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O ESPIRITANO

Não são numerosos

os espiritanos, na sua maioria da Provínda França, que conheceram o Padre Brottier. Devem andar
hoje acima dos 60-70 anos. Era preciso estar no Noviciado de
Orly ou no escolasticado de Chevilly para o ver. Raramente o
encontraríamos fora de Auteuil, pois o Padre Brottier saía pouco,
a não ser para as reuniões do Conselho Geral. Todos quantos o
viram na Rua Lhomond tinham já uma idade que lhes não percia

mitiu atingir os anos 60.

Os mais jovens, sobretudo
Auteuil, por ocasião

duma

escolásticos,

puderam

sessão de « Bom Cinema »

vê-lo

— uma

em
cria-

ção original do Padre Brottier, muito apreciada não só pelos
órfãos,

mas também por aqueles que precisavam dum bom
dum bom momento de santo descanso. Sem com

espectáculo,

isso abusar, corria-se

Pelo que
alta figura

me

para

lá o

diz respeito,

mais possível.
tenho ainda diante dos olhos a

do Padre Brottier, na grande capela de Chevilly. Foi,

em Julho de 1935, por ocasião da solene consagração ao
apostolado. O «sol de Julho, a afluência dos confrades e amigos,
à volta dos que partiam, designados nesse dia para uma parte

creio eu,

—

—

África, Antilhas
do mundo negro
ou, simplesmente, para a
França, faziam-nos vibrar e exultar nessa casa, que alguns jamais

voltariam a ver. «Juremos rever-nos junto do Venerável Padre.»

Na

quarta

fila

de sobrepelizes, por cima da batina preta

ritana, revejo hoje a face radiosa

A

e calma

espi-

do Padre Brottier.

longa barba descia-lhe sobre os cordões da sobrepeliz, e os
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cerravam em oração recolhida e
o tipo de missionário dos tempos heróicos, embora soubéssemos que só missionara no Senegal, «um pouco perto de Paris», achávamos nós.
(Dakar era, em nosso entender, como os arredores de Marselha.)
Apesar de não ter sido companheiro de D. Augouard, estávamos
longe de o considerar como um missionário de segunda classe.
Sabíamos que, por motivos de saúde, não pudera aproximar-se
ora brilhavam ora

olhos

se

íntima. Parecia-nos que ele incarnava ainda

'

'

do equador, e que, em Dakar, trabalhara duro, suara, tremera
de febre e sofrera de cef aleias que haviam imposto o seu regresso.
Depois da sua heróica e lendária dedicação durante a guerra,
«encalhara» em Auteuil. Aí se estabelecera e dirigia a colossal

Obra dos Órfãos- Aprendizes.
A estes pensamentos de muitos de nós, confesso não ter
acrescentado que um dia ele seria um Santo e eu teria de
patrocinar a sua causa.

As circunstâncias da sua morte, alguns meses mais

em

Fevereiro de 1936, concorreram para pôr

em

tarde,

relevo a sua

figura. Morrer, sem ter podido participar na consagração da
Catedral-Monumento (Souvenir Africam), em Dakar, que sacriE, no entanto, do seu quarto de doente, ele apenas manifício
festou a alegria da obra acabada, abençoada por Deus, em que
ele jamais apareceria, apesar de lhe ter traçado a planta e
!

financiado a construção, através de peditórios, apelos à generosidade, e o apoio de tantos homens, cristãos ou não

!

Mal

regres-

sara de Dakar, onde consagrara a Catedral, o Cardeal Verdier
presidia às exéquias do

Padre Brottier e reconhecia

dum

elevadíssima virtude, a virtude

É

glória dos confrades que o

já nele

uma

santo.

rodearam e dos seus Superiores,

também, ter sabido recolher e fomentar esta «fama sanctitatis »,
que não tinha qualquer carácter de usurpação.
O triunfo humano do Padre Brottier, as suas grandes realizações, explicam- se pela sua fé e caridade.

De

1946 a 1952 correu o processo informativo na diocese de

Paris, e os processos rogatórios

o processo apostólico

em

Paris.

em

Blois e Dakar; de 1962 a 1963,

Depuseram
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116 testemunhas.

Será que se sabe que poucos espiritanos prestaram declara? Citemos, a tal respeito, um dos Consultores sobre as virtudes

ções

do Padre Brottier
elevado valor
elas,

«

:

em

Praticamente todas as testemunhas são de

virtude

do seu conhecimento pessoal;

entre

contam-se três bispos da Congregação do Espírito

aliás,

um

Académico, Henri Bordeaux. É icurioso notar que o
maior número de testemunhas, no processo deste religioso, são
pessoas estranhas e não confrades; destes, compareceram uma
dezena. A explicação devemos procurá-la 'no género de actividade
Santo e

— missionário, capelão militar,
de Auteuil — em que quase todos

do Padre Brottier,

director dos

Órfãos-Aprendizes

os colabora-

não eram seus confrades. Este traço confere um novo
valor aos testemunhos apresentados, em virtude de uma maior
dores

objectividade e

em

virtude,

também, do facto de todas estas

testemunhas o terem podido observar directamente longos anos.
Foram os Padres Yves Pichon e Émile Herbinière e, mais
tarde, os Padres Marc Duval e Joseph Boegly que, por ordens
da Casa-Mãe, empreenderam e prosseguiraim as diligências para
introdução da causa.
•a

Estas diligências talvez tivessem podido ser abreviadas;

se

o não foram, a culpa não foi deles. Aliás, cumpre dizê-lo, che-

gamos adiantados

à

meta almejada. Ainda não passaram

os

cinquenta anos requeridos entre a morte e a beatificação.

Foi

com

prazer que

li,

um

no relatório de

dos Consultores

sobre a heroicidade das virtudes do Padre Brottier, estas linhas
não assinadas, mas cujo autor se denuncia, incapaz de impedir
o coração de falar: «Uma recordação: quando os seminaristas
de S. Sulpício pediam licença para visitar a Obra dos ÓrfãosAprendizes de Auteuil, recebiam-na sempre
« Vão » — dizia-nos
o Superior
« vocês têm no Padre Brottier o exemplo dum
sacerdócio leal e completo. » Será que ele estará longe do nosso

-

:

—

próprio ideal

?

MARCEL MARTIN,

C.S.Sp.

Promotor da Causa do Padre Brottier
Seminário Francês, Roma.
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