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PREFÁCIO 

Na perspectiva de um panorama social, onde 
1·areiam mães autênticas e verdadeiros pais de fa
mília, é de todo oportuno salientar os admiráveis 
progenitores de Santa Teresinha do Menino Jesus. 

Eles se haviam encontrado à.'l 1wrtas dos con
ventos, e Deus dispôs que fonna.'l.'l(�m em seu lar uma 
casa do Senhor. 

Quiseram da1·-se a, Deus na v·ida religiosa, e o 
céu lhes ensejou que o /iZl'.'I.'IC-nt, muUiplicadamente, 
em todos os abençoado.<; fruto.<; de sua união. 

Tem sido exaltada a. sua bendita memória, em 
larga moldura de lomJm·es, cada vez mais encareci
dos e opo1·tunos. 

Este volume focaliza o 1Jl�1te1'ando progenitor, 
porventura menos conhecido do que Zelia Guérin, a 
prede.<�tinada mãe de tanta.<� esposas de Jesus. 

Emocionantes contmstes sublinham o Pai de 
Santa Tet·esinha muito acima do mesquinho dos co
muns progenitores. 

Muitos na vida ostentam a insípida vaidade de 
orientar o fruto de seus trabalhos a Casas Reais e 
Majestades te1·renas. Este cristão fiel teve a alegria 
.'lólida de ofertar todas as jóias de seu la1· para a 
Majestade de Deus. 
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Há os infelizes que morrem de dor, ante os cri
mes péssirrws dos filhos. Este se nimbou de glória 
pela virtude heróica de sua prole. 

Tantos lares aceitam a presença de Satã, e se 
despedaçam, arruinando toda a esperança de verda
deira felicidade! Este construiu um lar de bençãos, 
que rumou no simbolismo da Casa Santa de Loreto: 
foi inteiramente transplantado para o Céu . .. 

Meditemos êste perfil moral, traçado por Ce
lina: 

Ele nascera na data que assinala'r'ia, mais tarde, 
a festa do Imaculado Coração de Maria, a v·irginal 
Casa de Deus, o mais fecundo Sacrário. 

Estranho misto de pai de família e monge con
templativo, r;elo.ioeiro e ermitão, viw�ndo na terra e 
aspirando ao céu. 

Era um homern que raa.·11a. (J1w t't!zava sem
pre, e em toda a parte. Em ca.�a e na igreja, no 
trabalho c na rua. 

Cot·a.foso e genet·oso, senhor de si e dono de seu 
lar, austero e manso, reeditando a adrnirável suavi
dade de São Francisco de Sales, rnor-tificado até o 
heroismo. 

Extraordinário chefe de família, cornpreensivo e 
largo, sern ambições cúpidas nern preocupações de 
bens te·r1·enos, a fim de que rnelhor pudesse educar 
para os anelos eternos, formador perfeito nos freios 
da disciplina e nas latitudes do amor, alcançando to
talrnente o venturoso objetivo de ofertar integral
mente a sua família ao Supremo Pai. 

Sua g1·andeza moral se evidenciou, sobretudo, na 
hora escura de sua enferrnidade. 

Atingido pela "maior prova que possa afligir 
um homern ", ele suportou com espantosa resignação 
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aqueles "seis anos de Purgatório, em que ele viveu 
morto para a terra sem estar vivo no céu" 

E quando ele se foi para o Grande Repouso, e 
floresceram em virtude e santidade as suas filhas, 
parece que em tôrno de sua memória vieram cantar 
as expressões sagradas da Eterna Sabedoria: 

"Louvemos os varões gloriosos, os pais de quem 
tivemos origem. Por sua onirp<Jtência, o Senhor ne
les operou maravilhas desde o início. Príncipes nos 
seus 1·einos, homens ilustres pela virtude, ricos de 
prudência, exercendo a dignidade dos que revelam 
os desígnios de Deus. 

Souberam comandar· ao seu povo, e lhe falaram 
palavras sautíssimas, mt�rct1 dt� sua JWUdência. Há
beis nas melodias musicais, narraram o.<J poema.<J da.cr 
Escritura.<J. Ricos de duns cdcstc.<J, tendo o gôsto das 
coisas belas, colocaram a paz e·m suas mo·radas. Eles 
alcançamm glór·ia entre as gerações de seu povo e 
foram objeto de louvor. 

O.<J que deles nasceram, deixaram um nome que 
faz t:dt�brar suas glórias ... 

Homens plenos de miser-icórdia, cujos feitos não 
são esquecidos, cujo legado espiritual é a herança 
de sua posteridade. Sua descendência permaneceu 
fiél à aliança do Senhor. 

Por causa deles, seus filhos subsistirão eter·na
mente, e não haverá crepúsculo, nem p·ara sua pro
gênie nem para sua glória. 

Seus corpos em paz foram sepultados, e seu no
me vive, de geração em geração. Cantarão todos a 
sua sabedoria, e nas assembléias se anunciarão os 
seus louvores" (Eccli, 44, 1 e SE'g.). 

Porque a êsse incomparável Luis M artin, cerca
do das preciosas flores de seu lar, oblatas de holo-
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causto a Deus, poderíamos apl-icar· enfim, as pala
vras do profeta !saias (56, 'i): 

" Eu os conduzirei à minha montanha santa, pa-
1"a os replenar de alegria na minha casa de oração. 
Seus holocaustos e vítimas se1·-me-ão agradáveis, 'te
pousando sôbre o me�t Altar". 

ANTÔNIO MARIA A. DE SIQUEIRA 

São Paulo, 19 de março de 1!}62. 
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CARTA DE SUA EXCELÊNCIA D. PICAUD 
Bispo de Bayeux e Lisieux 

À REVERENDA MADRE PRIORA DO 
CARMELO DE LISIEUX 

Bayeux, 29 de julho de 1953 

Minha reverenda Madre e cara Filha em Nosso 
Senhor, 

Conheceis demais a profunda estima que dedico 
aos veneráveis Pais de Santa Teresa do Menino Jesus 
para duvidar de minha aprovação a vosso projeto de 
publicar uma brochura sôbre o RETRATO MORAL DO 
SR. MARTIN. 

Insisti, sempre, com as irmãs sobreviventes da 
CJUerida Santa em que reunissem cuidadosamente tô
cln:-� as lembranças concernentes, não apenas à sua 
gloriosa Irmãzinha, mas também aos seus incompa
r{aveis Pais. 

Cabe-me, pois, estimular vivamente Irmã Geno
vt�va da Santa Face - última testemunha dessa fa
miliu privilegiada - a aprPHentar-nos o retrato fiel 
elo fk. Mar1in. '' " •llll'm foi o Anjo Cnnsolador, na 
JII'O\' ac;iio. 
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Acrescentarei que esta publicação vem a propó
sito para retificar certas deformações lamentáveis 
feitas por autores insuficientemente informados. 

É um dever restabelecer a verdade, com o auxílio 
de documentos autênticos que excedem todos os co
mentários e restituem à magnífica personalidade do 
Pai de Santa Teresa do Menino Jesus sua incontes
tável grandeza psicológica e sobrenatural. 

Não poderíamos olvidar que proclamando a He
roicidade das Virtudes de Santa Teresa do Menino 
Jesus, aprouve a Bento XV louvar êste pai, "VERDA
DEIRO MODÊLO DE PAIS CRISTÃOS" que, não ocultara 
seu nobre orgulho, consagrando a Deus, na vida re
ligiosa, tôda a sua descendência" .<•> 

Tais exemplos são, mais do que nunca, oportunos 
para a restauração da família cristã e, por ela, de 
nossa sociedade moderna decadente. 

Recebei, minha Reverenda Madre e cara Filha 
em Nosso Senhor, minha bênção paternal, juntamen
te com meus votos para a ação benéfica dessa ini
ciativa. 

t FRANÇOIS-MARIE 

Bispo de Bayeux e Lisieux 

(•) Discurso do dia 14 de agôsto de 1921. 



J . M .J.T. 

CARTA DE IRMÃ GENOVEVA DA SANTA FACE 

À REVERENDA MADRE PRIORA DO 

CARMELO DE LISIEUX 

Minha Madre, 

Tendo a publicação das Cartas de nossa querida 
Mãe feito que ela fôsse apreciada fora do Mosteiro, 
pedistes-me que tornasse também conhecido, em seu 
verdadeiro prisma, nosso venerado Pai, coligindo mi
nhas recordações de octogenária. Evidentemente, o 
essencial encontra-se na História de uma Família, 
para a qual foi utilizada tôda a documentação escrita 
e oral fornecida por Madre Inês de Jesus e por mim 
mesma. É um livro digno de fé. 

Quis, entretanto, para responder ao vosso desej o, 
relatar minhas Memórias pessoais a seu respeito. Es
crever uma biografia seria inútil, porquanto já existe 
na obra acima citada. Reuni, simplesmente, alguns 
traços que constituirão como que um retrato moral 
de nosso Pai. 

Apresento-vos, pois, minha Madre, êste escrito 
com a mesma simplicidade com que o redigi. Posso 
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afirmar que foi, unicamente, a preocupação da ver
dade que me acompanhou e guiou neste trabalho. 
Bastará consultá-lo, assim como a História de uma 
Família, a História de uma Alma e as Ca1·tas de mi
nha Mãe, para julgar o valor das informações que 
se poderiam recolher em Alençon como em Lisieux, 
sôbre nossos Pais, nossa vida familiar e relações de 
então. 

Múltiplas experiências provaram-me que, nessas 
informações, mesclam-se confusões ou vãs imagina
ções. Afirmações errôneas passam de bôca em bôca 
e acabam por cobrir totalmente a verdade, como as 
camadas sucessivas de sedimentos escondem a con
cha e o esplendor de seu nácar. 

Quero dizer-vos, ainda, minha Madre, que a pa
lavra "santos" atribuída, por vêzes a meus Pais, ou 
citada pela pena de outras testemunhas de suas vir
tudes, é uma expressão de carácter absolutamente 
privado. 

IRMÃ GENOVEVA DA SANTA FACE E DE SANTA TERESA, 
o. c .rl. 

Carmelo de Lisieux, 30 de setemb1·o de 1952 
festa de Santa Teresa do Meni1w Jesus. 
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O RETRATO MORAL DE MEU PAI 

Meu Pai, Luís Martin, nasceu em Bordeaux, no 
dia 22 de agôsto de 1823 . Era filho de um oficial da 
guarnição do exército francês, nesta cidade. Era de 
origem normanda. 

Batizado imediatamente, as cerimônias solenes do 
Batismo foram adiadas devido à ausência do Capitão 
que partira numa expedição à Espanha, de onde vol
taria com a Cruz de Cavaleiro da Ordem Real e Mi
litar de São Luís. 

Foi então que o santo arcebispo de Bordeaux, 
D. d'Aviau du Bois de Sanzay, tendo encontrado o 
cortejo na igreja Santa Eulália, aproximou-se do 
recém-nascido, abençoou-o e disse aos felizes Pais: 
Alegrai-vos! Êste menino é um predestinado! 

Conhece-se, pela História de uma Família e o 
Prefácio da História de uma Alma, suas aspirações 
de jovem pela vida religiosa, sua tentativa de entrar, 
aos vinte anos, na Ordem do grande São Bernardo ; 
em seguida, seus estudos latinos (entre as línguas 
estrangeiras, aprendera só o alemão) ,  com a espe
rança de ser aí admitido. 
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Orientado, bastante tarde, para formar um lar e 
- porque não o dizer, devido às insistências de sua 
mãe que escolhera a companheira de sua vida - des
posou, no dia 13 de j ulho de 1858 a senhorita Zélia 
Guérin, que era filha de um soldado do Império, alis
tado depois no Corpo de Polícia. Ela mantinha, na 
cidade, uma emprêsa de Ponto de Alençon. Minha 
mãe lhe seria arrebatada aos 28 de agôsto de 1877, 
após lhe ter dado nove filhos dos quais quatro voaram 
ao céu, em tenra idade. 

Foi então que veio, conosco, suas cinco filhas. 
residir em Lisieux, onde o irmão de nossa mãe, o Sr. 
Isidório Guérin, era farmacêutico. Instalou-se na 
propriedade chamada : os BUIS�ON Nl•:Ts, cmm situada 
entre dois jardins e encimada. por um Relveder do 
qual falarei muitas vêzes. 

Pieda.df! - A mor de Deus 

Meu Pai, quando rapaz, VIVIa com seus pais em 
Alençon, no bairro S. Pedro de Monsort, onde mora
vam. Foi daí que fêz várias viagens à Bretanha, de 
onde voltava alegre, em traje bretão. Daí, fêz ainda 
excursões até às montanhas suíssas. 

Uma pessoa contemporânea que perdera de vista 
nossa família, escrevia 56 anos mais tarde, por oca
sião da publicação da História de uma Alma :C1) 

"Esta leitura encanta-me tanto mais por relembrar-me uma 
família respeitável, estimada e amada, em Alençon. 

A Sra. Martin morava perto de nós. Seu filho Luís Martin 

(1) Irmã São Francisco de Sales Desroziers, religiosa de 
Nossa Senhora da Caridade, em Caen - Carta de abril de 1889. 
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era amigo de meus irmãos. Parece-me ainda ver e ouvir sua 
feliz mãe di.zer-nos, quando êle voltou do Monte São Bernardo: 
"Ah!, meu Luís, meu caro Luís é uma pérola!" Tinha razão. 
Meus irmãos afirmavam-nos: "Luís Martin é um santo". 

Algum tempo depois, êle abriu uma relojoaria, no 
bairro de Monsort, rua de Pont-Neuf, n.0 23, para 
onde o seguiram seus pais. Esta profissão satisfazia 
seus gostos pela mecânica de precisão. Atraíra-o o 
exemplo de sua família, do ramo Bohard. Francisco 
Bohard, tio materno de meu pai, prefeito d'Athis de 
l'Orne, já a exercia, juntamente com um de seus fi
lhos. Foi na casa dêste último, em Rennes, que meu 
pai iniciou seu aprendizado. 

Além do imóvel da rua Pont-Neuf, êle adquiriu 
um outro na extremidade da cidade : o PAVILHÃO, tôr
rezinha hexagonal, no ângulo de um jardim. Conser
vando seus gostos pela vida clam;tral, para lá se reti
rava, a fim de ler e rezar. �lc mcHmo eHcrevera nas 
paredes frases como eHtaH : "Dt!·t.t.'f me vê - A eterni
dade se aprox·i-ma" . .. Sua nuHteridade fazia recuar de 
mêdo uma Renhoru da Hocicdude"; como, gracej ando, 
nos contava Maria, nossa irmã maiH velha. 

Crendo que essa modesta chàcarazinha ia ser de
molida, essa pessoa escrevia, certo dia, à sua inter
locutora de outrora : "Seria uma pena se fôssem des
truídas tôdas essas aspirações de um santo, como era 
vosso Pai" .<2> 

Contudo, êsse atrativo pelo silêncio e solidão não 
impediam sua piedade de ser larga e repousante. Era 
terna também, todavia sem afetação. Êle colocara no 
jardim do Pavilhão uma imagem de Nossa Senhora 

(2) Carta do dia 5 de dezembro de 1929. 
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que se tornara depois objeto de veneração de tôda a 
família e deveria sorrir a Teresa, criança. 

Sua virtude subtraíra-o, outrora, às seduções do 
mundo. Minha mãe cita-o como exemplo a seu irmão, 
então estudante de medicina em Paris : 

"Meu caro irmão, estou numa grande inquietação a teu 
respeito. Meu marido faz-me, todos os dias, tristes profecias. 
Êle conhece Paris e diz-me que estarás exposto a tentações a 
que não resistirás, porquanto não tens bastante piedade. Conta
-me pelo que êle mesmo passou e quanta coragem lhe foi pre
ciso para sair vitorioso de todos êsses combates. Se soubesses 
as provações por que passou!. . . Peço-te, caro Isidorio, faze 
como êle, reza, e não te deixarás arrastar pela torrente."(J) 

Entre os graves perigos de que escapou, como tive 
conhecimento, contam-se prementes solicitações para 
alistá-lo em sociedades secretas, sob pretexto de 
obras de caridade. Todavia, segundo deixa supor o 
testemunho de minha mãe, atravessou outros, de gê
nero muito diverso. 

Meu Pai ia todos os dias à Missa matinal e co
mungava tôdas as vêzes que permitia o costume do 
tempo. Acompanhado por minha mãe, deixava bem 
cedo a casa, de sorte que os vizinhos, ouvindo o ruído 
da porta que se feeha va , di;dam: ":.;;ão os santos es
posos Martin que viio iL Mi:-�Ha, dur·nuLmo:-�!" 

Quando moravam na run :.;;t. BlniHI', onde deveria 
nascer Teresa, era Nol.rtl-Dnme que oH acolhia. O 
pórtico desta igreja em de tnl modo maravilhoso que 
um adágio popular di� com cm·ta it·t·cvcrênda: 

(3) 1.0 de Janeiro de 1863. 
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De tal maneira é feita a igreja 
que- :para <J Senhor colocar 
no mais rico e belo lugar, 
à porta colocado seja. 
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Nêles, todavia, Êie não estava "à porta". e �im 
no mais belo luga1·, em seu coração todo dedicado a 
seu serviço. 

Constantemente assíduos aos Ofícios divinos, 
meus Pais eram modelos acabados de vida paro
quial. <4> 

Em Lisieux, era, freqüentemente na Catedral São 
Pedro que meu Pai assistia à Missa. Quando comun
gava permanecia silencioso, de volta a casa. " Conti
nuo entretendo-me com Nosso Senhor", dizia-nos. 

Teresa escreverá mais tarde : "Ba�tava olhá-lo 
para saber como rezam os Santos" 

E, aludincto à sua atitmfP, duranlt· o �wrmiío cia 
Missa cantacta, aoH domingoM, diz: 

"Conf('sso qUI' l�U olhava muis vt!zcs Papai que o pregador. 
Sua bda fisionorniu diziu-nw lanlns cousas! Por vezes, seus 
olhos enchiam-se de lágrimas que êl(' se esforçava em vão por 
relet·. Ouvindo as verdades eternas, parecia não mais habitar 
na terra . . . " 

Tôdas as tardes fazia uma visita ao Santíssimo 
Sacramento. Nas Procissões de Corpus Christi não 
deixava de seguir imediatamente o pálio. Por nada 
no mundo teria deixado de o fazer, ainda que o sol 

(4) Devo dizer que, devido à impossibilidade de encontrar 
lugares juntos na paróquia São Tiago que era a nossa em 
Lisieux, freqüentávamos de preferência a Catedral, paróquia 
menos populosa do que a outra e mais próxima dos Buissonnets. 
Isso não nos impedia de manter excelentes relações com tod() 
o clero da cidade. 
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dardejasse seus raios ardentes, o que muito o inco
modava, estando, é claro, com a cabeça descoberta. 

Esta devoção a Jesus Eucarístico revelava-se ain
da por sua fidelidade exemplar à Adoração Noturna. 
Era um dos primeiros a chegar e escolhia de prefe
rência as horas mais fatigantes. Trocava de bom gra
do a que lhe coubera por sorte, se esta lhe fôsse mais 
favorável. 

Em Lisieux, onde não existia essa piedosa práti
ca, êle persuadiu nosso tio, o Sr. Guérin, que fazia 
parte da Fábrica da Catedral, a fundar esta obra. 

Em Alençon, onde era costume, viram-no várias 
vêzes acompanhar com uma vela acesa, o sacerdote 
que levava o santo Viático a algum doente. Digo que 
era costume, por ser admitida essa piedosa ação, mas 
poucos homens chegavam a fazê-la ! 

Eu o via, igualmente, saudar sempre um calvário 
ou uma igreja, ao passar por êles. E isso em compa
nhia de quem quer que fôsse. 

Seu culto pela Casa de Deus manifestou-se ainda 
por um gesto tangível de generosidade, quando em 
1888, ofereceu espontâneamente a soma de dez mil 
francos para a aquisição de um novo altar-mor para 
a Catedral de Lisieux. 

Fé - Esperança em Deus 

Que dizer do espirito de fé e da invencível espe
rança de meu Pai'! : "Deus em tudo, Deus acima de 
tudo". Por isso era-lhe cara a divisa de Santo Inácio: 
Tudo para a maior glória de Deus! 

Freqüentemente, uma ou outra dentre nós sur
preendia-o, no Belveder dos Buissonnets, imerso nu-
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ma Jll<lfunda oração, olhand<l ao longe com uma ex
pressã<J impregnada de bEatitude. Ouvíamo-lo, várias 
vêzes, murmurar : EGO ERO MERCES TUA MAGNA 

NIMIS • • •  (SJ �ste PEllsamento enchia e fazia transbor-
dar seu coração. Depois, repetindo-o em francês, 
acentuava cada sílaba: EU SEitEI TUA RECOMPENSA IN

FINITAMEN'TE GRANDE. 

Ficamos comovidas a<J ver que êste texto, tão 
apreciado p<lr êle, fôra impresso em sua lembrança 
mortuária. 

Tudo o que dizia respeito a Nosso Senhor apai
xonava-o. Pelo fim de sua vida, dizia, no dia de 
Natal, à Irmã Inês de Jesus, no locutório do Car
melo : "Uma criallcinha ! Ah ! como não ser atraído 
por Nosso Senhor que se aniquilou assim ! É tão amá
vel uma criancinha !" Tinha, também, a devoção pelas 
Cinco Chagas. 

Ouvia-o freqüentemente, falar do Céu, da eter
nidade, com minha Mãe. Gostava de repetir êstes 
vcrHoA de Lamartine : 

llomc.-m, o tempo é nnda para um ser imortal! 
lnfdi:t quem o poupu, inscnsnlo quem o chora. 
O tempo é teu navio c niio tuu morado. 

Mais tarde, êsse símbolo do navio será evocado 
por Teresa. 

As leituras piedosas alimentavam êsses sentimen
tos. No Pavilhão de Alençon como no Belveder de 
Lisieux só havia livros sôbre cousas da fé. Foi por 
meio de meu Pai a quem Irmã Inês de Jesus em
prestara o livro do Pe. Arminjon, "Fim do mundo 
presente e Mistérios da vida futura", que Teresa co
nheceu esta obra que lhe fêz tanto bem. 

(5) Genesis XV, 1. 
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Papai fazia também retiros fechados. Na Trapa 
de Soligny conservam-se as datas de uma de suas es
tadias lá. 

Sentia atrativo pelas peregrinações que êle acom
panhava com penitências. Partia em jej um, bastão 
na mão, para Nossa Senhora de Séez ou para os san
tuários próximos de Alençon. Chartres viu-o, tam
bém, várias vêzes. O fim era implorar alguma graça, 
a cura de um de seus filhos doentes, ou a salvação da 
França. 

O respeito humano não o atingia sequer. Ao con
trário, fazia consistir sua glória em afirmar suas 
opiniões. Provou-o por ocasião de uma peregrinação 
regional que voltava de Lourdes e que se encontrara 
na estação de Alençon, com revolucionários vindos 
para afrontá-la. Saiu à frente dos peregrinos, que 
estavam atemorizados, e, altivamente, com uma cru
zinha vermelha no peito, passou por entre os reacio
nários que logo se dispersaram. 

Outra vez, à passagem do Santíssimo Sacramen
to, lançou por terra, com um gesto rápido, o boné de 
um indivíduo zombeteiro que, por desacato, persistia 
em não se descobrir. Por isso, os inimigos da religião 
olhavam-no com respeito, embora sua conduta lhes 
desse lições em mais d1� uma circun�tância. 

Não podia suportar, t.nmhl•m, qui' o� !'oroinhas se 
esquecessem de suaH ohi'IKnÇfiPH du•·nni.P a Missa. Fi
quei surpreendida, cel'l.o clln, V('ndo-o h•vantar-se, no 
momento da Cons1.graçilo, par a t oc'lll' a <�ampainha 
que se achava ao alcanc·c• elos fiéi�. 

Manifestava seu ceptil'ismo em n•lação a certas 
brincadeiras em voga nu sociedade. Qu<�riam, certa 
noite, numa reunião de amigos, fazer falar uma mesa. 
Êle recusou tomar parte. E, durantc• a sessão, dizia 



O REíR.ATO MUHAl. DE MEU PAI 2l 

em seu coração: •• Meu Deus, Re jôr o demônio que 
intervém nesta distração, fazei que a mesa não se 
mova". Ora, não puderam IJÔ-la em movimento. Der
rota da qual o tiveram por responsável. 

Os jejuns de obrigação eram por êle, observados 
estritamente, mesmo que houvesse em casa convivas 
não Jlraticantes. Minha mãe escrevia a seu irmão, 
no dia 16 de maio de 1864: 

"Dizes-me que nossa tia de Paris virá esta semana. Isso 
causa a lodos nós grantlc prazer, alegramo-nos desde já . 

. Avis:�s-mc que passm·á conosco um dia apenas. Veremos 
quando estiver aqui. Quero que fique mais tempo possível, mas 
se pudesses convencê-la a vir sàmente na próxima semana, 
ficaria muito contente, pela razão seguinte: quarta, sexta-feira 
e sábado são dias de jejum das Quatro Têmporas. Sabes que 
Luís é rigoroso observador dos mandamentos da Igreja. Não 
comeria carne nem deixaria de jejuar, por um império, e duvido 
que minha tia seja tão fiel a seu dever! Não imaginas como 
ficamos constrangidos quando M. D. veio, durante a Quaresma. 
Luís jejuava sàzinho, pois, no momento, estou dispensada. Êlo2: 
via-nos comer causas gostosas, enquanto fazia sua leve colação. 
Não podíamos servir carne." 

· 

Era particularmente notável a delicadeza de meu 
Pai em santificar o Domingo. O dia do Senhor era, 
de tal modo sagrado para êle que seus amigos acha
vam que exagerava, por vêzes, a prática do repouso 
dominical. Insistiam para que abrisse sua joalheria 
ao mE'llos por uma porta lateral, fazendo-lhe notar que 
perdia ocasiões de ganhos consideráveis, pois ficava 
justamente defronte a uma grande loja de novidades 
onde afluíam compradores, sobretudo nos dias santos. 
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A maior parte eram camponeses que vinham a Alen
çon fazer suas compras para casamentos, batizados, 
presentes, etc. Trabalho perdido ! tle não sucumbiu 
à tentação que, para qualquer outro, seria insupe
rável. 

Pela mesma razão, não comprava nada aos do
mingos. Vendo, certa vez, no mostruário de um ven
dedor ambulante, uma pedra de afiar que desejava 
adquirir, pediu que lha reservasse para o dia se
guinte. 

Seguíamos, também, êste princípio. Nesse dia 
servíamo-nos do pão comprado na véspera e era raro 
o caso em que fizéssemos uma viagem que exigisse o 
trabalho de terceiros. 

Em carta de 29 de setembro de 1875, minha mãe 
declara à sua cunhada, Sra. Guérin: 

"Admiro, muitas vêzes, o escrúpulo de Luís e digo: "É 
um homem que nunca procurou fazer fortuna; ao iniciar seu 
negócio, o confessor lhe dizia que abrisse a joalharia, aos Do
mingos, até meio-dia. Não quis aceitar a permissão, preferindo 
perder boas ocasiões de venda. E, apesar de tudo, ei-lo rico. 
Não posso atribuir o confc'lrto de que go:z.a senão a uma bênção 
especial, fruto de suu fll'l ubr�t•rvlinciu do Domingo." 

Deus, porém, vai maiH longt� ninda em suas pro
messas, quando d(!Ciara, "olonemcntc : 

" Se te abstiveruH du (�uknr noH J)ÓH o dia do Sá
bado, ocupando-te do leu" nt!gódoH, e He chamares 
meu santo Dia tuaH cltll fciaH, elevar-te-ci como em tri
unfo, acima das grandezas da terra, pois a bôca do 
Senhor assim falou. "(6J 

(6) Is. LVII, 13, 14. 
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Quanto a seu culto pelo Sacerdócio, declarei em 
meu depoimento no Processo Apostólico para a bea
tificação de minha Santa Irmãzinha, quanto me edi
ficava ver Papai saudar todos os eclesiásticos que 
encontrava: 

"Nunca vi tão grande respeito pelos sacerdotes. Lembro-me 
de que, quando pequena eu achava que os padres eram "deuses", 
de tal modo estava habituada a vê-los colocados acima do nível 
comwn". 

Jamais o ouvi fazer uma crítica a seu respeito, 
nem achar o que dizer sôbre um sermão. Ouvia, com 
piedosa deferência, a palavra de Deus, sem se pren
der ao valor do instrumento que a comunicava. 

Seu confessor habitual, em Lisieux, era o Rvmo. 
Padre Lepelletier, vigário da Catedral. Gostava de 
solicitar os conselhos do Rvmo. Padre Pichon, S . J  . ,  
a quem chamava, com prazer : o diretor espiritual de 
tôda a família Martin ! �sse eminente religioso era, 
aliás, seu conterrâneo, nascera em Carrouges (Orne) .  

Relendo estas linhas escritas a o  correr da pena e 
ao fio de minhas recordações, noto que emprego, fre
qüentemente, as palavras "nunca" ou "sempre". É 
que Papai era, em tôdas as cousas de uma retidão 
militar. Suas virtudes não se desmentiam. Seguiam 
trilhos sõlidamente presos ao solo, sem oscilações 
nem de um lado nem de outro. 

Espírito de Apostolado 

Meus Pais interessavam-se muito pela salvação 
das almas. Rezavam e faziam que se rezasse pelos 



24 O PAI DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS 

pecadores, particularmente quando, em sua vizinhan
ça, algum dêles achava-se em perigo de morte. Esta
vam atentos a que recebessem os últimos Sacra
mentos. 

Minha Mãe escrevia, a 14 de maio de 1876, à sua 
filha Paulina, interna na Visitação de Mans: 

"Recomendo às tuas orações e sobretudo às de tua tia, um 
pobre homem que vai morrer. Há quarenta anos não se confessa. 
Teu Pai faz tudo o que pode para decidí-lo a se conver·ler". 

As Clarissas de Alençon c mai� tarde o Carmelo 
de Lisieux eram, então, convidndo� a cooperar. 

Naquele tempo não exiKtium, como em nossos 
dias, múltiplas obraH c movimentoH eKpecializados. 
Todavia, meu Pai pertencin aoA que cKtnvam estabe
lecidos, como o Círculo Católico de Alençon e a Con
ferência de São Vicente de Paulo, da qual era mem
bro ativo. Mais tarde, foi inscrito na lista dos fun
dadores do Círculo da Paróquia São Tiago, em 
Lisieux. 

A 0hra de apostolado mais conhecida entre nós, 
era a Propagação da Fé à qual meus Pais faziam 
uma grande oferta todos os anos. 

bm suas orações estavam incluídas as grandes in
tenções da Igreja e do Papa. Em casa ouvíamos, fre
qüentemente, falar com tristeza dos males da Igreja, 
do cativeiro do Pontífice Romano, dos princípios de 
perseguição na França e no mundo inteiro. Não pos
so, entretanto, deixar de frisar que, acima de qual
quer oração, meus Pais recorriam ao Santo Sacrifício 
da Missa e que tinham empenho em mandá-lo cele
brar pelas almas dos defuntos. 

Ver-se-á, mais tarde, que meu Pai conservou esta 
preocupação do auxílio espiritual até nas angústias 
da doença. 
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Êste zêlo pelas almas fazia-os, ainda, desejar mui
to ter 11m filho missionário e filhas religiosas. Por 
devoção ao Apóstolo das índias, meu Pai gostava de 
assinar Xavier, embora êste nome não figurasse en
tre os que reeebera no Batismo. 

1\'leus Pais teriam podido concentrar-se em seu 
círculo familiar e gozar suas alegrias íntim::�s. Mas , 
não, alargando os horizontes, ensinavam-nos a pen
Par nos outros. Assim, foi Papai quem falou sôbre o 
condenado Pranzíni a Teresa que lhe obteve a salva
ção! 

Quanto à minha Mãe basta ler suas cartas para 
ver a que ponto o apostolado lhe era caro. 

Coragem - Caridade para cont o próximo 

Ao amor de Deus, ao espírito de Fé e à Esperan
ça unia-se, em meu Pai, uma extrema e corajosa ca
ridade para com o próximo. Era sua nota dominante. 

Se, durante a noite, o sinal de alarme anunciava 
algum incêndio, levantava-se logo, e ia para onde 
houvesse maior perigo. 

Certa vez, contando isso às minhas companheiras, 
no internato da Abadia, uma delas exclamou : " Em 
casa dá-se justo o contrário, Papai se esconde sob as 
cobertas ! "  Fiquei bastante admirada ! 

Essa intrepidez bem conhecida de Papai, deixava
-nos inquietas quando não o víamos chegar à hora 
certa. Temíamos sempre que tivesse querido separar 
contendas, recebendo assim algum ferimento, ou ain
da que se tivesse lançado ao socorro de alguma pessoa 
afogada. Era bom nadador e não teria hesitado em 
expor sua vida para salvar a de outrem. Em sua ju-
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ventude, tentara vários salvamentos, um dos quais foi 
particularmente dramático. Quase perdeu a vida, pois 
seu companheiro apertava-lhe desesperadamente o 
pescoço, paralisando seus movimentos. 

Sempre pensei que seu gôsto pela aventura, indo 
socorrer os viajantes perdidos nas geleiras não era 
alheio a seu atrativo pelo Mosteiro do grande São 
Bernardo, retirado nas alturas, longe do tumulto da 
cidade. 

Considerando as organizações atuais para adoles
centes, penso, também que Papai teria gostado de ser 
Escoteiro, se houvesse em seu tempo, êle que se ale
grava, outrora, de ser filho de oficial do exército ! 
Acampar à aventura ser-lhe-ia uma felicidade ! 

Possuía, com efeito, uma invencível coragem, de
cisão, resistência ao sofrimento, energia : era um ver
dadeiro filho de oficial. 

É muito significativa esta carta de minha Mãe, 
relatando a ocupação de Alençon pelos Prussianos, 
em Novembro de 1870 : 

.. . "Enviaram exploradores à floresta. Meu marido foi 
sábado de manhã e deveria passar a noite; todavia, não havendo 
mais perigo, retiraram o corpo de guarda, de sorte que êle voltou 
cêrca de meia-noite. 

" ... É possível que os homens de quarenta a cinqüenta anos 
ainda partam; é quase certo. Meu marido não se perturba, abso
lutamente. Jamais, pediria dispensa e diz, freqüentemente, que 
se fôsse livre, teria logo se alistado como voluntário." 

Sua valentia era notada pelos domésticos. Uma 
empregada dos Buissonnets relembra-a, escrevendo 
ao Carmelo :<7) 

"O Sr. Martin era, sobretudo, um santo e tão corajoso! Não 
tinha mêdo de nada ... " 

(7) A Sra. Félicité Saffray. 
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A verdade é que, como acabo de dizer, êle acorria, 
Jogo, a qualquer lugar onde havia perigo. 

Certa vez;, em Alençon, indo fazer a adoração na
turna em Notre-Da.me, encontrou o dormitório dos 
homens em chamas. O incêndio era devido ao fogo 
da lareira que fôra muito atiçado. Foi uma ocasião 
de exercer seu engenhoso devotamento, lançando os 
colchões pelas janelas e salvando tudo que pôde. As 
cartas de minha Mãe falam disso. 

Certa manhã o fogo devastava o interior de um 
casebre defronte aos Buissonnets. tle foi, logo, ao 
socorro da velha Irlandesa que ficara sozinha em 
casa e conseguiu dominar o incêndio. Em casos seme
lhantes não queria ajudantes e impedia que se gritas
se: "Fogo!" com receio de pilhagens. A pobre mulher 
levantava os braços ao céu e pedia em sua Hngua es
trangeira, tôdas as bênçãos para seu libertador. Fui 
testemunha do fato. 

Quanto ao seguinte, foi contado por meu Pai. Sua 
presençu de espfrito é ainda notória neste aconteci
mento: 

Indo à pesca, perto de Lisieux, viu-se às voltas 
com um touro furioso que despedaçava sua caixa de 
instrumentos de trabalho, colocada à pouca distância. 
Apanhar seus anzóis e fugir seria feito num instante. 
Mas o animal estava perto demais e sem uma mano
bra tão ousada quão pronta tê-lo-ia infalivelmente 
derrubado. Voltando-se para o touro, ameaçava-o, 
sem cessar, com seu feixe de anzóis. Isso fazia-o re
cuar. Aproveitando o terreno ganho, Papai ia corren
do para frente, renovando sua tática até chegar à 
cêrca da pastagem. 

Terminou sua narração com estas palavras : 
4' Agradecei a Nosso Senhor, minhas filhas, sem sua 
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proteção, desta vez seria fatal ! "  Isso mostra o peri
g-o extremo em que se achou. 

Nesta ocorrência, meu Pai salvara, por seu san
gue frio, a própria vida, como teria feito para salvar 
a de outrem, em semelhante situação. 

Em outros campos de ação e segundo as circun�
tâncias, esta intrepidez natural transformava-se em 
caridade. 

Em Alençon, presenciei muitos fatos em que mi
nha Mãe partilhava com Papai a honra e o mérito 
das boas obras. Lembro-me de um miserável que fôra 
encontrado, extenuado, numa estrada. Meus Pais le
varam-no para casa, alojaram-no, deram-lhe comida, 
em abundância, roupas, calçados. Enquanto o ves
tiam, seu rosto resplandecia de uma felicidade tão 
grande que, após tantos anos - eu contava, então, 
sete anos - tenho ainda presente êste quadro. Em 
seguida, convidaram-no a apresentar-se em casa, as
sim que tivesse alguma necessidade. 

"Todavia, jamais apareceu, escrevia minha Mãe a Paulina. 
Afinal, no comêço do inverno, teu Pai encontrou-o, certo do
mingo em que fazia muito frio. Estava descalço, tiritando dr:! 
frio. Cheio de compaixão por êste infortunado, êle fêz diverBs 
tentativas para interná-lo no Hospital. Como andou e quantas 
cartas escreveu para arranjar o atestado de batismo! e quantos 
pedidos! Mas tudo inútil, pois descobriu-se que o pobre homem 
tinha apenas sessenta e sete anos, três aquém da idade requerida. 

"Entretanto, teu Pai não se deu por vencido. Tomara esta 
causa a peito e empregou, de novo, tôdas as diligências para 
colocá-lo nos "Incuráveis". Eu já não esperava mais nada. 

"Finalmente, entrou, contra tôda esperança, quarta-feira 
passada. Terça-feira à noite, teu Pai foi desalojá-lo de seu 
celeiro e no dia seguinte cedo levou-o. Hoje, êle foi ver o velho 
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que chorava de alegria, :sentindo-se inteiramente feliz. Apesa!" 
de seu esplrlto mf!"aquecido esforçava-se por agradecer e pro
var sua gratidáo."(8) 

Numerosos neeessih1dos foram socorridos, até 
mesmo um casal de nobre linhagem. Meu Pai perce
bera-o, tristemente apoiado à grade da Prefeitura, 
parecendo estar na maior miséria. Depois de ter pro
vido ao mais urgente, arrumou para o chefe da fa
mília uma situação honrosa. 

Foi o filho dêsse senhor que, no dia do nascimento 
de Teresa, levou a nossa casa, em nome de seu pai 
agradecido, versos de boas-vindas. 

Outro protegido dirigia-lhe êste acróstico : 

Melhor do que êle, grande e nobre coração, 

Aca:so soube alguém, dar apoio e proteção? 

Revela inalterável sua amável franqueza, 

Tôda de lealdade - foi sempre sua divisa. 

Jgual é para todos, afável, generoso 

Ninguém o implora em vão em dia tempestuoso. 

Seus amigos conservaram a lembrança de suas 
virtudes, das quais foram testemunhas. Depois da 
leitura da História de uma Alma, em 1899, um dêles 
escrevia ;(9> 

"Foi com viva emoção que encontrei neste livro, o retl·al.o 
físico e moral do querido Luís, um dos homens que mais estim.:i 
sôbre a terra. Jamais encontrei coração tão sublime, alma tã� 
generosa. Foi, certamente, dêle que Irmã Teresa do Menino 
iesus herdou a nobreza de sentimentos". 

Em relação a suas caridades, assunto inesgotável, 
relembrarei apenas alguns episódios: 

(8) Carta do dia 3 de dezembro de 1876. 
(9) Sr. Cristóvão Desroziers. 
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Por exemplo, a questão bastante espinhosa da pe
quena Armandina, explorada por duas indignas cria
turas, que fraudulosamente, revestiram-se do hábito 
religioso. Minha Mãe decidiu tirar a menina daquela 
escravidão, mas as infames apelaram aos Tribunais, 
onde teve que comparecer. Foi um dever para Papai 
acompanhá-la. Em suas cartas, ela conta tôda essa 
história, com alguns detalhes e, sente-se também, com 
certa emoção. 

Ambos eram muito generosos. Não só proporcio
navam apoio moral aos deserdados, mesmo à custa de 
sua tranqüilidade, como também os auxiliavam com 
socorros pecuniários. Meu Pai tinha sempre a mão 
ao bôlso para dar aos mendigos que encontrava pela 
rua. 

Por ocasião de sua viagem à Europa central, es
crevia de Constantinopla à minha irmã mais velha: 
"Dá, minha Maria, dá sempre". 

Meus Pais mostravam também afetuosa solicitu
de pelos operários que trabalhavam em casa. Trata
vam-nos com atenção, assim como as rendeiras que 
confeccionavam o Ponto de Alençon. Eram visitadas 
e não consentiam que alguma cousa lhes faltasse. 

O Mosteiro das Clarissas era favorecido por seus 
constantes benefícios e participava do produto da 
pesca de meu Pai. Mais tarde suas liberalidades eram 
para o Carmelo de Lisieux. 

Se, em seu trajeto, encontrava algum homem em
briagado, oferecia-lhe o braço e reconduzia-o para 
sua casa, acompanhando o gesto caridoso de uma 
boa repreensão. 

Certa vez, encontrou um, caído na sarjeta. Levan
tou-o, tomou sua caixa de ferramEntas e levou-o a 
sua casa. 
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Noutra ocasiã<J, vendo 11a estação um epilético que 
não tLnha com que pagar a :passagem, estendeu <J cha
péu a todos os viajantes e de:p<Jis de ter pago a via
gem dêste homem, êle mesmo instal<Ju-o no vagão. 

Edificou-me ainda, outro ato de caridade mais 
oculto. Estávamos passeando no campo. Perto da ci
dade, vimos Papai entrar numa casa, desconhecida 
para nós, mas que lhe pareeia familiar. Vi-o dar uma 
quantia de dinheiro a urna mulher, mãe de família, 
que se achava sozinha com os filhos. Surpreendida, 
perguntei-lhe : - "Papai, conheces essa pessoa? -
Sim, respondeu-me, é uma infeliz que o marido aban
dona, periodicamente, e a quem costumo socorrer" 

Era um dos lares indigentes, visitados pela Con
ferência de São Vicente de Paulo, da qual meu Pai, 
era um dos mais fervorosos zeladores ? Ignoro, mas 
êste fato fêz-me pressagiar muitos semelhantes. 

Aliás, não podia ver miséria alguma sem aliviá-la. 
Certa manhã, encontrou na igreja um velho que pa
recia extenuado. Levou-o aos Buissonnets e alimen
tou-o do melhor modo possível. Antes de partir cheio 
de gratidão, fêz que Teresa e eu aj oelhássemos, para 
que êle nos abençoasse. Éramos, então, mocinhas ; 
nossas irmãs mais velhas já eram religiosas. 

Nêle, a caridade irradiava, ainda, noutro plano, 
como atesta êste belo testemunho prestado após sua 
morte : "Sua caridade era admirável, jamais julgava 
alguém e sabia sempre desculpar os erros do próxi
mo". 1!:ste elogio espontâneo dos amigos de Alençon, 
que sempre conviveram com êle, foi impresso em sua 
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"Lembrança mortuária". O Arcipreste de São Pedro 
dizia que o revelava inteiramente. 

A êste propósito veio-me à memória um pequeno 
incidente. Os dentes de Papai eram perfeitos. Vi-o ir 
ao dentista uma vez apenas, para uma extração. To
davia, apesar de todos os esforços, o cirurgião não 
pôde abalar sequer o dente. Percebendo, então, que 
�!e estava inquieto a respeito de sua reputação, se 
viessem a saber do caso, Papai disse-lhe com bon
dade : " Não tenhais mêdo, não o direi a ninguém". 
E cumpriu a palavra. 

Sua paciência era inalterável. Certa vez, em que 
fôra reclamar o pagamento de um aluguel (na Gran
de-Rue, em Lisieux) ,  a mulher despediu-o com gritos 
indecorosos que me revoltaram. Êle, porém, ficou cal
mo, não respondeu palavra. E, não deixou escapar 
uma só queixa contra essa pessoa. 

Tive, freqüentemente, ocasião de admirar o do
mínio que tinha sôbre si mesmo, e que adquirira, 
aliás, pois tinha um carácter vivo. 

Ouvíamos contar em casa que, por ocasião da 
ocupação de 1870, Papai teve que defender-se de um 
Prussiano que roubava um relógio. Apresentou quei
xa disso, mas sabendo que um soldado fôra fusilado 
por ter roubado ovos, retirou-a imediatamente. 

Durante nossa peregrinação a Roma, sua delicada 
caridade atingiu, por vêzes, graus heróicos. Descul
pava e suportava o próximo, procurando ser-lhe 
agradável em tudo. Jamais se queixava e - como 
conta Teresa - encorajava um senhor idoso, sempre 
mal-humorado e que, de tôdas as cousas, achava o 
que dizer. 

Admirei-o, ao desculpar-nos, no trem, a respeito 
do jôgo de cartas, no qual queriam que tomássemos 
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parte. Éramos jovens e desejosas de ver tôda a pai
sagem ; por isso Papai protegeu-nos neste sentido. 
Insinuou, então, uma palavrinha sôbre as orações que 
por vêzes, as partes interessadas impediam de reci
tar. Um dos jogadores levou a mal e disse com ironia : 
"felizmente, os faris€us são raros ! "  Papai fechou os 
olhos sem nada responder, como se não tivesse ouvi
do. Mostrou-se, em seguida, muito amável para com 
êste senhor, provando, como observa minha santa ir
mãzinha, que : 

"a exemplo de São Francisco de Sales, êle se tomara, de 
tal modo, senhor de sua vivacidade natural, que parecia ter a 
natureza mais doce do mundo." 

Mortificação e humildade 

O espírito de mortificação de meu Pai abrangia 
todos os sectores. 

Chegando a Lisieux, foi primeiramente a questão 
do pão que transtornou nossos costumes de Alençon. 
Encontramos aí o que chamavam o pão "fôfo", isto é, 
macio como o de antes, e o pão "duro", muito com
pacto e duro como pedra. No princípio, minhas irmãs 
mais velhas davam-lhe o pão "fôfo". Mas, logo quis 
o "pão duro", que lhe era motivo de sacrifício, e por 
ser o pão dos pobres. 

Com o desenrolar dos tempos, considero quão 
grande era nossa inexperiência de jovens. Conhecen
do novos legumes ou molhos cuja receita ignorava, 
penso agora : " Se tivesse dado isso a Papai, ter-lhe-ia 
causado prazer". 

Vejo, então, o que outrora, passara despercebido 
para mim : que jamais êle fizera observação sôbre o 
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que lhe dávamos, se era bem ou mal preparado e 
abstinha-se, sempre, de indicar um prato de sua pre
ferência. 

Com efeito, era tão grande o esquecimento de s i ,  
que se estivesse sozinho, creio que não teria fogão 
nem cozinha e se  contentaria com um pouco de sal
sicharia e queijo. 

Nos Buissonnets, embora não gostasse de jardi
nagem, considerava-a como um dever. Quando lhe 
levávamos um refresco - que jamais teria pedido -
era sempre preciso, se fôsse Quaresma, muitos " se" 
e "mas" para fazê-lo aceitar. Empregávamos então, 
tôda a nossa eloqüência para convencê-lo de que êste 
pequeno alívio não quebraria o jejum e que era Nos.c;o 
Senhor que lho enviava. 

Todos os anos, na Sexta-feira Santa, ia deitar-se 
sem jantar. 

Sempre por falta de senso prático, não pensáva
mos em colocar cortinas em seu caro Belveder - 1->Cm 
dúvida, porque a vidraça era colorida - mas, apesar 
de estar voltado para o sul, tornava-se uma estufa no 
verão. Êle nunca as pediu. Agora, porém, compreendo 
porque no tempo de calor descia para procurar asilo 
noutro lugar, sem nunca se queixar. 

Vendo que êle não fumava como nosso tio Guérin, 
dissemos-lhe um dia : " Papai, porque não fumas como 
todos os homens ?" - Não se deve mortificar um 
pouco ?" foi sua resposta com um bom sorriso. 

Ainda por austeridade, certamente, não cruzava 
as pernas, evitava tomar uma posição muito cômoda 
ou repousante e entretanto, nada de forçado em suas 
maneiras. Tudo nêle era simples, sem nenhuma pro
cura de si. Teresa escreverá : "Êle era dotado de uma 
distinção natural". Julgamento completado ainda por 
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Maria em suas notas íntimas : " Papai era muito bo
nito e de uma rara distinção natural ". - "Tipo dE 
cavalheiro !" dizia alguém que <J conhecera. 

Contudo, essencialmente humilde, não desejava 
brilhar nem entreter relações mundanas. Por isso, 
lamentávamos a família Guérin, obrigada por ocasião 
do Ano Novo, a ter muitas visitas e recepçõe:-;. 

Como lhe perguntássemos porque escolhia a pri
meira Missa, de seis horas, quando estava só, re�
pondeu : " Porque é a Missa dos pobres e operários" 

Pela mesma razão viaj ava de terceira classe, por
que também era menos confortável. Tudo estava mui
to bem para êle. Não me lembro tê-lo ouvido, uma só 
vez, murmurar contra o que pudesse aborrecê-lo. 

É prcciRo dizer que admirávamos também a mes
ma abnegnção de noRsa Mãe, tão esquecida de si. 
Quantn� vêzeK eu u vi preparar, com grande esmêro, 
o café dn manhã para a família, enquanto ela se con
tentava com urnn sopa grosseira, tornada de pé, às 
furtadelus. 

Compartilho, por isso, os sentimentos de Maria, 
nossa irmã mais velha, que num tom de censura a si 
mesma, exclama em suas notas íntimas : 

E dizer que recebi tais impressões do bem, que vi, 
sob meus olhos, exemplo de virtudes praticadas até o heroísmo!" 

A tendência de meu Pai à mortificação e à humil
dade crescia, sempre, com a idade. Era preciso que 
Maria se esforçasse por moderar sumo� penitências. 
Ela escondeu, certo dia, a "Vida dos Padres do De
serto" que, imprudentemente, lhP Pmpt'I'Htara e que 
o estimulava neste sentido. 
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Trabalho e desinterêsse 

A vida de meus Pais era simples, econômica, sem 
avareza, e, laboriosa, para prover às necessidades de 
seus numerosos filhos, a quem, empenhavam-se em 
dar uma instrução aprimorada e antes de tudo, cris
tã. Para atingir êste fim, quantos sacrifícios impu
seram-se ! 

Minha Mãe tinha um temperamento muito ativo. 
Estava sempre ocupada. O cuidado do lar unido à 
confecção do Ponto de Alençon absorviam-na, por 
vêzes, ao excesso. Meu Pai ajudava-a por todos os 
meios possíveis e ela maravilhava-se com seus suces
sos comerc1a1s. Vendo-a cansar-se demais, insistia 
para que recebesse novas rendeiras e aconselhou-a 
mesmo a ceder sua emprêsa. Mas quando se tratava 
de moderar seu zêlo neste sector, como em suas solici
tudes maternas, ela não se deixava, fàcilmente, con
vencer. Papai era, muitas vêzes, forçado a deixá-la 
agir. Entretanto, a fim de lhe consagrar mais tempo 
e facilitar seu trabalho, êle vendera sua joalharia. 

Sendo êle mesmo um artista, pôde assim secund� 
-la mais eficazmente, tomando em seu nome a emprê
sa da célebre renda. 

A êsse respeito, o penl'amcnto de que poderíamos 
atribuir nossa situação im ka mf' nte ao trabalho de 
Mamãe, causando-lhe, :-�t'fn c lúvi l la, pezar, disse-me, 
com humildade, certo diu : " Hnh••:-�, cu a ajudei muito 
e de meu lado, ganhei na rt•luj uurin". Como se achas
se que a parte de ambo� c•ru h cunl. 

Com o espírito prátku qtw o caracterizava inte
ressava-se por tudo o quP l 'nt p reendia, considerando-o 
como um dever. Por isso •·:-�tigmatizava, severamente, 
tôda negligência, desde qtw u percebia. 
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Dirigia hàbilmente seus negócios e era consultado 
com tôda confiança. Uma das Madres da Abadia,0°> 
encarregada da administração temporal da Comuni
dade, recorria freqüentemente a seus conselhos, como 
atesta nos Processos de Teresa, sua santa aluna. 

Exercia, porém, esta habilidade, com um comple
to desinterêsse. Tenho ainda presente à memória, o 
lugar da rua em que me disse : "Sinto que, fàcilmen
te, tomaria gôsto por êste negócio de empréstimo de 
dinheiro, mas não quero deixar-me levar, é um de
clive muito perigoso e que conduz à agiotagem". 

Em seguida, consagrou, sempre, à sua gerência, 
a prudência estritamente indispensável, " entregando 
tiJdas as suas solicitudes ao Senhor", < 1 1 >  como pres
et·evem os Livros Santos. O Senhor foi-lhe fiel. Ei'l 
um exemplo : 

Seu notário propusera-lhe um negócio julgado 
vantajosíssimo e iria acompanhá-lo a Bordeaux, onde 
deveria ser concluído. Todavia, nn manhií. mc�:ma da 
partida, meu Pai :-;ofreu, inesperademente, um mau 
jeito. Viu nis:'lo uma indicação da Providência e ape
sar das im;istências do notário que batia à porta, re
cusou participar da viagem. Pouco depois, o negócio 
sossobrou. 

Não foi, pois, a bênção divina que, secundando os 
esforços de meus Pais, proporcionou-lhes empregos 
felizes de suas economias, sobretudo na questão do 
Canal de Suez fecundando ao cêntuplo o modesto ren
dimento de seu labor cotidiano ? 

Entretanto, não se apegavam à riqueza e encara
vam com serenidade uma diminuição de seus bens. 

(10) Madre São Francisco de Sales. 
(11) Salmo 54, 23. 
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Teresa relembra, numa de suas cartas, o que Pa
pai dizia rindo : " Faremos isto ou aquilo, quando 
estivermos arruinados". Citava-nos, muitas vêzes, 
num tom penetrante, esta passagem da Imitação : " A  
abundância dos bens temporais não traz a felicidade 
ao homem ; basta-lhe a mediania. "(t2) 

De uma honestidade proverbial, perfurava, ine
xoràvelmente, as moedas falsas que lhe caíam nas 
mãos e as pregava em sua banca : meio radical de 
retirá-las de circulação. 

Seu desinterêsse foi exaltado por minha Mãe, a 
respeito da parte de uma herança que um empreen
dedor reclamava, sem provas suficientes. Escrevia, 
no dia 3 de janeiro de 1872, a seu irmão, também 
envolvido no negócio : 

"Evidentemente pagamos esta soma, assim como os juros 
que não foram pagos há oito anos. Meu marido disse-me: "Não 
quero que Isidório pague sua parte, êle agiu muito bem em 
relação a ti. Conto-te isso para te mostrar como Luís é bom." 

Meus Pais faziam consistir sua alegria nessa aju
da mútua entre a família. Mamãe escrevia à sua 
cunhada, no dia 30 de j ulho de 1871 : 

"Meu marido resolveu vender uma parte de seu Crédito 
territorial, com uma perda de 1 . 300 fr. sôbre 11 . 000 que lucrou. 
Se meu irmão tem necessidade de dinheiro, que peça logo". 

Durante a guerra de 1870, após ter observado 
"que ninguém paga suas dívidas e que é impossível 
dispor das rendas", ela acrescenta : 

"Meu irmão pergunta se poderia dispor de fundos em caso 
de necessidade? Não estamos mais no tempo em que eu ganhava 
oito a dez mil francos por ano e em que meu marido ganhava 

( 1 :! )  Imitação, Livro I, cap. XXII. 
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também na relojoaria; mas devemos receber sete mil f1·ancos no 
mês de janeiro, de nossas casas da rua dos Tisons. É com êsse 
dinheiro que contamos para vos ajudar".03) 

Habituado a êsses socorros, sempre prontos, meu 
tio Guérin declara-o numa carta dirigida a minha 
Mãe alguns anos mais tarde, a respeito das incessan
tes tentativas de meu Pai para procurar, em Alençon 
e alhure::;, clientes para a sua drogaria : 

''Agradece muito ao bom Luís tôdas as bondades para 
comigo. Peço a Deus que o recompense em sua família".(HJ 

Graças ao esfôrço de nossos Pais, vivíamos num 
grande confôrto. Com a morte de Mamãe, Papai ces
sou todo trabalho lucraÜvo, consagrando-se inteira
mente às suas filhas. Aliás, não podia continuar com 
a emprêsa do Ponto de Alençon que exigia uma ori
entação feminina. 

Todavia, não levará vida ociosa em Lisieux. Ao 
contrário, soube dividir seu tempo entre o trabalho 
intelectual, a organização da casa, a gestão de sua 
fortuna, os deveres de piedade e a nossa educação. 

Espírito culto, êle gostava da leitura. "O Gênio 
do Cristianismo" de Chateaubriand encantara-o, em 
sua mocidade, e quis adquirir essa obra. Organizara 
uma coleção de trechos selecionados e copiados por 
êle, grande número dos quais sabia de cor. 

Em sua coleção de livros figuravam os "Estudos 
sôbre o Cristianismo", de Augusto Nicolas ; a "His-

(13) Carta do dia 30 de novembro de 1870. 
( 1 4 )  Id., de janeiro de 1876. 
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tória do Povo de Deus", Escritos de Santo Afonso 
de Ligório, todos os volumes do "Ano Litúrgico" de 
Dom Guéranger, etc. 

Tôdas as semanas, Maria, nossa irmã mais velha, 
tirava para êle, diversas obras da biblioteca paro
quial. Leu assim as Vidas dos Santos e também livros 
de história que muito o interessavam : " História da 
França", do Império, História da Igrej a, o Reforma
dor da Trapa : De Rancé, etc. 

Não tinha nenhum atrativo pelos romances. Para 
o distrair, Maria trouxera-lhe vários, mas êle os de
volvia, sorrindo. 

A poesia, ao contrário, era para êle cheia de en
cantos. Sabia muitas e recitava, com alma, belos tre
chos, principalmente de Lamartine e de Víctor Hugo. 

Nas horas de trabalho manual, além do cuidado 
do jardim dos Buissonnets, encarregara-se do peque
no galinheiro, cuidava do alimento das galinhas e 
coelhos e não queria que o ajudassem na limpeza. 
Tínhamos uma gaiola com passarinhos e êle encarre
gou-se, igualmente, do cuidado da mesma. Para nos 
distrair, chegou mesmo a ensinar uma pêga domés
tica a falar ! 

Ocupava-se, ainda, do celeiro, da compra das ma
çãs para a bebida que era fabricada em casa e no 
que êle mesmo ajudava. Era êle que serrava, cortava, 
e arranjava no depósito tôda a lenha necessária para 
o consumo. Surpreendia-o muito fatigado neste tra
balho . . . sobretudo nos últimos tempos. 

Vejo-o, ainda, no Belveder, trabalhando com aten
ção no mecanismo de relógios e pêndulos. Desenhei, 
mesmo, um esbôço para isso. 
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Eu fazia criação do bicho da sêda e para maior 
facilidade em dobar os casulos, sua bondade levou-o 
a fabricar uma m inúscula roca. Inventava, ainda,  pe
quenos brinqnedos, feitos com cascas de melão, de 
laranjas, ou com sabugos. Os carrinhos de melão ro
lavam perfeitamente e eram muito engraçadinhos. 

Espôso amante e Chefe de fan�ília 

Tanto meu Pai corno minha Mãe desejaram, em 
sua j uventude, entrar para a vida religiosa. Frustra
das suas aspirações, orientaram-se ambos para o es
tado do matrimônio, impregnando, ao máximo, essa 
união de espírito cristão.<1 5> 

Depois de terem vivido longos meses corno ir
mãos, desejaram ter muitos filhos, para dá-los ao 
Senhor e seu confessor e diretor estimulou-os nessa 
via. 

Sabe-se quanto ficou edificado o vigário que ba
tizou a prirnogênita, ao ouvir meu Pai traduzir assim 
sua felicidade : " É  a primeira vez que venho aqui 
para um batizado, mas não será a última ! "  Foi, com 
efeito, nove vêzes. E, cada vez, gravava no interior 
da caixa metálica de seu relógio, o nome e a data de 
nascimento de seus filhos queridos. 

(15) Coincidência significativa: foi nesta data aniversaria, 
13 de julho de 1927, dois anos após a canonização de sua última 
filha, que Pio X respondendo ao pedido de cêrca de 400 Car
deais, Arcebispos, Bispos, Abades e Superiores de Ordens Re
ligiosas do mundo inteiro, dignou-se estender por um privilégio 
especial, o Ofício e a Missa de Santa Teresa do Menino Jerns 
à Igreja Universal. 
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Por ocas1ao do nascimento de Teresinha, sua 
nona filha, nós o vimos, à meia-noite, subir a escada 
para dar a feliz notícia a nós outras : " Filhas, tendes 
uma irmãzinha ! "  

Entre meus Pais reinava perfeita união de cora
ção e de pensamentos. Meu Pai falava-nos muitas vê
zes de nossa " santa Mãe", como êle a chamava. Esta, 
de seu lado, escrevia a seu irmão : " Que homem santo 
é meu marido ! Desejo um igual a tôdas as mu
lheres". UG) 

Em sua correspondência com o mesmo, lê-se ain
da, a respeito de seu velho pai, o Sr. Guérin : 

"Sabes que nosso pai é excelente, mas tem agora certas 
maniazinhas de velho: é preciso que seus filhos as suportem; 
quanto a mim estou disposta a fazê-lo . 

. . . Sugere-lhe que não contrate empregada e venha morar 
conosco. Meu marido acomodar-se-á à situação. Entre cem nã:> 
se encontrará um que seja bom como êle para com o sogro".(I7 )  

Sempre admiradora de suas qualidades, ela sofre 
com sua ausência e termina assim uma cartn que lhe 
dirigira durante uma viagem de negócios a Paris : 

" . . .  Estou tão contente hoje pensando que irei rever-te, que 
não posso trabalhar. 

"Tun cspôsn que te ama mais do que sua própria vida".(I RJ 

Outra vez é de Lisieux que lhe escreve. Estava em 
casa de seu irmão com as duas filhas mais velhas, 
de partida para a beira-mar e era festejada de mil 
maneiras : 

" . . .  As crianças estão encantadas, mas eu sou refratária às 
distrações. Nada disso me interessa! Sou como os peixes fora 

(16) 1 de janeiro de 1863. 
(17) 18 de novembro de 1866. 
(18) Em 1869. 
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da água, não estando mais ern seu element.o, forçosamente 
perecem! 

"Seria a mesma cousa para mim, se minha estadia se pro
longasse muito. Não me sinto à vontade, o que influi sôbre o 
físico. Sigo-te em espírito durante o dia todo. Penso então: 
neste momento êle faz tal cousa. 

" . . .  Tarda-me estar junto de ti, meu caro Luís, aJllo -te 
de todo o meu coração e sinto que a privação de tua presença 
faz redobrar minha afeição. Ser-me-ia impossível viver longe 
de ii".(l9) 

Em j ulho de 1871, ao mudar-se p-ara a casa da rua 
St. Blaise, onde Teresa deveria nascer, ela exprime 
assim sua satisfação : 

"Estamos perfeitamente instalados. Meu marido mandou 
arranjar a casa de maneira a me satisfazer plenamente." 

Mais tarde, após uma consulta em que o médico 
não lhe escondera a gravidade do mal que deveria 
levá-la, descreve assim a dor de seu espôso : 

"Meu marido está inconsolável, abandonou o prazer da 
pesca, guardou seus anzóis no celeiro, não quer mais ir ao 
Círculo VitaJ<20l, está como que aniquilado(21). 

Alguns meses depois, de volta da peregrinação in
frutuosa a Lourdes onde fôra, com as filhas mais ve
lhas, pedir sua cura, escreve a Paulina que regressara 
ao colégio de Mans : 

"Chegamos a Alençon somente às seis horas e meia, o 
trem atrasou quase meia hora. Teu pai nos esperava, com as 
duas pequenas, havia urna hora. Alegrou-se ao nos rever, em
bora estivesse muito triste. Passara momentos penosos desde 
quinta-feira, esperando a cada instante a famosa missiva. Cada 
toque de campainha o sobressaltava"J22) 

(19) 31 de agôsto de 1873. 
(20) Círculo Vital Romet. 
(21) 17 de dezembro de 1876. 
(22) 25 de junho de 1877. 
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Também, contava com êle, que tinha um coração 
tão terno, para substituí-la j unto de suas filhas, ca
so ficassem órfãs, e com mêdo encarava o futuro : 
" se tiverem a infelicidade de perder o Pai ! "  

A união perfeita dêsses pais modelos estava sem
pre orientada para o pensamento da vida eterna. 
Pode-se j ulgar por esta observação feita por ocasião 
da doença de nossa irmã Leônia que, em seus dois 
primeiros anos, estêve quase sempre entre a vida e 
a morte. Animados por nossa tia Visitandina, Irmã 
Maria Dositéia, solicitaram a intervenção de Santa 
Margarida Maria : " Se fôr para ela se tornar uma 
santa, disseram então meus Pais, curai-a". A melho
ra quase súbita recompensou sua fé. 

De comum acôrdo, quiseram que todos os seus fi
lhos, até mesmo os dois pequenos José, tivessem como 
primeiro nome o de MARIA. 

Papai propusera que as crianças usassem o tra
tamento vós para o� pais, como vira em sua casa, mas 
objetando Mamãe, que com o vós tão distante, "crET
-se-ia menos amada", êle aquiesceu logo. Fêz o mes
mo, quando se tratou de levar as três mais velhas a 
Lourde:.;. Minha Mãe escrevia a Paulina : "Teu Pai, 
vendo meu desejo, consentiu imediatamente ".:�=lJ 

Desde nossos mais tEnros anos, tinham por nós 
uma grande solicitude. Eis alguns exemploR : 

Tendo eu nascido após a morte de meus dois ir
mãozinhos, não quiseram afastar-me de casa e fui 
confiada a uma ama de Alençon mesmo. Esta mulher 

(23) Carta do dia 10 de maio de 1877. 
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era de uma limpeza e ordem notáveis. Contudo. Pa
pai inquietava-se e passava de propósito, diante da 
casa dessa senhora. 

Ouvindo-me gritar excessivamente, quando tinha 
aprnas algumas semanas, entrou e achou-me sozinha 
em meu berço. Procurou nos arredores, informou-se 
j unto aos vizinhos : a ama fôra . . .  beber ! S()ube as
sim que voltava muitas vêzes embriagada e que não 
me dava o necessário. Já franzina, eu morria de ina
nição. Retiraram-me, logo, e fui enviada ao campo, 
desta vez, à casa de uma boa senhora ; mas isso de
pois de mil peripécias o que levou minha mãe a escre
ver : "Tive tanto trabalho com esta menina que me 
sinto esgotada".  C24> 

Basta ler suas cartas para ver até que ponto Pa
pai se empenhava em secundá-la em sua tarefa. Saía, 
às quatro horas da manhã à procura de uma ama para 
um bebê doente, acompanhava-a, a duas léguas de 
Alençon, durante uma noite gelada, trazendo seu pri
meiro José,'25> ou ainda fazia-se de enfermeiro junto 
de Maria, sua primogénita, atingida, aos 13 anos, de 
febre tifóide.C2G> 

A respeito desta doença contagiosa, mamãe escre
via a sua cunhada : 

Se houver alguém a apanhá-la, serei certamente eu, 
ou o pobre Luís, pois não deixamos jamais a casa e passamos 
noites inteiras junto dela".(27) 

E, alguns dias mais tarde, à Paulina : 

(24) 20 de agôsto de 1869. 
(25) Cartas de outubro dl' JH70 c d•• janeiro de 1867. 
( 26) 10 de abril de 1873. 
(27) id. 13 de abril de 1873. 
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"Teu Pai irá, esta manhã, fazer uma peregrinação por in
tenção de Maria. Parte e deseja voltar em jejum, quer fazer 
penitência a fim de que Nosso Senhor o ouça. São seis léguas 
a pé."(28) 

Na intimidade, dava-nos, freqüentemente, por 
afeição, apelidos graciosos ou típicos. Maria, a mais 
velha, era o Diamante e a "boêmia", por alusão a seu 
espírito de independência. Paulina, a Pb·ola fina. 
Vinha, em seguida, a boa Leônia. Eu era a Intrépida. 
Quanto a Teresa era, sucessivamente, a "Rainhazi
nha de França e de Navarra", a "órfã da Berezina " ,  
o "besourinho louro", enfim, o "Bouquet" ! 

Animador sem par, sabia pôr-se ao nosso alcance, 
interessando-se por nossos brinquedos, como Henrf
que IV e Napoleão para com os filhos. Ora fazia ro
lar, sàbiamente, belas bolas douradas, ora tocava com 
os dedos, sôbre a mesa, marchas militares com um 
ritmo impecável. Outras vêzes C!-;condia surprêsas no 
jardim e seguia nossas procuras com essas palavras : 
"estú quente ! "  ou . . .  então "está frio . . .  " - Segu
rava bem alto, acima de nosso alcance, um objeto, di
zendo : " Para a primeira que disser " Amen " ! "  

Se à noite a sombra de um lampeão projetava-se 
na rua, para nos divertir em nossa infância, tomava
-nos, uma após outra, em seus braços, para no-la fa
zer saltar. 

Assim que voltava para casa, na rua St. Blaise, 
Teresa, o benjamin, acorria para êle, subia num de 
seus pés, e feliz, em sua cavalgadura, passeava assim 
por tôda parte onde queria. 

(28) 5 de maio de 1873. 
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Depois, tomando-a em seus braços, erguia-a bem 
alto e a fazia sentar-se triunfalmente, sôbre seus 
ombros. 

Mais tarde, nos Buissonnets, descia, por vêzes a 
escada com sua Rainhazinha nas costas, os braços 
ternamente presos ao pescoço de seu Rei querido. 

f::le possuía uma bela voz e gostávamos de ouvi-lo 
cantar ou declamar, e mesmo imitar, a ponto de se 
confundir, o canto variado dos passarinhos . 

Sabia arremedar com perfeição e Teresa devia 
aprEnder dêle essa arte, que - é preciso dizê-lo -
empregou, sempre como êle, com tacto e caridade. 

Sob a pena da Santa, assim como nas cartas de 
tôda a família, encontram-se citações dos refrões, 
historietas ou provérbios aprendidos com nosso Pai. 
Muitos são em dialeto "patois ", normando ou de Au
vergne. Tinha-os para qualquer situação. Assim di
zia : " Nas adversidades e contratempos da vida, é 
preciso imitar os bons homens Tombi-Carabi, erguer
-se após cada queda e olhar sempre para o alto". -
Fazendo alusão ao "jôgo de bilhar", não ao de "bolas 
grandes", então muito em voga, declarava alegre
mente, dando à sua reflexão um sentido espiritual : 
" Na terra temos uma bela bola para jogar", ou, acen
tuando as palavras : " A  vida neste mundo é um tea
tro, cada qual, meu caro, representa seu papel ! "  

Como já disse, êle fabricava brinquedos para nós, 
pois era muito engenhoso e hábil. 

Em Lisieux, como em 1\.lençon, instalou um ba
lanço e ia, êle mesmo, balançar sua Rainhazinha que 
achava nunca ir bastante alto. Para contentá-la era 
preciso atingir a linha horizontal ! 

De carácter muito n legre, sabia dar vida ao lar. 
Na intimidade, a alegrln sã e verdadeira irradiava a 
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todo instante. À noite, nos Buissonnets, junto ao 
fogo, vigiávamos, com prazer, as belas maçãs que, 
sôbre um tijolo, assavam na lareira, ou as castanhas 
cozinhando sob as cinzas. 

Geralmente após a leitura do Ano Litúrgico, o 
"jôgo de Dama" tinha a primazia. Maria jogava uma 
partida com Papai, dando sempre um jeito para dei
xá-lo ganhar ! Bastávamos para nos divertir. Não 
�aíamos de nossa vida de família a não ser para ir, 
em algumas noites, ao Círculo Católico. Mas era raro. 

Não se deve admirar de que SS. Pio XII, escre
vendo à Madre Inês de Jesus, a propósito da Hist6ria 
de uma Família, tenha louvado êste livro que : " Des
creve e ressuscita de algum modo essa admirável vida 
de família . . .  e propõe aos lares de hoje um exemplo 
mui susceptível de estimulá-los à prática integral das 
virtudes cristãs. "<�11> 

Perfeito educador e Pai incomparável 

EHtu última expressão é de Teresa, em seus ma
nuscritos, mas cada uma de nós a empregamos, uma 
ou outra vez, em nossas cartas, pois admirávamos 
nosso Pai, tão santo, tão bom. Tínhamos por êle um 
verdadeiro culto. 

Suas eminentes qualidades sobressaíram sobre
tudo depois da morte de nossa Mãe. 

"O coração tão terno de Papai, escreverá Teresa, uniu ao 
amor que já possuía, um amor verdadeiramente maternal!". 

Essa ternura devotada manifestou-se, com evi
dência, por ocasião de nossa partida para Lisieux. 

(29) 5 de outubro de 1949. 
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Com efeito, um problema. impor1ante apresenta
ra-se para êle a respeito de suas cinco filhas, das 
quais a mais velha contava dezessete anos e a menor 
quatro anos e meio. 

Muitos, até mesmo seu diretor de consciência, 
aconselharam-no a colocar-nos tôdas no internato. 
Êle tinha boas relações com a alta burguesia de Alen
çon e seus amigos dissuadiam-no a afastar-se desta 
cidade. Não era êle, além disso, bastante idoso, para 
renunciar a todos os seus hábitos, impor-se tal trans
tôrno com essa mudança total de vida ? Meu Tio Gué
rin, com sua linguagem franca, intimidava-o um pou
co, êle, naturalmente tão simples ! Era introduzir o 
" Patriarca" num meio muito diferente. 

Mas o amor de suas filhas dominava tudo : êle 
queria o bem, o maior bem delas, sem contrapor o seu 
na balança. Por isso, depois de ter consultado as fi
lhas mais velhas, resolveu mudar para Lisieux, a fim 
de nos aproximar de nossa tia, um anjo de doçura e 
de paz. "Peço vossa opinião, minhas filhas, disse 
êle, pois é unicamente por vós que faço êsse sacrifí
cio e não quero impor-vos nenhum". 

Mais tarde, desejando saber porque decidira-se 
deixar Alençon, apesar das insistências que lhe foram 
feitas, respondeu-me : "queria subtrair-vos à influ
ência muito mundana de algumas famílias e às idéias 
liberais de outras."  

Quanto lhe somos gratas por sua decisão tão sá
bia e desinteressada que nos mergulhou, de vez, numa 
atmosfera de fé profunda. 

Em nossa casa, a educação tinha por principal 
nlavanca a piedade. Havia como que uma liturgia do 
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lar : oração da noite em família, mês de Maria, Ofí
cios do Domingo, leituras piedosas à noite, etc. 

Papai facilitava tanto quanto possível nossa vida 
espiritual. Assim, acompanhou várias vêzes Maria, a 
fim de permitir-lhe encontrar-se com seu diretor, o 
Rev. Padre Pichon. Nessa ocasião, em 1886, êle deu 
mesmo à nossa irmã mais velha um conselho pater
nal. Foram a Calais, depois a Douvres, esperar o na
vio que reconduziria o religioso do Canadá. Mas, 
nada de navio nem de religioso ! Maria queixou-se 
amargamente de sua decepção. Disse-lhe êle com do
çura : " Não deves murmurar, minha Maria, Nosso 
Senhor achou que tinhas necessidade dessa provação, 
eu me sinto feliz de lhe ter servido de instrumento, 
fazendo contigo esta viagem."  

Nosso venerado Pai afastava, com cuidado, tudo 
o que podia perturbar nossas almas. 

Quando íamos, cada dia, à Missa matinal, reco
mendava-nos que não olhássemos para dentro das 
casas, temendo que pelas janelas abertas percebês
semos pessoas fazendo sua toilette, insuficientemente 
Yestidas. Durante nossos passeios pelo campo, se per
cebia rapazes banhando-se, dizia-nos : "Olhai para 
outro lado, minhas filhas". 

Não teria suportado em si nem nos seus o desa
linho, o desleixo. 

A mais completa modéstia era de rigor, nos Buis
sonnets. "Olha lá, poderia encontrar Papai !"  diz Ma
ria a Teresa que, com a idade de cinco anos, chegava 
ao quarto de toilette das mais velhas, vestida apenas 
com um corpete de alças, calcinhas até os j oelhos, 
sem sua sáia "tom-pouce" !  

Tornando-nos moças, não teríamos ousado ter, 
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diante dêle, as mangas arregaçadas até o cotovelo. 
Que diria êle do mundo atual ?<3°) 

Tôda palavra grosseira era impiedosamente pros
crita. À mesa exigiam-se maneiras perfeitas. Não se 
podia fazer careta diante do que se gostava menos : 
"Quando não se toma a sopa não se tem sobremesa", 
dizia alegremente nosso Pai. - Na Quaresma havia 
algumas restrições. 

Muito exato, Papai ensinava-nos a " não deixar 
para o dia seguinte o que podíamos fazer no mesmo 
dia" e a realizar tudo com pontualidade. Não tolerava 
que se contraísse um vintém sequer de dívida, era 
preciso pagar tudo à vista. 

Desejando ver-nos sempre ocupadas procura
va desenvolver nossos talentos e para isso arranjava
-nos o necessário e o supérfluo para nossos trabalhos 
de agulha ou de pincel : linhas especiais para rendas. 
conchas de ouro, fôlhas de marfim ou de pergaminho 
para as miniaturas de Paulina. 

O amor-próprio, mesmo em suas menores mani
festações, era banido. A circular sôbre Irmã Maria 

(30) A partir da época em que me lembro, isto é, em 
Lisieux, vi, sempre, meu Pai vestido de prêto. Jamais usou 
paletó curto, mas sempre longos cujas abas colocava sôbre os 
joelhos quando se sentava. Seus sobretudos, eram também, in
variàvelmente prêtos. Quando ia à pe3ca ou trabalhava no 
jardim, trazia uma roupa especial, de fazenda marron, grossa 
e o paletó era guarnecido de vários bolsos. Trazia, então, um 
chapéu de Panamá enquanto que, na cidade, aos domingos e 
nas cerimônias, usava o chapéu de copa alta, e nos dias comuns, 
o de feltro. Em casa cobria a cabeça com um boné de fazenda 
azul-marinho. Para terminar a descrição de seu modo de vestir 
e de seus costumes, noto que nunca deixou de usar botas altas, 
das quais percebia-se somente os pés, a parte superior ficando 
completamente escondida sob as calças. 
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do Sagrado Coração publicada após sua morte, cita 
êste episódio de sua infância : 

"Um ano, no fim das férias, estando Maria a passear com 
nosso bom Pai numa modesta propriedade da família, chamada 
Roulée, pôs-se a colhêr flores dizendo: "Vou levar estas flores 
à Visitação como lembrança de Roulée". O querido Papai res
pondeu, finamente: "É isso! Depois tomarás uns ares de impor
tância diante de tuas amigas, mostrando-lhes as flores de tua 
propriedade". Muito humilhada, então, vendo descoberta sua 
intenção, Maria deixou cair, logo, o ramalhete sôbre a relva, para 
mostrar que não fazia caso disso." 

Teresa lembra outro fato. Certo dia, à beira-mar, 
um casal admira v a o espetáculo de uma tão linda me
nina acompanhado por um ancião e com muitos elo
gios perguntou-lhe se a criança era sua. Respondendo 
afirmativamente, êle lhes fêz sinal para que não a 
elogiassem. 

Nosso Pai era, com efeito, muito psicólogo, obser
vador e de uma extrema perspicácia. 

Fiel a seus princípios, quis confiar nossa instru
ção a estabelecimentos cristãos : as mais velhas à Vi
sitação de Mans e mais tarde, Leônia, Teresa e eu às 
Beneditinas de Lisieux. 

Naquela época as alunas não saíam Hozinhas e as 
meninas de noRsa condição deviam Her acompanha
das. Para dizer a verdade era uma :-mjcição. Deviam 
levar-nos de manhã e buscar à tarde, pois éramos 
semi-internas. Às vêzes, ia a empregada, mas, fre
qüentemente, pedia-se êsse favor a Papai. �le o fazia, 
contudo via-se que era por virtude. 

Entretanto, não era seu primeiro sacrifício, pois 
leio numa carta de minha Mãe a Paulina : "Teu Pai 
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1alu às 6 horas ; foi levar Maria para se confes
lar 1"<81> 

Se, nos estudos, tivéssemos somente notas medío
cres êle mostrava certo descontentamento e era para 
nós grande pesar contristá-lo. 

Gostava da ordem, que êle mesmo praticava, es
tritamente. Quando quebrávamos qualquer cousa, por 
estouvamento, repreendia-nos. 

De outro lado, deixava-nos a maior latitude no 
govêrno da casa, embora fôsse entregue, primeira
mente, a nossa irmã mais velha, Maria, muito jovem 
ainda e mais tarde a mim com a mesma idade. Sem
pre observei que êle evitava envolver-se em nossas 
iniciativas. Se cometíamos algum êrro por esqueci
mento, parecia não o notar, a fim de não nos tornar 
tímidas e pusilânimes, segundo o conselho de São 
Paulo. 

Enfim, êle era grande, não somente de estatu
ra,<32) mas em tudo. Belo e nobre carácter, como há 
poucos ! Isso tornava-nos perfeitamente felizes. 

Eu disse que Papai chamava Teresa, seu benja
min : o "Bouquet". Realmente, ela era a Rainha de 
seu coração. Mamãe dizia mesmo com complacência : 
"�le adora esta criança . . . Faz tôdas as suas von
tades". 

Era para lhe dar prazer que enrolávamos os belos 
cabelos louros de nossa irmãzinha. Todavia, um pre-

(31) Carta de julho de 1877. 
(32) :tle media 1,76m. 
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cioso testemunho de uma antiga empregada de meu 
tio, que se tornou mais tarde religiosa beneditina, 
refuta no Processo canônico a objeção dos que pen
sam que nosso Pai a "mimava" : 

"O Sr. Martin era um pai excelente e educava com o maior 
cuidado tôdas as filhas, que amava muito. A Serva de Deus, 
que êle denominava a sua "Rainhazinha", sendo a caçula era 
objeto de uma afeição especial de sua parte, mas que não dimi
nuía em nada a seriedade de sua educação. Não teria tolerado 
nela a mínima falta. Sem ser severo, educava suas filhas na 
fidelidade a todos os seus deveres". 

Sôbre êste ponto, creio ter dado sempre a noção 
exata em meu depoimento no Processo Apostólico : 

" .  . . Meu Pai tinha atenções particulares para com sua últi
ma filha, ocupando-se dela como o faria uma mãe. Todavia, 
se é verdade que Teresinha foi "cercada de amor", como ela 
o diz, é verdade também que nunca foi mimada. A prova de 
que meu Pai não a afagava nem fazia suas vontades em casa, 
é que se lembrará sempre e contará em seu manuscrito como 
foi fortemente repreendida por não ter querido deixar seu 
brinquedo ao primeiro apêlo de Papai. 

"Um pouco mais tarde, em Lisieux - ela poderia ter seis 
anos - era-lhe uma alegria levar, cada manhã, o jornal a nosso 
Pai. Eu quis, certa vez, levá-lo também, mas Teresinha, mais 
esperta, já o havia tomado, e como eu me mostrasse triste, 
Pnpai repreendeu Teresinha por não me ter cedido e zangou-se 
tanto que fiquei extremamente penalizada . . .  " 

F u i  te:.:temunha de 1ma censura, ao voltarmos da 
misKa de m e ia-noite, quando viu que com sua idade 
- tinha quaKc catorze anoH - scuH sapatos estavam 
cheios de surprêsas. 

Encontrar-se-á na História de uma Alma detalhes 
de certos episódios apenas mencionados aqui e que 
mostram, ao mesmo tempo, sua ternura e firmeza 
para com Teresa. 

Todos os dias, ao sair da aula que lhe dava Pauli
na, subia ao Belveder para levar a " rosa" e sua nota 
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a .. aet querido. Era-lhe urna alegria gritar-lhe : 
"TtDho cinco sem exceção, foi Paulina quem disse 
primeiro !" 

Ela gostava de fazer chá, no jardim dos Buisson
nets com cascas de árvores. Logo que ficava com urna 
bela côr, oferecia-o a Papai numa xícara minúscula 
de brinquedos de boneca. Nosso bom Paizinho fingia, 
então, beber, depois dizia como que às escondidas : 
"É para jogar fora ?"  

Ela "saltitava" a seu lado, fazia-lhe fechar os 
olhos e o conduzia até seus "maravilhosos altares" 
onde exclamava, tôda feliz : " Papai, abra os olhos ! "  
- :tle os abria e s e  extasiava, para lhe dar prazer. 

"Ah! exclama Teresa, como poderia repetir tôdas as ternuras 
que Papai prodigalizava à sua Rainhazinha? Há cousas que o 
coração sente, mas que a palavra e mesmo o pensamento não 
conseguem traduzir . . .  " 

À tarde, ela fazia com êle um passeio e a visita ao 
SSmo. Sacramento. Foi assim que êle lhe mostrou a 
capela do Carrnelo e a grade do Côro atrás da qual 
se achavam as religiosas ; era, então, que "lhe expli
cava seus pensamentos sôbre cousas muito sérias, co
mo se ela fôsse gente grande". 

"Jamais, escreve Teresa, poderei dizer quanto eu o amava. 
Tudo nêle me causava admiração. Naquele tempo, eu não tinha 
mesmo a coragem de pensar que Papai pudesse morrer." 

Entretanto, quando ela caiu doente, e esteve em 
perigo de morte, a resignação e a fé de meu Pai igua
laram sua ternura. Foi êle quem mandou celebrar, 
por ela, uma novena de Missas no Santuário de Nossa 
Senhora das Vitórias, em Paris, colocando nisso sua 
última esperança ! 
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Na "oração da filha de um Santo",<33> Teresa evo
ca essa predileção p-aternal, embalsamada de perfu
mes celestes : 

Lembra-te, oh! sim! que no Belveder 
Sôbre teus joelhos sempre tu a sentavas 
Murmurando então uma suave prece 
Com teu estribilho tão doce, a embalavas! 
Um reflexo do Céu em teu rosto ela via, 
Quando teu olhar no espaço se perdia, 

E da eternidade, 
Cantavas a beleza 

Lembra-te! 

Compreende-se que Teresa, falando em meu nome, 
em sua poesia : O que eu amava, tenha dito de um Pai 
tão delicado : 

Em seus joelhos assentada 
Com Teresa, no serão, 
Lembro-me, era longamente embalada! 
De seu doce canto, ouvia 

A melodia. 
ó saudade, tu me repousas 
Lembras-me tantas cousas . . .  
As refeições da tarde, o perfume de rosas 
Os Buissonnets ale,gres, então, 

O verão. 

Com que alegria reuníamo-nos, no inverno, ao 
redor da " lenha de Natal", escolhida com cuidado 
entre as mais volumosas e mais rústicas ! O mesmo se 
dava em cada verão, quando festejávamos Papai no 
dia de São Luís ! 

Subíamos ao Belveder, enfeitado para a circuns
tância com festões e flores : Teresa recitava uma sau-

(33) Ver o texto integral dessa poesia na página 129. 
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dação em versos, composta por Paulina. Oferecíamos
-lhe um modesto presente. 

Nossas carmelitas, evidentemente, participavam 
da festa e enviavam uma comovente missiva. No dia 
24 de Agôsto de 1886, Irmã Maria do Sagrado Cora
ção escrevia : 

"Irmã Inês de Jesus que é pintora artista em miniatura e 
pintora de casa, quando preciso, escreveu na cela de Nossa 
Madre(:I.J) esta bela passagem dos salmos: (35) "O Senhor conduz 
o justo por uma via admirável. Êle lhe serviu de sombra durante 
o dia e é para êle a luz das estrêlas durante a noite". Tudo o 
que encontro de mais belo, acho que isso te convém." 

No dia 25 de agôsto de 1885, foi para Viena, na 
Áustria que a Rainhazinha remeteu seus cumprimen
tos poéticos ao " Papai-Rei". 

Com efeito, êle empreendera um longo circuito 
através da Europa para ganhar Bósforo, depois Je
rusalém, e voltar pela Itália, em companhia de um 
sacerdote da paróquia de São Tiago, Pe. Marie, como 
êle, amador de viagens. Nosso bom Pai sentira-se 
atraído pelos Lugares Santos. Chegou quase a nos 
pedir a permissão para partir. 

Nossos peregrinos deveram renunciar, em segui
da, a ida à Palestina e não puderam ver o Papa. 
Quanto a nós, por dura que nos fôsse a ausência da
quele que era verdadeiramente nossa alegria e nossa 
vida, não podíamos deixar de estimulá-lo a dar êsse 
passeio, êle que se esquecia de si, constantemente, 
por nósP6l 

(34) Alusão às sentenças escritas nas paredes do mosteiro. 
(35) Na realidade, essa passagem é do livro da Sabedoria, 

III, 19. 
(36) Ver no apêndice, suas cartas dessa época. 
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Mesmo fora, notavam sua terna bondade para co
nosco. O Sr. Cônego Lepelletier,<37> que, como já dis
se, foi o confessor de meu Pai, escrevia-nos em 1910 : 

"Gosto de relembrar-me, muitas vêzes, dos instantes passa
dos nos Buissonnets, com um Pai tão santo e suas filhas 
amadas . . .  " 

Nosso querido Paizinho gostava de dizer com uma 
pontinha de orgulho : " Com minhas filhas eu sou um 
" Bom Papai ", o que significava, terno e extrema
mente bom. 

Na intimidade, minhas irmãs e eu gostávamos de 
repetir também, em nossa velhice, que nosso Pai do 
Céu, Deus, fôra "Bom-Papai" para conosco . . .  

Para completar êste retrato moral, embora com 
risco de fazer repetições, acrescento ainda uma pas
sagem de meu dE'POimento no processo de Beatifica
ção de Teresa : 

"Meu Pai tinha um caráter de grande retidão e simplicida
de, o que fazia dêle o tipo de um Patriarca, mesmo fisicamente. 
Achavam que tinha ainda uma outra semelhança: lembro-me 
que quando me levava para o colégio, minhas Mestras da 
Abadia, costumavam dizer que êle parecia São José. Era, com 
efeito, o homem justo por excelência e, quando quero imaginar 
São José, penso imediatamente em meu Pai". 

Teresa declara, por sua vez : 

"Se um Pai da terra é de tal modo ideal e perfeito, como não 
deve ser Deus"? . . .  

O Soberano Pontífice Pio XII faz eco a esta ex
clamação, quando diz : 

(37) Cura-Deão de Sto. Estêvão de Caen, ex-Vigário da 
Catedral de São Pedro, em Lisieux. 
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"Filha de um admirável cristão, Teresa compreendeu sôbre 
os joelhos de seu Pai, os tesouros de indulgência e de compaixão 
que encerra o Coração do Senhor.(38) 

Dando-lhe, com efeito, um Pai incomparável, cuja 
bondade era-lhe a primeira imagem da Bondade do 
Pai Celeste, o Senhor dispunha-a a penetrar melhor 
do que ninguém na Paternidade divina. Daí essa pie
dade filial para com Deus, sôbre a qual está inteira
mente apoiada sua pequena Via da Infância Espi
ritual. 

Sim, confesso humildemente que meus Pais me
receram dar ao mundo a "Teresinha", cujos devotos 
peregrinos colocaram sôbre o túmulo de seus Pais, 
como prova de gratidão, êsse ex-voto gravado em 
letras de ouro : 

"Obrigado, queridos Pais cristãos, por nos terdes dado uma 
Santinha para nos proteger". 

É a Teresinha cuja causa o Santo Padre Pio X 
começou, cuja doutrina de Infância Espiritual Bento 
XV exaltou. A TERESINHA que Pio XI canonizou e 
constituiu Padroeira das Missões e que denominava : 
Uma palavra de Deus, a Filha amada do mundo in
teiro, enfim que SS. Pio XII elegeu Patrona da Fran
ça com Santa Joana d'Arc. 

Pode-se, em tôda verdade, aplicar a seus Pais a 
palavra evangélica : 

"É PELO FRUTO QUE CONHECEREIS A ÁRVORE "<311> 

(38) Mensagem por ocasião da Consagração da Basílica de 
Li�<icux, no dia 11 de julho de 1954. 

(39) Mat., VII, 20. 
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Oferta de todos os seus filhos a Deus 

Nossos piedosos Pais quiseram consagrar-se a 
Deus, mas não sendo essa a vontade divina, deseja
ram oferecer ao Senhor, ao menos um sacerdote, um 
missionário. 

Ah ! que decepção tiveram, sem dúvida, quando 
após a morte de meus dois irmãozinhos, vim ao mun
do, perfazendo assim o número de cinco filhas. 

No íntimo de seu coração, entretanto, persistiam 
em esperar a bênção de Deus sôbre seu lar desolado. 
A irmã de minha Mãe, visitandina em Mans, dizia
-lhes que : 

"O Senhor quisera para si as primícins, n fim de provar o;;ua 
fé, mas que com tôda certeza satisfarin S<'US desejos conceden
do-lhes o grand(! Santo, tão desejado". 

No entanto, depois de mim uma outra menina 
chegava na família, mas para voar quase imediata
mente, ao Céu. Enfim, em nono lugar, veio TERESA, 
a sétima menina ! 

Humanamente, fizeram tudo que puderam para 
dar a Deus um missionário. Suas esperanças pare
ciam frustradas. Entretanto, nenhuma queixa se lhes 
escapou. Viviam, antes de tudo, no abandono total a 
Deus e se entregavam completamente à Divina Pro
vidência. Esta palavra do salmista traduz o impulso 
espontâneo de seus corações : "Quero bendizer ao Se
nhor em todo tempo, seu louvor estará constantemen
te em meus lábios".<40> 

Decepcionada quanto ao Sacerdócio, minha Mãe 
aspirava a que tôdas as suas filhas abraçassem o es-

< 40) s1., xxxm, 2. 
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tado religioso. Morreu prematuramente, e foi meu 
Pai quem fêz a oferta, aceitando generosamente a 
vocação das1 cinco filhas. 

Evidentemente, nosso meio profundamente éris
tão era de natureza a favorecer um apêlo. Entretan
to, nossos Pais nunca nos influenciaram. Mamãe 
pressentia que Paulina entraria para o convento. Te
resa fala disso em sua autobiografia e atribui ao pri
meiro anúncio, ainda impreciso, da vocação de Pauli
na, a origem de seu atrativo pela vida religiosa. 

Nos Buissonnets, nenhuma de nós pensava no 
Carmelo. Ao contrário, o mosteiro da rua Livarot 
causava-nos mêdo com suas grades e as urnas fune
rárias que ornavam, então, a porta de entrada. 

Meu Pai esperava que sua segunda filha fôsse 
para a Visitação de Mans, onde nossa tia vivera e 
morrera santamente. Mas, no dia 16 de fevereiro de 
1882, após uma graça de luz recebida na igreja São 
Tiago, Paulina anunciou-lhe seu desejo de entrar 
para o Carmelo. Êle não fêz nenhuma oposição, per
guntou somente se sua saúde se acomodaria a uma 
regra tão austera. Encontrando-a à tarde, êle lhe 
disse : 

"Para a tua felicidade, te permiti entrar para o Carmelo, 
mas não penses que seja sem sacrifício de minha parte, pois 
te amo muito." 

Êle mesmo a acompanhou ao mosteiro, no dia 2 
de outubro seguinte. Conduziu-a ao altar para a To
mada de Hábito, no dia 6 de abril de 1883, pois na
quela época, como mais tarde para Teresa, saía-se da 
clausura vestida de noiva. 

Dando-lhe um último beijo, suspirou com angús
tia : " Será que não te verei mais ?" 
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No dia 8 de maio de 1884, na tarde da Profissão 
de Irmã Inês de Jesus - que, segundo as Constitui
ções, se fizera na presença das religiosas somente -
êle lhe trouxeTa a Teresinha que, naquele mesmo dia, 
fizera a Primeira Comunhão, na Capela das Bene
ditinas. 

No dia 16 de j ulho do mesmo ano, assistiu no 
presbitério, j unto à grade do côro, à Tomada de Véu 
de sua querida Paulina. Em tôdas essas circunstân
cias mostrou-se muito corajoso e sua fé digna de ad
miração. 

Desejando Maria reunir-�;e u Irmã Inês de Jesus 
no Carmelo, meu Pai quis que ela fizesse pela última 
vez uma peregrinação ao túmulo de nossa Mãe que
rida e levou-nos, as quatro, a Alençon, em outubro 
de 1886. Lá, numa visita às Clarissas, Leônia confiou 
bruscamente à Madre Abadessa seu desejo de ser ad
mitida em sua comunidade e mesmo de aí ficar ime
diatamente. 

Nosso querido Paizinho estava muito embaraça
do ao ter que nos anunciar o sucedido. Maria mos
trou-se descontente. Teresa e eu estávamos aflitas. 
Êle, tão paciente quanto sobrenatural, desculpou do 
melhor modo possível nossa irmã, pois era a caridade 
personificada. 

Revimos Leônia atrás das grades com o vestido 
de postulante. Pensávamos que isso não duraria. De 
fato, teve que sair por falta de saúde, algumas sema
nas mais tarde, no dia 12 de Dezembro. Nosso Pai 
não lhe fêz censura alguma. Ao contrário, consolou-a 
e animou-a com muita delicadeza. 
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Quanto à nossa querida irmã mais velha, é pre
ciso confessar que Papai tinha um fraco por ela, o 
que aliás não era em detrimento das outras. �le a 
chamava : sua grande, sua primeira. Era ela a dona 
de casa e não tinha manifestado atrativo pela vida 
religiosa. Sendo muito independente, mostrava-se an
tes refratária. Entretanto, abriu sua alma ao Rvdo. 
Padre Pichon, e nosso Pai mesmo levou-a a Fougeres 
( Ille-et-Vilaine ) ,  a fim de seguir um retiro pregado 
pelo santo j esuíta. 

Maria contou como acabou por decidir-se pelo 
Carmelo. Ao participar sua decisão a nosso querido 
Pai, êste deu um suspiro, pois não esperava, e disse : 
" Ah !  . . . Ah ! . . . mas sem ti . . .  " Dominando sua 
emoção, abraçou-a e retomou : "Pensei que nunca m(� 
deixarias." 

No fundo, êle se ufanava de sua vocação. 
Numa carta que me escreveu do Carmclo, no dia 

23 de julho de 1891, Maria, então Irmã Maria do Sa
grado Coração, relembrava-me urna palavra espiri
tuosa de Papai, quando uma de suas filhas entrega
va-se a Deus : 

"Compreendo a linguagem de nosso querido Paizinho que 
nos dizia, com simplicidade: "Mais uma que saiu debaixo da 
charrete"! Oh! sim, mais uma que não será esmagada pelos 
cuidados da vida! Mais uma que levantará o vôo para as alturas. 
Mais uma que seguirá o Cordeiro por tôda parte onde Êle fôr". 

Foi na festa de Santa Teresa, 15 de outubro de 
1886, que meu Pai levou Maria ao Carmelo. No ano 
seguinte, na festa de São José, assistiu à sua Toma
da de Hábito, durante a qual o Padre Pichon pronun
ciou um belíssimo sermão sôbre a vida religiosa. 

Por ocasião dessas cerimônias, Papai oferecia aos 
sacerdotes um almôço, do qual participava também, 
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em casa do Superior do Carmelo, o Sr. Pároco de São 
Tiago. Desta vez o Rev. Pe. Godefroy-Madelaine, 
achava-se entre os convivas. Era êle que devia corri
gir o manuscrito de Teresa e ser chamado "o padri
nho da História de uma Alma". Declarou que meu 
Pai estava a seu lado, na mesa, e lhe dissera : 

"Sou muito feliz. Eis já duas de minhas filhas, cuja salva
ção está segura. Tenho ainda uma que não conta catorze anos 
e anseia por segui-las". 

Pode-se dizer que vivia com suas Carmelitas como 
vivia conosco. Cumulava-as de benefícios e suas fi
lhas agradeciam-lhe em nome de tôda a Comunidade. 
Noto, por exemplo, numa carta de Irmã Maria do 
Sagrado Coração, em 1887, a passagem seguinte : 

"Esta tarde era eu quem fazia a leitura no Refeitório. Lendo 
o Evangelho de amanhã, que diz que Nosso Senhor aparece aos 
apóstolos, comendo com êles, peixe assado, Nossa Madre(41) in
terrompeu minha leitura para dizer a tôdas que amanhã o peixe 
frito será fornecido por ti. Assim, meu Paizinho querido, amanhã 
farás por nós o que Jesus fêz outrora por seus queridos 
Apóstolos. :ll:le era tão bom para com êles! .  . . E tu o és também 
para conosco! Amava muito a São Pedro, o pescador. Certo dia, 
proporcionou-lhe uma pesca tão abundante que as rêdes quase 
se rompiam. 

"Mas São Pedro não é o único privilegiado. Conheço um 
outro velho pescador, cuja rêde está prestes a se romper. E 
Jesus ama tanto seu velho pescador que lhe pede em troca, 
todo o tesouro de sua barca: suas filhas para t!:le! . . .  

"Ah! :ll:le não pode honrá-lo mais. Não pode dizer melhor 
quanto o ama. 

"Também, o velho pescador compreende a linguagem de 
seu Mestre! Como êle se assemelha a São Pedro! Como corre 
para a praia! E exclama como São João: " 'É o Senhor! E como 
o Senhor o abençoa e o cumulará de glória, no Céu!" 

(41) Madre Maria de Gonzaga. 
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A vocação de Teresa foi para Papai uma oferta 
de escol. Ela me confiara seu desejo de entrar para 
o Carmelo aos quinze anos. Mas, como falar disso a 
seu Rei querido ? Seria fazer-lhe sacrificar o último 
pedaço de seu pobre coração. Justamente êle caíra 
doente no dia 1.0 de maio. Embora se tivesse resta
belecido, e·stava ainda pálido e trôpego. 

Leônia pedira-lhe para fazer uma nova tentativa 
na Visitação de Caen e êle consentira logo. 

Certamente, pressentia o desejo secreto de sua 
Rainha. A palavra acima citada, dita ao Pe. Gode
froy-Madelaine, dá-o a entender. É o que se deduz 
também da narração do manuscrito de Teresa. No 
domingo 29 de maio de 1887, antes que ela lhe falas
se, êle a aperta contra o coração, adivinhando, por 
sua emoção, o que vai dizer. Anima-a e, terminada a 
confidência, êle lhe diz sim de todo coração. 

"Papai, nota Teresa, parecia gozar da alegria tranqüila que 
traz o sacrifício consumado. Falou-me como um santo. Gosta
ria de lembrar-me de suas palavras para escrevê-las aqui, mRs 
conservei apenas uma lembrança embalsamada demais pa\·a 
que se possa traduzir." 

Nossa irmãzinha devia encontrar mais dificulda
dm� para obter - em outubro somente - o consen
ti rm•nto de nosso tio Guérin. Era preferível que meu 
Pai a deixasse tratar disso diretamente com êle. 

Por outro lado, acompanhou-a a casa do Sr. Pe. 
Delatroette, pároco de São Tiago e Superior do Car
melo. Foram recebidos friamente. J!:sse digno sacer
dote fôra fortemente censurado, porque uma de suas 
filhas espirituais, de uma família notável da cidade, 
queria entrar em nosso Mosteiro. tle não queria dar 
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motivos a novos ataques por causa de uma criança 
de quinze anos. 

Papai crendo, então, que o Sr. Bispo participaria 
da peregrinação diocesnna a Roma, na qual tomaría
mos parte, animou Teresa, prometendo-lhe apresen
tá-la a Sua Excelência durante a viagem. Todavia, 
aconselhado por IrmA Inês de Jesus, aceitou levá-la, 
antes, a Bayeux, a casa de D. Hugonin. Foram no dia 
31 de outubro de 1887. 

Sua Pérola fina, podia, com razão, escrever-lhe a 
êsse respeito : 

"Todo o Carmelo reza pelo Pai de nouo llrio, essa árvore 
fecunda que só sabe produzir Virge1111 . . .  

"Se soubesse como meu coração se enternece, pensando em 
tudo que desejas fazer por tua Rainha, em tudo que fizeste 
por nós! Ah! não temas, a ingratidão não habita no Carmelo. 
Saberemos lembrar-nos de teus benefícios e Deus os conta. 
Que coroa tle te reserva! . .. 

Durante a entrevista com Sua Excelência, nosso 
generoso Pai tomou o partido de sua filha, causando 
grande edificação ao Sr. Bispo e a seu Vigário Geral, 
Mons. Révérony. O resultado, porém, foi negativo. 

No dia 4 de novembro seguinte, deixávamos os 
Buissonnets para nos encontrar, em Paris com os pe
regrinos de Roma, que deviam partir no dia 7. 

Sempre desejoso de nos ser agradável, Papai que
ria antes fazer-nos visitar a capital. Estava cheio de 
alegria e entusiasmo. Não vou relatar aqui esta lon
ga e esplêndida viagem que a História de uma Alma 
tornou conhecida. Ela fôra decidida muito antes da 
decepção de Bayeux e ao contrário do que pensam 
alguns, seu fim não era absolutamente proporcionar 
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a Teresa a ocasião de solicitar do Papa a autorização 
que lhe recusaram os Superiores. Ela pensara nisso 
antes de sua partida, mas tendo sido dissuadida pelo 
Carmelo, renunciou docilmente. Filha da obediência ,  
foi ainda por uma nova ordem, da qual sua " Mãez;i
nha" se fizera intérprete que, ao chegarmos a Roma, 
tentou sua corajosa emprêsa, com a autorização de 
nosso Pai. 

A audiência pontifícia teve lugar no domingo, 20 
de novembro, após a Missa de Leão XIII, a que assis
timos, na sala do Consistório. Fora : chuva, raios, tro
vões desencadeavam-se ! 

Em sua narração Teresa enganou-He qunnto s\ or
dem do desfile dos peregrinos. Parn cnda uma daA 
dioceses de CoutanceR, Baycux e Nnntcs : forRm aM 
mulheres que passaram primeiro diante do Soberano 
Pontífice, de sorte que Papai veio depois de nós. Cito 
aqui, em grande parte, a carta que escrevi no mesmo 
dia a Maria : 

"Ao chegar nossa vez de estarmos aos pés do Santo Padre, 
Teresa ajoelhou-se, mas por infelicidade, Monsenhor Révérony 
achava-se com os peregrinos de Bayeux e era êle que os 
apresentava ao Soberano PontífiC'e. Quando Teresa fêz seu 
pedido, com os olhos rasos de lágrimas, o Santo Padre abaixou
-se e lhe disse: "Eu não compreendo bem". Sabes, êle é tão 
idoso que a gente chora só de olhá-lo. É pálido como um cadá
ver, mal pode se suster e falar, tem o ar alquebrado pela idade, 
mas que bela fisionomia! É verdadeiramente um Santo-Padre! 

"Mas, voltando ao pedido de Teresa, Monsenhor Révérony 
respondeu imediatamente com um tom de ironia: "É uma crian
ça que pede para entrar no Cannelo aos quinze anos. mas seu 
caso está sendo examinado pelos Superiores". Então o Santo 
Padre respondeu, após instâncias reiteradas de Teresa: "Minha 
querida filha, se Nosso Senhor quiser, entrareis; deixai agir os 
Superiores". Isso durou apenas dois minutos. Depois, foi minha 
vez. Estava com os olhos rasos de lágrimas, mas acreditas que 
que tive a audácia de dizer: "Santíssimo Padre, uma bênçiiQ 
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para o Carmelo".(42) Então êle me abençoou, dizendo: "Oh! 
êle já está abençoado!" 

O Manuscrito de nossa Santa acrescenta êste de
talhe : 

"O Soberano Pontüice, em sinal de particular benevolência, 
colocou a mão sôbre a cabeça venerável de nosso Rei querido, 
parecendo assim marcá-lo com um sêlo misterioso em nome 
d'Aquêle de Quem é o verdadeiro representante." 

Papai esforçou-se não somente por amenizar a 
dor de Teresa, mas procurou 

·
ativamente secundar 

uma vez mais suas iniciativas. Visitou um religioso 
francês, o Rvdo. Irmão Simeão, das Escolas Cristãs, 
fundador e Diretor do Colégio São José. Prefiro citar 
a passagem de minha carta do dia 23 de novembro, 
em que narrava esta entrevista a nossas Carmelitas : 

"Alegrai-vos! Quando tudo parecia perdido, tudo foi 
ganho . . . Papai foi visitar o Superior dos Irmãos, cumprimen
tá-lo e agradecer-lhe a recepção que fizera a êle e ao Revmo. 
Pe. Marie, há dois anos. O Irmão ficou encantado. Papai falou
-lhe de coração aberto, contou-lhe a audiência que tivemos no 
domingo, os desejos de Teresa, seu pedido, tôdas as peripécias 
e os desgostos que tivera. 

"rue soube também que Maria, a filha mais velha de Papai, 
estava no Carmelo. Nunca vira cousa igual e estava entusias
mado com nossa família . . .  Anotava tudo que Papai dizia de 
Teresa e propôs falar dela a Monsenhor Révérony. Mas, escutai 
o fim: Papai levantava-se para sair. Quem vê entrar? Mons. 
Révérony! . . .  Imaginai sua surprêsa e a do Irmão. 

'"Monsenhor Révérony foi muito amável com Papai. Parecia 
arrepender-se . . .  Papai perguntou-lhe se ouvira falar da res
posta do Sr. Bispo, e acrescentou: "Lembrai-vos que me pro
metestes ajudar". Que bom Pai! Depois êle lhe contou os des-

(42) Minha emoção fêz-me omitir o principal: a palavra 
Lisieux, pois era para êste querido Mosteiro que eu queria 
trazer uma bênção especial. 
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gostos de Teresa, sobretudo, na audiência, quando êle repllcmra 
que o caso estava sendo examinado pdos Superiores, etc . . Creio 
que Monsenhor Révérony ficou tocad� e come�ra a crer que a 
vocação de Teresa é extraordinária. tle rnesmo disse: "Pois 
bem! eu assistirei à Cerimônia,(-13) c�nvido-me a mim mesmo". 
Papai lhe disse que ficaria muito contente com sua presença 
e trocaram entre si tôda sorte de amabilidades." 

Não me alargarei sôbre a viagem de volta. Con
tarei somente êste incidente, do dia 29 de novembro, 
terça-feira, em Cannes, tal como escrevi imediata
mente ao Carmelo : 

"Hoje de manhã, indo para a estação, encontramo-nos no 
ônibus com Monsenhor Révérony. Papai estava perto dêle C' 
lhe disse baixinho: "E se dissésseis alguma cousa a Teresa'? "  
Monsenhor Révérony respondeu por um sorriso. Papai retomou: 
"Sabeis que ela pensa sempre em seu Menino Jesus de Natal. . .  " 
Mesmo sorriso por resposta. Sem nada saber, subimos, então no 
ônibus. Teresa e C'U tínhamos chegado depois de Papai. 

"Por uma permissão de Nosso Senhor, Teresa achou-se 
junto de Monsenhor Révérony. Estava bem pe1·to, pois éramos 
dezesseis no carro, oito de cada lado, apertados como sardinh::�s 
na lata. Monsenhor Révérony inclinou-se para Teresa e lhe disse: 
"Então, onde iremos quando chegarmos a Lisieux?" Teresa 
sorriu como que procurando uma resposta. Monsenhor Révérony 
fêz-lhe novamente a mesma pergunta. Teresa disse então: "Irei 
ver minhas Irmãs no Carmelo". Êle retomou: "Faremos o q11e 
pudermos, não é? - "Oh! sim!", disse Teresa. Replicou Mons. 
Révérony: "Prometo-vos fazer tudo o que puder". Teresa res
pondeu-lhe, então, esta palavra que lhe saía do coração: "Oh! 
obrigada!" 

"Eis tôda a cena. Eu vo-la escrevo imediatamente tal qual 
se passou." 

De volta a Lisieux, Teresa esperava ansiosamente 
a autorização do Bispo. Seguindo o conselho de Pau-

(43) Cerimônia da Tomada de Hábito. 



70 O PAI DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS 

lina, escreveu, no dia 16 de dezembro, a D. Hugonin, 
relembrando-lhe, assim como a Mons. Révérony, 
apoiando-se em sua promessa de aj udá-la. 

Nosso bom Pai sustentava-a com tôda a sua afei
ção. Ia com ela ao correio ver se chegara alguma res
posta. Para distraí-la propôs-lhe uma nova viagem a 
Jerusalém, mas esta peregrinação retardaria sua en
trada e ela não queria senão o Carmelo. 

Foi no dia 1.0 de janeiro de 1888 que Madre Ma
ria de Gonzaga comunicou-lhe a licença do Sr. Bispo, 
mas também que, como sugerira Irmã Inês de Jesus, 
sua entrada seria adiada para depois da Páscoa, de
vido a Quaresma e sem dúvida por causa do Rvdo. 
Pe. Delatroette. 

Durante essas semanas de espera, meu Pai mos
trou-se de uma extrema delicadeza para com Teresa. 
Não sabia o que fazer para agradar-lhe. 

Ela narrou, com emoção, a noite de despedida nos 
Buissonnets, no domingo de Quasímodo, 8 de abril 
de 1888. "Papai não dizia quase nada, mas seu olhar 
fixava-se em mim, com amor." No dia seguinte, ela 
saiu, pela última vez, de braço com seu Rei querido. 
Após a Missa, êle a levou à porta da clausura e, cho
rando, ajoelhou-se para abençoá-la. 

" Era um espetáculo que devia fazer sorrir os 
Anjos, escreve nossa Santa, o daquele ancião apre
sentando ao Senhor s u a  filha, ainda na primavera 
da vida".  

De volta a casa, foi de uma coragem admirável. 
Escrevi, imediatamente, ao Carmelo e Irmã Maria do 
Sagrado Coração respondeu, logo, por esta carta : 

"Meu incomparável Pai, 
"O que Celina nos conta é digno de ti. Ah! que Pai nós 

temos! Também não me admiro de que Nosso Senhor peça 
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iôdas as filhas a êsse P ai  incomparável. :ll:le é por clemais cal"O 
a Se'll Coração para que não seja alvo, êle e os seus, de um 
amor todo particular. 

"Como nossa boa Mãe deve sorrir-te lá do alto, e se alegra r 
vendo que diriges tão bem sua barca querida para o Céu. Oh! 
o melhor dos Pais, quão responsáveis seremos se não nos tor
narmos santas, se não seguirmos as pegadas de tua generosi
dade . . .  Ah! Jesus há de retribuir-te, ao cêntuplo, o Lírio ape
nas entreaberto, o Lírio cheio de frescor e de pureza que Lhe 
ofereces hoje". 

De fato, o sacrifício era rude para nosso Pai 
bem-amado ! Um de seus amigos dizia-lhe : " Abraão 
não vos superou. Teríeis feito como êle, se Deus vos 
tivesse pedido que sacrificásseis vossa Rainhazinha '' 
tle retomou, logo : " Sim, mas confesso que teria le
vantado bem lentamente a espada, esperando o anjo 
e o carneiro." 

O Sr. Guérin, nosso tio e tutor, manifestou sua 
entusiasta admiração pelo heróico Patriarca, que, to-
davia, estava ainda no terceiro holocausto. No dia da 
entrada de Irmã Maria do Sagrado Coração para o 
Carmelo, 15 de outubro de 1886, êle escrevia a esta : 

"Certo dia, Deus mostrou-me uma velha árvore, com cinco 
belos frutos, esperando a maturação e ordenou-me que a trans
plantasse para meu jardim. Obedeci. Os frutos foram amadu
recendo sucessivamente. O Menino Jesus, como outrora na fuga 
para o Egito, passou três vêzes e fêz um sinal. A velha árvore 
curvou-se amorosamente, e cada vez deixou cair um dos frutos 
maduros na mão do Menino Deus . . .  Que admirável espetáculo 
o dêste novo Abraão! Que simplicidade! Que fé! Somos pigmeus 
ao lado dêste homem". 

Tôdas as ofertas de Papai iam fazendo-se, aos 
poucos, e Nosso Senhor permitiu que nenhuma esca
passe a seu mérito. 
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Estando eu bem decidida a deixá-lo crer que fica
ria sempre ao lado dêle, um acontecimento imprevis
to levou-me a anunciar-lhe minha vocação para o 
Carmelo. No dia 15 de j unho, recebi graças de luz e 
de fôrça que me fizeram apreciá-la ainda mais, sem 
todavia, incitarem-me a revelá-la a Papai. No dia 
seguinte, 16, levei-lhe ao Belveder uma tela da Vir
gem das Dores e de Santa Madalena que acabara de 
pintar. tle ficou tão contente que me propôs, ime
diatamente, fazer um curso de pintura numa Acade
mia de Paris. Achei que devia recusar, alegando, 
como razão, meus projetos de ser carmelita. Assim, 
desvendei-lhe meu segrêdo. 

Seis anos mais tarde, no sermão da cerimônia de 
minha Tomada de Hábito, o oradorC44> relembrou-me, 
com emoção, êsse episódio : 

"Sabíeis, sem a menor dúvida, que o Pai venerado a 
quem íeis fazer vossas piedosas confidências era digno de rece
bê-las, pela singular elevação de seus sentimentos, pela fôrça 
e vigor de sua fé. 

"Com efeito, apenas acabastes de Lhe falar essa linguagem 
que de maneira alguma êle esperava, tomou-vos em seus braços 
e apertando-vos contra seu coração, exclamou: "Quem sou �u 
para que Deus me cumule de tanta honra? Sou verdadeiramente 
um P<�i por demais feliz"! E convidou-vos a ir imediatamente 
prostrar-vos com êle diante do Tabernáculo: "Vamos juntos 
agradecer a Nosso Senhor, po1· Lê1das as �l'iH;as de escol que 
Êle couccdeu à nossu família." 

"Que ução de graças! O Cornçiu1 �nl(rndn dt' Jesus deve ter 
exultado de alegria, os Anjos du Snnlulu·lo flcnram extasiados 
de admiração à vista dêsse Pai, ui.IHolulnnlt'nlt• esquecido de si 
mesmo, oferecendo, com uma perfdln Jo(t•nt•rosidade, o que lhe 
restava de mais predoso no mundo; cll-s.�c Pai, cuja fé relem
brava, por sua espontaneidade e fortaleza, a fé dos antigos 

(44) O Rvdo. Padre Ducellier. 
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Patriarcas. Era assim que esta alma esclarecida compreendia 
a grande questão da vocação." 

Esta exaltação dos méritos de nosso Pai não traía 
a verdade, pois na mesma tarde de minha confidên-
cia, êle participava sua felicidade ao Carmelo, no bi
lhete seguinte : 

"Quero dizer-vos, minhas queridas filhas, que sinto neces
sidade de agradecer e vos fazer agradecer a Deus, pois vejo que 
nossa família, embora muito hwnilde, tem a honra de ser con
tada no número das privilegiadas de nosso adorável Criador." 

A êsses acentos paternais é preciso unir os que 
jorravam do coração de nossa Mãe e aos quais se po
deriam aplicar os mesmos louvores. Eis porque evo
co, aqui, o elogio que Teresa fêz de nossos Pais : 

"Nosso Senhor deu-me um Pai e uma Mãe mais dignos •lo 
Céu do que da terra".(45) 

Palavra confirmada pelo Rvdo. Pe. Pichon que, 
vendo-nos tôdas de Deus, repetia-nos insistentemen
te : "Minhas filhas, tudo o que sois, deveis a vossos 
Pais". 

No entanto, desejaram mais ainda do que filhas 
religiosas. Eis porque Teresa escreve : 

"Contaram-me que antes de meu nascimento, meus Pais 
esperavam que seu desejo (de ter um filho missionário) iria 
enfim realizar-se. Se tivessem podido rasgar o véu do futuro, 
teriam visto que era com efeito por mim que êste desejo seria 
satisfeito".(46) 

Alusão ao missionário que lhe fôra dado, então, 
por irmão espiritual. Nós, porém, devemos interpre
tar essa palavra num outro sentido muito mais am-

(45) Carta ao Sr. Padre Belliere, 26 de julho de 1897. 
(46) Idem. 
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plo ! Ela tinha razão, quando dizia a Papai o que êle 
mesmo gostava de repetir : "Nosso Senhor não se 
deixa vencer em generosidade,.. 

Em Teresa, PATRONA DAS MISSÕES, nossos Pais 
tiveram um missionário, e se não deram à Igreja o 
"Grande Santo " que desejaram, deram-lhe, segundo 
o testemunho de S. Pio X :  "A MAIOR SANTA DOS TEM
POS MODERNOS . "  

SEUS SONHOS FORAM REALMENTE ULTRAPASSADOS ! 
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Deus provou-o e o achou 
digno de Si. PurificO'U-o como 
o O'Uro no cadinho e aceitO'U-o 
como um perfeito holoca'Wito. 
(SAB. III, 5-6) . 

A oferta de sua Rainhaúnha parecia ser para 
Papai o sacrifício supremo. Entretanto, não era se
não o princípio. Teresa nota-o, quando escrevia a 
uma de nós, em maio de 1889 : 

"Antes de minha entrada para o Cannelo, nosso incompa
rável Pai dizia, entregando-me a Deus: "Desejaria ter alguma 
cousa de melhor para oferecer a Nosso Senhor". Jesus ouviu 
sua oração . . . essa causa melhor era êle mesmo." 

Irmã Maria do Sagrado Coração, afirma, por sua 
vez : 

"Pensando em Papai, perguntava-me freqüentemente: Como 
terminará sua bela vida? Tinha o secreto pressentimento de 
que seria no sofrimento, embora estivesse longe de imaginar 
qual seria êste sofrimento. Quando êle chegou, porém, compre
endi, certo dia, durante a Missa, tão claramente o seu valor 
que não teria querido trocá-lo por todos os tesouros da terra. 
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"Naquele tempo, a história de Jó voltava-me sempre à 
memória. Parecia-me que era a sua como a nossa história, 
que Satanás, apresentando-se ainda diante do Senhor, lhe disse
ra: "Não é de se admirar que vosso servo vos louve, vós o 
cumulais de bens! Feri-o em sua própria pessoa e vereis como 
êle amaldiçoará vosso nome". Mas o nome do Senhor não foi 
amaldiçoado. Ao contrário, foi sempre bendito, no meio das 
provações mais cruciantes." 

Ao iniciar esta narração é oportuno relembrar a 
visão que teve Teresa em sua infância. 

Ela contempla, no futuro, nosso Pai, em sua gran
de provação, oprimido pela adversidade, como o Santo 
Rei Davi, "que passa a torrente do Cedron, e sobe a 
Colina das Oliveiras, chorando e com a CABEÇA VE
LADA".C1 )  

Eis como Madre Inês de J esw:�, testemunha de 
sua emoção, declarou no ProccHHO Apostólico : 

"Ela contava cêrca de sete anos. Meu Pai estava em Alenço!l 
havia vários dias. Minha irmã Maria e eu estávamos numa das 
rnansardas, cujas janelas dão para o jardim, atrás da casa dos 
Buissonnets. Teresinha olhava alegremente o jardim, da janela 
do quarto vizinho. Era verão, o sol brilhava. Deveria ser duas 
ou três horas da tarde. De repente, ouvimos nossa irmãzinha 
chamar com urna voz angustiosa: "Papai Papai!" Maria, tornada 
de mêdo, disse-lhe: "Porque chamas assim Papai? Não sabes 
que êle está em Alençon?" 

"Ela nos contou então que vira na álea, no fundo do 
jardim, um homem vestido absolutamente como Papai, tendo 
o mesmo porte e o mesmo andar, mas que estava com a cabeça 
coberta e caminhava curvado como wn velho. Acrescentou que 
ês:e homem desaparecera atrás de um grupo de árvores, não 
distante dali. Descemos logo ao jardim, mas não tendo encon-

(1) 11 Sam. XV, 23-30. 
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trado o misterioso personagem, tentamos em vão persu11.dir 
Teresa de que ela nada vira. 

"Mais tarde, no Carmelo, alguns anos(!!) após a morte de 
nosso Pai, Irmã Maria do Sagrado Coração e Irmã Teresa diJ 
Menino Jesus, estando juntas num dia de licença, relembrar-ar!\ 
erta visão e compreenderam de repente o que ela significava. 
Irmã Teresa do Menino Jesus fala disto em sua vida." 

Transcrevo aqui as palavras da Santa em seu 
Manuscrito : 

"Era bem Papai que vi caminhando, alquebrado pela idade; 
era êle, trazendo sôbre seu rosto venerável, sua cabeça enca
necida, o sinal glorioso de sua provação. Como a Face adorável 
de Jesus foi velada durante sua Paixão, devia também ser 
velada a face de seu fiel servo, nos dias de suas dores, a fim 
de poder brilhar na celeste Pátria, junto de seu Senhor, o 
Verbo eterno. 

"Foi do seio da glória que nosso Pai querido, obteve-nos 
a doce consolação de compreender que, dez anos antes de nossa 
provação, Deus já no-la mostrava, como um Pai faz entrever 
a seus filhos o futuro glorioso que lhes prepara, e se compraz 
em considerar, de antemão, as riquezas sem par que devem 
ser sua partilha!" 

Os princípios da doença 

Para resumir as diversas fases da doença de meu 
Pai, utilizei, além de minhas lembranças, que tenho 
muito claras, as notas de meu caderno íntimo que, 
semelhante às estações da Via-Sacra, apresentam
-nas dia por dia. 

(2) Há aqui um "pequeno engano. Na verdade, esta con
versa teve lugar alguns meses após a morte de meu Pai. 
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Durante tôda a sua existência, meu Pai mostrou
-se sempre de um temperamento resistente e robusto. 
Somente pelo ano de 1876 é que um incidente o for
çara a recorrer ao médico. Certo dia, na pesca, perto 
de Alençon, foi picado na cabeça, atrás da orelha es
querda, por uma môsca venenosa. No princípio era 
apenas um p-ontinho prêto que quase não o fazia so
frer. Mais tarde, o mal progrediu e se tornou inquie
tador. Consultaram-se vários médicos em Lisieux e 
em outros lugares. Os tratamentos diversos e reitera
dos a que foi submetido foram extremamente doloro
sos, sobretudo os últimos, em 1888. Meu pobre Pai
zinho sofria então um verdadeiro martírio. tle, tão 
corajoso, não podia mais trabalhar e percorria o jar
dim a grandes passos. Dizia a Leônia e a mim, com 
uma voz dilacerante : " ó  minhas filhas, rezai por 
mim ! "  

Era um tumor epitelial. Êle se desenvolvera do 
tamanho da palma da mão. Esta infecção local de
veria resolver-se lentamente e nos últimos meses de 
sua vida. A família estava persuadida de que os 
acidentes cerebrais de que vou falar, não eram alheios 
a êsses sofrimentos intoleráveis, cujo ponto culmi
nante, unido ao aumento de uréia, coincidia com um 
l'nfraquecimento notável de sua saúde. 

Os sintomas dessa debilitação mani festaram-se no 
ano precedente em que Papai ia ati ng-ir seus sessen
ta e quatro anos. No dia 1 .0 dl� maio, à hora do 
despertar, teve um ataque de paralisia que tomou 
todo o lado esquerdo. Com sua energia habitual 
quis, mesmo assim, ir conosco à Missa das sete ho
ras, como fazia todos os dias, para comungar no 
início do mês de Maio. A língua estava embaraçada 
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e êle arrastava penosamenie a perna. Disse-nos, a 
Leônia, a Teresa e a mim : 

"Minhas pobres filhas, somos tão frágeis quanto as flores 
das árvores, na primavera: à tarde temos um aspecto magnífico 
e, pela manhã, uma hora de geada basta para nos murchar e 
abater." 

A par do ocorrido, nosso tio Guérin, exigiu que 
Papai se deitasse e aplicou-lhe doze sangrias. 

Excetuando algumas falhas de memória, Papai 
restabeleceu-se suficientemente para receber as con
fidências de Teresa sôbre sua vocação e acompanhá
-la em tôdas as suas iniciativas. 

�le sofreu ainda dois ataques de paralisia duran
te o ano, até maio de 1888. Durante êste mês, em sua 
antiga igreja paroquial, reunindo tôdas as suas re
cordações, teve urna inspiração que êle mesmo con
tou às suas Carrnelitas, numa entrevista no locu
tório : 

"Minhas filhas, volto de Alcnçon, onde recebi, na igreja 
Notre-Dame grandes graças, consolações tais que fiz esta oração: 
"Meu Deus, é demais! Sim, sou muito feliz, não é possível ir 
assim para o Céu, quero sofrer alguma cousa por vós! e 
ofereci-me . . . " 

"A palavra vítima expirou em seus lábios, escreve Teresa, 
êle não ousou pronunciá-la diante de nós, mas tínhamos com
preendido!" 

Esta oferta de si mesmo não era a suprema reali
zação de suas aspirações de j overn, quando retivera 
e copiara esta passagem de uma oração de Fenelon ? 

"Senhor, quando considero vosso jugo, êle me parece por 
demais doce. É êle, pois, a cruz que devo levar, seguindo-vos 
todos os dias de minha vida? Não tendes um cálice mais amargo 
de vossa Paixão para me fazer beber até às fezes?". 



OS BUISSONNETS 

casa situada em Liisieux 



NO JARDIM DO CARM ELO EM 1 9 1 5  

De joelhos, junto da Madre Inês de Jesus : Irmã Francisca Teresa 
( Leônia) ,  em Lis<eux para assistir ao Processo de Beatificação. Atrás, 

de pé: Irmã Genoveva da Santa Face e Irmã Maria do Sagrado 
Cora.ç_ão. 
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" Êle não tem nada e voltará amanhã. Foi Nosso Se
nhor quem mo disse". Os fatos justificaram esta afir
mação. 

Foi durante um alarme �emelhante, em que meu 
Pai partira inopinadamente para o Havre que se in
cendiou inteiramente uma ca�a vizinha aos Buisson
net:;; .'-'> Leônia estava sozinha em casa com a empre
gada. A Sra. Guérin escreveu a êste propósito às suas 
sobrinhas carmelitas : 

"Acalmai, por favor, vossa grande dor. Vêde o incêndio 
desta manhã e como vossa irmã foi protegida. Se o fogo tivesse 
sido ateado à noite não sei o que teria acontecido. Não posso dei
xar de crer que Nosso Senhor nunca permitirá uma desgraça 
muito grande. Deixará, talvez, as cousas irem bem longe para 
provar vossa confiança, mas deterá tudo a tempo. Até logo, mi
nhas queridas, nós vos abraçamos do fundo do coração". 

Prosseguia-se a situação com alternativas de me
lhora e piora. Ainda que deformados, os pensamentos 
de meu Pai conservavam-se todos orientados para o 
serviço de Deus, que fôra o centro de tôda a sua vida. 
Sua virtude adquirida revelava-se por obras. Assim, 
interessava-se vivamente pelos pecadores, particular
mente por um primo por parte do Sr. Guérin, então 
gravemente doente. Recomendava ao Carmelo êsse 
"peixão", como dizia. Paulina respondeu-lhe no dia 
1.0 de julho, uma palavra que revela o seu desejo de 

(3) Pouco depois, Papai comprou o terreno da propriedade 
incendiada. D. Lemonnier, Bispo de Bayeux aconselhou que 
esta faixa estreita fôsse anexada ao jardim da fachada dos 
Buissonnets. A casa em questão achava-se onde está atualmente 
a escada exterior e a imagem de nossa Santa embutida na 
parede. Quanto ao jardim do fundo, foi sempre como se vê 
hoje, quanto à forma e superfície. 
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impedir-lhe que fizesse penitência e se inquietasse a 
êsse respeito : 

"Fica tranqüilo, meu Paizinho bem-amado, de tua parte Já 
fizeste tudo; cabe-nos, agora, continuar. Aliás, é nossa vocação." 

A conversão foi obtida, radical e tocante. 
Sua caridade crescia sempre na provação. Eu ti

nha desejado possuir o crucifixo de cobre que estava 
em seu quarto, ignorando que lhe fôra dado por Ma
ria, antes de sua entrada para o claustro. Hesitou em 
dar-mo. Todavia, num dia de setembro, durante a 
Missa, tendo re·lido uma oração do General de Sonis 
que eu lhe passara, disse-me baixinho : "Eu te dou 
o meu Cristo". 

Contando êste episódio numa carta a Madre Ma
ria de Gonzaga, acrescentei certos fatos que prova
vam quanto Papai era estimado na cidade : 

"Na rua tôda gente cumprimenta Papai e chamam-no de 
"Santo PatriarC'a". 

"Esta tarde, Leônia e eu estávamos na sacristia, para nos 
inscrever numa obra, quando o Sr. Pároco de São Pedro(4l, 
disse-nos: 

"Vossas irmãs do Carmelo são felizes? - Oh! sim, Sr. Cura! 

- E vós também o sois, pois tendes um Pai incomparáv�l. 
Não é verdade- que êle é bom? " Fiquei comovida ouvindo falar 
de Papai com tanto respeito e veneração. 

Vêde minha Madre querida, como nosso querido Paizinho 
é amado e apreciado em tôda parte." 

Entretanto, seu estado de depressão física acen
tuava-se, como comuniquei a Teresa no dia 22 de 
julho de 1888 : 

(4) O Sr. Cônego Rohée. 
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"Papai parece-me agora tão velho e alquebrado! Se o visses 
a,foelhar-se cada manhã, à Mesa da Comunhão! Apoia-se, segura 
oomo pode. É de se fazer chorar!" 

Não me deterei em descrever os diversos perío
dos de angústia, dos quais meu Pai tinha conheci
mento, pois fora dos momentos de inconsciência, êle 
conservava a sua perspicácia. Disse mesmo, certo dia 
a suas filhas Carmelitas : " Minhas filhas, não vos 
preocupeis comigo, pois eu sou o amigo de Nosso 
Senhor". 

No paroxismo do sofrimento, mandamos colocar 
na capela do Carmelo, sob o quadro da Santa Face, 
uma placa de mármore com estas palavras gravadas 
em letras de ouro : " SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM " 

F. M. (Família Martin) 1888. 
tste ex-voto está hoje fixado atrás do sacrário 

do altar-mor. 

Intervalo consolador 

A doença de Papai fêz que se adiasse a Tomada 
de Hábito de Teresa p·ara o dia 10 de janeiro de 1889. 
Desde que foi fixada, êle a preparou por numerosos 
presentes. Queria que sua Rainha estivesse trajada 
regiamente, com um vestido de veludo branco enfei
tado com cisne e o Ponto de Alençon. 

Embora em retiro, a noivinha de Jesus dirigiu
-lhe, com a permissão de sua Madre Priora, uma 
mensagem de gratidão : 

"Se é proibido escrever, é para não perturbar o silêncio 
do retiro, mas pode-se perturbar a paz, escrevendo a um 
santo?" 

Em seu manuscrito, Teresa, descreve êste belo 
dia : 
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"A festa foi encantadora, e a mais bela, mais encantadon1 
flor era meu Rei querido. Jamais se mostrara mais belo, mais 
digno. Causou admiração a tôda gente. í!:ste dia foi seu triun
fo, sua última festa na terra." 

Papai a esperuva à porta da clausura. Quando ela 
surgiu, êle a apertou contra seu coração, os olhos 
rasos de lágrimas : "Ah !  exclamou, ei-la, minha Rai
nhazinha ! Depois oferecendo-lhe o braço, introduziu
-a solenemente na capela. Nós que o vimos tão doente, 
não sabfamos como agradecer a Deus, vendo-o tão 
forte. 

No fim de janeiro, Papai foi sozinho a Almçon, 
para negócios. Foi a última vez. Com efeito, a me
lhora foi de curta duração. Fazendo alusão ao altar
-mor da igreja São Pedro, Teresa escreveu em sua 
autobiografia :  

"Papai acabara de oferecer a Deus um altar. Foi êle a ví
tima escolhida para ser imolada com o Cordeiro sem mácula." 

Declara pouco depois : 

"O dia 10 de janeiro foi o triunfo de meu Rei. Comparo-o 
à entrada de Jesus em Jerusalém no dia de Ramos. Sua glória 
foi, como a de nosso divino Mestre, seguida de uma paixão 
dolorosa, e esta paixão não foi só para l'•IP. Assim como as 
dores rle Jesus tr·wo;passa1·arn como uma •·spada o coração Je 
sua divina Mãe, assim nossos coraçÕPs SPl l l imm os sofrimentos 
daquele que amávamos mais ternamcnt,. 1111  terra. 

"Lembro-me de que no mês de junho d•· 1888, no momento 
de nossas primeiras provações, eu dizia: "Sofro muito, mas 
sinto que posso ainda suportar maiores provações". Não pensava 
então naquelas que me estavam reservadas . . .  Não sabia que 
no dia 12 de fevereiro, um mês após minha tomada de hábi�o, 
nosso Pai querido beberia o mais amargo, o mais humilhante 
dos cálices . . .  Ah! naquele dia não disse poder sofrer mais�!!" 
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Na Casa de Saúde de Caen 

Ah ! sucedendo-se novas crises com manifestações 
mais fortes de congestão, nosso tio Guérin insistiu, 
para o bem mesmo de nosso querido doente, que fôs
se tratado numa casa especializada. No dia 12 de fe
vereiro, dia doloroso que Teresa chamava : nossa 
grande riqueza, nosso Pai venerado foi confiado ao 
" Bom Salvador de Caen". 

Êle foi para lá sem saber para onde ia, mas desde 
que entrou, compreendeu logo e a reação manifestou
-se por sentimentos de humildade e abandono à di
vina Providência. 

Outrora, certa manhã, em que êle nos levava para 
a Abadia, disséramos-lhe que o pai de uma de nossas 
colegas estava com uma doença mental. Sentiu então 
um arrepio e retomou gravemente : "É a maior pro
vação que um homem possa ter". 

Qual não deve ter sido o seu mérito quando com
preendeu que esta provação era a sua, e a aceitou de 
todo coração ! 

Desde sua chegada, conquistou a estima de todos. 
A Rev. Madre Lecoquil, Assistente Geral da Casa de 
Saúde, escrevia-me : 

"Podeis estar certa de que vosso querido doente que inspira 
a todos uma profunda veneração, é objeto das mais delicadas 
atenções." 

No dia 19 de fevereiro, Leônia e eu fomos para o 
pensionato das Irmãs de S. Vicente de Paulo, em 
Caen, a fim de ficarmos mais perto dêle e recebermos 
todos os dias suas notícias. Durante as visitas, quan
do seu estado estava relativamente bom, êle não ces
sava de repetir : 
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"Estou muito bem aqui onde estou pela Vontade de Deus. 
Eu precisava desta provação. Além disso, faço apostolado ao 
redor de mim. Quantos têm necessidade de conversão!" 

Aliás, as dedicadas enfermeiras estimulavam o 
seu zêlo com êste pensamento que comuniquei alguns 
dias mais tarde, às minhas irmãs Carmelitas : 

". . . A religiosa disse a Papai que êle prestaria grande 
serviço levando todos os doentes ímpios a Nosso Senhor: "Sois 
apóstolo", disse-lhe ela. - "l!: verdade, replicou nosso querido 
Paizinho, mas preferia ser apóstolo noutro lugar do que aqui. 
Enfim, já que é a Vontade de Deus! Creio que é para abater 
o meu orgulho". Se soubésseis, minhas queridas irmãzinhas, 
como esta palavra tocou meu coração! Achei Papai tão santo!" 

Algum tempo depois êle fazia uma declaração 
análoga ao Doutor : 

"Eu estava sempre habituado a mandar, vejo-me agora 
reduzido a obedecer, é duro! Mas, sei porque Nosso Senhor me 
enviou esta provação: nunca tive humilhação em minha vida, 
era preciso uma." O médico retomou: "Pois bem! esta pode-se 
contar!" 

A Reverenda Madre que dirigia a secção do esta
belecimento em que estava nosso Pai, chamava-se 
Madre Costard. Era uma consolação para mim ver 
suas delicadezas para com nosso doente, como confiei 
a minhas irmãs, no dia 4 de março : 

"Madre Costard cuida de Papai como se fôsse seu próprio 
pai. "Apesar do pouco tempo que êle está aqui, dizia-me ela, 
soube fazer-se amnr c rcvcln, além disso, algo de tão venerável. 
Adivinha-se que é portador de uma misteriosa provação." 

E pouco depois : 

"Madre Costard disse-me que tratava de Papai como tê-lo
-ia feito por seu próprio Pai que está no mesmo estado, mas 
em sua casa, cuidado por seu filho. Ela diz mesmo que é uma 
graça de Nosso Senhor que a faz sentir tudo, tão vivamente, 
em relação a nosso Pai querido." 
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1i:ste continuava a interessar-se por nós e eu po
dia dar à minhas Carmelitas êste testemunho : 

"Assim que Papai me vê pergunta por tudo, pensa em tudo 
e em todos. Creio que não nos permitirão vê-lo mais de wna 
vez por semana. Vamos todos os dias pedir suas notícias. 

"Madre Costard, depois de ter citado outros doentes, disse
-me falando de Papai: Não é o ca.so do Sr. Martin, êle está 
paralisado. Acha sua língua um pouco embaraçada, seus movi
mentos são mais lentos e caminha penosamente." 

Ou ainda : 

"Sabendo Papai que estamos em Caen, junto dêle, não se 
sente abandonado. Todos os dias a religiosa relembra-lhe que 
estamos aqui e que vamos diàriamente pedir suas notícias. Isso 
parece causar-lhe prazer. 

" .  . . tle ficou muito, muito contente com vossas cartas.<5> 
Elas lhe fizeram grande bem. O dia todo sentiu-se reanimado, 
parecia ter nova coragem. Elas lhe fizeram encarar sua situação 
como sendo provação de um grande amigo de Deus, e êsses 
pensamentos fortaleceram-no. Escrevei-lhe, pois, com freqüên
cia, tôdas as vêzes que o quiserdes. A menor cousa lhe faz 
bem; sabeis que, muitas vêzes, um só pensamento basta a Papai." 

1i:le possuía sempre o mesmo abandono. No dia 15 
de março, contei a meus tios Guérin quanto ficamos 
tocadas vendo nosso Pai plenamente consciente, du
rante a hora que acabávamos de passar com êle, e 
acrescentei : 

"Disse a Papai que tôdas nós fazíamos uma novena a São 
José pedindo a sua cura e que pudesse voltar a Lisieux. :tle 
respondeu-me: "Não, não deveis pedir isso, mas somente a 
vontade de Deus." 

Seu exemplo fazia bem aos que o cercavam. Tiro 
de uma carta do dia 17 de abril êste detalhe referido 
Jll'la enfermeira que ficara muito edificada : 

(5) Estas cartas não foram conservadas. 
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"Madre Costard deu a Papai dois docinhos, mas êle afastou..,. 
-os para longe de si. A Innã que servia aproximou-se então, c 
perguntou porque êle não os comia. Nosso querido Paizinho 
respondeu-lhe que não queria comer doces na Semana Santa". 

Assim, sabia que estávamos na Quaresma e se
guia pontualmente as cerimônias da Igreja. Quando 
passava bem, comungava diàriamente, como outrora, 
e assistia à Missa. Assim confirmaram-me o Capelão 
e as religiosas. 

Sempre mortificado e caridoso, não queria comer 
sozinho as guloseimas que fazíamos questão de levar
-lhe ; repartia-as com seus vizinhos de mesa. Viram-
-no, certo dia, distribuir o conteúdo de seu prato de 
ostras, quase nada reservando para si. 

Eu observava essa lucidez virtuosa e profunda em 
muitos outros casos. Pela mesma época, escrevia a 
minhas irmãs : 

"Em minha carta de ontem à tarde, esqueci-me de um de
talhe tocante e significativo: Eu mostrara a Papai uma figueira 
que se achava na extremidade do jardim, para distraí-lo e lem
brar-lhe o Evangeiho. Coloquei-o bem perto da figueira c 
examinamos se "as fôlhas começavam a aparecer, sinal de que 
o verão estaria próximo".(6) 

"Terminada esta pequena conversa, não pensei mais nisso e 
julguei que Papai não prestara atenção. Todavia, uma das pri
meiras cousas que me disse ontem, foi: "Vamos ver a figueira". 
A figueira foi, portanto, nosso fim, mas o tronco sêco começava 
apenas a verdejar, os brotos anunciavam-se, não havia fôlhas . . .  " 

Ah ! essa árvore era para mim a imagem do in
verno que atravessávamos moralmente, as fôlhas pri
maveris e os frutos do outono estavam longe de apa
recer ! Tão longe, que por ocasião de nossa visita, no 
dia 8 de maio, Madre Costard declarou-nos que, não 

(6) Mat. XXIV, 32. 
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podendo ver Papai senão uma vez por semana, se
gundo o regulamento, era mais prudente não ficar
mos em Caen. Prometia informar-nos da menor 
agravação. 

Era duro para Leônia e para mim, mas nosRaR 
saúdes começavam a alterar-se e nosso tio, assim co
mo nossas irmãs chamavam-nos a Lisieux, onde che
gamos no dia 14 de maio. De oito em oito dias íamos 
ver nom.;o Pai tão amado. Embora estivéssemos em 
casa de nosso tio, evitávamos as saídas. Entretanto, 
no princípio das férias, êle quis levar-nos a " la 
Mm;se". A família Guérin acabara de herdar, com a 
irmã de minha tia, esta bela propriedade situada à 
oito quilômetros d'Evrcux, c que compreendia, além 
do castelo sôbre a colina, quarenta t' três hectares de 
bosques e prados, cercados de muros. 

Foi por ocasião desta ausência de quinze dias, ttue 
a Madre Costard dava à Madre Priora do Carmdo, 
êstes detalhes sôbre os sentimentos sempre despren
didos de nosso Pai : 

"Falamos-lhe longamente de tôdas as suas filhas bem-ama
das. Sabendo que as srtas. Leônia e Celina estavam em "la Mus
se", exclamou: "Que bom! Dizei-lhes que fiquem lá todo o tem
po que seu bom tio achar necessário. Não quero que voltem por 
minha causa. Estou bem, muito bem aqui . . .  " 1!:ste venerável 
ancião não faz senão pregar "a maior glória de Deus". Êle é 
verdadeiramente admirável. Longe de se queixar, acha exce
lente tudo o que se lhe dá. . .  É tocante ver a afeição dêste 
Patriarca por sua família. 

"A pedido de suas filhas mandei comprar para êle morangos 
e framboezas que lhe causaram prazer. Todavia, quase não se 
encontram mais. Não sei o que lhe oferecer agora, pois é im
possível fazê-lo dizer-me seus gostos, e entretanto quando lhe 
damos alguma cousa particular, são agradecimentos sem fim." 

Em março de 1890, começamos por intenção de 
Papai, uma novena à Santa Face. Madre Costard es
creveu-me a êsse respeito, no dia 27 : 
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" . . .  Recebi vossa carta ontem à noite, tarde demais para 
responder. Vosso excelente Pai está mais ou menos como o 
vistes, mas suas pemas não se sustentam. Se morásseis num 
lugar isolado, aconselhar-vos-ia tomá-lo convosco, pois não é 
difícil cuidar dêle e ser-lhe-ia uma consolação estar no seio 
da famflia. O que me leva a dar-vos êste conselho é que vosso 
bom Pai não tenta sequer levantar-se. Suas pernas devem estar 
muito atacadas para que fique assim. 

"Nós nos unimos a vós durante essa novena, e todos os dias 
faço uma cruzinha com o óleo da Santa Face, na fronte de 
nosso querido doente." 

Esta paralisia das pernas seguia uma progressão 
irregular e muito lenta. Eis como relatei a minhas 
irmãs nossa visita do dia 20 de maio : 

"Encontrei-me com o Sr. Vital Romet<7> e a Sra. Benoit 
que iam para lá. Fizeram parar o carro e fomos com êles. Nosso 
pobre Paizinho ficou muito sensibilizado. É para êle uma real 
felicidade quando vê seus antigos amigos. Éle estava um encanto. 
O Sr. Vital querendo retirar-se, disse-lhe: "Agora vou deixar
-vos com vossas filhas. Éle retomou com um ar cheio de bonda
de: Ah! ficai ainda, sois de casa." Afinal, êles partiram. 

"Nosso Senhor proporcionou-nos um dia consolador. Quando 
o encontramos, êle voltava do "mês de Maria", onde fizeram 
uma leitura sôbre o respeito devido aos velhos e a veneração 
aos cabelos brancos. Papai estava muito comovido. 

"Suas pemas agora estiio trôpegas e foi penosamente que 
fêz conosco a volta do jardim. Começou por deixar o braço 
de Leônia e contentou-se com o meu, mas sua cabeça estava 
como que mais pesada do que o corpo e não poderia sustentar-se 
por muito tempo sem cair. Percebeu isso, pois apoiou-se à 
parede, dizendo que não estava cansado, mas que tudo girava 
ao redor dêle. Leônia deu-lhe então o braço. 

"Nosso pobre Paizinho falou-me de vós, de nossa Madre(8), 
de Madre Genoveva. Ficou encantado com vossas cartas. "Não 
pude lê-las inteiramente, disse-me êle, era bonito demais e 
fazia-me chorar . . .  " Éle não pediu para entrar, e como eu lhe 

(7) Um de seus amigos de Alençon. 
(8) Madre Maria de Gonzaga. 
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dissesse: "Tudo o que acaba, passa depressa". - "É verdade, 
acho que tudo isso chega a seu fim, e não tardará mais, 
agora . . .  " rue queria falar de sua volta. Respondeu-me isso 
com um ar tão resignado e bom! Na verdade, na medida em 
que passa o tempo a expressão de seu rosto se toma mais pací
fica e santa.'' 

Aproximava-se, entretanto, a Profissão de minha 
Teresinha. Fixaram-na definitivamente para o clia 8 
de setembro de 1890, segunda-feira. Ela me pedira 
que a fórmula de seus votos e a coroa que deveria 
receber fôssem abençoadas por nosso Pai. Segundo 
seu desejo coloquei, ainda, esta coroa na fronte de 
Papai. Ela solicitou, também, por intermédio do Ir
mão Simeão<9) uma bênção do Papa para seu Rei e 
para ela, ao mesmo tempo. 

"Foi-me uma grande consolação, escreve ela, poder retri
buir a meu Paizinho querido a graça que me proporcionara, 
levando-me a Roma." 

A Tomada de Véu deveria ser na quarta-feira, 24 
de setembro. Animada por circunstâncias favoráveis, 
Teresa desejou vivamente que Papai assistisse a ela 
e pudesse abençoá-la pessoalmente. Por diversaH vê
zes, com efeito, fizemos tudo o que era necessário 
para retomar nosso querido doente, mas sempre que 
íamos executar êsse projeto, as pernas se lhe torna
vam livres. 

No verão dêste mesmo ano, porém, nossas espe
ranças pareceram mais fundadas. Nosso Pai puclera 
fazer, de carro, o passeio anual a casa de campo do 
Bom Salvador. Propúnhamos fazê-lo ir  de trem a 
Lildeux para ver suas Carme-litas, e pensávamos es
<'olher o dia da Tomada de véu. Papai não assistiria 

(9) O Rvdo. Irmão Sime·ão, morreu em 1899, com a idade 
•h• K5 anos. 
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à cerimoma, eu 1rm buscá-lo somente no fim e o le
varia lentamente à grade para que abençoass� rua 
Rainhazinha. Entretanto, nosso tio Guérin opô'l-sc 
formalmente à sua vinda, temendo emoções muito 
vivas para êle. Teresa sentiu-o profundamente. Foi 
nessa ocasião que me escreveu a carta angustiosa do 
dia 23 de setemhrn, carta cheia de lúp;rima:-;, embora 
santamente abandonada : 

"Jesus quer-me órfã, quer que eu esteja só com Êle somen
te, para se unir mais intimamente a mim." 

O Padre Pichon que não pudera também assistir 
à cerimônia, escrevia do Canadá a Teresa : 

"Meu Aleluia está impregnado de lágrimas. Nem um de 
vossos Pais estará aí para oferecer-vos a Jesus." 

E êle convidava-a a oferecer a seu divino Espôso 
esta "coroa de espinhos". 

Numa carta a mim dirigida, êle dizia : 

"Bebo a longos tragos em vosso cálice amargo. O querido 
Patriarca está presente em meu pensamento, no santo altar e 
por tôda parte. Sim, sim, êle foi escolhido como vítima, P.is 
o que explica tudo! Ufanai-vos com isto e sêde grata a Nosso 
Senhor." 

No dia 1.0 de outubro seguinte, nossa prima 
Joana Guérin esposava o Dr. Francis La Néele de 
Caen e instalou-se nesta cidade. Ela nos convidava 
amàvelmente a ficarmos em sua casa, mesmo duran
te semanas inteiras, o que nos aproximava de nosso 
Pai. Foi durante uma dessas permanências, que di
rigi estas linhas a minha irmã Leônia, em Lisieux. 

"Ah! minha querida Leôniazinha, afinal, quando poderemos 
cuidar de nosso Pai querido? Parece-me que empregaríamos 
nisso tôdas as nossas fôrças e todo nosso amor filial. Quanto a 
m i m ,  l'xullo ao pensar nêle. O pêso do trabalho não me atemoriza 
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e estou pronta a morrer em meu pôsto. Oh! rezemos para que 
Nosso Senhor ouça nossos desejos e torne sua realização possível. 
Enquanto esperamos, saibamos sofrer e não percamos o fruto 
de tantos trabalhos." (12 de novembro de 1890) . 

Teresa era nosso Anjo consolador. Escrevia-me 
no dia 26 de abril de 1891,  falando de Jesus, de seu 
"olhar velado de lágrimas " :  

"Êle tomou-nos aquG!e que amávamos com tanta ternura, 
de uma maneira mais dolorosa ainda do que aquela pela qual 
nos tirou nossa Mãe querida, na primavera de nossa vida. Mas 
é a fim de que possamos dizer com tôda verdade: "Pai nosso 
que estais nos Céus". 

Encontramos um eco destas palavras numa carta 
da Sra Guérin a Teresa : 

"Quando considero êsse bom Pai, êsse venerável Patriarca, 
como gostamos de chamá-lo, curvado sob o pêso da provaçã'>, 
arrastando penosamente sua cruz e que o revejo, tão feliz e 
tão bom, no meio de suas filhas, penso: "Há um Céu onde tudo 
isso será recompensado. Êste bom Pai deu três filhas a Deus que 
não deixará de retribuir-lhe". 

É Teresa ainda que nos convidava a olhar para o 
Céu : 

"Da cabeça resplandecente de nosso Pai querido, veremos 
sair ondas de luz, e cada um de seus cabelos brancos será 
como que um sol que nos cumulará de alegria e felicidade.(Hl) 

Regresso à família 

O exílio de nosso venerado Pai prolongou-se até o 
rnêH de maio de 1892, em que tendo a paralisia imo
bi l izado suas pernas, foi-nos possível ocuparmo-nos 

( lU ) 23 de julho de 1891. 
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dêle. Aliás, é preciso notar que mesmo em suas crises 
de agitação ou de tristeza, nunca manifestou senti
mentos de revolta nem atitudes violentas ou desco
medidas. Foi o que o tornou tão comovente e simp-á
tico no meio de· suas enfermidades. 

Foi no dia 10 de março, terça-feira, que nosso tio 
Guérin foi buscá-lo em Caen. Nesta mesma data mi
nha tia relatava o fato a sua filha, a Sra. La Néele, 
então em viagem com seu marido : 

"Teu paizinho foi hoje a Caen buscar teu tio. Chegou com 
o bom Sr. Martin às 4 horas. Fizeram boa viagem. Moralmente 
êle está bem, quanto é possível, mas suas pernas não podem 
mais sustentar-se. Foi preciso trazê-lo de carro. Chorou o 
tempo todo e parecia tão feliz de estar no meio de suas filhas! 
�e está aqui conosco. Celina e Leônia estão muito contentes, 
há tanto tempo que desejavam êste dia!" 

Durante o trajeto, Papai estava muito emociona
do por ver seu cunhado ocupar-se assim dêle e lhe 
disse cheio de gratidão : " No Céu, eu vos retribuirei 
isso . . .  " Meu tio ficou muito comovido. 

Tôda a família Guérin nos ajudava a cercá-lo de 
carinho. Nossa tia, cheia de veneração pelo querido 
doente e pela mãe que ela substituía junto de nós, 
escrevia a Tere�m : 

"Teus Pnis, minhn 1'1·n·sinha, JJWJ'I'<'I'm o nome de santos 
e são dignos dL· h•r filho:-� !Umlos". 

Na quinta-feira, 12 de mnio, h�vamos nosso Pai 
ao Carmelo. Foi sua última viHila, pois temíamos 
emocioná-lo demais. No momento da despedida, a.s 
Carmelitas disseram-lhe : Até logo ! mas êle levantou 
os olhos, mostrou o Céu e ficou assim por muito tem
po, não tendo para traduzir seu pensamento senão 
esta palavra pronunciada com lágrimas na voz : " Até 
o Céu ! "  
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A Sra. Guérin relatava assim esta entrevista a 
sua filha Joana : 

"Teu tio vai o melhor possível. Passa tôdas as tardes assen
tado no jardim. Reconheceu muito bem tôdas as pessoas da 
família, mas a visita ao Carmelo foi, sobretudo, comovente. Leva
ram-no quinta-feira. Dir-se-ia qu"? o dia fôra esc·olhido e creio 
mesmo que Nosso Senhor o abençoou, pois foi o melhor que 
teve. Parecia ter consciência de tudo o que se passava. 

"As Carmelitas estavam muito felizes, vendo seu Pai, mas 
as lágrimas que retiveram, correram depois, livremente. Acha
ram-no muito mudado. Aqui, entretanto, acha-se que, f'ISica
mente, não está tão mudado quanto se pensava. Enfim, tôdas 
se mostram muito agradecidas. Foi emocionante mesmo ver 
a maneira com que o exprimiram a teu pai." 

Em junho, no segundo domingo após a festa de 
Corpus Christi, a família Guérin preparou um altar 
para o Santíssimo Sacramento. Foi erigido no vestí
bulo da casa, próximo à porta aberta do escritório de 
meu tio, onde nos reunimos. Neste ano, nosso querido 
Paizinho estava cercado de tôda a família, como de 
uma coroa. 

Após ter dado a bênção à multidão, o Arcipreste 
da Catedral, o Sr. Cônego Rohée entrou no aposento 
e colocou o ostensório sôbre a cabeça de nosso Pai 
querido . . . Oh ! que Tabor agradável a Deus ! Em 
presença da Hóstia, lágrimas brilharam em seus 
olhos. 

Algum tempo depois, a fim de nos dar maior li
berdade, nosso tio alugou uma casinha na rua Labbey 
n.0 7. Ficava j ustamente defronte ao portão de seu 
jardim, do qual eu possuía a chave. Estávamos por
tanto freqüentemente em sua casa, para não dizer 
sempre. Levávamos Papai em seu carrinho de paralí
tico. Arrumamos um casal para nos ajudar a cuidar 
dêle. 
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Papai ocupava uma peça do andar térreo, pois 
não se podia pensar em fazê-lo subir escadas. Sentia
-se aí muito feliz. O empregado, Desidério, possuía 
um carácter muito alegre e era tão alto que bastava 
Papai passar os braços - que lhe ficaram livres -
ao redor de seu pescoço, para deixar o carro ou le
vantar-se de sua poltrona. 1!:ste exercício fazia-o en
tretanto, sofrer. Suas pobres pernas paralisadas, 
eram incapazes de qualquer movimento e não lhe per
mitiam ficar de pé. 

1!:le interessava-se por tudo o que se passava ao 
redor dêle e seus últimos anos foram relativamente 
suaves. Falava pouco, observava muito, julgando sã
mente as causas. Assim, quando soube da eleição para 
Priora de Madre Inês de Jesus, sua Paulina, no dia 
20 de fevereiro de 1893, êle exclamou logo : "Elas não 
podiam fazer melhor escolha". 

Noutra ocasião, tendo notado uma falta na· con
duta dos empregados de meu tio, não quis revelar-ma, 
por delicadeza, mas pediu-me que chamasse seu 
cunhado a fim de que remediasse prontamente. 

Certo dia, falávamos diante dêle de seu carrinho 
de rloente que nos fôra emprestado e da esperança 
que tínhamos de encontrar um para comprar. Quan
do o consegu imos, êle exprimiu seu contentamento, o 
que mP deixou m u i to s u rpreend ida. Hem que perce
bêsHemos, s<'J..�u i ra nossa <'onv<' t'sa a ê:-�:-�e respeito. 
Aconteceu o me:-�mo em várias d r<·tmstil.ncias, em que 
pudemos verificít-lo, com adm i ração. fHso fazia-nos 
pensar que, por momentos, nosHo querido enfêrmo 
tinha a faculdade de compreender sua impotência e 
sofria, não podendo externar seus pensamentos e sen
timentos, pois sua alma não cessara de ser poética e 
profunda . . . Gostava, por exemplo, de ouvir as mú-
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sicas que sua afilhada Maria Guérin tocava no piano. 
Teria ficado assim enlevado, por muito tempo. 

Considerando quanta virtude êle mostrava até em 
seus estados de inconsciência e fraqueza, penso nas 
palavras de Jeremias : 

"Feliz o homem que confia no Senhor e de quem o Senhor 
é a esperança. Será como uma árvore plantada às margens das 
águas e lança suas raízes na umidade. Não sofrerá no tempo da 
sêca e não cessará ;ama.ia de dar fruto".(ll) 

No dia 26 de julho de 1892, eu dava estas notícias 
à Sra. La Néele : 

"Papai vai mais ou menos. Não ouso dizer muito bem, 
pois teve vários dias muito tristes. Invadia-o angústias pungen
tes e tinha crises de lágrimas que me dilaceravam o coração. 
Hoje está alegre, então respiro um pouco. Ontem, êle nos dizia: 
"Oh! minhas filhas, rezai por mim! . . . "· Depois, disse-me tam
bém que pedisse a São José que êle morresse como um santo." 

No dia 23 de junho de 1893 Leônia foi a Caen 
para fazer um retiro na Visitação, com o desejo de 
ficar para uma nova tentativa. Permaneceu aí, com 
efeito, até depois da morte de Papai. 

No ano em que Papai voltou para junto de nós, 
achou-se que era impossível levá-lo a " la Musse", de
vido a dificuldade de condução. Seria preciso levar 
o queTido doente com mil precauções, e juntamente 
com as bagagens, o seu leito de paralítico e a cadeira 
de rodas. 

Naquele tempo não havia automóveis, mas somen
te estrada de ferro ou carruagens mais ou menos cô
modas. A propriedade ficava bastante longe da esta
ção. Após ter chegado à casa do guarda, restavam 

(11) Jer. XVU, 7-8. 
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ainda três quilômetros por uma estrada cheia de cur
vas que conduzia ao planalto. 

Todavia, no verão de 1893, quisemos fazer a ex
periência que teve, aliás, bom sucesso. 

Maria Guérin escrevia, pouco depois à sua irmã, 
Sra. La Néele, falando de meu Pai : 

"Meu tio está radiante desde que chegou. "Gosta mais 
daqui do que de Lisieux", diz êle. Celina e eu, fazemo-lo 
passear no bosque, mas o que o distrai muito é olhar o belo 
panorama. Outro dia, êle não se cansava de contemplá-lo, 
extasiado". 

No dia 3 de julho eu escrevia, por minha vez, às minhas 
irmãs: 

"Sei a alegria que sentis, recebendo notícias de Papai. tle 
vai sempre bem, entretanto o dia em que escrevi a Nossa 
Madre(l2) foi excepcional. Nunca o vi assim. Lembrar-me-ei 
a vida tôda de sua fisionomia, ao cair da tarde, quando paramos 
no fundo do bosque para ouvir o rouxinol. :ti. e escutava . . . e 
com que expressão no olhar! Era como que um êxtase, um não 
sei quê da Pátria que se refletia em seus traços. Após momen
tos de silêncio, escutávamos ainda e vi lágrimas que lhe corriam 
pelas faces. Oh! que belo dia! Agora êle não está tão bem; esta 
consolação extraordinária não podia durar. Mas, apesar de tud,l, 
como são doces seus últimos dias! Quem o diria? . . .  Nosso 
Senhor age conosco com inefável bondade." 

Nesse mesmo mês, eu escrevia a Irmã Maria do 
Sagrado Coração : 

"Certa tarde, entrando no quarto de Papai, fiquei surpre
endida, ouvindo-o cantar. Desidério não o ajudava, entoara 
somente o Kyrie e Papai continuava com sua bela voz, muito 
afinada, mas um pouco velada. 

"Papai e Desidério cantam, assim, freqüentemente, salmos 
e cânticos de igreja. Isso agrada muito a Papai. Meu querido 
Paizinho é meu Baby . . . Não podes imaginar, minha querida 

(12) Madre Maria de Gonzaga. Embora não fôsse mais 
Priora, chamavam-na assim. 
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Maria, tôda a ternura que tenho por êle. Crê-lo-ias? Cada 
tarde, após lhe ter dito boa-noite, abençoa-o sem que êle o 
perceba e assim a noite é sempre muito boa. É como se cu 
me tivesse tornado sua mãe, e fico tocada de ver a eficácia 
que Nosso Senhor dá ao meu sinal da cruz." 

Teresa estimulava-me em minha tarefa j unto do 
"santo Patriarca que arrebatou o Céu por sua fide
lidade. "  

Os últimos dia.'! 

No domingo, dia 27 de maio de 1894, estando eu 
em Caen, em casa de minha prima, a Sra. La Néele, 
para preparar com ela um altar-monumento para a 
festa de Corpus-Christi, Papai tivera, em Lisieux, 
um grave ataque. Administraram-lhe os últimos sa
cramentos. O Dr. de Corniere tendo acorrido, espe
rava que o mal pudesse estacionar-se, vendo que a 
paralisia se tinha fixado no braço esquerdo. 

Recebendo o telegrama que meu tio me enviara, 
voltei às pressas, suplicando a Nosso Senhor, estar 
presente para receber o último suspiro de meu Pai 
bem-amado. De fato, ao chegar junto dêle o perigo 
jâ estava conjurado. 

No dia 5 de j unho, êle teve um acesso cardiaco 
muito forte. Foram chamar-me imediatamente na 
igreja S. Pedro, onde eu assistia à Missa com minha 
tia e Maria Guérin. No mesmo dia relatei o perigo 
a minhas irmãs : 

"Esta manhã Papai teve, ainda uma crise extremnmcnlc 
violenta, enquanto eu assistia à Missa aonde fornm chamar-ml'. 
Não era mais um ataque de paralisia, como a última vez, mó\S 
uma crise do coração. 

"Meu tio disse-me que Pnpai t<·rn uma doença muito pro
nunciada no coração e que será fatal . Acha seu estado muito 
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grave, embora não pareça esta tarde. Duas horas após a crise, 
ninguém diria que Papai passara tão mal. Ao sair para a Missa 
êle estava muito bem. Isso sucede-lhe de repente. 

"Parece que nosso pobre Paizinho estava arroxeado e que 
seu coração não batia mais. Meu tio pensou ainda que eu iria 
chegar tarde demais. Com efeito, o tempo apenas de fazer o 
trajeto, correndo, e tê-lo-ia encontrado curado ou morto. Nosso 
Senhor quis que eu não fôsse privada de assisti-lo em seus 
últimos momentos. Agradecei-lhe comigo, minhas queridas ir
mãzinhas! Ah! rezai muito por Papai e por núm! Meu coração 
está continuamente sobressaltado. Entretanto, Papai está pas
sando bem esta tarde. tle repousa. 

"Não sei quando irei visitar-vos, não ouso mais sair. Leônia 
escreveu-me que está novamente com eczema na cabeça, devido 
às peças do hábito que a recobrem, dia e noite. Isso me aflige." 

No dia 7 de junho, Maria Guérin envia êste bilhete à sua 
irmã: 

"Meu tio restabelece-se dificilmente de sua última crise. 
Há momentos em que respira muito forte e em seguida parece 
não respirar absolutamente. Está prostrado e muito abatido." 

Entretanto, uma melhora permitiu-nos partir pa
ra " la Musse", no dia 5 de j ulho. Minha tia rela
ta-o a sua mãe, a Sra. Fournet : 

"Venho bem cedo dar-te nossas notícias. A viagem foi muito 
boa. O Sr. Martin suportou-a muito bem. Se não fôsse preciso 
carregá-lo completamente, pois sustenta-se menos ainda do que 
no ano passado, não teríamos tido nenhum embaraço. Meu 
marido l'slá muito contente. "La Musse" é sempre tão bela!" 

No dia 28 de julho, nosso Pai venerado teve uma 
nova crise de coração, menos violenta do que a últi
ma, porém mais longa . . . À tarde, o Sr. Padre Chil
lart, pároco de São Sebastião de Morsent, deu-lhe 
novamente a Extrema-Unção. Meu tio estava ausen
te. Fôra a Lisieux a fim de pronunciar um discurso, 
na distribuição de prêmios da escola dos Irmãos. De
veria voltar à noite. 
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No dia 29, às cinco horas da manhã, Desidério foi 
chamar-me. Meu pobre Paizinho tinha os olhos fe
chados, a respiração era forte e regular. 

Pouco depois, o empregado, o Doutor e a Sra. La 
Néele, com um grupo de pessoas de " la Musse" par
tiam, de carro, para Evreux, a fim de assistirem à 
Missa matinal e voltarem a tempo para que outro 
grupo fôsse a São Sebastião para a Missa dominical 
de oito horas. 

Foi durante a aus-ência do primeiro grupo que 
fiquei quase sozinha com Papai. Minha tia ia e vinha 
à sua cabeceira. Um quarto para as oito, percebemos 
que meu querido Paizinho estava gelado. Minha tia 
deixou-me para ir preparar botijas de água quente e 
avisar meu tio que repousava das fadigas da noite. 

Eu rezava, cheia de angústia, pedindo a No1-1so 
Senhor inspirar-me o que devia fazer, pois jamai� 
estivera à cabeceira de um moribundo. Disse então, 
bem alto, estas três invocações : 

Jesus, Maria, Jasé, eu vos dou meu coração, minha alma e 
minha vida. 

Jesus, Maria, José, assisti-me em minha última agonia. 
Jesus, Maria, José, que eu morra em paz em vossa santa 

eompanhia. 

Nesse momento, meu Pai querido abriu os olhos e 
fixou-os em mim com urna afeição e gratidão indizí
veis. Estavam cheios de vida e de inteligência. E de
pois, fechou-os para sempre. 

Logo após, voltou minha tia seguida de meu tio. 
A respiração de meu querido Paizinho tornou-se de 
repente, muito fraca e, docemente, corno uma crian
ça que adormece, sua bernaventurada alma voou para 
u Céu. Eram oito horas e um quarto da manhã. Papai 
in completar, dentro de um mês, setenta e um anos. 
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No momento de sua morte, estávamos somente 
meu tio e eu. Durante a agonia, meu tio aproximou 
várias vêzes o Crucifixo de seus lábios e, levantando
-me, coloquei os dedos sôbre as pálpebras fechadas 
de meu Pai bem-amado. 

Sua expressão era de tal alegria e serenidade so
brenaturais que se pensava, instintivamente, em São 
José no seu leito de morte. A fotografia, aliás, revela 
esta semelhança. 

Escrevi às minhas irmãs do Carmelo : 

"Papai está no Céu. Recebi seu último suspiro, fechei-lhe 
os olhos . . . Seu belo rosto tomou, logo uma expressão de beati
tude, de profunda calma! A tranqüilidade está pintada em sua 
fisionomia . . .  ll:le expirou docemente às oito horas e um quarto. 

"Meu pobre coração partiu-se de dor no momento supremo. 
Uma onda de lágrimas banhou seu leito. Mas, no fundo, ale
grava-me por sua felicidade após o martírio terrível que sofreu 
e que partilhamos com êle . . .  

"Esta noite, despertando-me de repente de um sono cheio 
de angústias, vi no firmamento como que um globo luminoso. 
E êsse globo enterrou-se na imensidade do Céu. 

"O Evangelho de hoje é o das cinco virgens prudentes. 
Hoje, domingo, o dia do Senhor. E Papai ficará conosco até 
2 de agôsto, festa de Nossa Senhora dos Anjos . . .  " 

Vossa Celina 

P. S. Chegaremos provàvelmcnte amanhã. Ontem à tarde 
Papai recebeu a Extrema-Unção, a absolvição e a aplicação das 
indulgências. Meu tio disse que jamais viu morte tão tranqüila. 

Após a ;no-r-te : Sursum Corda 

Papai foi deposto num caixão de carvalho chum
bado. O Sr. Pároco de São Sebastião, anunciou, muito 
comovido, seu falecimento durante o sermão da Mis
sa, fazendo o elogio do venerado defunto. 
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Na quinta-feira,2 de agôsto, teve lugar as exé
quias na Catedral de São Pedro, em Lisieux. Uma 
multidão numerosa escoltou o carro fúnebre até a co
lina do cemitério. Após tantas provações humilhan
tes, sua inumação foi, por assim dizer, triunfal. 

Pouco depois, celebrou-se uma Missa solene na 
capela do Carmelo, repleta de uma assistência sim
pática. Recebemos testemunhos comovedores. O ór
gão modulava discretamEnte cânticos bem conheci
dos, tais como : 

Feliz quem desde sua infância, 
é submisso às leis do Senhor, 
não perdeu sua inocência, 
nem a paz do coração. 

ou ainda êste canto que dava uma nota de alegria à 
cerimônia fúnebre : 

O Céu é minha Pátria, 
Pertenço ao povo eleito 
Meu irmão chama-se Jesus 
E minha Mãe, Maria! 

A lembrança mortuária consagrada à memona 
de meu Pai reproduzia a Santa Face venerada em 
Tours e trazia em exergo o texto de nossos Livros 
Sagrados, objeto de suas esperanças futuras. Outras 
passagens da Sagrada Escritura sublinhavam, ainda, 
o sentido e os frutos de sua provação. tstes, por 
exemplo : 

"Porque eras agradável ao Senhor, foi necessário que a 
tribulação te visitasse.(l3) 

"O Senhor mudou meus gemidos em cantos de júbilo. 
Rasgou a veste de dor que eu trazia e revestiu-me de alegria."(l4) 

(13) Tobias, XII, 13. 
(14) Salmo, XXX, 12. 
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Em seguida, algumas de suas próprias palavras 
�ôbre sua oferta pessoal e a que fêz de suas filhas. 
Enfim, a apreciação de seus amigos sôbre sua delica
da caridade. 

O Padre Pichon escreveu-nos de Quebec a carta 
seguinte, datada de 30 de julho : 

"Minhas queridas Filhas em Jesus Cristo, 
"O Céu roubou-nos o bem-amado Patriarca. Teremos a 

coragem de chorar a sua felicidade? Após urna tal vida, corno 
êle deve ter sido bem recebido lá no Céu. Vejo-o sorrir-nos 
docemente da praia eterna onde amanhã nos uniremos a êle, da 
Pátria onde encontrou os que, desde há muito tempo, o espe
ravam. 

"Vêde, minhas queridas filhas, vêde vosso Pai bem-amado 
nos braços de vossa santa Mãe, cercado por sua família celeste. 
Deveis, então, sorrir a Jesus que não no-lo roubou senão para 
beatificá-lo. Ousarei dizer que agora êle é mais vosso do que 
nunca? Oh! sim, bem mais vosso do que durante êstes seis anos 
de longo Purgatório, em que o vimos morto para a terra, sem 
viver no Céu. 

"Não sei dizer que doce emoção me invadiu, ontem à tarde, 
ao receber o cablograma. Pus-me de joelhos a rezar pelo santo 
ancião e a invocá-lo. Hoje de manhã, celebrei o Santo Sacrifício 
por sua intenção, c amanhü rcznrci por êle a Missa de Santo 
Inácio que reservo pura mim, todos os anos. Na medida em que 
eu puder dispor, meu Cálice será todo paro êle. 

"Abençôo cada uma de vós em nome de Nosso Senhor, do 
Tenerável Patriarca e em meu nome". 

A. P. 

Teresa exprimirá mais tarde em sua poesia : "O 
que eu amava", meus sentimentos para com nosso 
doente bem-amado e sua morte tão consoladora : 

A meu Pai em sua extrema idade 
Dei o apoio de minha mocidade . . .  
Era meu tudo: bens, filho, felicidade. 
Ah! eu o abraçava ternamente, 

freqüentemente. 
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Amávamos o marulhar das ondas, 
O fragor do temporal que ronda; 
à tarde na solidão profunda, 
Do rouxinol, do bosque em meio 

O gorjeio. 

Certa manhã, porém buscou com ardor 
No Crucifixo a imagem do Senhor . . .  
De sua afeição deixou-me o penhor, 
Seu último olhar então me lança: 

Minha herança! . . .  

E de Jesus a Mão divina 
O único tesouro de Celina 
Arrebatou, bem longe da colina, 
Colocando-o junto de Deus 

Nos Céus! 
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Teresa reconfortava, ainda, Leônia em sua carta 
de 20 de agôsto de 1894 : 

"A morte de Papai não me dá a impressão de uma morte, 
mas de uma verdadeira vida. Após seis anos de ausência, eu 
o encontro, eu o sinto ao meu lado, olhando-me, protegen
do-me . . .  " 

Sabe-se que ela recorreu ao novo Eleito para con
leguir a minha entrada no Carmelo, que encontrava 
muitas contradições. Exprime-se assim em sua auto
biografia dirigida a Madre Inês de Jesus : 

"Meu Rei querido que, sôbre a terra não gostava de len
tidões, apressou-se, do alto do céu, em arranjar os negóci08 
de sua Celina. 

" . . .  Certo dia em que as dificuldades pareciam insuperá
Teis, disse a Jesus durante minha ação de graças: "Sabeis, meu 
Deus, quanto desejo saber se Papai foi direito ao Céu. Não vos 
peço que me faleis, mas dai-me um sinal. Se minha Irmã A. 
de J. consentir na entrada de Celina ou não puser obstáculos, 
será a resposta de que Papai foi IMEDIATAMENTE TER CONVOSco. 

"Como sabeis, minha Mãe querida, esta Irmã achava que 
já éramos demais três, e por conseguinte não queria admitir 
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outra. Nosso Senhor, porém, que tem em suas mãos o coração 
das criaturas e inclina-o para onde quer, mudou as disposições 
da Irmã. A primeira pessoa que encontrei após a ação de graças 
foi ela. Chamou-me com um ar amável, disse-me que fôsse ter 
convosco e falou-me de Celina com lágrimas nos olhos." 

Eu entrei, com efeito para o Carmelo na quarta
-feira, 14 de setembro de 1894. Tomei o hábito no 
dia 5 de fevereiro seguinte. Nesta circunstância, 
como já disse, o pregador foi o Sr. Cônego Ducellier. 
�!e conhecera muito bem Papai e o visitara na Casa 
de Saúde. Seu testemunho merece, por isso, ser citado 
aqui. Não hesitou em prestá-lo do alto do púlpito e 
o fêz com enternecida veneração. Permitam-me men
cionar, ainda, alguns trechos. 

Após ter relembrado a confidência que fiz a Pa
pai de minha vocação e sua reação sublime diante do 
derradeiro sacrifício de sua última filha,os> o orador 
crê necessário repetir ainda até que ponto chegou seu 
heroísmo, e exclama : 

"Devo dizê-lo em memória dêsse venerável Patriarca, cuja 
lembrança não poderia estar ausente desta solenidade; devo 
dizê-lo para a edificação dos piedosos fiéis, para a edificação 
de todos nós. São raras as almas desinteressadas até o despo
jamento do que têm de mais caro ao coração, quando De•JS 
o pede, e quando as encontramos é um prazer falar delas." 

E, repetindo as palavras de Papai ao exprimir o 
desejo de oferecer a Deus maiores Hacrifícios : " Se eu 
possuísse alguma cousa de melhor, apressar-me-ia em 
lha oferecer", o pregador acregcenta : 

".ru.e não possuía, na verdade, nada de melhor e certamente 
nada de mais caro, mas possuía alguma cousa de mais íntimo: 

(15) Ver página 68. 
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era êle mesmo. Dera tudo, não lhe restava mais do que se 
oferecer a si mesmo e êle o fêz. 

"Ah! quando esta linguagem é a de almas dignas de Deus, 
Êle as toma, por vêzes ao pé da letra e, para sua glória eterna, 
para a salvação do mundo ouve suas orações de uma maneira 
que espanta as concepções sempre mesquinhas da sabedoria 
humana, mas que causará um dia, a admiração e a alegria dos 
eleitos. Êle chama estas almas para a via dolorosa, como seu 
divino Filho ao Calvário, para serem trituradas sob a pressão 
de inexprimíveis sofrimentos. 

"Deus achara a vítima digna d'tle. O sofrimento aceito 
com a calma e o heroísmo do cristão que se abandona a Deus 
e recebe tudo, de antemão, como vindo de suas mãos paternas, 
o sofrimento veio, impiedoso, coroar com seu diadema os nobres 
cabelos brancos. E foi assim que o Senhor terminou de engran
decê-lo diante d'Êle e de seus Anjos." 

Êste testemunho emocionante comunicado ao Pa
dre Pichon, arranca-lhe êste grito de alegria : 

"O Santo Patriarca glorificado após suas humilhações! Eis 
um gesto da Providência em que se revela o Coração de 
Deus!"(16) 

Teresa, por sua vez, reconfortava-me nestes 
têrmos : 

Ergue teus olhos para a Pátria santa, 
E tu verás sôbre tronos de honra, 
Um terno Pai, uma Mãe querida, 
Aos quais deves tua felicidade imensa! 

(16) O Padre Almire Pichon morreu em Paris, em odor 
de santidade, no dia 15 de novembro de 1919, com a idade de 
setenta e sete anos e oito meses. Passou vinte e um anos no 
Canadá e fêz-se apreciar, sobretudo, em seus retiros sacerdo
tais e religiosos, cujo número elevou-se a 1 . 015. Era cogno
minado o "Apóstolo do Sagrado Coração". 
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A memor1a de meu Pai deixou um perfume du
radouro. No ano seguinte ao de sua morte, Maria 
Guérin escreveu-me de " la Musse" duas longas car
tas, das quais escolho aqui e ali algumas passagens : 

"Fiz minha pequena peregrinação ao descer do carro. Fui 
ao quarto de meu tio e lá surgiram abundantes recordações. 
Revi tudo . . .  Recolhi-me ao pensamento de que lá êle vira o 
Senhor por quem fôra tão bem recebido. Parecia-me que ia 
ver também alguma cousa do Céu. Refletindo sôbre o juízo 
particular, meu tio deu-me êste pensamento: "Não julgueis e 
não sereis julgados". Desde então êste pensamento não me deixa 
mais. Ficou gravado em meu espírito. 

"Lembro-me também, com o coração apertado, da grande 
dor de minha Celina, a quem não podia consolar. Revejo a 
cena do último beijo, e então não posso impedir as lágrimas 
de jorrarem de meus olhos. 

"Recordei-me ainda, dos mínimos incidentes dos últi
mos dias, enquanto nós duas ficávamos junto dêle. 

"Assim, minha estadia aqui tem sido mesclada de tristeza 
e de alegria. Parece-me ouvir, cada tarde, o ruído diante da 
escada, do carrinho em que traziam meu bom tio, e inclinando
-me pela janela, fico admirada de não o perceber. 

"Quantas recordações! Se soubesses! São doces apesar de 
sua tristeza pois tudo se passou tão suavemente que essas lem
branças deixam após si como que um bálsamo." 

No dia 28 de julho, véspera do primeiro aniver
sário da partida de meu Pai para a Pátria eterna, ela 
me dirigia ainda estas linhas : 

"Asseguro-te que não me esqueço de tudo o que se passou 
há um ano, e minhas peregrinações ao quarto de meu tio vão 
se tornar mais freqüentes do que nunca. 

"Não sei porque êste aniversário que é triste em si mesmo 
não me causa esta impressão, é antes um sentimento de felici
dade que experimento, pensando em sua libertação. Como êle 
é feliz agora, mas o mereceu, de verdade! ... 

"Oh! amanhã, espero pedir-lhe muitas graças e estou certa 
de obtê-las neste dia. Quando se recorda e se tem gravado no 
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espírito seu belo rosto calmo, exprimindo uma felicidade pací
fica, isso enche a alma e a leva a amar mais a Nosso Senhor. 

"Amanhã haverá em São Sebastião uma Missa de Requiem. 
Foi anunciada hoje, durante a Missa Solene." 

A propriedade de " la MussE'" foi, em seguida, 
vendida várias vêzes. O primeiro comprador foi o 
Conde de la Bourdonnaye. A condessa transformou 
em oratório o quarto onde Papai expirou. 

Atualmente êste belo domínio tornou-se um Sana
tório de tuberculosos. Um dos médicos chefes favo
receu a ereção, na esplanada, defronte ao Castelo, de 
um busto de nosso venerado Pai com seu Benjamin, 
inclinado sôbre seu coração. �ste gracioso monumen
to é sempre cercado de flores. Um médico do estabe
lecimento escrevia-nos em 1937 : "Pensando em Sr. 
Martin, eu tinha a impressão de que entrava numa 
casa que fôra habitada por um santo." 

Para a Canonização de Santa Teresa do Menino 
Jesus, foi colocado sôbre a fachada da Porta de bron
ze, em Roma, um quadro que a representa, pedindo a 
nosso Pai para entrar no Carmelo. Ela envolvia-o, 
assim, em sua auréola de glória. 

Evocando os longos anos cruciantes que vivemos, 
nossa Santa traduzia sua gratidão : 

"Sêde bendito, meu Deus, pelos anos de graças que passa
mos no sofrimento!" 

Interessante ter sido precisamente esta frase : 
PRO ANNIS QUIBUS VIDIMUS MALA07) que o Papa Pio 

(17) Salmo LXXXIX, 15. 
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XI mandou gravar sôbre o sêlo pontifício, chamado 
Ruota, que serviu, pela primeira vez para selar a 
Bula da Canonização de Santa Teresa do Menino 
Jesus. 

Deus quis que êste canto de ação de graças, jor
rado de nossos corações, no declinar de nossa tão 
penosa provação, servisse para autenticar a glória de 
nossa Santa Irmãzinha. 

E como silenciar outra resposta do Céu ao humil
de ex-voto de confiança, gravado na manhã de nossa 
angústia ? 

Hoj e  são milhares as placas de mármore ou de 
bronze alinhadas em nossos santuários e em nossos 
claustros, proclamando gratidão por graças obtidas 
pela intercessão de nossa Santa, sem falar da suntuo
sa Basílica, ex-voto mundial erigido em sua honra. 
- Oh ! como são incomensuráveis as retribuições de 
Deus ! 

Deixarei minha santa Irmãzinha, com seu gênio 
sobrenatural, tirar a conclusão dessa grande dor, 
que foi nossa grande riqueza. 

Fazendo alusão à bênção de Leão XIII ao nosso 
incomparável Pai, escrevia em sua Autobiografia : 

"Ah! agora que êste Pai de quatro Carmelitas está no Céu, 
não é mais a mão do Pontífice que repousa sôbre sua fronte, 
profetizando-lhe o martírio . . .  é a mão do Espôso das Virgens, 
do Rei da glória que faz resplandecer a cabeça de seu FIEL SERVO, 
e essa mão adorável não cessará, jamais, de repousar sôbre a 
fronte que ela glorificou. 
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Advertência do Carmelo de Lisieux 

Guardamos da Sra. Martin uma correspondência, 

cujo volume e encanto contribuíram para pôr em 

relêvo sua atraente fisionomia. O Sr. Martin, ao 

contrário, não goHtava de manejar n pena, a não ser 

para negócios. Deixava à sua espôHa, e mais tarde 

às suas filhas o cuidado de dar as notícias do lar. 

Quando recebia do Carmelo essas missivas, que tanto 

eco encontravam em sua alma, costumava responder 

por presentes ou curtos bilhetes que êle mesmo levava 

à roda. As palestras espirituais do locutório substi

tuíam-lhe a correspondência epistolar. 

Conservamos, todavia, algumas cartas que escre

veu à Sra. Martin ou às suas filhas. As principais 

datam da viagem que fêz à Europa Central e a Cons

tantinopla, em 1885. Acrescentamos uma mensagem 
a um amigo de mocidade e um fragmento de carta 
em que anunciava, ao mesmo, a entrada de Teresa 
para o Carmelo. 



114 O PAI DE SANTA TERESA DO MEN INO JESUS 

I 

Pm· ocasião de uma viage·rn de negócios a Pa ris, 
u rcSJICilo do Ponto de Alençon 

A Sra. Martin, 8 de outub ro de lfW:J. 

Querida Amiga, 

Só poderei chegar em Alençon, segunda-feira. O 
tempo parece-me longo, tarda-me estar j unto de ti . 

Inútil dizer-te que tua carta causou-me um gra nd��  
prazer, exceto por saber que te cansas demais. Reco 
mendo-te, portanto, calma e moderação, sobretudo no 
trabalho. Tenho algumas encomendas da Companhia 
Lionense. Ainda uma vez, não te atormentes tanto. 
Se Deus quiser, chegaremos a construir uma boa 
casinha. 

Tive a felicidade de comungar em Nossa Senhora 
das Vitórias que é como que um pequeno paraí�o ter
restre. Acendi uma vela por intenção de tôda a fa
mília. 

Abraço de coração a tôdas, c:�perando a alegria 
de estarmos reunidos. E<�pcro que Maria e Paulina 
estejam ajuizadas ! 

Teu marido e verdadeiro amigo que te ama por 
tôda a vida. 

II 

À véspera. de wna peregrinação a Nossa Senhm·a 
de Chartres. À sua filha Paulina, interna na Visi
tação de Mans. 

Maio de 1873 
Minha querida Paulina, 

Tua mãe disse-me que desejas muito receber uma 
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carta minha, ainda que sejam algumas linhas apenas. 
Quero satisfazer-te. 

Reze bastante, minha querida filhinha, para o 
sucesso da peregrinação de Chartres, da qual parti
ciparei e que levará numerosos peregrinos de noHsa 
bela França, aos pés de Nossa Senhora, a fim de 
obter as graças de que nossa Pátria tem tanta neces
sidade para se mostrar digna de seu passado. 

Lembrar-me-ei de ti, minha Paulina, e de tua 
querida Visitação, neste santuário privi legiado da 
Rainha do Céu. 

Acrescento uma cousa : todos nós esperamo:-;, :-;em 
falta , o nosso " Paulininho" no fim do mê:-;.1 1 > 

Teu pai que te ama. 

Ill 

Apô.-; a nw1'te da S1-.1. Mart-in, antes de reu-ntr-se 
à.<; suas filhas em Lisieux 

Alençon, 25 de novembro de 1877. 

Minhas queridas filhas, 

Apresso-me em dirigir-vos algumas palavraH, 
hoje, domingo, dia em que estou menos ocupado. 

Tarda-me estar convosco.<2> Apresso as rendeiras 
para que terminem logo o Ponto de Alençon que 
tenho ainda com várias dentl·e elas. Assim, espero 

( 1 )  Paulina. estava sozinha no colégio, sua irmã l'via!·i;J 
lll'hava-se doente em c·asa de seus pais em Alençon. 

(2)  Estavam instaladas nos Buissonnets, desde o dia 
nov••mbro. 
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que quinta-feira teremos a alegria de estarmos todos 
reunidos para não nos separarmos tão cedo. 

Minha querida Maria, diz ao " Paulininho,. que 
suas conchinchas de ouro<3> só chegarão na próxima 
terça-feira. Eu pedi três em vez de duas. Quanto aos 
teus alfinetes, creio que em Lisieux serão encontra
dos mais fàcilmente. O musgo de que me falas não se 
acha nesta estaçlo, mas conseguiremos isso mais 
tarde. 

Minhas filhas, sêde dóceis a tôdas as recomenda
ções de vosso tio e de vossa boa tia. Sabeis os grandes 
sacrifícios que tive que fazer para vos proporcionar 
o apoio de seus bons conselhos, portanto, não deixeis 
escapar uma só ocasião de aproveitar dêles. 

Quanto a ti, minha Maria, minha grande, minha 
Primeira, sabes quanto te amo ; pois bem, continua a 
dedicar-te cada vez mais a tuas irmãs. Que vendo-te, 
elas tenham sob os olhos um bom modêlo a imitar. 

Diz a Leônia que se ela continuar sendo uma me
nina boazinha, dar-lhe-ei, certamente, no dia primei
ro do ano, uma causa que lhe agradará muito. 

A Deus, minhas queridas filhas, aperto a tôdas 
contra meu coração, tanto quanto vos amo e vos con
fio à vo:-�:;;a Hanta Mãe. 

IV 

Alençon, 29 de novembro de 1877. 

Minhas queridas filhas, 
fo�arei o possível para chegar amanhã, sexta-feira, 

por volta das sete horas e meia da noite. Terminei, 

(3) Para as suas miniaturas, em pergaminho, que eram 
a grande distração de Paulina. 
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felizmente, todos os meus negócios e tenho pressa de 
voltar para j unto de vós. Por isso, até breve. 

As duas palavrinhas tuas, minha Maria, e de mi
nha Paulina, trouxeram-me muita alegria. Espero 
desempenhar-me bem de tôdas as incumbências. 

Mil recomendações ao Sr. e a Sra Guérin e um 
grande beijo às cinco. 

v 

A um amigo de mocidade, filho de sua querida 
Bretanha 

Lisieux, 1883 
Meu caríssimo, 

Como vês, apresso-me em responder a tua boa 
carta. 

É que sinto a necessidade de felicitar-te ou antes, 
de agradecer contigo ao Senhor com todo o meu 
pobre coração, pelo grande favor que se dignou con
ceder-te em dezembro, época para sempre memorá-
vel ! . . .  Só mais tarde conhecerás o justo valor desta 
graça . . .  <4> 

Se "Deus abençoou a casa de Aarão",<l) abençoou 
também a casa Nogrix, pois tua família "faz um 
bom negócio" ;  esperemos que o vento não mude antes 
que todos tenham chegado a bom pôrto. 

Tua carta causou-me tanto mais prazer por viver 
eu quase que só de recordações. E essas recordações 
de tôda a minha vida são tão doces que, apesar das 

(4) Sua volta a Deus. 
(�) Alusão à carta de seu amigo. Passagem tirada do 

Salmo CXIII, 13. 
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tribulações atravessadas, há momentos em que meu 
coração exulta de alegria . . .  

Quero dizer-te que Teresa, minha Rainhazinha -
é assim que a chamo, pois é um lindo pedacinho de 
gente - está inteiramente curada.<6> Numerosas ora
ções assaltaram o Céu, e Deus, tão bom, quis capi
tular. 

Falei-te, ultimamente, de minhas cinco filhas, mas 
esqueci-me de dizer-te que tenho ainda quatro filhos 
que estão, com sua santa Mãe, no Céu, onde espera
mos reunir-nos um dia ! .  . . Então, não direi mais : 
" Oh !  quem me restituirá minha Helena ?"<7> - Com 
Helena estão ainda os dois pequenos José e uma linda 
Teresinha. 

Na Páscoa, estive em Paris com as duas filhas 
mais velhas e passamos cinco dias muito agradáveis. 
No dia 25 de março, tomei parte num esplêndido 
ágape, em Notre Dame : dezoito mil homens, no mí
nimo, comungaram. Foi D. Guibert quem deu a co
munhão. O R. Padre Monsabré dirigiu-nos a palavra. 

Ficamos no Hotel das Missões Católicas, na rua 
Chomel. 

Tiveste, então, a sorte de ver o amigo Aimé Ma
they ? Isso recorda-me uma pequena travessura, bem 
minha, que vou contar-te : 

Certa vez, há nada menos de vinte e cinco anos, 
após ter, como tu, liqüidado meus pequenos negócios 
em Paris, surgiu-me uma idéia : " E  se eu fôsse sur
preender Mathey ? Seria divertido ! "  

(6) Esta carta foi escrita pouco depois da cura miraculosa 
de Teresa pela Virgem do Sorriso. 

(7) Alusão a um verso de Chateaubriand, em: "Que doce 
recordação". 
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Da idéia à execução não ponho grande distância. 
Dirijo-me à estação, tomo o trem para Strasbourg e 
chego, como certa vez em tua casa, com ares de cobi
çar um aparêlho para consertar relógios, que estava 
na vitrina de sua relojoaria.(8> Após ter assim dis
farçado, fui recebido de braços abertos e dei um 
brinquedinho de prata à sua filhinha, hoje Sra. An
tonin, que, então, dormia em seu bêrço. 

Como está longe aquêle tempo e quanto desejaria 
ver essas boas pessoas voltarem ao seio da Igrej a !  
Para quem tem fé, é tão triste ver u m  bravo homem 
como Mathey prosseguir seu caminhozinho sem se 
inquietar com que o espera. 

E o que me dizes de Lange, o crédulo ? Êle subia 
freqüentemente nossa escada de quatro em quatro 
degraus . . É preciso confessar que vivemos juntos 
um bom tempo ! 

Já tagarelei bastante ? Há muito tempo que isso 
não me acontece. Será que rejuveneci, por acaso ? 

Sou todo teu, meu velho amigo, a quem amo como 
irmão. 

Recomendações à Sra. N ogrix e a teus filhos. 

VI 

Antes de deixar a França para uma viagem a 
Constantinopla 

Paris, 22 de agôsto de 1885 
Queridas Filhas, 
Fostes muito amáveis deixando-me dar essa pe

quena fugida e, tôda a minha vida, ser-vos-ei grato 

(8) Foi em casa do Sr. Mathey, em Strasbourg, que o 
Sr. Martin aperfeiçoou-se na técnica de relojoeiro. 
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por isso. No entanto, se a distância nos separa um 
pouco, meu coração está pertinho de vós. Não vos in
quieteis, pois, minhas filhas, nem fiqueis tristes. 

Se, todavia, sentirdes muito, escreve-mo franca
mente, minha Maria, e envia tua carta a Munique 
(Baviera) , posta restante, e eu deixarei em caminho 
o bom Pe. Marie. 

Envio-te, uma dúzia de conchinhas de ouro. Darás 
duas a Celina, duas à minha Rainhazinha, beijando
-as bem forte nas duas faces. E tu, minha grande, 
consola-te. Asseguro-te mais uma vez que não te ar
rependerás de me ter deixado partir ; por isso abra
ço-te, fortemente, assim como a minha Leônia. 

Não te esqueças de entregar as oito conchas de 
ouro à minha "Pérola fina" do Carmelo.<9> 

Todo vosso, no Senhor. 

P .  S .  - Muitas lembranças a tcuR tios e primas. 
Estou com pressa, pois devo eRtar na estação de 
Strasbourg às nove hornH, o não me resta muito 
tempo. 

Mil beijoH u minha gente. 

Vosso pai que vos ama. 

VII 

Munique, quinta-feira, 27 de agôsto de 1885 

Minha Maria, minha Grande, 

Não quero deixar Munique sem te dar sinal de 
vida. 

(9) Paulina, Innã Inês de Jesus. 
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Visitamos já várias cidades muito bonitas. Ontem� 
subimos na Bavaria, é bastante curioso. Imagina uma 
imagem de bronze, muito elevada e de tal dimensão 
que se pode fàcilmente sentar em seu nariz. Vimos 
também os museus que são muito bonitos. 

Devorei tua carta, que tenho sob meus olhos e 
agradeço a Deus ter-me dado filhas tão boas. Fizeste 
bem de não mostrar minha carta a teu tio, pois creio 
que o bom Pe. Marie está contente de que eu estej a 
com êle. Nós nos entendemos bem, êle é muito amável 
e eu o aprecio bastante. 

Vês pelo cartão postal que te envio que não esco
lhemos o menor hotel ; por isso creio que vai ficar 
mais caro, desta vez, enfim "na guerra como na 
guerra" !  

Agradece muito, em meu nome, à Madre Maria 
de Gonzaga<10> e dize a meu " Paulininho" que penso 
nela muitas vêzes. Dize o mesmo a Leônia, a Celina 
e a Teresa. 

Agora, preciso terminar para ir reunir-me a 
meu companheiro. Asseguro-te que desejaria ter-vos, 
as cinco, comigo. Sem vós, falta-me a maior parte de 
minha felicidade. Esperando rever-nos, continuai 
a rezar por nós. 

Teu pai que ama ainda mais sua grande, depois 
que está longe e que a abraça muitas vêzes, assim 
como as outras quatro da mesma ninhada. 

Sobretudo não vos preocupeis. 

(10) A Priora do Carmelo de Lisieux. 
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VIII 

Viena, 30 de agôsto de 1885 
Querida Maria, 

Deves ter recebido uma carta de Munique, anun
ciando-te que tudo ia bem e que eu estava muito con
tente com tôdas vós. Mas admiro-me de que não te
nhas recebido as conchinhas e minhas chaves. Seria 
bom reclamar no correio de Lisieux, pois o Sr. Mar
lier, rua São Martinho, 211,  em Paris, deve ter en
viado o pacote. 

Agora, que te direi ? Que é "como o defunto Nico
let, cada vez mais forte". O Pe. Marie parece sempre 
radiante, direi quase infatigável. Tenho, por vêzes, 
dificuldade em segui-lo. 

Ontem visitamos o mosteiro dos religiosos de São 
Norberto, onde fomos recebidos do melhor modo pos
sível. O Pe. Marie tinha que lhes entregar uma carta 
do R. Pe. Godefroy, que vimos em São Tiago. 

A cidade é de uma beleza única e com pontes co
mo jamais vi, nem mesmo em Paris. Há também Car
melitas, mas que não têm tão boa mesa como tivemos 
nos bons Premonstratenses. Imagina que nos servi
ram um pombo ou uma perdiz inteira para cada um 
e enormes pedaços de lebre. �sses excelentes religio
sos têm a reputação de ser muito caridosos e pude
mos verificá-lo. 

Tôdas as encantadoras cartas que recebi em Vie
na causaram-me grande prazer. Agradecerás por 
mim a Leônia, Celina, Teresa e minha "Pérola fina" 
do Carmelo seus votos para minha festa. 

Parecia-me ver-vos tôdas ao meu redor, no Bel
veder e minha Rainhazinha sussurrar-me sua peque
na saudação, com voz simpática e doce. Comoveu-me 
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tanto que desejaria estar em Lisieux, mas de verda
de, para abraçar-vos tanto quanto vos amo. 

Porque não queres aceitar o convite de tua tia 
para ir a Trouville ? Parece-me que não fazes bem. 
Enfim, faze como quiseres. 

Cuida de FelicidadeO il e não te egqueças de pagar 
seu trimestre. 

Se chegarem cartas para mim, abre-as se quise
res, e deixa-as de lado. 

Enfim, minha Maria, minha grande, minha pri
meira, continua a guiar teu batalhãozinho do melhor 
modo que puderes e sê mais razoável do que teu velho 
pai, que já está cansado de tôdas as belezas que o cer
cam e que sonha com o Céu, com o infinito. "Vaidade 
das vaidades, tudo é vaidade,02> exceto amar e servir 
a Deus ! "  

Aquêle que vos ama a tôdas e vos traz em seu 
coração. 

IX 

A bordo, no ma1· Neg1·o 

7 de setembro de 1885 
Querida Maria, 

Deves ter recebido minhas notícias pelo Sr. Re
tout. Estou sempre bem de saúde, assim como o Sr. 
Padre. Restam-nos ainda três dias, antes de chegar
mos a Constantinopla. 

O país é magnífico, mas até aqui ,  não acho nada 

(11) A empregada. 
(12) Eccl. I, 2. 
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que seja, como assegura o Padre Baudry,03> " um 
canto do céu esquecido na terra". É muito bonito, in
contestàvelmente, mas não partilho todo o entusias
mo de meu amável companheiro. 

Sobretudo, não fiqueis tristes por minha causa. 
Se pudesses escrever-me algumas linhas para Nápo
les, posta restante, ficaria muito contente, pois penso 
muitas vêzes em tôdas e digo : " Oh !  se eu pudesse 
tê-las comigo, então seria bom ! "  Mas não sendo pos
sível, isso lança-me uma sombra. Enfim, ainda um 
pouco e nos reveremos para não mais nos sepa
rarmos. 

Encontramos ontem à tarde, o Sr. Pároco de Ver
na, um padre muito jovem que conhece oito línguas. 
Recebeu-nos tão bem, que conservarei durante tô'da 
a vida a lembrança dos bons momentos passados com 
êle. Falar-vos-ei disso mais tarde. Quanta cousa te
ria para vos dizer ! Mas é preciso esperar. 

Não tivemos o enjôo de mar, que estava calmo E' 
majestoso, embora nos tivessem descrito o contrário. 

Dize-me em tua próxima carta, se recebeste o pa
cote com minhas chaves, enviado de Paris. 

Abraça por mim minha " Perolazinha ", assim co
mo Leônia, Celina, "minha corajosa", minha "Rai
nha do coração" e transmite minhas recomendações 
a tôda a nossa boa família Guérin. 

Dize a meu "Paulininho" que tenho-o sempre pre
sente e quisera poder enviar-lhe todos os grandes 
peixes que, do tombadilho, vejo saltar no mar Negro. 
Quantos poderiam tomar a direção do Carmelo de 
Lisieux ! 

(13) Um religioso amigo do Padre Marie e que fizera a 
mesma viagem, alguns anos antes. 
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Vamos, logo, pôr-nos à mesa, pois vejo que a ar
rumam perto de mim, enquanto termino meus ra
biscos. 

Adeus, minha querida, reze uma Ave-Maria por 
nós. 

X 

Constantinopla, 1 1  de setembro de 1885 

Querida Grande, 

Vejo que te preocupas demais comigo. Digo-te, 
ainda, como em minhas outras cartas, que é impos
sível estar melhor do que estou. 

Tua boa e desejada missiva foi-me entregue por 
um Padre Lazarista, quando estávamos, ainda, no pe
queno navio de desembarque. Penso muito em tôdas 
vós e ultimamente tive um belo sonho em que te via 
tão bem que era como que a realidade. Se eu pudes
se fazer-vos sentir tudo o que experimento, admiran
do as grandes e belas cousas que se desenrolam dian
te de mim ! Meu Deus, como vossas obras são admi
ráveis ! 

Constantinopla é maravilhosa e merece que se sa
crifique um pouco, mas é tão longe ! Acabamos de 
subir a tôrre de Gálata, de onde descortinamos tôda 
a cidade, espetáculo único no mundo. Já vimos o 
Sultão e seus três filhos, o mais velho parece ter 
dezoito anos, depois os monges muçulmanos, pobres 
criaturas que causam dó com suas maneiras e ges
tos diabólicos. 

Estamos como em família, em casa de urna se
nhora, Matich, que se lembra muito bem de ter rece
bido o Pe. Baudry, há três anos. 
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Dizes-me que a boa Madre Maria de Gonzaga e 
todo o Carmelo crivam-me de orações. Quero, em 
troca, que as bombardeies, em meu nome, com gran
des caixas de atums. Peço-te substituir-me do melhor 
modo possível junto delas. 

Mil carinhos à minha querida Perolazinha, que 
tão bem aplainou os entrave::; de m inha Y i;..ty,-en; . 
Dize-lhe que a amo ainda maiR, se é poRsível. 

Dize à minha boa Leônia que fêz o que pôde para 
acalmar-te e decidir-te a deixar-me partir, que desejo 
saber o que lhe causaria pra�cr como lembrança <lt� 
Roma. 

Que a m i n h a  Celina, a corajoRa, e a minha Rainh<•. 
de França e dc• Navarra c�onfic •m-me também o que 
m ais as alegraria. 

Dil'sc-tc l 'm m i n h a  ú ltima eart:a que gostaria de 
receber vo:;sas notícias em Nápoles. ERpero que, fi
cando a]J�u ns d ias em Constantinopla, terás tempo de 
eserever-mc imediatamente, para que eu as receba 
aqui .  

Tranqüiliza teu tio a respeito elo cofre. Não há 
nada a temer, ninguém sabe onde eRtá colocado. POl.· 
isso fecha somente a porta do m·mário embutidn (> 
tira a chave e, se Deus quiser, tudo irá bem. 

Não me disseste se recebeste a l embrancinha que 
te enviei de Viena. 

Ainda uma vez, vej o tantas co m::cg bonitas que, 
de bom grado, exclamaria :  "É demais, Senhor, sois 
muito bom para comigo ! "  

Dentro de algumas semanas não será mais u m  
sonho e estaremos, de novo, reunidos por todo o tem . 
po que Deus, em sua bondade, quiser nos reservar. 

Abraço-te minha querida Maria, minha Paulina, 
minha Leônia, minha Celina e minha Teresa. 



CA RTAS DO SENHOR MA RTIN 127 

Vê que fiz questão de satisfazer-te, pois chegamos 
de manhã e já respondo tua carta. Dá-me também o 
mais doce dos prazeres possíveis, escrevendo-me. 

Teu pai que ama t.:·mto sua mais velha. 

XI 

Constantinopla, 16 de  setembro de 1885 

Querida Maria, 

Tenho um instante e aproveito-o para enviar-te 
algumas linhas, enquanto o Pe. Marie está passeando 
em Scutari. Vamos indo muito bem e nos achamos 
otimamente nesta casa particular indicada pelos Pa
dreg Lazaristas. 

Deveríamos ir hoje para Smirna, mas a partida 
dos navios está desorganizada, é preciso esperar até 
quinta ou sexta-feira. 

Que te direi agora desta bela cidade de Constan
tinopla? Eu a percorri em todos os sentidos e quanto 
mais a vejo mais a admiro. Há cousas magníficas. 
Visitamos várias mesquitas, das quais a mais bela é 
certamente Santa Sofia, em Stambul . Foi erigida por 
Constantino, em 325. 

Esta basílica foi queimada inteiramente em 532. 
Justiniano I reconstruiu-a e é a êle que êst�� edifício 
deve sua forma atual. Justiniano quis que o monu
mento fôsse o mais durável e mais magnífico de tô
das as épocas ; todo o império foi despojado para 
orná-lo. 

O grande bazar de Constantinopla é muito curio
so. Êste inextricável labirinto forma, com suas ruas, 
ruelas, passagem;, encruzilhadas, uma cidade dentro 
da própria cidade. Cada rua é destinada a uma espe-
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cialidade. O grande bazar fecha-se cada tarde, antes 
do pôr do sol e abre-se somente cêrca de nove horas 
da manhã. 

Na sexta-feira, as lojas turcas estão fechadas, no 
sábado as dos judeus e no domingo as dos cristãos. 

Visitamos a cisterna de Asparis. Ela repousa sô
bre 64 colunas e foi construída sob Leão Magno. 

Agora, minha primeira, minha grande, meu dia
mante, falemos um pouco sôbre nossos pequenos ne
gócios. Relendo tua carta, vejo que é impossível de
sempenhar-te melhor de teu papel em minha ausên
cia. Continua assim e me darás prazer. Pobre grande, 
quem me dera poder ter-te comigo durante tôda a 
minha bela viagem ! . . .  

Dize a meu querido " Paulininho" que penso muito 
nela também e agradeço a Nosso Senhor ter-lhe dado 
uma tão alta vocação. Agradece por mim sua boa car
ta e não te esqueças de apresentar meus humildes 
respeitos à Madre Maria de Gonzaga. 

Esperamos estar, domingo, em Atenas e de lá ire
mos a Nápoles. Só então poderei ir procurar no cor
reio notícias de tôdas vós. 

Um abraço muito, muito forte em minha Leônia, 
minha Celina, minha Rainha, minha bela Perolazi
nha ; ah ! é impossível através de suas grades. Enfim, 
tôda a minha amizade a teus tios, assim como a Joana 
e a Maria. Um tapinha na cabeça de Tom, o bravo 
cão fiel. :tle ainda chora por minha causa ? 

Teu pai que te ama. 

P . S . Fizeste bem em dar as peras. Dá, dá sem
pre e torna felizes os outros. 
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XII 

Nápoles, 25 de setembro de 1885 

Minha querida Grande, 
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Acabo de passar uma ótima manhã. Visitei vá
rias igrejas magníficas cheias de soberbos mosaicos. 
É uma beleza e muito rico. 

Nápoles é uma cidade encantadora, mas é-se ator
mentado por tôda espécie de solicitadores. Até as 
môscas se põem de seu lado e é como que uma peque
na perseguição. Mas vamos bem de saúde e vejo, com 
gratidão, que Deus continua a nos conceder seus fa
vores. 

Ontem, visitamos Pompéia. É muito interessante, 
dar-te-ei detalhes mais tarde . 

. . . Perdoa-me, sou obrigado a seguir o Sr. Padre 
e escrevo-te estas linhas às pressas. É somente para 
causar-te prazer e dar sinal de vida, como deves per
ceber. Logo, em Roma, escrever-te-ei mais longa
mente. 

Minhas queridas filhas, sêde sempre minha ale
gria e minha consolação nesta terra e continuai a 
servir bem o Senhor. tle é tão grande e admirável em 
suas obras ! 

Adeus, queridas filhas, mil agradecimentos pelas 
boas orações que fazeis pelos viajantes. 

O Sr. Padre está aqui, atrás de mim, e sou força
do a terminar. 

Abraço-vos de todo coração. 
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XIII 

Roma, domingo 27 de setembro de 1885 

Querida Maria, 

Enfim, eis que chegamos em Roma, às seis horas 
e meia da manhã. São Pedro é para mim o que há de 
mais belo no mundo. Rezei por vós, que amo tanto. 
É tão doce rezar lá ! 

Mas que tristeza o Santo Padre estar assim prê
so. É uma mancha e essa sombra torna-nos tristes, 
apesar de tudo. 

O Sr. Padre ficou sensibilizado com a palavrinha 
do Carmelo incluída na carta de minha " Pérola fina". 
Que consolação quando vejo que ela está plenamente 
feliz e que Jesus, mesmo nesta terra, quer visitá-la 
como só �le sabe fazer ! Agradeçamos a Nosso Se
nhor, minha grande, e peçamos-Lhe com todo o nosso 
coração que Êle cumule também com suas graças nos
sa pobre e querida Leônia. 

Dize à Celina e à minha Rainhazinha que penso 
muito nelas e que se estivere:-; l'ontcntc com elas, re
compensá-las-ei . 

Fui ao Correio com o Sr. Pad 1·,� Marie, e nada en
contramos. �le ficou um pouco deHapontado, pois es
perava ao menos uma carta do Sr. Pároco. Contamos 
estar em Milão, terça-feira, da próxima semana ; se 
puderes, dá-me notícias. Gostaria também de saber 
se recebeste minhas duas cartas de Constantinopla. 
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Estou com pressa, pois meu bom Padre virá logo 
buscar-me para visitar tôdas as belezas de Roma. É 
certamente aqui que encontro maior prazer. Dize à 
minha " Pérola fina" que estou muito feliz e que "pre
paro as costas", pois isso não pode durar. Alegro-me 
por revê-la, logo. 

Quanto a ti, minha querida grande, espero beijar
-te nas duas faces, tanto quanto te amo, isto é, com 
um grande estalo. Beijo também minha Leônia, mi
nha Celina e minha Rainhazinha. 

Teu pai que te ama muito, muito. 

P .  S .  - Fizemos o projeto de visitar as Catacum
bas de Santa Inês, depois do almôço. 

Confio-vos tôdas, à graça de Deus e rezo, todos 
os diaR por vós, em São PE'dro. O pensamento de 
vossa Mãe segue-me também, constantemente. 

Até logo . . .  logo . . .  logo ! 

XIV 

Milão, 6 de outubro de 1885 

Minha querida grande e primeira, 

Escrevo-te correndo, pois estamos de partida e o 
Sr. Padre apressa-me. 

Recebi tua boa carta, assim como a de minha Pé
rola. Elas causaram-me grande prazer, e eram-me 
necessárias, pois partindo de Roma, era "como um 



132 O PAI DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS 

gato zarolho e prêto, fazendo seu rom-rom no canto 
de um marco, em tempo chuvoso". 

Perguntas-me quando chegarei. Espero que, sá
bado, às nove horas e meia da noite. Mas pensa que 
voltarei de Alençon, onde devo ir terça-feira próxima. 

Lembrei-me muito de vós em todos os santuários 
que visitamos, mas não foi possível ver o Santo Pa
dre. Contar-vos-ei como foi. 

Tudo o que vejo é esplêndido, mas é sempre uma 
beleza terrestre e nada sacia nosso coração, enquan
to não vir a beleza infinita que é Deus. 

Em breve teTemos a alegria íntima da família, é 
esta beleza que nos aproxima mais d':f'!le . . .  

Abraço as cinco de todo o meu coração. 

Vosso pai que vos ama. 

XV 

À família Nogrix. 
10 de abril de 1888 

. . .  Teresa, minha Rainhazinha, entrou, ontem 
pa ra o Carmelo ! 

Só Deus pode exigir um tal sacrifício, mas Ê le 
aj mia-me tão poderosamente que no meio de minhas 
lágrimas, meu coração exulta de alegria. 

Aquêle que vos ama. 

XVI 

Bilhete às suas filhas Carmelitas, depois que Ce
lina lhe participou sua vocação 

1888 
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Quero dizer-vos, minhas queridas filhas, que te
nho necessidade de agradecer e fazer-vos agradecer a 
Nosso Senhor, pois sinto que nossa família, embora 
muito humilde, tem a honra de ser do número das 
privilegiadas de nosso adorável Criador. 
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Poesia composta por Santa Teresa do Menino 
Jesus alguns dias após a morte de seu pai 

Lembra-te que outrora, estando sôbre a terra 
Tua felicidade era nos amar: 
Atende de tuas filhas o que sua prece encerra: 
Protege-nos! Digna-te nos abençoar. 
Na Pátria tu encontraste nossa Mãe querida 
Há longo tempo já gozando a eterna vida. 

Agora, oh! no Céu 
Reinais ambos sem véu . . .  

Velai por nós! . . .  

Lembra-te, Papai, de tua ardente Maria 
Que foi a mais querida de teu coração, 
Lembra-te que ela encheu sempre teus dias 
Por seu amor, de encantos e de doce unção. 
Por Deus, tu renunciastes à sua companhia 
E bendisseste a Mão que a dor te oferecia. 

De teu belo diamante 
Sempre mais cintilante, 

Oh! lembra-te! . . .  

Lembra-te, sim, de tua bela "Pérola fina" 

Que fraco conheceste e tímido cordeiro, 

Ei-la contando com a fôrça divina 

Do Carmelo conduzindo o rebanho inteiro. 



PRI:ERE DE L'ENF ANT D'UN SAINT 

Rappelle-toi qu'autrefois sur la terre 
Ton seul bonheur était de nous chérir; 
De tes enfants exauce la priere, 
Protege-nous, daigne encor nous bénir! 
Tu retrouves là-haut notre Mere chérie, 
Depuis longtemps déjà dans la saiote Patrie; 

Maintenant dans les Cieux, 
Vous régnez tous lcs dcux . . .  

Veillcz sur nous! 

Rappelle-toi ton ardente Maric, 
Celle qui íut la plus chcrc à ton cocur; 
Rappele-toi qu'clle remplit ta vie, 
Par son amour, de charme et de bonheur. 
Pour Dieu, tu renonças à sa douce présence, 
Et tu bénis la main qui t'offrait la souffrance. 

De ton beau "diamant" 
Toujours plus scintillant, 

Oh! souviens-toi! 

Rappelle-toi ta belle "perle fine", 
Que tu connus faible et timide agneau; 
Vois-la, comptant sur la force divine, 
Et du Carmel conduisant le troupeau. 
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De tuas outras filhas, hoje é a mãe 
Aquela que amas tanto vem guiar também. 

Sem deixar teu Céu tão belo 
De teu pequeno Carmelo 

Oh! Lembra-te! . . .  

Lembra-te, Papai, daquela prece ardmüe 
Que sempre fizeste por tua terceira filha. 
Deus a atendeu . . .  a terra, ela pressente', 
É um lugar de exílio, degrêdo sem partilha. 
A Visitação a oculta ao olhar do mundo. 
Ela ama o Senhor, sua doce paz a inunda, 

De seus suspiros quentes 
De seus desejos ardentes 

Oh! Lembra-te! . . .  

Lembra-te também de tua fiel Celina, 
Que foi anjo do Céu para ti, tão carinhosa, 
Quando um olhar amante da Face divina 
Veio provar-te numa escolha gloriosa. 
Tu reinas no Céu . . .  sua missão está cumprida; 
Agora a Jesus ela entrega sua vida. 

Tua filha protege 
Que sempre repete: 

Lembra-te! . . .  

Lembra-te, Papai, de tua "Rainhazinha" 
Do terno amor que lhe enchia o coração 
Seus passos vacilantes, lembras-te? sustinhas, 
Pois quem os guiou foi sempre a tua mão. 
Papai, lembra-te, nos dias de sua infância 
Quiseste para Deus guardar sua inocência. 

Seus cabelos anelados 
Teus olhos enlevavam 

Lembra-te! 

Lembra-te, oh! sim, que no Belveder 
Sôbre teus joelhos sempre tu a sentavas, 
Murmurando então uma suave prece 
Com teu estribilho tão doce, a embalavas! 
Um reflexo do Céu em teu rosto ela via, 
Quando teu olhar no espaço se perdia, 
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De tes autres enfants elle est aujourd'hui mere, 
Viens guider ici-bas celle qui t'est si chere; 

Et sans quitter le Ciel, 
De ton petit Carmel, 

Oh! souviens-toi! . . .  

Rappelle-toi cette ardente priere 
Que tu formas pour ta troisieme enfant. 
Dieu l 'entendit! . . . elle estime la terre 
Un lieu d'exil et de bannissement. 
La Visitation la caehe aux yeux du monde, 
Elle aime le Seigneur, sa doucc paix l'inonde, 

De ses bríHants soupirs, 
De ses ardents désirs, 

Oh! souviens-toi! . . .  

Rappelle-toi ta fidele Céline 
Qui fut pour toi comme un ange des Cicux, 
Lorsqu'un regard de la Face divinc 
Vint t'éprouver par un choix glorieux. 
Tu regnes dans le Ciel . . .  sa tâche est accomplie; 
Maintenant à Jésus elle donne sa vie . . .  

Protege ton enfant 
Qui redit bien souvent: 

Rappelle-toi! . . .  

Oh! souviens-toi de ta "petite Reine", 
Du tendre amour dont son coeur déborda . . .  
Rappelle-toi que sa marche incertaine 
Ce fut toujours ta main qui la guida. 
Papa, rappelle-toi qu'aux jours de son enfance 
Tu voulus pour Dieu seul garder son innocence. 

Ses boucles de cheveux 
Qui ravissaient tes yeux, 

Rappelle-toi! 

Rappelle-toi que dans le belvédere, 
Tu l'asseyais souvent sur tes genoux, 
Et murmurant alors une priere, 
Tu la berçais par ton refrain si doux! 
Elle voyait du Ciel un reflet sur ta face, 
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Quand ton regard profond se plongeait dans }'espace . . .  
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E da eternidade 
Cantavas a beleza. 

Lembra-te! 

Lembra-te daquele domingo radiante 
Quando, apertando-a em teu paterno coração, 
Nívea florinha lhe deste, cintilante 
E de voar ao Carmelo a permissão. 
6 Pai, lembra-te que nas grandes provações, 
O mais sincero amor provaste por ações. 

Em Roma, após Bayeux 
Apontaste-lhe o Céu 

Lembra-te! 

Lembra-te, sim, que do Santo Padre a mão 
No Vaticano em tua fronte descansou; 
Mas, ah! não pudeste compreender, então, 
O mistério divino que aí te selou. 
Agora tuas filhas te invocam com amor, 
Bendizem tua cruz e tua amarga dor. 

Em tua fronte gloriosa 
No Céu brilham viçosos 

Nove lírios em flor. 
Agôsto de 1894 
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Et de l'éternité 
Tu chantais la beauté, 

Rappelle-toi! 

Rappelle-toi ce radieux dimanche 
Oú, la pressant sur ton coeur paternel, 
Tu lui donnas une fleurette blanche, 
Et lui pennis de voler au Carmel. 
O pere, souviens-toi qu'en ses grandes épreuves, 
Du plus sincere arnour tu lui donnas des preuves; 

A Rome apres Bayeux 
Tu lui montras les Cieux; 

Rappelle-toi! 

Rappelle-toi que la main du Saint-Pcrc, 
Au Vatican sur ton front se posa; 
Mais tu ne pus comprendre le mystere 
Du sceau divin qui sur toi s'imprima. 
Maintenant tes enfants t'adressent leur prierc. 
ns bénisscnt ta croix et ta douleur arnere; 

Sur ton front glorieux 
Rayonnent dans le Cieux 

Neuf Lis en fleurs! 
Aôut 1894. 
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APóS TER LIDO ÊSTE LIVRO . 

"O Padre Pial em sua bela História de uma Famí!ia tor

nou-nos conhecida a nobre e dolorosa figura do Pai de Sant.1 

Teresinha. Irmã Genoveva da Santa Face completa êsse trabalh•J . 

"Apelando para suas recordações pessoais, ela esboça com 

amor de filha o retrato moral e sobrenatural de Luís Martin . 

Suas qualidades de coração, sua piedade, seu amor pela famíl ia 

são já conhecidos pelas publicações anteriores. Aqui, o qu·.· 

sobressai é seu desinterêsse, sua caridade para com as misérias 

temporais e espirituais do próximo; sobretudo, a virilidade de 

seu caráter decidido, sem respeito-humano, sem temor do perig·J 

físico. Dessa fôrça de alma, recebe sua piedade uma firmeza 

serena e pacífica. 

"Depois de ter lido êste livro compreende-se melhor porque 

suas filhas, inclusive Teresa, falaram dêle como de um santo. E 

não nos surpreenderemos se a Igreja quiser, futuramente, estu

dar a qualidade dos exemplos de virtude deixados por êste 

servo de Deus". 

(L'Ami du Clergé, 21 de janeiro de 1954) 
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