DESEJO DO SILÊNCIO
Nesta altura, o desejo de

uma

exis-

tência mais recolhida incita-o a fazer-se trapista. Depois de

uma

sincera

experiência na Trapa de Lérins, de
pleno acordo com os seus Superiores,
volta

Junho de

à vocação missionária.

vendem-se
na sua
elegância de vespa, deambulam, respirando o
aroma dos ramos floridos, sonhando com as
próximas férias. Belos crepúsculos e perfumes
de tílias em flor.
Para o Padre Brottier não há nem sol nem
flores. Diante da sua janela fechada, vive, alheio
aos ruídos do Estio, aos murmúrios da vida. Mal
regressara de África, apossara-se dele a necessidade de viver fora do mundo. Queima-o o desejo de trocar o ministério activo pela vida de
contemplação. «Não quero conhecer d'ora-avante
senão o sacrifício e a oração; não quero ocuparParis,

flores;

lindas

e

1911. Pelas ruas

simpáticas

raparigas,
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-me senão do único necessário.»

A

seu irmão que

lhe diz:

—A

tua permanência no Senegal provou-te
profundamente, Daniel. Estás esgotado, ainda
doente. Não tomes de momento nenhuma decisão.

Repousa. Outros trabalhos te esperam: tu sabes
que nasceste para a acção!
Ele responde, melancólico:

— Compreende-me...

Os homens mais «mexidos» chega um dia em que se perguntam a
si próprios se tudo o que fizeram é verdadeira-

mente

útil

ou

se,

pelo contrário, tanta precipita-

ção, tanta agitação os

não desvia do

essencial:

manter-se sempre em contacto com Deus!
Não era a primeira vez que este obstinado
batalhador, de quem todos elogiavam o zelo e o
entusiasmo, manifestava o desejo de se retirar
do mundo. Já por ocasião do seu primeiro regresso do Senegal, ele se tinha aberto com o seu
bispo, Monsenhor Kunemann, acerca do seu projecto: entrar na Trapa. A resposta não fora favorável. Desta vez, porém, foi ao seu Superior Geral, Monsenhor Le Roy, que ele se dirigiu. Dele
receberá a seguinte carta:

«O pensamento que me manifesta

é bastante

frequente nos missionários mais activos: o excesso de ocupações exteriores dá, em certos momentos, a obsessão da calma e do repouso. Sente-se

a necessidade do silêncio, ao

mesmo tempo
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que se sente a necessidade de pensar em si próSerá isto, porém, um sinal absoluto de
vocação? Às vezes, talvez. Quanto a mim, caro
Padre, de bom grado veria orientar-se para a
Trapa ou a Cartuxa este ou aquele confrade, se
ele estivesse possuído dessas ideias. Infelizmente, esses não pensam nisso. E aqueles que nisso
pensam, como V. Rev. a são precisamente os
que a Providência talhou, visivelmente, para outra vocação... V. Rev. a caro Padre, nasceu para
esclarecer e salvar almas, através do ministério
apostólico; parece-me que seria cometer um pecado contra o Espírito Santo exortá-lo a esconder detrás duma porta os dons de missionário
que Deus depositou em si, evidentemente, para
os utilizar. Releia a parábola dos cinco talentos
e medite na apóstrofe que a conclui: «Mau servidor ...» Mas se a Medicina acha que V. Rev. a
não é feito para os climas africanos? Pois bem,
prio.

,

,

De resto, caro Padre,
a que vá fazer uma visita e um
retiro à Trapa de Valsanto, perto de Friburgo:

dar-se-lhe-ão outros climas.

não

me oponho

não é

uma

O

má

ideia

que resolva este problema de

vez para sempre

...»

fim da missiva, mais pessoal, esclarece-nos
acerca dos tormentos que então agitam a alma
ardente do nosso missionário, e que Monsenhor
Le Roy tinha percebido bem:
«A si, caro Padre Brottier, permito-lhe que

ESTE PADRE TINHA DUAS ALMAS

80

mas desesperado, nunNós quereríamos, sem dúvida, ser mais re-

às vezes esteja fatigado,
ca!

colhidos, mais regulares, mais senhores de nós

menos expostos, mesmo na vida activa.
Mas não foi Nosso Senhor quem tudo dispôs

próprios,

assim? Ele sabe que, no fundo, é para ele que
tarbalhamos e que, por vezes, estamos em crer
que nos perdemos... Ele sabe-o bem, acredite!»

—

«Vá à Trapa de Valsanto»
aconselhara
Monsenhor Le Roy. Mas não é para o planalto
suíço que o Padre Brottier se vai dirigir: esco-

lheu Lérins, onde os Cirtercienses da Congregação de Senanque seguem a regra beneditina, modificada por S. Bernardo, dando à oração um
objectivo particular: a salvação das almas do
Purgatório.

Dentro em pouco, ele verá, como no poema
de Mistral, «ao clarão das lendas, surgir da onda
colorada as ilhas, verde graça do mar.» E, por
entre os ciprestes, as romanzeiras e as clematites
aparecer o mosteiro que, desde Porcário II a Patrício, de Agricol a Apolinário, tantos santos deu
uma dessas
à Igreja. Junto de uma palmeira
palmeiras do alto da qual Santo Honorato, com
um simples sinal da cruz, exterminou as serpentrês monges de hábito branco e escapulário,
tes
aguardam o Padre Brottier. É com certo alívio
já que ele toma conta da sua cela de retiro de

—

—

pavimento ladrilhado, cama de ferro com enxer-
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gão duro e travesseira de crina. Admirável pobleza! Pregado à parede, único ornamento, o
crucifixo absorve todos os pensamentos, permitindo, como se diz na regra de S. Bento: «correr
no caminho dos mandamentos de Deus, com uma
inefável doçura de amor.» Rigor desta Regra,
inflexível horário:

horas da manhã:
»

»

»

:

— matinas e laudes.
— missas particulares,
comunhão.

— prima.

6
7

— pequeno
— tércia e

8

almoço.
missa can-

tada.

9
11

11,30

12

— trabalho manual.
— leitura espiritual.
— sexta.
— almoço.
— noa

14

e

trabalho

ma-

nual.

— vésperas e meditação.
— leitura espiritual

16
18

e terço.

19
20,30

— jantar
— deitar.

e

completas.

Bem rapidamente volta a paz ao espírito do
perturbado missionário. «Vive-se aqui
escreve
ele
sem intermediários entre o divino e a alma

—

—
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que mergulha no

o céu deve ser qualquer
ouvir Santo
Eucher no seu «Elogio da Solidão»? «Lérins, diz
o Santo, oferece àqueles que a possuem a imagem do céu que um dia possuirão.» Contudo,
não é quem quer que é feito para a vida contemplativa. Oito dias chegam ao Padre Brottier para compreender que o seu lugar não é
num claustro. Explica-se ao seu Superior, numa
carta, cuja primeira parte pode parecer divertida
e em que se retrata a sua maneira jocosa:

como

coisa

infinito:

isto».

Não nos parece

— «Acabo

de passar uma rude semana em
com o diabo, com os monges,
etc. Agora acabou. Apesar das amáveis instâncias feitas para me reterem, regresso como bom
filho pródigo, depois de ter conscienciosamente
discutido a questão. Tenho, parece, tudo o que
é preciso para ser um bom Trapista, mas a minha saúde não parece querer adaptar-se a esta
nova situação. Vi nisso uma indicação da Providência e creio inútil insistir, pelo menos por
agora. O mais claro do assunto foi o bom retiro
que aqui fiz e me retemperou: em contacto com
tão santa gente, somos forçados a tornar-nos
luta

um

com

Deus,

pouco menos maus!»
E ao Padre Pichon ele confiaria

um

dia,

sem

rodeios:

— Uma outra razão, mas esta puramente material,

prova-me também que não era

feito

para
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o claustro: durante esses oito dias, eu morria
de fome ... A pé, desde as três horas da manhã,
absorvia às sete uma pequena chávena de café
com uma fatia de pão. Às onze horas, eu já não
existia: era incapaz de fazer o que quer que
fosse! Ao cabo desta semana de reflexões, cheguei à conclusão de que não estava destinado
a terminar os dias em Lérins!
Para ele, já não há dúvidas. Não as haverá
jamais. Encontrou de novo coragem e certeza.
Está pronto a lançar-se já, entusiasta, por novos caminhos: esse projecto do «Souvenir Africain»
de que Monsea Catedral-Monumento
nhor Jalabert lhe falou ... Há trinta e cinco anos,

—

—

No momento em que

o lutador reanimado
uma das suas filhas espirituais do Senegal via abrirem-se-lhe
as portas do Carmelo. Ela, que se julgara inútil
se dispõe a regressar à arena,

no mundo, abandonava esse mesmo mundo para
que Deus conservasse a vida de um padre cuja
presença na terra fosse extremamente necessária.

E

assim oferecia orações e penitências para

fazer cair bênçãos e graças sobre a obra que ela

E comove-nos pensar que
durante a sua vida o Padre Brottier vai ter, assim, atrás de si, alguém que o secunda no apostolado. Ele próprio, fortificado pelas constantes

pressentia grandiosa.
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orações dessa humilde Carmelita, constantemente
apoiado por essa silenciosa protecção, não hesitará

um

«A Irmã
pois do

dia
foi

meu

em

escrever-lhe

estas

a maior graça da minha
sacerdócio!»

palavras:
vida, de-

