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Impressões de França 1!fb 

No 120 da Rua de Cherche
-Midi tomos encontrar e1~1 pl ~
na activi riade a <<Aumônene Ge
n éra le». 

De um «c,ampo » -em França. um 
Padre s,e escar,a ra . Organiz a a 
a~sisténcia moral e religi,osa da 

sua divisão, e, a seguir, , a dos 
«campu :,, vizinhos. Um uno de
pois a sua actividad~ estende-s e 
a todos os camp os de pris'.onei 
ros , a todas as pri sões e cam r,:os 
de trabalho. Obra prodigi osa, so
bretu cto por ter de ser feit a ·qua
se sempre na clandestinidad e. I 
Obra, afinal , de um hom em aj u- , 
dado p,-r mu!t:,os outros, sac er
dotes e leigri;;, rapaze s e r apari
gas. Esplendor de Caridact.e evan
gélica , a obra do P.L Rodhain de
sencade:a na Franç a uma au
tên tica revoluçii,o religiosa que 
começa <t Invadir, pouco e pou-

- c.tt, •<1,tá.._-oo ~~irl~é.:i c af (:l ... 
ractos ao burgu esismo r'eU-gioso .•• 

1 

A entr.ada do edif ício, depa~ 
·r amos logo com uma estranha 
imagem de Senhora em estilo 

1

, mod~rn '.l, mas sóbr'.o: Notre Da
me rle la M çrc i. A Virgem t,em 
o Menin o nos bra ços, e dos seus 
ombros ~ pende uma pesada ca- · 
deia. de terra. Os enfeites do seu 
manto são arame farpad o, gra 
des de prisão. Tudo simples, má s 
bem significativo . Demos um I 

sa lto â caipcla, tão e~ tranha co- . 

mo a imagem da Senho ra, pa
droei:·a dos pris5: · {ros. 

A mesma si idade. Um 
único altar ·no c'en tr assent e em 
6 colt,im,is de, pinheiro, nos quais 
se vêem gnvadas as imag :ms de 
três Pri sion::iros: S. Paul o. S. 

,Lµís e Joana d'Ar :!.'Em cima do 
al ta r. 4 cast'.ça i-s e um:i cruz . 
A um canto da cap elita, do ludo 
do · Evang elho, •as . grades ilumi 
nadas de uma pr isão. Era o ta- · 
biern áculo: Jesus pri sionei ro! Ncs 
vitrais das ja nelas, S-anta J oana 11 

' d'Arc , S. Vicente de Paulo, con-
' u.e-nado . vollm.tárl,o d-as giaieras 

para. -salvar os cond enados, . s. • 
Lu is, rei de França, l,mS'i.one:
ro também . 'l'udo , .tão simples,, 
tmas t ão eloquen te ! A Capela é • 
tum t,;hcã.nto na pobreza do seu 
wnJWlto, nu simbolis1no do :ot:u 
'tQdo, 

Maúen~oiselle Gibori, Assisten 
te so.;ial, alma de as.sisté ncia aos 
{Pris'.oneiros e às pri sões, expli
•-.:a: - ·se soube sse como o.mam as 
~s1a 1ca.i:,ela! ·-

, Compr een de-s e. ~1;1 ~ d ign a 
"~ at1l(J; • 

'O f>:· H.od.nam <1ava as últimas I-- -_ - p_0_u-co-: m-a-1s_o_u menus... 1 
tnstruções . sobre a oeregrinaçãu 

1
1 _ Eu lhe expllco. Para reaii-

octus 80.U0U depo r taaus e pri .stu- zarmos a obra qut: foi feita, foi . 
·11eirus a Lourdes. Nc~::.a noite necessario montar sob O plano 1 

partii:ia a preparar «in loco» .to- r.acional, uma forte coorde naç;'ãu 
uo u cena.nu da ma:s impressio - de - todas as ubras de assistên -
nante per egrinal,'ãu Q-Ue, jam:.üs eia católicas e · das esmolas . ü.; 
:,;e fez ;:.ot>re a terra. Não tinl1:i Prelad os ordenaram 2 p~ditur :u;; 
!tempo dispomv el. ~.fas levou a nacionais em tod as as igr eja.s 
·sua amaoiUdade a vunto de cun- da F'rarn:a. o.; P:í.rucus auxilia-
~nt1r Q,Ut:: o ent.revistáss emus du- ram-uo s muito com a sua fort e 
r:u,<,e_ u. ultnOl:u, ali a dois p.ts- comprc en.süu e desde as cnan -
~ús, no B.ouh.:vant ele Montpar- ças au.3 velhos, tvd os nus aJU-
i-13l:.se. · daram. Trat ;i- :,e agorn de fazer 

·.aomem de voucas falas r os- , 0 m~snw, como deseja o Sn.nto 
;to mal'l:ado pelas tragecl.1~,s da Padr e, sob u a::.De1.:to mternacio -
yuerra ; da Gestapo , das pri sães ; nal. 
talto e magro como convém a ::suponha que há um cataclls-
\.im ca.valeir1J antiante, olhar pe- mo 11a, China. Em volta de um 
11etrante e. atento, de dcç ·são cfi- pan u vi::!'de reunir- se-ao a O. N. 
1.;az e pl:onta. u., a as.sistênc :a protestante, os 
· -Fo~ prisioneiro J .: i;,uerra, judeus, a cruz Vermelha. Não 
~ é verdad e? 11averá · ;uga r para us c.ttolicos·! 

-Duas noit :,,s e nen tlUm dia.. . Eles, unid os, levarã o socorro aos 
·Ao terceiro dia, fu:;I detiriitiva- sini st rados. E nós? os da r eli-
l!J.ent~C~l.....l./ Generni Leclcrc. 1 giao dct Caridad e? o que u San-
.. · ·-É depois'? '- . : ,w Padre nus pi::de, é só que es-

- Depois foi t1,;do iSt,O que V. ' tej anus pr esen tes. 
Jà sa.Jre: o <<aY,,mônerle », e ag'Or:.11 __ E conta triunfar · ~ambém 
,cJ.,;., ~ecours , catholique ;>, nes ta imeiativa? . 

- Teve nrnitas dificul dades? ·- Assim o esperamos, tan to 
-Só Deus o sa~ . Conheci de ma.s qu,~ já vários paí ses se ar-

.tudo: A clanclestiniclade, a pri- gani z.aram nesse sentido . Falta 
.são, as fugas, os interrog atór10s, aind -a Portugal... 
;as proibições, as misér '.as, ,t fu- _ Ponugal é generoso, .embora 
me. Mas . tambem conh eci como pobre.. . 0 _ • · i 
:póucos à pr'otecc;ão divma . - A pobreza é realmente ge- · 

- E para organizar quanto . se ne rosa. . ; 
fez, de ondt: lhe veio o auxilio? _:_~ a ~isténcia .... os traba- 1 

- - Um pouco de toda u parte. lha.dores depor tados para .a Ale- ; 
:Oas crianças de Franç a, tias pa- manha? ·1 
t-óquias, dos 1ieis, do e~trang ei- - o P..' Bousquet pod~ contar -
r o. A\nda há pouco se fez uma -lhe como isso foi. Ele ~abe-o por 
impres sionante distribu1c;ãu de experiên cia própria,' na alma e 
género si uand ado~ em cinco bJ.r- . no corp0. Pr ocure:-o e ticará edi -
cos pdGS católic os do Canadá. ticaclu. . . ' 
Bobretudo, fui apoia.do pelo San- -Mas, • afinal. de toda esta , 
:t,o Padre . Com us exércitos alia- obra d1.J car;ctade maravil hosa, 
dus vencedores, entramos , na surgir a.·algumà:coi .sa ma.is do que 
Alemanha , organizamos os· pri - o · exerc ício da Oa:ridade? 
m elros "hos.l'l'ltais logo após as ba- -Creio que sim: um espírito 
~alhas, entramos em Buche1wmld, no.vo . . Tµd o isto foi uma reve-
.Vaihingen, Dachau , salvamos lac;ão. 
cent enas de vidas cwn a assis- E u Padr e Rodhain , interrom-
téncia que lhes levaram os n os- pend,o o almôço, como impelido 
:.c;cs médicos , cn.pelães e tmfer - pela fôrca dé um gra,nde ideal, 
meiros, tudo isto arvorando o começou: 
pavilhão papal. Foram para a Alemanha 5.000 

- E agora amda .tem muito Padres e 6.000 seminaru;ta s. Pr i-
t.1ue fazer'! vados .muitas vezes das suas p~~- i 

- Que tazer? ! ! .I!: esses milhões pri::is oatinas, quando as nao • 
de refugiados lle todos os países deixaram volUJ,.1tàriamente em 
que se encontram a;nda disper- casa. para se vestJrem de fat o-
sui:; pela Europ a na mais inacre- -ma caGo, estes padres e :semina -
d :tàv~l núsena mora l e mater ial'! ristas tiveram de ficar em con -
E o-.; nossos do ent es e mu tilados'! tacto airecto com a massa. de 
Os nossos· :,ana.tórios e h ospitais? i pr'.sioneiros e de operários . Es-
Os nossos presos? S3 t emos que I te contacto directo levou-os a 
fazer?! . conhece rem-se me1hor u,ns aos 

Envergo,i:1haqo - µn1_,tant o C\Jm, outros. Vivend,o a vida õ.eles, (lia 
a pergunta, · expltc-an1q_11. qu_~ ~lê- e fü)i t..J. puderam .verifi car 4 col-
rnt enção nossa ·saber o_ íl~~ . i e,n.- ' sas: 
cwnava ele fazer depois d istu 1.~ como aadava paganizada a 
tud o a runc:onar normalm ent e. vh.la dos seu~ companh élros. Pa-
. - &t,ou encatregado de orga . ra a qi;,ise totalidade. del~s. foi 
ni .:ar «le socours cat11oliquc». uma en :.irme surprêsa . 
Sn.be o que é? 
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:J."- que, apesar de tudo, ver
mau t ciam nesses l10mens uma s 
tanta-, · v:rtud es naturai s, como 
sentim en w d e justiça , o e;,;mi 
.to de soll.dariedade na desgra ça, 
a gencroS1d2de, virtudes q~e ati 
na i; era ·1ri'..do' cristianismo. 

'3.' QUEl a · vida do · cler o, af-as
\.a,ci~ d& Vida, ~stavª fµndªm ~n-
talm ente -falseada pela · educa- / 
ção dos seminários que faziam : 
cJ.os tuturos padres Uma raça il.' 
pra le, sem tentar inseri-los na 
v1d.;. reul. 

4.~ fiua!mei1t e qu e a gra\'a de 
D1::us, trabalhando l:stes 11omen::; 
pagan izados, operava mfra .. gre::; 
estrondosos. SalJe? Começaram 

l•S nossus Padr es a 1Jt1.:red itu r um 
pouco mai s nas... (<possibil ida
des» úe De us. 

Quaudu r egr~s.-;aram a l''rau-
1,.·a, tocJ,Js estes Paure s, ilumlna
cws pe la expe r :encia· cto caliV L'l
ro começ:nam, um pouco pur tu
da a parte, a fazer tentativ as de 
adaptação nas par óquias.- Supri 
miram us taxas dos serviço::; re
ligiu so!:í, 4ue tan tos mal- enten
d1riu.s deix avam subsistlr, prucu 
rar::.tm sa n~ifkar au máx1mú e 
t<irna r ,ntelegive is us actu s re
llg iusus. PuriJ:icata,m · us hábito.;, 
nu (JUe ~e refere a en~errus e 
)Japt1~ad0s. 'l'entam despir - se do 
Padr e, luncionà.no, para se tran 1;
fe,rmarem em Padres m1ss1om.1.
rius, adaptados à vlda e a men
ta.lict..1d~ Ll:.Js seus Iié: s. 

-A!:í taxas... E como vivt:m 
t!les'! 

-- Da generosidade dm; riéis ! 
que dá mmto mai s. e mais ge- : 

1 n cro.sam eute. 
- ~ us r esult ados'? . 
- 'l'o<l )'> se mostram mu ito ' 

con tentts. Sente\n-se ma is P a
dr es; mals ir mãos dos 1ilnos de 
Deu;, . . Ach:.i puuco? 

O p'.o: é L!Ue u almóço estava 
nu fun e já v.inl1am à pro cura 
du l'. " Rodlrn.iu. 

Deliamu -lu partlr com sau
llad e, f·az1a Gem o curuac to eom 
este hum em de pouca s· 1:i.ias ... 

- 1\lbs, ao despedir -se , eul re 
um so1-r1~1,1 muito amável, acres
ceutuu: 

-Co11;,in uar emus a cuu vcr::;a. 
em Port ,1gdl. T endun o ir la ci>· 
te in •:ernu. 

Deu.s queJ.ra que venh a. 
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