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:\f; ' .... ,;S,Ds;J~"·• ele P:lris,i , 1ôar '.i
mos: · imediatàrn cnte., •a vi~ilar a 
<_<Mis~iio de Fran •;:111, (',;;· Li:tieux. 
Que ha, erá mais ai'mia --para '., ver? 

Já sabíámos que' a '<d\1is~ão de 
F. ;· r.ça:, tinha. sido fu1d.i.da 0m 

Z,t de Julho de 1941, pvh 1\ssem
j blc·ia dus Card eais e Arcebi spos 
1c que ela ,e dc,;tina,·a a ser um 

Reg~ões paganizadas ~ Questão ·d~. 

vida ou de morte - Féria·s passadas 

a descarregar navios - Sob a pro• 

tecção de Santa_ Ten~sin~a ! semiri~r-io inlcrd iocesano ·para for
mar sacerdote s destiuados não a 

1n~a ' diocese: mas :i ·Frn 11ça, Sa
bí'.:i,mo.; também que c::;tes semi - contá.-lo-emos numa crónica · es~ 
narj!:itas, recebia1m · uma. formação p ccia.l, que bem a ~erece. 
inoderna, · adaptada à , yida pagã Ao lado do Carmelo, fomos e11-
<los1 nossos dias e que tÍf\ham ' es- contrar a Missão de França, . Ju 
pír-i_to missio11ário_. .As ideias , po- do estava em féria;\, Reinava o 
rém, não as tínhamos ainâa bem silêncio - sopre aqueles . muros. 
claras e era preci;;o csclarec~-Jás. Nem superiores, nem «seminaris-

....., Jenho tan ta p ena de n:io 
encontrar aqui o P.• Augro:; __ _ 
balbuci5.mo:;, depois da apre;en
tação r 

-, Mas cu tentarei ex.plicar
lhe . Yenha comigo, 

Subimos ao primeiro andar e 

. 1Lis[eux deixou-nos muita pena., tasn._ Apénas Q ~- -• Çray, f_rofes
; tão n?artiiit _ada a vimos. Mas isso sor, nos recelJeu._ 
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o nosso amável çicerone conduz
-nos dian!e dum grande mapª da 
França . 

essa a função do Seminário da pretexto de fazer do .Padre um 
Missão, -não -~ verdade?_ clérigo, acaba por colo_<.:á-10 na 

- 9 .nosso país tem yastas re
giões paganizada~. E apontava 
no mapa: aqui .. ~ por a,qui abai- · 
xo, tudo isto. Regiões agrícolas 
e regiões industriais . Mentalidade .• 
pagã, ' yida · pagã. ', Precisamente : 
por isso, sãQ poucas as yocações 

-_ Se quiser. No fundo não é /fileira . das notabilidades burguc
bem isso. Para repartir melhor o sas ou· por fazer dele uma espécie 
clero forma.do nus nossos semi- de monge. O Padre deve ·Hincar
nários à maneira clássica não era nar-sen, a fim de incarnar çonsi
preci::;o um novo semin5.rio. Para g_o a Cris:to e a toda a sua p_otê~-

l
conqui~-tar e sa lvar almas, tam- eia de _Vida, dando-lhe a ef1c~c1-
bém não. Bastaria. . um gene- dade do fermento na pesada mas

iroso entend ~mento e11lre os Prc- sa hum ana . Judo ~st_o impli~a um 
\Jados. Mas o problema que se problema de vestuano, de lmgua
lnos põe é muito mais sério. Não 

I 
gem,, de ••slandardn_ de vida, ~e 

'(Continua na 6. • página). 

'(ê(inlinM"(h,'fJ"rfaY."ª'fJrítftn'W. '-'· 

nestas dioceses, há muitas pª ;ó~: 
quias sem "clero. . 

,E· yo,Jtan-do-se· então para nós: 
- Não podemos pensar em re- · 

fazer cristã a França sem que es
tas «manchas~ desc_J.p_areçam. PÓ-• 
derem os fazer coisas adm4á veis; 
noutras dioceses, · lançar : belas e ,

1

• 

poderosas organizações.. Q nosso 

1 trabalho se~á _preju dicado, · quase l 
ineficaz .enquanto . não fizerunosj' 

1 desaparecer da França: todos es
/ tes núcleos pagãos ·· que faz~n I 
'fonção de rnaçãs podres num ! cesto de maçãs . . Mas, para'. bo, 
torna-se n'ecessário _buscar. yoca
çôe:i onde· elas• abúndam, busc·ar 
seminaristas onde os há: em abirn
dância; e foi-rn-ar Padres não para 
o serviço da sua diocese, mas de 
_todas as dioceses · de · Frunç·a, so
bretudo, · das mais necessitadas. , 

- Mas · isso é admirável! ata
lhamos. Preparar párocos, prega
dores, apóstolos para as dioceses 

_ <J uc os mio tçm parece realmente 
, , um grande passo cm frente. E é 

l 
se trata de dis.tr'ibuir melhor Pa~ 1 r «habita ti>. Ma: DlalS do q_ue IS· 

' dres administradores de paró-1 tu uma queolao de mentalidade. 
· quias; -nem. _de :;alv_ar mil, çem 1

1

1 O · Padre tem uma _m~nt~lidad: 
· · •.-. • · · 1 burguesa, e o seu , c.:-1sl1amsm0 e 

mil, um milhão de almas a mais. aliado as mais das ,vezes, a esta 
Trata-se de refazer cristã uma so- [ment~\idade. -~~iste_também _u~a 
ciedade, um ambiente, um questao de c1v1hzaçao. O cnstia
Hmeio»: Ora, para esta obra gi- ; nismo, lia sua expressão presen
gant~sca, temos de preparar iPa- . '. te .5 teológica ~ litúrgi~a) ,_ na sua 
dres capazes de pcnsar. com o po- ! [acçao apostóhca, e3ta hgad 0 a 
vo, ·. de yiver _ com ele, de agir l uma civilização passada. Por is
cam ele, de forma a poder reve- , so mesmo, anda cortado da civi
lar-Jbe progr essivamente o • senti- Iização . actual que, de . facto, 
do de Cristo e da Igreja, de criar , está condenada a ser pagã. Tra
cristandades novas , fortes, e_van- ta-se de "incarnar o cris~ianismo 
gclizadoras , sob -, a dependência I nu~a ?li_!:ª ~entalidà.de, .nuP:a 

)da Hierarquia. Sem um çlero ca- \ 1outr~. c1:v1lizaçao. É uma guestao 
· paz de o fazer, arriscamo-nos a.· ,a_e_ y1da ou de· .mprte. ·- '_ ·. · 
ver aumentar fatalmente o laicis- i - Pensa então, • cqmÓ 0&• !Pa-'l 
mo ( isto é, a separação mais com- dres da 1cM1s~a<t .~~~~1.1, que; 
pleta · da sdcied_ade humana ~ da ~ ;p,rec}~o qtie Ós l;>-àdr-és ~j~m ·per--\ 
Igr!;õJa) qu e)1tao, a yer na~cci:. e vo, Yl".~m çom ele e c~mo_ ele?-

J-crcscer. como nout:·os tempo s, cor- - CnstQ foz-se Carpinteiro e 
rent es de iluminismo. t ncccssá- nem · por i:':S0 deixou de ser o 
rio rea «ir cqntra uma certa con- Verbo de Deus. O 1Padre de ; 
ceJJÇàO 

0
do sacerdócio (]11(', ~ob O Foucauld foz-se 'árabe sêm ~dei- ; 
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CJisto. S. Paulo íez-se tecc1ao ue 
tendas sem deixar de ser O Após
.tolo. 

O Senhor chamará talyez um 
dia . de qualquer maneira, alguns 
ou muitos Padre s a fazer-se ope- 1 

rários, artis~as, agricultores: não 
para um simples e~tágio, mas de 
maneirá perm anente. Quem sabe 
o que nos rcser_va o futur o.?. Mas 
é preci:.o que jodos esses saibam 1 

:ier Padr es e tanto mais Padres 
quanto menos O pareçam , no que 
o sacerdócio tem de essencial. O 
sacerdócio não i um assunto de 

!
comportamento nem de apresen
tação. É uma questão de alma, 

; de :vida profund a, de relação 
ontológica e psicológica· com Cris
to, de função redentora no Cor
po .Místico. É isto que é pr eciso 
salvar e tornar eficaz no mundo 
:moderno . 

1 E o ,[>. Gray, dando -nos uma 
pequcn.a broçhµra acrescentou , 
sorrindo: 
l - Judo o que lhe acabo de 
dizer, está nesta brochura, ou 
melhor , neste artigo do tPadrc 
Augros. Medite-o e saberá o que 
pensamos. 

Então o Seminário de 
Lisieux é ~á çoncebido neste sen
tido?, 

,- Completamente. Os nossos 
seminar istas· estão em· férjas. Sa
be onde as foram gozar.?, 

- Faço, já. ~1ma idéia .•. 
- Nas fábricas, nos caminhos 

de ferro , nos portos. Ainda h á 
dias fui encontra r um a conduzir 
a máquina do combóio que me 
tran sportava, e a semana pas5a
da fui visitar uma. équipe que 
trabalha no porto X, a descarre
gar navios. Alguns contentam
-se, porém , com o cargo de ser
ventes. · 

- E o Ep iscopado francês 
aprova tudo isso? perguntamos. 

___, Então imagina que vive~ 1 

ríamos aqui, ao lado de S.t& Je• 
rezinha, se não estiyéssemos na 
mais perfeita união çom a Hie
rarqu ia? Lembre-se que Santa 
Terezinha é a Padroeira das Mis
sões e a gran de a.pós.tola dos Pa
dre,;. É a nossa Padroe ira, de 
nós, os da ~issão de França. 

A sineta do Cam1elo chamava 
os fiéis para Q terç.o. Levantamo- 1 
-nos. 

1Pelo caminho, par ecia-nos pi
sar as calçadas dum mundo 110-

vo . Aos pés dos despojos de S.tª 
Terezinha , a Santa do,; Mis~ioná-
1rios, nem fomos capazes de re
'zar. Lembra-nos de termos bal
buciado, timidamente estas pa
lavra s : ((se é assim que deye ilas
cer um clerc novo, não vos es

; q ueçais da nossa terra, ~m dos 
nossos seminar istas , nem dos nos
sos Padres !_>. 
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