. I, 419.)

«

Não compliqueis

a vida espiritual; complicamo-la frequentemente. E, todavia, é uma coisa muito simples. A vida
espiritual é feita de pequenas minudências o cumprimento
do nosso dever de estado para agradar a Deus. Deste modo,
estamos constantemente unidos a Ele e aperfeiçoamo-nos
com a Sua graça. »
:

O Padre

Briault

— testemunha

insuspeita

—

disse do

Padre

que ele era humilde por virtude e por inteligência.
com o que fez na sua vida. A sua agudeza
de espírito protegia-o de todo o exagero, por palavras ou pensamentos, das obras que realizava. Nos seus imensos trabalhos,
aconselhou-se muitas vezes com homens competentes e de autoridade, mas a competência tinha de ser selecta. A meu ver, ele

Brottier,

«Nunca

se envaideceu
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sobressaía mais pelas excelentes qualidades do que pela santi-

dade. Longe de mim, porém, estabelecer
dois termos.

Mas

o que

me

uma

oposição entre estes

impressionava era a sua «grandeza»

de alma, a sua excelência de espírito, que se harmoniza perfeitamente com a humildade. » Perante os resultados que considerava
por vezes mínimos, no tocante à educação cristã dos jovens de
Auteuil, perguntava-se sinceramente se podia solicitar das pessoas

tantos sacrifícios financeiros; preocupava-se

com

isso junto dos

seus colaboradores, sempre pronto a pôr-se

em

causa, se pre-

ciso fosse.

Perguntávamo-nos porque é que ele trazia habitualmente as
suas condecorações na batina, visíveis sob a sua grande barba
branca.

O

motivo

« Daniel era

:

seu irmão, que o conhecia intimamente,

um homem

deu-nos

humilde. As condecorações

o

com

que fora honrado facilitavam-lhe a sua tarefa a favor dos órfãos
junto das

Um

autoridades

constituídas.

D. Jalabert marcara

com

Não

via

um

nisso

outra

coisa.

não
a que ministério. Quando Daniel chegou, o bispo notou que
ele não pusera as condecorações. Chamou-lhe para isso a atenção.
respondeu Daniel
eu não preciso disso. » O bispo
« Mas
dia,

ele

encontro para

ir

sei

—

—

«Vá depressa buscá-las; é preciso que, ao vê-lo, saibam
a quem falam e o tratem em conformidade. » Foi o bispo que me
contou este caso. Longe de se armar em personagem importante,
era duma constante bonomia, cheio de humor, dando tanta importância ao mais modesto como ao mais distinto dos seus interloinsistiu:

cutores.

Uma

das mais extraordinárias fotografias do Padre Brottier

é aquela que o apresenta ladeado por dois dos seus confrades,

na Rua Rivoli, no meio dos seus órfãos, na festa de Joana d' Are,
a 10 de Maio de 1935. Foi o seu dia de triunfo A sua pessoa
e a sua obra eram conhecidas de Paris inteiro. Por isso, quando
o viram avançar, precedido da fanfarra dos seus aprendizes e
seguido por 400 rapazes, da boca dos espectadores estalou um
grito interminável
« Viva o Padre Brottier » Desde a Concórdia
ao Ministério das Finanças, foi objecto duma ovação delirante
por parte do povo da capital. Dizia ele então ao seu vizinho
!

!

:
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»

«

Que

sorte para os Órfãos

!

»

Estava radiante

:

toda esta glória

era por causa deles e para eles.
«

Quanto maiores coisas fazemos, mais pequenos nos sentiAqueles que nada fazem acham-se sempre muito

mos.

grandes.

Finalmente, o Padre Brottier era humilde, porque era verdadeiro, inteiramente entregue àqueles

que o Senhor lhe confiara.

Esta humildade e esta simplicidade são traços preciosos da família

que caracterizam os apóstolos dos mais abandonados.
verdadeira simplicidade »
escreve o Padre Libermann

espiritaria,

«

A

«é a virtude dos perfeitos.»
«

—

—

O que
é

(L.S.

I,

238.)

é preciso, aquilo de que gosto, é a verdade. Às vezes,

amarga e por

isso hesitamos

me

em

dizê-la

.

.

.

Rogo-lhe que

preste o serviço de dizer as coisas como são, de molde
a repor-me no caminho direito, se dele me tiver afastado.
Por conseguinte, nunca procure dizer-me coisas agradáveis

pelo prazer de
a verdade »

me

deixar

numa paz enganadora

:

diga-me

!

D. Le Hunsec e o Padre João Gay, seu secretário, vinham
almoçar todos os Domingos a Auteuil com o Padre Brottier.
Um ambiente fraterno de «Cor Unum» que se prolongava numa

nem um
nem qualquer dos
processo, nem mesmo o

conversa solta sobre os mais diversos assuntos. Ora,

nem

outro o consideraram jamais

como

espiritanos interrogados por ocasião do

santo,

Padre Cabon. A sua cunhada, em cuja casa ficava por vezes
depois da morte dos pais, testemunhou: «Venerávamo-lo, confiávamos nele, mas em geral, não pensávamos em pronunciar o nome
de «Santo» a seu respeito.»
Sr. Pedro Buquet, o colaborador
leigo que de mais perto o conheceu, exprime-se nestes termos
«0 Padre Brottier gozava já em vida duma consideração
que estamos longe de testemunhar a toda a gente. Concordávamos
em reconhecer-lhe uma grande virtude, mas não sei se toda a
gente teria a impressão de que um dia seria elevado aos altares;
não se pensava nisso. Foi preciso que o próprio Deus se encar:
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regasse de estabelecer, diríamos, a sua reputação de santidade,

respondendo às suas orações com benefícios e milagres de toda
a natureza.»

Homem

Um

de colaboração e amizade
outro sinal da sua simplicidade era o gosto de dissimular

os seus talentos ocultos, recorrendo ao gracejo.

Não

resisto

ao

prazer de contar a partida particularmente reveladora, pregada

a um confrade no Senegal. Quando chegou a S. Luís, pedir arn-lhe
para fazer a homilia dominical. Um dos coadjutores recomenda-

que preste atenção aos seus começos oratórios e pede-lhe
para fazer um ensaio na sua presença. Muito sério, o orador
faz grandes gestos desajeitados, incoerentes, gagueja e perde o
fio ... No Domingo seguinte, grande ansiedade. O coadjutor começa
a rezar o Terço quando o seu confrade sobe ao púlpito; sorri,
porém, momentos depois, ao verificar a sua extraordinária eloquência. Foi uma das numerosas e célebres partidas de Daniel
-lhe

Brottier.

gato,

Duma

como

outra vez, serviu aos confrades

um

guisado de

mesmo preparado (o gato
sempre um homem de comunidade,

se fosse de coelho, por ele

das Religiosas vizinhas

!).

Foi

agradável e jocoso, procurado por todos.

Um homem
«

A

de colaboração

:

confiança é a maior qualidade na colaboração. Nunca

nem

se deve desanimar

tratar

com brusquidão uma boa

Devemos reanimar regularmente os colaboradores,
como damos corda ao relógio ...»

vontade.

Um homem

de amizade

:

A amizade
A amizade

A

é coisa rara e divina.
é o mais perfeito sentimento humano, porque é
o mais livre, o mais puro, o mais profundo.
amizade é a posse recíproca de dois pensares, dois quereres,

duas virtudes, duas existências.
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A amizade

é o esquecimento de

si

próprio para a felicidade

do outro.
Partilhando as alegrias dos amigos, acrescentamos a doçura
que com elas experimentam; partilhando a sua tristeza,
mitigamos-lhes o amargor.

Homem

de comunidade

que mais notei no Padre Brottier

«

um homem

— diz

o Padre

Cabon

—

de comunidade sem nada fazer para granjear
a atenção, aplicava-se a dar prazer a todos e a todos atraía.

foi ser

A

:

humildade deve

ter

sido a

pedra de toque do seu espírito

comunitário.

É

este espírito de pobreza espiritual, diante de

seus irmãos, que inspira o seu voto de pobreza.

Deus

Também

e dos

nisto, é

profundamente espiritano
uma pobreza de tipo apostólico, em
que tudo é orientado para o serviço da Missão. Um pequeno
compartimento serve-lhe ao mesmo tempo de quarto de dormir
e de escritório; o inventário do seu enxoval à hora da morte é
eloquente
duas batinas usadas, quatro camisas, quatro pares de
meias, seis lenços de mão e dois pares de sapatos.
«Levava a pobreza bastante longe —diz D. Le Hunsec
Recusou sempre o automóvel que o Conselho de Administração
lhe oferecia para as deslocações e, de preferência aos táxis que
:

:

—

poderia tomar, usava o metropolitano e o autocarro.

para

si

nem para

os seus,

nem para

somas de dinheiro que teve entre mãos. Aceitava,
lização

Nada

reteve

a Congregação, das enormes

da sua contabilidade. Liberal

em

dar

aliás,

esmola,

a fisca-

era

extremo rigor na administração dos milhões que recebia
do que se destinava à obra em causa devia ser desviado. »

:

de

nada
Pa-

dre Briault recorda que o seu confrade de Auteuil ocupou na

Casa Mãe, durante algum tempo,
particularmente desconfortável.

Não

um

quarto contíguo ao seu,

se queixava e ali vivia atra-

vancado de pacotes postais que chegavam de toda a parte para
as suas obras.
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Homem

de obediência

Testemunhando

o

espírito

de obediência do Padre Brottier,

D. Le Hunsec pôde dizer que «tudo quanto ele empreendera o
fizera de acordo

com

Nem

os Superiores».

sempre

foi fácil, pois,

muitas vezes, teve de os convencer, dada a envergadura das suas

que metiam medo. Não tinha ele, por exemplo, antes
de morrer, o projecto final de reagrupar todos os órfãos da
França numa imensa associação de entre-ajuda financeira e
iniciativas,

educativa

bém

?

Uma

obediência inteligente e responsável, que tam-

sabia «renunciar às iniciativas pessoais e demonstrar que

primavam sobre

os pareceres dos Superiores

próprios.» (D.

os seus sentimentos

Le Hunsec.)

É bem conhecida a limpidez do olhar do Padre Brottier.
Homem duma grande delicadeza, reserva e distinção, soube amar
sem nada

A

dava neste domínio tão
crucial para os adolescentes carecidos de afeição, era ao mesmo
tempo extremamente exigente e muito compreensiva. Nisto, também, o voto canalizava as imensas energias da sua natureza
ardente e sensível para o dom absoluto de si mesmo, que caracteriza o homem apostólico
« Não há maior amor do que dar
a vida por aqueles que amamos.»
se reservar.

educação que

ele

:

Intimidade sobrenatural
do Menino Jesus

«Não quero

com Santa

tratar deste assunto consigo

Senhor e Sua Santíssima

Mãe que

depois falarei dele consigo

O Padre

Teresa

Brottier

falou

algures

...

,

é

com Nosso

o quero tratar

também.»

uma

e

(L.S. III, 211.)

da Comunhão dos Santos,

aludindo particularmente a Santa Teresa do Menino Jesus,

a qual manteve

...

com

misteriosa conspiração. Só a conheceu ao

regressar da guerra, quando soube de D. Jalabert que fora ela

quem

o protegera.

Desde então Teresa tornou-se a confidente,
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a benfeitora, a « rainhazinha » de todos os seus projectos. Extraordinária intimidade dos

Santos

!

A Providência dos Órfãos é sobretudo e sempre Santa Teresinha, aquela que, duma vez por todas, tomou a nossa casa
a seu cuidado

.

.

Por isso, com que confiança todos os amigos de Auteuil
continuam a mandar-lhe as suas intenções, os seus pedidos
e agradecimentos, tudo quanto os angustia e preocupa
.

.

O bloco das misérias humanas junta-se aqui ao bloco das
misérias destas crianças, e o conjunto é lançado no coração
da nossa Santa protectora, que acolhe, consola, cura, e, atendendo as orações dos nossos jovens, faz cair rosas sobre
quantos vêm em sua ajuda.
Padre Brottier chegou ao ponto de mandar colar cartazes de
Santa Teresa no metropolitano.

Dizem-lhe

«Não acha deslocado ver

:

coladas

mesma

na

parede do metropolitano as efígies de Santa Teresa e desta actriz
ou daquela vedeta em voga ?

«

—

—

« que os muros
Será preciso concluir »
responde ele
do metropolitano são definitivamente destinados a anúncios de café-concerto, de teatro ou de marcas de aperitivos ?
Entre os dois ou três milhões de utentes diários do metropolitano não haverá porventura nenhum católico, nenhuma
mulher piedosa, nenhum amigo de Santa Teresa ?
Porque é que os católicos estariam impedidos de utilizar a
.

publicidade

Afirmava-se

.

? »

que possuía

Santa Teresa. Responde

um

segredo

com convicção

para

'

quanto eu quiser para o alcançar.
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obter

tudo de

:

«Como é divertida esta boa gente que vem
meu segredo e dizer que me basta pedir
'

.

informar-se do
a Santa Teresa

O meu
O meu

segredo é este
ajuda-te que o céu te ajudará.
segredo, e vós sois testemunhas disso, foram doze
anos de trabalho diário, dia e noite, de trabalho obstinado
e perseverante, e também doze anos de orações obstinadas
:

com que

e perseverantes, de todos aqueles

sacerdotes, religiosas, jovens

Não conheço outro

e

'

Auteuil conta

commodards

—

'.

segredo.

Se Deus faz milagres aqui por intercessão da Irmã Teresinha, creio poder dizer, com toda a justiça, que, humanamete falando, fizemos tudo para nos tornarmos dignos
deles; foram a recompensa divina do nosso trabalho, das
nossas orações e da nossa confiança na Providência. »

Mas

a sua intimidade com Teresa não se ficava apenas ao
mesmo espírito de humildade, de
do serviço social.
entrega, de confiança e de zelo, viveram-no ambos de conivência
«no coração da Igreja, minha mãe, serei o Amor», dissera ela.
Num livrinho, intitulado «Retiro com Santa Teresa do Menino
Jesus» e por várias vezes reeditado pelas edições dos Anais de
Lisieux, o Padre Liagre, C.S.Sp., estabelece um longo paralelo
entre a doutrina espiritual do Padre Libermann e de Santa Teresa
do Menino Jesus, no capítulo dos dons do Espírito Santo. Termina
nível

:

com

Libermann
« Não há verdaamor divino.» (L.S. II, 230.)
única coisa que conta é o Amor.»

estas palavras do Venerável

:

deira grandeza senão nesta vida de

Teresa dirá ao morrer

E

:

«A

Padre Liagre conclui o Espírito Santo conduz-nos assim ao
ponto em que «já não somos nós quem vive, mas Nosso Senhor
que vive e age na nossa alma com a sua doçura, paz, força
e amor». (L.S. II, 230.)
o

No

:

do

altar
«

sacrifício

Sede como uma pobre vítima oferecida por Jesus Cristo
a seu Pai, para a salvação das almas.» (L.S. IV, 687.)

A 2 de Fevereiro de 1936, devia efectuar-se em Dakar a
consagração da Catedral-Monumento (Souvenir Africain), a «sua»
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»

que sentiu os primeiros acessos do mal
vitimar, a febre tifóide. « Cai no dia do Nunc dimittis

catedral. Foi nesse dia

que

o iria

— dizia

'

'

ele

—

em

breve

irei

cantar no Céu os eternos louvores

de Deus.» Segundo o parecer do médico, deve

ter

sofrido

uma

infecção tífica de tipo desconhecido por volta dos treze anos e

conservado restos tóxicos, que lhe causaram grandes dores de

cabeça durante toda a vida.

uma

sido senão

A

febre tifóide terminal não terá

reactivação dos elementos mórbidos, o que explica

o redobrar das cefaleias.
todos os lados, não

quer indicar-me

com

sei

«Como eu

para onde

isso que a

sofro!

me

Sem

virar

...

minha tarefa está terminada

que não ficarei muito mais tempo entre vós. Fiat
a Vossa vontade

meu Deus,

!

Afinal,

interrupção, de

Creio que Deus

!

Fiat

Vós não precisais de ninguém

seja feita a Vossa vontade

!

e

Faça-se

!

!

Sim,

»

Foi preciso levá-lo para o hospital por causa do perigo de

«É

contágio.

a última vez que vejo a minha capela», diz ele.

«Fiz tudo quanto pude. Deus fará o resto.» Paul Claudel
atribui a S. Francisco Xavier, ao

em

morrer no Japão,

da China onde não podia entrar, palavras semelhantes

:

«

frente

Não

fiz

tudo quanto quis. Fiz tudo o que pude.

Morreu na

noite de 28 de Fevereiro,

sem ninguém ao

lado.

Não, com Maria, como o indica esta oração por ele composta e
encontrada no seu breviário, no verso

c

duma estampa da Virgem

Na

:

hora da minha morte, ó Maria, a quem tantas vezes
do meu leito. Estai lá,
como estaria minha mãe, se tosse viva. Talvez a minha
língua paralisada já não possa pronunciar o Vosso nome,
o meu coração, porém, há-de sempre redizê-lo. Chamo-vos
agora para esse terrível momento. Estarei sozinho, sem uma
mão amiga que me cerre os olhos ? ... Pouco importa.
Morrerei sorrindo, porque vós estais presente. Assim o espero
assim o creio, disso estou certo »
terei invocado, estai presente junto

!
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Sabemos

que aconteceu de seguida

o

de Auteuil é curada na manhã do dia
o

Padre

Brottier,

29,

:

uma humilde amiga

depois de ter invocado

cuja morte conhecera pela rádio

...

e tantos

outros mais tarde, e o desfile ininterrupto de cerca de quinze mil

pessoas diante do seu ataúde..., e de tantos outros, junto do

seu túmulo, depois das exéquias, até hoje!

«O

cristão,

mas

sobre-

tudo o santo, não nos deixa jamais completamente. » (Cardeal Ver-

na oração fúnebre.)
Algumas horas depois da sua morte, o Padre Pichon, seu
sucessor interino, dirigiu-se à Rua Lhomond.
Irmão porteiro

dier,

entrega-lhe

descuidadamente

um

sobrescrito

destinado

ao

Pa-

dre Brottier, chegado havia três dias. Continha oitenta e quatro
notas de mil francos e

«Para

uma

folhinha

os órfãos de Auteuil,

anónima com

estes dizeres

:

da parte de Santa Teresa do Menino

— delicadeza

Jesus. » Neste

momento

admirável

que continuava no céu a sua materna influência

como

!

antes,

—

Teresa quis mostrar

crítico,

mas agora com

ele.

Assim é ainda

hoje.

Tiago Lavai e Daniel Brottier

«Sede santos, como Jesus é santo; é o único meio de
resgatar e santificar as almas.» (N.D. XIII, 144.)

Tiago Lavai e Daniel Brottier, dois espiritanos de carácter
diferente,

empenhados ambos em ministérios mui diversos

asse-

melham-se profundamente na caminhada para a santidade. Após-

homens de acção de excepcional envergadura,
devorados por um imenso amor dos homens, e não menos por
um imenso amor a Deus, que fecunda o primeiro, conseguem
tolos

de grande

integrar

zelo,

numa unidade

e

simplicidade maravilhosas

o

projecto

de amor de Deus sobre eles e o projecto do amor de Deus, através
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deles,

sobre tantos outros, e continuam depois da morte o seu

apostolado junto dos mais abandonados

...

Sinais vivos, de que o

Senhor, para alegria de todos nós, baliza o nosso caminho.

ALPHONSE G1LBERT,

NB.

C.S.Sp.

Todas as citações sem referência são extraídas do processo para a
causa de beatificação, existente nos nossos arquivos do Centro de Investigação e Animação, em Roma.

Os textos

em

cuments; L.S.

itálico

são do Padre Libermann

— Lettres

Brottier, coligidos

Spirituelles),;

duma forma

(N.D.

— Notes

et

Do-

os textos a negro são do Padre

esparsa nas obras ou revistas, indicadas

no fim deste caderno.
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Esta é a capela de Santa Teresinha do Menino Jesus
erguida pelo Padre Brottier

como testemunho de

protecção recebida na guerra de 1914/18,

de intensa

jóia

em

Auteuil,

gratidão

Aqui, o Céu está mais próximo da
As graças recebidas são incontáveis.

piedade.

pela

de arte e centro
terra.

