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EPÍLOGO

Este número dos Cadernos Espiritanos poderá revelar a mais

de

um

Padre

confrade não francófono da Congregação a grandeza do
Brottier. Até agora

não se escreveu quase nada a respeito

em francês. Quando o seu nome apareceu no
Romano» de Janeiro de 1983, como Padre do Espírito

dele a não ser

«Osservato

Santo, cuja heroicidade das virtudes a Santa Sé reconhecia, revelou-se urgente conhecê-lo e fazê-lo conhecer.

Contrariamente ao

que acontece com o Padre Libermann e o Bem-Aventurado Padre Lavai, muitos de nós são contemporâneos do Padre Brottier,

quer dizer, nasceram ou professaram antes da sua morte,

Por excepcional que tenha
vida espiritana.
sete anos

sido,

na África Ocidental que arruinou a sua saúde a ponto

energia, lançou-se ao serviço dos

compartilhando a sua vida. Criou
tijolos

1936.

duma

Depois de ura período breve e voluntário de

de jamais poder regressar às Missões, como

de

em

a sua vida é o ideal

e argamassa,

feita,

homem

de intensa

mais abandonados de Paris,

uma «Cidade

de Jovens» feita

sobretudo, de adolescentes bruta-

lizados pela sociedade e multiplicou-a através da França, conse-

com isso produzir muito bem.
Mas a «mística» de Auteuil vai mais

guindo

ções e os jovens nelas formados.
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A

longe que as constru-

partir da

sua obra neste

campo

restrito

—o

Padre Brottier manifestou a sua personali-

dade, alargando o seu objectivo à miséria física e espiritual das

camadas

várias

sociais

pobres

dos

e

abandonados de Paris.

As pessoas responderam-lhe com a «devoção popular» de que
o crodeiam, em vista da sua canonização. Os seus restos mortais,
que repousam discretamente na parte direita do transepto da
igreja por ele construída, estão,

em

muitos sentidos, no coração

da Obra de Auteuil.
Todo o espiritano pensará em estabelecer a comparação
entre os confrades privilegiados cuja memória venera e o
Padre Brottier. Tais confrontos confirmam que o carisma espiritano é realizável em carne e osso. Penso em D. Joseph Shanahan. O Padre Brottier e ele nasceram e morreram a alguns

A

anos de intervalo.

munhas

acreditarmos nas fotografias e nas teste-

ambos

assemelhavam no temperamento, no
físico e até no olhar e na barba farta. Ambos foram devorados
por um zelo libermaniano, ambos tiveram uma extraordinária
devoção a Santa Teresa de Lisieux. Shanahan rezou junto do
oculares,

se

túmulo de Santa Teresa e falou com as suas quatro irmãs no
Carmelo,

em

1920,

alguns meses antes de ser ordenado bispo.

Assim como o Padre Brottier preparava os seus «commodards»
para a primeira comunhão, assim D. Shanahan preparava as
suas gentes para o baptismo. «Povo magnífico

!

»,

dizia ele espon-

taneamente dos africanos, «que pena não terem fé!» Nenhum
deles

parece

citar

explicitamente

ambos viveram o seu

ideal

de

o

vida

Padre
no

Libermann,

apostolado

mas

como na

espiritualidade.

O
dade.

zelo espiritano saberá encontrar outros

Auteuil

está

em mãos

competentes,

campos de activiembora o efectivo

espiritano seja ali muito reduzido, e continua a ser o centro de

irradiação da santidade do Padre Brottier. Os pobres e aban-

donados,
atrair

os

«povo magnífico sem fé», continuarão sempre a
obras, «para as quais a Igreja
jovens espiritanos

o

—

dificilmente encontra obreiros apostólicos»,
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como acentua

a nossa

Regra. As páginas precedentes sobre o Padre Brottier mostram que
a espiritualidade e o zelo espiritanos são susceptíveis
tização efectiva. Segundo as

mesmos fundadores,
Auteuil

num

mesmas

nós, espiritanos,

pedestal

nem

duma

concre-

tradições, defendidas pelos

não iremos colocar a Obra de

deixar o Padre Brottier

num

vitral,

mas

saberemos reconhecer humildemente na nossa vocação providencial
o poder que

Deus nos outorgou para fazermos

MYLES

107

o

bem.
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