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CARTA DE SUA EXCELr;;NCIA D. PICAUD 

Bispo de Eayeux e Lisieux 

À IRMÃ GENOVEVA DA SANTA FACE, 

D O  CARMELO DE LISIEUX 

Bispado de Bayeux 
Bayeux, 3 de maio de 1954 

Minha querida Filha em Nosso Senhor, 

Vossa Madre Priora convidou-vos a retomar a pe
na para apresentar-nos em dípticos o retrato de vossa 
"incomparável Mãe", j untamente com o de vosso "ad
mirável Pai". 

Abençôo de todo o coração essa iniciativa que 
completa a obra que vos sugeri, a vós e a vossas i r
mãs, desde minha chegada à Diocese de Bayeux. De 
fato, considerei-vos sempre corno as únicas testemu
nhas capazes de mostrar-nos a fisionomia moral de 
vossos pais, modelos tão providenciais quão imitáveis 
para os pais e mães de família de nosso tempo. Têm 
êstes uma missão tão dura e meritória que importa 
tornar resplandecente a seus olhos a luz de tais exem
plos. Não temos, aliás, o direito de deixá-los ocultos. 
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Sem dúvida, a correspondência viva e atraente da 
Sra. Martin tornou já conhecidos muitos rasgos de sua 
virtude e conquistou-lhe numerosas simpatias. Contu
do, sua humildade não atenuou alguns aspectos ? V os
sas recordações pessoais unidas às de vossas i rmãs mais
velhas no-Ia revelarão tal qual é. 

Meus melhores votos paternais pela difusão de 
vosso duplo testemunho filial que dará glória a Deus 
assim como a vossa Irmãzinha, fruto bendito da graça 
de tão casta união. 

t FRANCISCO-MARIA 
Bispo de Bayeux e Lisieux 
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ADVERTÊNCIA 

O retrato ?YWral do Pali de Santa, Teresinha dQ 
Menino Jesus tr(Lfad<J por nossa querida Irmã Genoveva 

de Santa Teresa, suscitou em inÚimeros leitores e ami
gos o desejo de possuir um testemunho análogo sôbre 
a Mãe de nossa Santa. 

Julganrws pM nossa vez muito oportwno recolher 
tôdas as pT'eciosas lembrançaB da última sobrevivente 

des8{1; familia abernçoada entre tôdas, para não aquies
cermos a êsse legitimo pedido. Não se pode perder 

nenhum dêsses teoouros, pois sua benéfica influência 
acentua-se cada vez mais. Verifica?YW-lo particular
mente pelo incremento de veneração e de confiança 

para com os Satntos Pais de Santa, Teresa do Menino 
Jesus, cujos ecos chega:m até nós do mundo inteiro. 

Tal é a finalidade desta, brochura em que Irmã 
Genoveva da Satnta Face acaba de nos revelar, pela 
pena, o retrato da heróica Mãe, que seu talento de ar
tista já nos fizera amuiii". 

As Carmelitas de Lisieu:t 



INTRODUÇÃO 

Contava eu apenas oito anos e quatro meses quan
do mamiie faleceu. Isso significa que m.tinha:s recorda
ções a Sleu respeito são forçosamente limiúuia.s. Toda
via, por ocasião da publicação da "História de' uma 
Alma" e da "História de U'flUJ, Família", interroguei 
muitas vêzes minhas irmãs mais velhas sôbre o que 
dizia respeito a minha Mãe. Reuni assim as nota.s con
cernentes a ela. 

O todo compilado por Madrre Inês de Jesus e por 
mim, oon.s.fituiu a docwmentação básica da "Hist6ria de 
uma Família". Sob êste aspecto, êsse Uvro pode ser 
considerado como inteiramente inspirado por nós. É 
digno de fé. 

Nesta compilação especialmente consagrada à mi
nha Mãe classificarei pMa maior oJareza, em diversos 
títulos, minhas próprias recordações e as do� arquivos 
de família. O alcance restrito de uma brochura não 
permite inserir-lhe a correspondência assás volumosa 
de nossa Mãe (cêrca de duzentas ca;rtas já publicadas). 
Citarei porém trechos que revelarão melhor do que 
qualquer interpretação, sua personalidade tão rica! 
Além disso, recorrerei largatmente às cartas de sua ir
mã e confidente íntima, Visitandina em Mans, como 
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também às de Maria, minha irmã mais velha, que v� 
veu a 8\eu lado os dois últimos anos de sua vida. 

Ao empregar a palavra "santa!' referindo-me a 
minha Mãe, no decurso destas memórias, ou citá-la em 
testemunhos de outrem, é minha intenção dar a essa 
expressão um caráter absolutamernte privado. 

E já de início, relevo como frontispício désses tes
temunhos, o traço característico de nossa Mãe sôbre o 
qual minhas irmãs se apoiaram nos Processos de bea,.. 
iificação e de canonização da Serva de Deus Teresa do 
Menino Jesus. Elas atestam que: 

"Nossa Mãe era a abnegação personificada. Do
tada de grande coragem, caráter extraordinàriamente 
enérgico, coração muito sensível e generoso, sempre 
orientado para Deus em Quem depQ�tava heróica con
fiança". 

IRMÃ GENOVEVA DA SANTA FACE E DE SANTA TERESA, 

o. c. d. 

Carmelo de Lisieux, 2 de janeiro de 1951,.. 



O RETRATO MORAL DE MINHA MÃE 

Juventude 

Minha Mãe, Zélia Guérin, nasceu no dia 23 de 
dezembro de 1831, perto de Alençon, na Comuna de 
Gandelain, no bairro de Saint-Denys-sur-Sarthon, onde 
seu pai, antigo soldado do Império, se alistara no 
Corpo de Polícia. Batizada no dia seguinte na igreja 
da localidade, recebeu o nome de Maria Azélia. Entre
tanto, chamavam-na sempre Zélia, nome que lhe con
vinha muito bem, pois em tôdas as suas atitudes bri
lhava intensamente o mais puro zêlo.O> 

Sua mãe, de fé robusta, mas muito austera, não a 
compreendia e feria sua delicada sensibilidade. Isso a 
levará a escrever mais tarde que sua j uventude foi 
"triste como uma mortalha". Um detalhe apenas o 
prova : Zélia, apesar do desejo ardente de possuir bo
necas em sua infância, nunca teve sequer uma peque
nina. As freqüentes enxaquecas de que sofria torna
vam ainda mais penosa sua situação. 

Juntamente com sua irmã que mais tarde se con
sagraria a Deus na Visitação, com o nome de Irmã 

(1) Ela se entristecia quando seu irmão, arquivista nato, a 
tratava de Azélia nas crônicas familiares. 
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Maria Dositéia, entrou como externa no colégio da 
Adoração Perpétua de Alençon, mantido pelas Religio- � 
.sas dos Sagrados Corações de Picpus. Teve belos su
cessos escolares, haurindo também nesse ambiente ter
na e sólida piedade. Um irmãozinho, Isidório, dez anos 
mais nôvo, dava então os primeiros passos na vida. 

A exemplo de sua irmã mais velha, desejou consa
grar-se a Nosso Senhor e apresentou-se às Irmãs de 
São Vicente de Paulo na Santa Casa de Alençon. Mas 
a Superiora dissuadiu-a, devido talvez a sua saúde. Foi 
então que fêz esta prece : 

"Meu Deus, já que não sou digna de ser vossa es
pôsa como minha irmã, abraçarei o estado do matri
mônio para cumprir vossa santa vontade. Peço-vos en
tão muitos filhos e que vos sejam todos consagrados". 

Suplicou a Nossa Senhora que lhe indicasse a ma
neira de assegurar pecuniàriamente seu futuro. E no 
dia 8 de dezembro de 1851, durante uma ocupação ab
sorvente, distinguiu mui claramente uma espécie de 
voz interior que lhe dizia : " Ocupa-te com o Ponto de 
Alençon". Entrou, pois, numa Escola Profissional. 
Mas saiu antes de terminar o curso para evitar a pre
sença assídua do chefe do estabelecimento. 

Pelos fins do ano de 1835 estabeleceu-se por conta 
própria como fabricante do Ponto de Alençon.<2> 

Minhas irmãs mais velhas afirmam que mamãe 
era tão hábil quão viva e inteligente. Sua atividade era 
extraordinária e saía-se muito bem nos negócios. 

Uma senhora da sociedade, admiradora de sua be
leza e de seus talentos, quis levá-la a Paris, no intuito 
talvez de lhe proporcionar um casamento vantajoso. 

(2) Ver Apêndice. 



O RETRATO MORAL DE MINHA MÃE 13 

Sua recusa foi categórica. Mamãe contava o caso sor
rindo. Ela não gostava do mundo. O Céu não tardou, 
aliás, em indicar-lhe a via a seguir. 

Certo dia em que atravessava a Ponte São Lou
renço, em Alençon, sentiu, à passagem de um rapaz 
com quem cruzara no caminho, a mesma inspiração 
que a orientou para seu trabalho profissional : " E '  êste 
que preparei para ti". 

As duas famílias não se conheciam, mas minha 
avó Martin observara na Escola de rendas as qualida
des eminentes de Zélia Guérin. Ela a desejou para 
seu filho e sua perspicácia materna oferecia-lhe um 
tesouro. No dia 13 de julho de 1858 Zélia Guérin des
posava Luís Martin, filho de um Capitão aposentado. 
Instalaram-se na rua Pont-Neuf, em Alençon onde pa
pai abrira uma relojoaria. :tle ia completar trinta e 
cinco anos e ela vinte e sete no fim do ano. 

Vida familiaJr 

Como mamãe conta em suas cartas ela ignorava 
os mistérios da vida e essa revelação a fêz chorar 
muito. Papai aproveitou a ocasião para comunicar-lhe 
seu projeto de uma vida como irmãos. Ela aceitou 
apesar de seu primeiro desejo de ter filhos. 

Entretanto, Deus tinha sôbre êles outros desígnios. 
Acham-se êstes bem indicados na dedicatória do livro 
sôbre o nono e último florão de sua coroa : 

À santa e imortal memória de Luís José Estanis
lau Martin e de Maria Zélia Guérin, felizes pais de 
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Irmã Teresa do Menino Jesus, PARA SERVIR DE EXEMPLO 
A TODOS OS PAIS CRISTÃOS.(3) 

E neste testemunho mais recente por ocasião da 
canonização de Santa Teresinha : <4) 

" A  sociedade necessita mais do que nunca de uma 
chamada à ordem, de um exemplo VIVO que ILUSTRE 
magnlficamente ao olhar de todos a SANTIDADE do es
tado do matrimônio e da observância das leis da moral 
conjugal. 

" Está claro que o alcance providencial dessa ca
nonização ultrapassa a própria Santa e que a IGREJA, 
ao elevar sôbre os altares a NONA filha de Luís Mar
tin e Zélia Guérin, COROA, NA GLÓRIA DA FILHA AS ALTAS 
VIRTUDES DOS PAIS, GENITORES DE UMA FAMÍLIA NUME
ROSA E SANTA, MODELOS INSIGNES DOS ESPOSOS CRISTÃOS". 

Com efeito, depois de muitos meses, a conselho 
de seu confessor, quiseram, de comum acôrdo, ter mui
tos filhos para oferecer ao Senhor. Restituíram en
tão à família um menino que tinham acolhido provi
soriamente, após seu virginal projeto, todo fundado 
numa inteira comunhão de sentimentos, de fé cristã e 
de piedade. 

Ao escrever a História de sua Vida, nossa Santa 
Teresinha tinha razão de agradecer ao Senhor "que 
a fêz nascer numa terra santa e tôda impregnada de 
virginal perfume". 

Fiel a seu principiO, nossa mãe não tinha mêdo 
da maternidade. Ao saber que uma senhora da região 

(3) R. P. DE SANTANA, S. J., primeira edição portuguêsa da 
História de U'YIUl Alma, em 1905. 

( 4) Sr. Pe. CROEGAERT em sua obra: A Liturgia nupcial, edi
tada pela Abadia de Santo André de Lophem (Bélgica) . 
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dera à luz a trigêmeos, disse ela: "Oh ! feliz mãe ! Se 
eu tivesse ao menos dois. Mas, não tetrei jamais essa 
felicidade ! "  - " Amo loucamente as crianças". - "E' 
um trabalho tão doce ocupar-se das criancinhas ! "  

Sua correspondência está cheia dessas exclama
ções de alegria materna. Escrevia a seu irmão, o Sr. 
Guérin, no dia 23 de abril de 1865, após o nascimento 
de sua Helenazinha que deveria morrer em tenra 
idade : 

" Há quinze dias fui ver aquela que está com a 
ama. Não me lembro de ter jamais experimentado um 
sentimento de tal felicidade c()mo n() momento em que 
a tomei nos braços e ela me sorriu tão graciosamente 
que acreditava ver um anjo. Numa palavra, é inex
primível para mim. Acho que nunca se viu nem se 
verá jamais uma criança tão encantadora . .  Minha He
lenazinha ! Quando enfim terei a felicidade de possuí
-la inteiramente ? Não posso pensar que tenho a honra 
de ser mãe de criatura tão deliciosa . . .  " 

Longe de medir fadigas, sua confiança sobrenatu
ral levava-a a confessar mais tarde à sua cunhada, a 
Sra. Guérin,<5> de saúde delicada e que esperava um 
filho : 

"Nosso Senhor não pede nada acima c:ie nossas 
fôrças. Vi muitas vêzes meu marido preocupar-se co
migo sôbre êsse ponto. E eu permanecia absolutamen
te tranqüila. Dizia-lhe : " Não receies, Nosso Senhor 
está conosco". No entanto, eu estáva acabrunhada de 

(5) No dia 11 de setembro de 1866 seu irmão Isidório Guérin 
desposava Celina Foumet, filha de um farmacêutico, a quem su
cedia na farmácia. 
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trabalhos e preocupações de tôda sot'te, mas tinha a fir
me confiança de ser sustentada pelo Alto".(6> 

O que não a impedia de fazer· esta c:mfidência a 
seus parentes de Lisieux: 

"Se tiveres tantos filh� quaJJlto eu, isso exigirá 
muita abnegação e o desejo de enriquecer o Céu com 
novos eleitos".(7) 

Após cada nascimento, fazia logo esta prece: 
"Senhor, concedei-me a graça de vos ser consa

grado êste filho e que nada venha manchar a pureza 
de sua alma. Prefiro que o leveis imediatamente caso 
venha a perder-se para sempre". 

Sua união com Deus e o fervor de suas orações 
quando esperava um filho eram tão grandes que se 
admirava de não ver disposições p9-ra a piedade desde 
o despertar da inteligência dêsses pequeninos. Maria, 
sua filha mais velha tinha apenas quatro anos e Pau
linazinha contava somente dois quando ela confiava 
sua decepção à querida. Visitandina. Esta por sua vez 
escrevia a seu irmão, no dia 2 de fevereiro de 1864 : 

"Zélia já se atormenta por não ver sinais de pie
dade em suas filhas". 

A criança devia ser batizada logo após o nasci
mento. Sempre se informava sôbre êsse ponto quando 
se tratava dos filhos de seus parentes. 

Quanto ao batizado de Teresinha foi preciso ser 
adiado dois dias. Deixo aqui a palavra a Madre Inês 
de Jesus. Interrogada, nos Processos, sôbre o motivo 
dessa demora, respondeu : 

"Porque se esperava o padrhtho. Durante êsse 
intervalo nossa piedosa mãe estava em contínuos so-

(6) Carta de 5 de maio de 1871. 

(7) Carta de 8 de fevereiro de 1864. 
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bressaltos. Pelo temor de sobrevir algum mal à crian
ça imaginava constantemente que a pequena estava em 
perigo". 

Mamãe teve nove fi.Ihos, dos quais quatro mor
reram ainda pequenos. De acôrdo com meu pai quis 
dar a todos o nome de "Maria" unido a outro nome, 
ao de José para os dois meninos. 

No dia 8 de dezembro de 1860 pedira à Imaculada 
Conceição um segundo filho e nove meses depois che
gava Paulina que se seguiu a Maria, a primogênita. 

Escreverá mais tarde a Paulina êste testemunho 
de seu amor e o de nosso pai pelos filhos: 

"Vivíamos sàmente para êles. Eram nossa felici
dade. Jamais a encontrávamos fora dêles. Numa pa
lavra, nada nos cus·tava, o mundo não mais nos pesava. 
Era para mim a grande compensação, por isso eu de
ilejava ter muitos filhos a fim de educá-los para o Céu" 
(4 de março de 1877 ) . 

Já mencionei a perfeita compreensão entre meus 
pais, ainda que, à primeira vista, suas opiniões diver
gissem um pouco sôbre um ponto qualquer. Mamãe 
tinha por meu pai tanta admiração quanta afeição e 
deixava-o exercer plenamente uma autoridade deveras 
patriarcal. Minhas irmãs afirmaram diversas vêzes 
que sua união foi sem nuvens e a correspondência de 
minha mãe prova-o. Mostra também que mamãe não 
podia viver longe dêle, mesmo por alguns dias. As 
cartas que lhe escrevia terminam com frases corno esta, 
eco fiel de seus sentimentos : 

"Tua espôsa que te ama mais do que a própria 
vida". 

O Sr. Cônego Dumaine, Vigário Geral de Séez, 
que batizou Teresa quando vigário de Nossa Senhora 
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de Alençon, e que conhecia benn nossa família, fêz êste 
elogio nos Proce�sos : 

"Era admirável a união nessa família, tanto entre 
os esposos como ,entre pais e filhos". 

A educação d'os filhos 

Nossa mãe ocupava-se ativamente de nossa educa
ção. Lembro-me que fazia conosco a oração da manhã 
e da noite e ensinava-nos principalmente esta fórmula 
do oferecimento do dia: 

"Meu Deus, dou-vos o mE�U coração, tornai-o, eu 
vos peço, a fim de que nenhurna criatura o possua a 
não ser Vós só, rneu bom Jesu�". 

Habituava-nos a obedecer por amor, para agradar 
ao Menino Jesus, com pequeno�S sacrifícios. O "Têrço 
de Práticas" servia para contá-los. Era composto de 
contas móveis, enfiadas em um cordão e que eram pu
xadas à vontade. 

Esta obra de formação começava bem cedo. Es
crevia a seu irmão que se preocupava com a vivacidade 
de sua filha mais velha: 

"Não te inquietes por ser muito viva tua Joani
nha. Isso não a impedirá de ser uma excelente filha 
mais tarde e de ser a tua consolação. Lembro-me de 
que Paulina era a mesma coulla até a idade de dois 
anos. Eu ficava desolada e agora é a melhor. Devo 
dizer-te que não a mimei, e por pequenina que fôsse 
não deixava pass�r nada, sem no entanto a martirizar. 
Mas ela devia ceder". 

Lê-se numa carta de Irmã. Maria Dositéia a seu 
irmão � 

"Zelia escrevia-me em smt última carta alguma 
causa sôbre suas filhinhas. Pergunta a Maria se co-
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meteu tal falta. A pequena e·xamina sua consciência 
fl após um momento responde: "Não, não fiz isso". 
Diz-lhe então quE vá deitar-se e que .. Nosso Senhor 
está em s eu coração". Seu restinho resplandece de 
alegria. 

Quanto a Paulina, se suas irmãs querem tomar
-lhe as cousas e se lhe diz: .. Dá-lhes, minha filhinha, 
é uma pérola para a tua coroa". Então ela não opõe 
ma�s resistência". 

Mamãe velava atentamente sôbre nós afastando 
até a sombra do mal. Pouco depois do nascimento de 
Teresa, tôdas as meninas brincavam de batizado no 
jardim. Luísa, a empregada, teve a idéia de designar
-me para padrinho e vestlu-me de menino. Eu tinha 
quatro anos. O desfile começava quando mamãe apa
receu e fêz cessar a brincadeira repreendendo Luísa 
por essa exibição "masculina". 

Ela queria a mais perfeita decência no trajar e os 
vestidos deviam descer abaixo dos joelhos. 

Certo dia em que uma adoles cente, pou,co mais ve
lha do que nós, veio brincar conosco, mamãe inquie
tou-se com suas maneiras por d emais familiares, com 
seus segredos misteriosos e separou-nos dessa menina. 
Interrogou-me ansiosamente diante dela e falou-me 
com s everidade, para afastar essa má influência. 
Acrescento um detalhe: essa menina aproveitou da 
admoestação e tornou-se religiosa mais tarde. 

Minha mãe colocava-me sôbre os joelhos e aj uda
va-me a preparar minhas confissões. Era à confiança 
de suas filhas que recorria sempre. Sendo muito per
s uasiva era difícil esconder-lhe alguma causa. Foi as
sim que aj udou Maria a ser menos independente. C on
ta esta que quando criança, numa escola mantida aliás 
por religiosas, fôra testemunha de atitudes viciosas de 
uma menina. Indignada, falou logo a mamãe que apro-
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veitou-se da ocasião para louvar sua franqueza e ensi
nar-lhe a mesma lealdade na confissão. Alertada por 
êsse fato retirou-a dessa escola e colocou-a com Pauli
na no internato da Visitação de Mans. 

Sua firmeza era no entanto impregnada de grande 
compreensão. Prova-o êste detalhe a meu respeito que 
extraio da correspondência de mamãe a Paulina : 

"A Celinazinha é muito engraçadinha, faz muitas 
"práticas" para obter a cura de sua tia.C8) Às vêzes 
porém lhe falta a constância. Ontem à noite, não que
ria dar não sei que à sua irmãzinha, apesar de lho 
pedirmos. Maria zangou-se e disse-lhe que ela só fazia 
os sacrifícios que lhe agradavam e que assim seria pre
ferível não fazer nenhum. Eu disse a Maria que não 
tinha razão de desanimá-la assim e que não é possível 
a uma criança tão pequena tornar-se santa de repente, 
é preciso deixar passar alguma co usa".  

Teresa contou a maneira pela qual mamãe forma
va o seu caráter. Não admitia êsses caprichozinhos 
de criança de que se ri fàcilmente. Bastava um olhar 
de reprovação para corrigi-la. Cito ainda uma passa
gem relatada por minha mãe a Paulina, a respeito de 
Teresinha : 

" Certa manhã, quis abraçá-la antes de descer. 
Parecia dormir profundamente, por isso não ousei 
despertá-la. Maria disse-me : "Mamãe, ela finge dor
mir, tenho certeza". Inclinei-me então para beijá-la 
na testa, mas ela escondeu-se logo sob as cobertas di
zendo-me com ares de criança mimada : "Não quero 
que me vejam". Não fiquei nada contente e fi-la sen
tir. Dois minutos depois ouvi-a chorar, e logo percebo 
com grande admiração que estava a meu lado. Tinha 

(8) A saúde da tia Visitandina causava inquietações. 
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saído sozinha de sua caminha, desceu as escadas, des
caJç;a e embaraçada em sua camisola mais comprida 
do q_ue ela. Tinha o rostinho banhado em lágrimas. 
"Mamãe, disse-me lançando-s e a meus joelhos, mamãe, 
eu fui má, }lerdoa-me! •• O perdão foi depressa conce
dido. Tomei meu querubim nos braços apertando-o 
ao coração e cobrindo-o de beijos. 

Vendo-se tão bem recebida, disse-me: "Oh! ma
mãe, não queres enfaixar-me como quando eu era pe
quena? Eu tomaria o meu chocolate aqui, à mesa!" 
Tive a paciência de ir buscar sua coberta e enfaixei-a 
como quando era pequenina. Eu parecia brincar de 
boneca".<9> , 

�sse fato revela bem seu método pedagógico em 
que a severidade envolve-se de ternura. 

Lembro-me de outro caso, concernente a mim, con
tado por minha mãe a Paulina, interna, pois sabia in
teressá-la tudo o que se referia às irmãzinhas : 

"Celina está aprendendo bem a ler, mas está se 
tornando travêssa como um diabinho! Basta dizer que 
tem apenas quatro anos, e graças a Deus tenho um 
bom resultado. Veja que história divertida a seu res
peito. Ontem à noite ela me dizia: "Eu não gosto dos 
pobres!" Respondi-lhe que Jesus não estava contente 
e não a amaria também. Replicou-me: "Eu gosto mui
to do bom Jesus, mas jamais em minha vida gostarei 
dos pobres. Não quero mesmo amá-los! Que importa 
isso ao bom Jesus? �le é o Senhor, mas eu também 
sou a senhora". 

Não podes imaginar como estava exaltada, nin
guém pôde convencê-Ia. Mas há uma explicação para 
a sua raiva dos pobres. Há alguns dias achava-se à 

(9) Carta de 13 de fevereiro de 1877. 
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porta com uma amiguinha quando passou uma criança 
pobre e as olhou com um ar atrevido e zombeteiro. 
Isso não agradou a Celina que disse à menina : "V á-te 
embora". Esta, furiosa, deu-lhe antes de se afastar, 
uma bofetada bem dada. Uma hora depois ela estava 
ainda com o rosto vermelho! Incitei-a a perdoar a po
brezinha, mas ela não se esqueceu do incidente e de
clarou-me ontem : "Queres, mamãe, que eu goste dos 
pobres que vêm m e  dar palmadas, a ponto de ficar 
com o rosto todo vermelho ? Não, não gosto dêles ! "  

Mas a noite é boa conselheira. A primeira pala
vra que me disse esta manhã foi para anunciar-me 
"que tinha um belo ramalhete para Nossa Senhora 'e 
o bom Jesus", depois acrescentou : " Agora eu gosto 
muito dos pobres ! "  

Era assim que sem violência sabia convencer-nos. 
Entretanto, com Leônia mamãe teve mais dificul

dades. Ela não conseguia abrir seu coração. Era um 
mistério sua teimosia e seus temores, mesclados de 
transportes afetuosos. Mamãe rezou muito por essa 
filha a quem via freqüentemente doentia, atrasada nos 
estudos e tristonha. 

Tentou por duas vêzes colocá-la no internato da 
Visitação de Mans com suas irmãs Maria e Paulina, 
mas as religiosas não puderam ficar com· ela. Numa 
dessas ocasiões Irmã Maria Dositéia escreveu a seu 
irmão e a sua cunhada : 

"Espero Zélia amanhã. Não s·erá uma visita ale
gre, por certo. Ela virá buscar Leônia. Como tenho 
pena dessa pobre e querida irmã ! "(tO) 

E alguns dias depois : 

(10) Carta de 6 de abril de 1874. 
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"Estive eom Zélia, estava muito resignada. E la 
Teconhece que cabe aos pai& o traba]h() com os filhos 
-q uando ê st�s não são como os demais". 

Com efeito, seu bom sens(), leva-a a dizer : 
"Não gost() de pedir e:xceções, nem de sair do re

gulamento . É-se bem mais feliz, mesmo desde esta v ida 
quando se eum:pre corajosamente seu dever".C11> 

No dia 1. 0 de junho de 187 4, nossa Mãe escrevia 
ainda a s ua cunbada a respeite de Leônia: 

" . . . Só tenho fé num milag re para m udar êsse 
temperamento. Não mereç o milagre, é verdade, e con
tudo espero contra tôda esperança. Quanto mais a vejo 
difícil mais me persuad o de que N()sso Senhor não per
mitirá que ela fique assim ,.. 

Quando em 1877 faleceu nossa querida tia Visi
tandina, minha mãe confio u  mui particu.larmente a po
bre pequena à.."sua celeste proteção. E logo depois des
cobriu a chave do enigma . Era a empregada que, mais 
por inaptidão do que por malícia, aterror izava oculta
mente a criança e impedia-lhe a expansão. Mamãe pôs 
imediatamente ordem subtraindo Leônia a essa influên
cia desastrosa, e procurou reconquistar sua confiança. 
Foi essa a grande preocupação de mamãe ao sentir-se 
mortalmente enfêrma. Encontram-se na correspondên
cia dessa época frases que traem sua angústia. Con
fessa a nossa tia Guérin : 

"O que mais me inquieta é seu futuro. Pergunto 
muitas vêzes : "O que será dela se eu vier a faltar-lhe ?" 
Nem ouso pensar nisso . . . Se fôsse preciso o sacrifício 
de minha vida para que se torne santa, eu o faria de 
bom grado".02> 

(11) Cartas a Paulina, novembro e dezembro de 1875. 
(12) Carta de 18 de janeiro de 1877. 
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É porém a tôdas as suas filhas que se dirige, sem 
cessar, êsse desejo de vê-las santas. 

Lê-se numa carta do dia de Todos os Santos, en
dereçada às duas filhas mais velhas, internas em Mans : 

" É  preciso servir bem a Nosso Senhor, minhas 
queridas filhinhas. Procurai merecer estar um dia no 
número dos santos cuja festa celebramos hoje" . 

E mais tarde a Paulina : 
" . . .  Dir-lhe-ás (à tua tia) que estou muito satis

feita contigo, porque és uma boa menina, muito afe
tuosa e dócil . . . mas não ainda bastante piedosa. "03> 

E no ano seguinte : 
" . . . Continua a ser uma boa e santa menina. Se 

não tens ainda esta última qualidade, procura adqui
ri-la." 

Pouco depois falando de sua irmã,
· 

Maria : 
"Espero que será uma boa moça, mas desejo que 

seja santa, e tu também, minha Paulina".<14> 
A querida Visitandina escrevera-lhe que esta seria 

piedosa. Ela exclamou então : " Como isso me deixou 
feliz". 

Depois volta-se para a sua Leônia, referindo-se à 
pe�egrinação a Lourdes: 

" . . .  Pelo menos se Nossa Senhora não me curar, 
suplicar-lhe-ei que cure minha filha, abra sua inteli
gência e faça dela urna santa" . 

Após a volta, seu estado tendo-se agravado, como 
direi mais adiante, espera ainda a cura para terminar 
BUa missão junto das filhas. Daí êsse grito de fé que 
lança a Paulina : 

(13) Carta de 10 de outubro de 1875. 
(14) Carta de 26 de fevereiro de 1876. 
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•• Pois bem. espero sempr-e esse milagre da bon
dade e da Onipotência de Deus por intercessão de1 sua 
santa Mãe. Não lhe peço tirar-me completamente o 
mal, mas somel!te deixar-me viver- alguns anos para 
ter tempo de educar minhas filhas e sobretudo esta 
pobre Leôllia que precisa muito de mim e de quem te
nho tanta pena. 

Ela é mel!os privilegiada do que vós quallto aos 
dons naturais, mas a.pesar disso tem um coração que 
deseja amar e ser amado e sàmente uma mãe poderá 
testemunhar-lhe a todo instante a afeição de que é 
ávida e segui-la bastante de perto para fazer-lhe 
bem" .(15) 

• Mamãe devotou-se com tão fino tato que a peque
na apegou-se a ela perdidamente a ponto de se tornar 
importuna! Entretanto. diante de um sacrifício, não 
era tão fácil. Para conseguir pouco a pouco, levan
do-a pela ternura, mamãe imaginava meios corno êste: 
Fazê-la colocar uma noz na gaveta a cada sacrifício 
aceito. Tôdas as tardes, revistava a gaveta, com certa 
apreensão .. . 

Mas, no fundo, nossa Leônia era excelente. Já em 
1875, minha mãe escrevia a sua cunhada: 

" Não estou descontente com minha Leônia. Se 
conseguíssemos vencer sua teimosia, abrandar um pou
co mais seu caráter, ela seria uma boa menina, devo
tada, sem receio de sacrificar-se. Tem uma vontade 
de ferro, quando quer uma cousa vence todos os obs
táculos para chegar a seu fim". 

Acrescento que ela aliava a um bom julgamento, 
humildade e doçura natural. Tinha sobretudo um "co
ração de ouro", o que nossa mãe confirma várias vê-

(15) Carta de 26 de fevereiro de 1876. 
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zes em suas cartas, onde encontro passagens como 
estas : 

Leônia recusava-se a ir a Lisieux para ceder-me 
sua vez e quando exigiram que ela fôsse deixando-nos 
em casa, nós as duas menores, disse a Teresa: "Está 
bem, minha querida, eu te trarei todos os doces que 
me derem ! "  

Continuo a citação da missiva materna : 
"Esta tarde chamei-a para j unto de mim a fim 

de que .lesse algumas oraçõ es, mas logo se cansou e 
disse-me : "Mamãe, conta-me a vida de Nosso Senhor 
Jesus Cristo". Eu não estava disposta a contar, can
sa-me muito, tenho sempre dor de garganta. Enfim, 
fiz um esfôrço e contei-lhe a vida de Nosso Senhor. 
Q uando cheguei na Paixão começou a chorar. Fiquei 
contente vendo nela êsses sentimentos".<16> 

O futuro devia responder a esta esperança e à 
confiança invencível de nossa mãe. Confirmou tam
bém a predição de nossa tia Visitandina que anunciara 
que esta criança, objeto de tantas lágrimas, tornar-se-ia 
uma santa. Com efeito, após a morte de mamãe, nossa 
irmã refez-se completamente, viveu mais de quarenta 
anos num mosteiro que edificou por suas virtudes e 
ünde morreu santamente.07> 

Tal sucesso sôbre um temperamento difícil e pou
co favorecido pelos dons da natureza, foi considerado 
como a obra-prima de uma mãe enquanto educadora. 

Se nossa mãe reprimia em nós as menores ten
dências defeituosas, gostava entretanto de ver-nos ale
gres e cheias de entusiasmo e mesmo recreava-se co
nosco, embora precisasse depois prolongar seu dia de 
trabalho até meia-noite ou mais. 

(16) Carta de 7 de setembro de 1875. 
(17) Na Visitação de Caen. 
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.Muito simples em seu trajar, mamãe gostava de 
esmerar-se no de suas filhas. S11a eorrespondência dei
xa transparecer essa justa e natura.] ufania. Nossa ir
mã Maria anotou esta passagem: 

"Eu contava sete anos quando, certo dia em que 
estl"eávamos v estidos de lã as.senitada az.ul marinho, ma
mãe chamou-nos, as quatro, para ver-nos antes de nos
so passeio. Olhou-nos longamente c om complacência e 
ternura , depois diss•e-nos : .. lde agora, minhas filhi
nhas". Mas evitou elogiar os nossos vestidos q ue eu 
própria achava muito bonitos, a fim de não despertar 
em nós a vaidade ". 

· 
Nossa mãe vigiou sempre por desviar: nos de tôda 

tentação de luxo. Bem mais tarde contou a Paulina 
certa propensão de sua filha mais velha para cair nessa 
cilada. Tratava-se de um passeio, em j aneiro de 1876 : 

_ "Maria olhava as meninas da idade de Celina e 
Teresa para invejar sua toilette e suplicar-me que as 
vestisse assim. E' o caso de dizer que nunca se está 
satisfeito! Ambas se vestem como nunca o fiz para 
as outras, mas isso ainda não basta porque vê cousa 
melhor ! Entretanto não desejo subir mais alto. Isso 
tudo é uma verdadeira escravidão. Na verdade, é-se 
escravo da moda! Sabes, porém, que para si tua irmã 
de testa a vaidade ".  

Minha m ãe agia entretanto sem estreiteza de es
pírito, observava as conveniências de sua posição, em
bora afirmasse : "Detesto o luxo para mim ", mas apli
cava-se a vestir bem suas filhas, dentro dos limites da 
s implicidade. 

Quando Maria saiu do internato não quis propor
c i onar-lhe relações mundanas e recusou deixá-la par
ticipar de pequenos vesperais dançantes. Depois de 
tê-lo confiado a sua cunhada, abre-se a Paulina : 
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"Eu sei bem que Maria nada tem que temer nessa 
reunião de mocinhas, mas não gosto de vê-la com pes
soas tão ricas. Isso provoca invejas malsãs. Não de
sejo de modo algum relações com essas pessoas".<18l 

E no mesmo sentido : 
"Todos nós somos um pouco assim: desejamos o 

que não podemos ter e quando o possuímos mostramo
-nos desgostosos ". 

Com efeito, é sorrindo que informa Paulina sôbre 
essa tendência acentuada de sua primogênita: 

"Maria sonha morar numa bela casa, na rua Demi
-Lune, defronte às Clarissas. Ontem, falou disso tôda 
a tarde. Dir-se-ia que lá é o Céu ! ( . . .  ) Tua irmã, 
aliás bem pouco mundana, nunca se acha bem onde 
está. Ambiciona sempre mais. Ser-lhe-iam precisos 
cômodos muito vastos e bem mobiliados . . .  

Estava fora de si de espanto vendo a filhinha da 
ama<19) ( • • •  ) , ao entrar quinta-feira em seu quarto, 
ficar à porta, "prêsa" de admiração: " A  h !  como é 
lindo ! "  A pobre pequena crê que não h á  nada mais 
bonito, mas Maria sabe que é o contrário, por sua� 
companheiras de colégio e sonha com outra cousa. 
Quando ela tiver essa outra cousa o vazio se fará sen
tir e talv,ez mais ainda. Eu acho que se eu estivesse 
num magnífico castelo cercada de tudo o que se pode 
desejar sôbre a terra, o vazio seria maior do que se  
estivesse sozinha numa pequena mansarda, esquecen
do-me do mundo e sendo por êle esquecida". <20) 

Doze anos antes, seu irmão terminava os estudos 
em Paris e quis orientar seu futuro. Com êsse mesmo 

(18) Carta a Paulina - 8 de novembro de 1876. 
(19) Rosa Taillé, chamada a "Rosinha", ama de Teresa. 
(20) Carta de 16 de janeiro de 1876. 
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espírito, ela procurou guiá-lo na escolha de uma espôsa 
e dirigiu-lhe estas admoestações e conselhos: 

" . . . Tu procuras apenas cousas fúteis : beleza, 
fortuna, sem considerar as qualidade que fazem a fe
licidade de um marido ou os defeitos que causam sua 
desolação e ruína. Sabes que nem tudo que brilha é 
ouro. O principal é procurar uma boa moça, do lar, 
que não tenha mêdo de sujar as mãos no trabalho e 
que não goste da moda senão na medida do necessário, 
que saiba educar seus filhos no trabalho e na piedade. 
Uma tal mulher te assustaria. Não é assás brilhante 
aos olhos do mundo. Mas os rapazes sensatos a pre
ferem sem nada do que outra com cinqüenta mil fran
cos de dote e que não tivesse essas qualidades".<2t) 

* 

ótima dona de casa, nossa mãe formou tão bem 
Maria que esta foi capaz de substituí-la perfeitamente 
quando ela nos foi arrebatada. 

Se lhe repugnava o desperdício, nada poupava ao 
entrar em j ôgo nossa educação e bem espiritual. 

"O dinheiro não é nada, afirmava ela, quando se 
trata da santificação e da perfeição de uma alma". 

Essas linhas foram traçadas a respeito de um re
tiro de Maria na Visitação de Mans. E já colhera o 
fruto de suas solicitudes, porque podia escrever : 

" . . .  Ela tem idéias que me agradam ( . . . ) As 
causas dêste mundo não penetram tão profundamente 
em seu espírito quanto as espirituais. Entretanto, 
tem ainda muito que caminhar para entrar plenamen-

(21) Carta de 14 de julho de 1864. 
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te na via da perfeição. Mas a balança pende bem mais 
dês te lado". <22> 

As diversas citações que acabo de fazer das car
tas de minha mãe mostram ao mesmo tempo a graça e 
influência educadora que possuía. Maria falou-nos 
muitas vêzes das que e'a lhe escreveu para prepará-la 
melhor para a Primeira Comunhão feita por exceção 
aos nove anos. Infelizmente, foram destruídas pela 
empregada que as queimou inadvertidamente, deixan
do desolada a jovem proprietária que durante as fé
rias, as .levava para casa, a fim de não se separar ja
mais delas ! 

Foram conservadas as cartas, muito mais nume
rosas, dirigidas a Paulina que ficara sozinha no inter
nato durante dois anos. Eram as delícias não só da 
menina, mas ainda das mestras que lhe declaravam: 
" Nenhuma aluna recebe semelhantes cartas de sua fa
mília". Gostavam de lê-las à Comunidade. 

Tôdas nós amávamos nossos Pais com ternura e 
respeito indizíveis. Nunca vi , em casa, alguma de nós 
dizer-lhes uma só palavra desrespeitosa ou simples
mente fami.liar. Excetuando nossa querida Leoniazinha 
antes de sua transformação, não sabíamos raciocionar 
diante de uma ordem recebida. Não se pensava mes
mo nisso. Obedecia-se por amor. 

lngênuamente, Maria e Paulina nomeavam em suas 
orações ora " Papai e Mamãe", ora " Mamãe e Papai", 
recusando dar a um ou a outro a prioridade. 

Ambas testemunharam no Processo de beatifica
ção de Teresa : 

(22) Carta a Paulina, 14 de maio de 1876. 
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" Não éramos mimadas. Nossa mãe velava com 
grande cuidado sôbre a alma de suas filhas e a menor 
falta nunca ficava sem repreensão. Era uma educa
ção boa e afetuosa, mas atenta e esmerada. 

Nossa mãe tinha por Paulina uma espécie de pre
dileção, que aliás, não nos fazia absolutamente sombra, 
pois sentíamo-nos tôdas tão amadas ! Foi mamãe que, 
com suas lindas histórias, despertou em seu coração o 
primeiro desejo da virgindade. Madre Inês de Jesus 
dirá no Processo de beatificação : 

"Considerei sempre meus pais corno santos. Tí
nhamos profundo respeito e admiração por êles. P er
guntava-me por vêzes se poderia haver semelhantes 
sôbre a terra. Pelo menos, não os achava ao redor de 
mim". 

Era o que confirmavam as religiosas da Visitação, 
assegurando às minhas irmãs mais velhas "que nenhu
ma de suas companheiras podia gloriar-se de ter uma 
mãe como a sua, pois não existia . . .  " 

Quanto a mim, foi sobretudo nosso venerado pai 
que conheci, mas guardo também comovida recordação 
dessa incomparável mãe. 

V ida de trabalho. 

Vários testemunhos sublinharam já que nossa 
mãe era a atividade personificada, sempre ocupada com 
sua renda, seu lar, suas filhas, sua correspondência. 
Nosso Pai conseguia a custo aliviá-la e persuadí-la a 
aceitar um auxílio. Praticava constantemente o esque
cimento de si. 

Luísa, sua antiga empregada, escrevia ao Carmelo 
muitos anos mais tarde: 
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" . . .  De quantas pequenas cousas me lembro ainda 
após sua morte. Para ela tudo estava sempre muito 
bom, mas para os outros não era a mesma co usa !" 

Vej o-a ainda preparando pela manhã um excelen
te dejejum para os seus, contentando-se com um pouco 
de sopa tomada de pé como que às furtadelas. 

Sempre a última a deitar-se, de pé muitas vêzes 
desde as cinco horas da manhã até às onze da noite, 
ela falava oportunamente nesse "maldito" Ponto de 
Alençon que lhe dava tantas preocupações. Entretan
to, não consentia em ver sem serviço suas rendeiras 
que sofreriam com a falta dêsse ganho. Queria além 
disso por êsse trabalho assíduo assegurar o futuro de 
suas filhas. 

Explica-o assim à Sra. Guérin: 
" . . .  Tenho ainda outra preocupação que me faz 

sofrer muito: meu pobre comércio não vai bem. Sei 
que ides rir e dizer: tanto melhor, porque já traba
lhei bastante. Tendes razão, eu também o diria como 
vós, mas há uma cousa que me prende. Não é o desejo 
de fazer fortuna que me move. Tenho mais do que 
desejaria, mas creio que seria loucura minha deixar 
esta emprêsa tendo que garantir o futuro de cinco fi
lhas. Devo ir até o fim por causa delas e vejo-me em
baraçada por ter que fornecer trabalho às rendeiras e 
não poder fazê-lo, enquanto o negócio vai muito bem 
em outra.<> partes. );::sse é o meu maior sofrimento ! 

Minha pobre Maria fica muito triste com isso. 
Ela maldiz o Ponto de Alençon e declara que preferiria 
viver numa mansarda do que adquirir fortuna a êsse 
preço. Acho que não erra. Se eu fôsse sozinha e pre
cisasse recomeçar a sofrer tudo que tenho sofrido há 
vinte e quatro anos preferiria morrer de fome, pois só 
em pensá-lo tenho frêmitos. 
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Penso muitas vêzes que se eu tivesse feito metade 
de tudo isso para ganhar o Céu seria uma santa a ser
canonizada ! Penso também em meu irmão. Se êle ti
ver as mesmas aflições que eu, lamento-o de todo co
ração, pois sei o que isso signific a".(21) 

Nosso pai partilhava estas azáfamas e decepções. 
l\finha mãe podia escrever a Paulina : 

.. Teu pai irá logo a Paris por causa do Ponto de 
Alençon que não v ai bem ( ... ) Fala em levar Ma
ria ( . . . ) Parece-lhe que fará melhores negócios se 
Ma ria estiver com êle".(24) 

Mas, na verdade, queixa-se mais freqüentemente 
de que sua fabricação vá muito bem e que não consiga 
atender a tôdas as encomendas. Daí, sua pena após 
uma viagem a Lisieux, onde as mais velhas prolonga
vam sua permanência : 

" Quando Maria e Paulina v oltarem para casa, on
de não haverá festas nem distrações, acharão duro. 
Custou-me a habituar-me novamente. O trabalho pa
recia-me mais penoso do que de ordinário".<2S) 

No ano seguinte confia a Paulina : 

" . . .  Suspiro pelo repouso, falta-me a coragem 
para continuar a luta. Sinto necessidade de recolher
-me um pouco para pensar na salvação que os emba
raços dêste mundo me fazem negligenciar. Deveria po
rém lembrar-me desta palavra da Imitação : "Por que 
procurais o repouso se nascestes para o trabalho?" 
Mas quando êsse trabalho absorve muito e não se tem 

(23) Carta do dia 6 de fevereiro de 1876. 
(24) Carta de 16 de janeiro de 1876. 
(25) Carta a sua CUDhada, 22 de agôsto de 1875. 
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mais a energia da j uventude, não se pode impedir o 
desejo de se ver livre dêle, pelo menos em parte. En
fim, vivo nessa esperança". <26) 

Todavia, se minha mãe tinha muitas preocupações, 
ela se reconfortava na oração e dizia convicta: " Nos
so Senhor que é um bom Pai nunca dá às suas criatu
ras mais do que elas podem agüentar". 

Experimentara freqüentemente êsse socorro pois 
que outrora oonsolara seu irmão provado também nos 
negócios, evidenciando-nos assim que a seu desânimo 
aparente se aliava a fôrça do Alto. 

Escrevia no dia 14 de fevereiro de 1868: 
"É preeiso ter coragem e não te preocupares. 

Quando comecei meu comércio do Ponto de Alençon, eu 
era assim também, a ponto de ficar doente. Agora sou 
bem mais razoável, preocupo-me muito menos e resig
no-me com todos os aborrecimentos que me advêm ou 
podem advir. Digo que é Nosso Senhor que o permitiu, 
e depois não penso mais". 

Observará um pouco mais tarde: 
" É  sobretudo com cousinhas. que me embaraço 

mais. Quando se trata de uma real aflição, fico muito 
resignada e espero com confiança o socorro de Deus". <27> 

Seu caráter otimista transparecia nestas linhas, 
escritas alguns meses antes de sua morte: 

" . . .  Não tenho motivo algum para alegrar-me 
vendo o tempo correr, mas sou como as crianças que 

. não se inquietam com o dia seguinte. Espero sempre 
felicidades". <28> 

Enfim, para concluir o tema de seu trabalho, re
tenho estas palavras: 

(26) Carta de 8 de novembro de 1876. 
(27) Carta a sua cunhada, 29 de setembro de 1876. 
(28) Idem - 31 de dezembro de 1876. 
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.. Nada me agrada tanto corno estar serutada à mi
nha janela a tecer o Ponto de Alençolll".<29) 

Sabendo, por experiência própria., o que é o labor 
cotidiano, tinha um grande interêsse pelas empregadas, 
e as retinha por muito tempo. Em c asa, a empregada 
fazia parte da família. Assim, quand� se tomou a re
solução de despedir aquela que prej udicava Leônia, a 
pobre moça chorou tanto que obteve l icença de ficar 
para cuidar de mamãe, cuja doença progredia espan
tosamente. 

Numa carta a nosso tio Guérin, mamãe resume sua 
concepção social a respeito dos empregados : 

"Não é s empre o avultado salário que assegura a 
afeição dos criados. É preciso que sintam amados, 
é precioo testemunhar-lhes simpatia e não ser duro de
mais para com êles. Quando têm uma boa índole, é 
certo que servirão com amor e devotamento. 

Sabes que sou muito viva e entretanto tôdas as 
empregadas que tive me queriam bem e fico com elas 
o tempo que quero. A que tenho agora ficaria doente 
se fôsse preciso sair. Estou certa de que se lhe ofe
recessem duzentos francos a mais ela não nos deixaria. 
E' verdade que trato minhas empregadas tão bem 
quanto as minhas filhas".<30J 

Suas rendeiras não eram excluídas dêste cuidado 
atento e afetuoso. 

Aos domingos, após as vésperas, visitava as que 
estavam doente, levando-lhes com o confôrto moral, os 
socorros materiais. 

(29) Idem - 28 de setembro de 1872. 
(30) Carta de 2 de março de 1868. 
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Espírito de fé e vida cristã 

Tôda a correspondência de minha mãe testemunha 
seu cuidado em reservar a Deus o primeiro lugar, em 
considerá-lO como Pai e encarar os acontecimentos sob 
o prisma da fé. 

Escrevia a respeito de amigos virtuosos, muito ca
ridosos, mas que achavam ser Deus grande demais para 
se ocupar conosco : 

" Fico muito triste vendo que amigos tão bons têm 
tais sentümentos. Eu sei que Nosso Senhor curda de 
mim, senti-o muitas vêzes em vinda vida e sôbre isso 
quantas lembranças que jamais se apagarão de minha 
memória ! "<31> 

Eram-lhe como que naturais o desprêzo do mundo 
e um grande desapêgo dos bens da terra. Seu espírito 
prendia-se somente às realidades da vida futura. Pa
rece-me ainda ouvi-la declamar trechos poéticos de suas 
leituras, e era sempre com um tom cheio de melancolia, 
pois sentia-se exilada na terra. 

Testemunha-o o seguinte dirigido aos que morre
ram à vida presente : 

" Oh !  falai-me dos mistérios daquele mundo que 
meus desejos pressentem, em cujo seio minha alma fa
tigada das s ombras da terra suspira por se lançar. 
Falai-me d'Aquele que o fêz e o enche de Si próprio".<32> 

E acrescentava: 
Só Ji:Ie pode encher o vazio imenso que cavou em 

mim ! "  
São êstes pensamentos o objeto das conversas com 

sua irmã Visitandina. Faz esta confidência a seu ir-

(31) Carta a Paulina, 12 de março de 1876. 

(32) l.AMENNAIS, "Uma voz de prislio". 
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mão : " Nós falamos juntas de um mundo misterioso, 
angélico . . .  " 

E ao ser esta chamada a Deus : 
" Meu espírito não habita mais na terra, viaja por 

esferas mais elevadas e não vou poder falar contigo 
das cousas da terra".(33) 

Maria por sua vez, afirmou no Processo : 
" Meus pais tinham uma fé profunda e de ouvi""los 

conversar sôbre a eternidade, sentíamo-nos, pequeni
nas ainda, inclinadas a considerar as cousas do mundo 
como pura vaidade". 

Assim sendo, nossa mãe podia escrever mesmo de 
Leônia : " Ela ouve falar tanto da outra vida, que por 
sua vez fala disso freqüentemente". 

Mamãe repetia sempre : 
" Não há verdadeir_a felicidade neste mundo, per

de-se tempo em procurá-la aqui". (34> 
E ainda : 
"Em que ilusão vivem a maior parte dos homens ! 

Possuem riquezas ? Querem logo honras. E quando 
as obtêm são ainda infelizes pois nunca está satisfeito 
o coração que procura outra cousa a não ser Deus".<35> 

Escrevia : 
"É bem verdade que não se é feliz neste mundo. 

Conheço pessoas ( . . .  ) que chegaram a uma grande 
fortuna e são infelizes, j ustamente por causa disso". 

Estava assim desiludida dos bens da terra e es
clarecida sôbre os que os possuem. Depois de ter fa
lado de uma senhora recém-casada que ela estimava e 
que após seu casamento não mais a olhava, diz : 

(33) Carta de 5 de março de 1865. 
(34) Carta a sua cunhada, •14 de abril de 1868. 
(35) Idem, 14 de maio de 1876. 
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" Isso me desprende cada vez mais dêste mundo 
tão falso. Não quero apegar-me a mais ninguém a 
não ser a Deus e a minha família".(36) 

Eu poderia multiplicar as citações de suas cartas 
a êsse respeito. Refiro ainda algumas que reforçam 
seu pensamento. Após ter narrado a seu irmão, jovem 
ainda, a morte trágica de um casal que se cria as cria
turas mais felizes do mundo, conclui : 

"Sempre ouvi dizer : "Infeliz, três vêzes infeliz 
quem tem semelhante linguagem" ! Meu caro irmão, 
estou tão persuadida do que te digo que em certas 
épocas de minha vida em que sentia ser feliz, pensava 
nisso tremendo, pois é certo e provado pela experiência 
que não há felicidade sôbre a terra . . . Não, a felici- . 
dade não pode encontrar-se aqui. É mau sinal quando · 
tudo prospera. Deus assim quis em sua sabedoria, pa
ra lembrar-nos que a terra não é nossa verdadeira 
pátria" . <37) 

Esgotada por um trabalho esmagador, prevê que êle 
lhe abrevia a vida, e confessa ainda a seu irmão : 

"Consolar-me-ia fàcilmente se não tivesse filhos a 
educar. Saudaria a morte com alegria como se saúda 
a aurora amena e pura de um belo dia". 

Como já mencionei, minha mãe tinha desejado a 
vida religiosa, da qual conservava às vêzes como que 
uma nostalgia, mas sem jamais perder de vista seu 
dever de estado. 

" Penso freqüentemente, escrevia com resignação 
a nosso tio, em minha santa irmã, em sua vida calma 

(36) Carta a seu irmão e cunhada, 21 de julho de 1872. 
(37) Carta de 28 de março de 1864. 
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e tranqüila. Ela trabalha não para ganhar riquezas 
perecíveis. Entesoura para o céu, objeto de todos os 
seus suspiros. 

E eu me vej o aqui, curvada para a terra, tendo 
um trabalho extremo para aj untar um pouco de ouro 
que não levarei comigo e que não desejo levar. Que fa
ria com êle lá em cima? As vêzes, ponho-me a lamen
tar-me por não ter seguido o seu exemplo, mas digo 
imediatamente : 

" Não teria minhas quatro filhinhas, meu encanta
dor José ! Não, é preferível que eu fique a penar onde 
estou e tê-los. Contanto que eu chegue ao Paraíso com 
meu querido Luís e os veja lá todos bem melhor colo
cados do que eu, ficarei muito feliz. Não peço mais 
nada". <38) 

B em mais tarde, escreve no mesmo sentido : 
" . . .  Sonho sempre com o claustro e a solidão. Não 

sei mesmo, com as idéias que tenho, como não foi mi
nha vocação ficar solteira no mundo ou encerrar-me 
num convento. Gostaria de viver até a velhice para 
11etirar-me à solidão quando meus filhos estivessem 
educados. Mas sinto que são idéias ôcas. Também, 
não me detenho nisso, é melhor empregar bem o tempo 
presente do que imaginar o futuro".(39) 

No dia j á  l ongínquo de seu casamento êsses mes
mos pensamentos fizeram-na chorar copiosamente. 
Procurou excusar-se j unto de sua Paulina a quem fa
zia esta confidência : 

"Tu que amas tanto teu Pai podes pensar que eu 
o penalizava ( . . .  ) Mas, não, êle me compreendia e 
me consolava do melhor modo possível, pois tinha gos-

(38) Carta de 23 de dezembro de 1866. 
(39) Carta a Paulina, 16 de janeiro de 1876. 
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tos semelhantes aos meus. Creio mesmo que nossa 
afeição recíproca aumentou mais, nossos sentimentos 
estavam sempre em uníssono. :t<::le foi sempre para 
mim um consolador e um apoio".(40) 

E foi sempre assim entre êles. 
Compreende-se pois sua felicidade em tratar com 

a querida Visitandina de assuntos sobrenaturais, seja 
pela correspondência, infelizmente destruída, seja nas 
visitas ao locutório - doces instantes que renovavam 
suas fôrças morais. Também, a morte da irmã muito 
amada deixou em sua vida um vazio profundo !  

Mas eis como era considerada essa provação sôbre 
a qual tenta consolar antecipadamente sua filhinha in
terna em Mans : 

"Coragem, minha querida Paulina, precisamos sub
meter-nos ao que Nosso Senhor nos enviar. Se eu per
der minha querida irmã não chorarei por ela, mas por 
mim, pois ela estará muito feliz, e nós, nós é que es
taremos na aflição ! :t<::ste sofrimento, porém, s erá ame
nizado pela certeza de sua felicidade". 

Acentua seu pensamento escrevendo à cunhada : 
" . . .  É muito triste, mas t{)remos sempre a con

solação de sabê-la no Céu. Para mim, é o essencial" .<41l 

Nossa mãe era muito humilde. Acusa-se freqüen
temente em suas cartas de suas imperfeições : 

"Digo muitas vêzes ao dia : Meu Deus, desejo mui
to ser santa ! Mas, depois não faço as obras ".<42) 

(40) Idem. 
(41) Carta de 7 de dezembro de 1876. 
( 42) Carta a Paulina, 26 de fevereiro de 1876. 
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Numa festa de Todos os Santos insiste com encan
tadora simplicidade : 

"Desejo ser santa, não será fácil, há muito que 
cortar e a lenha é dura como pedra. Teria sido melhor 
começar mais cedo, quando era menos difícil, mas en
fim "antes tarde do que nunca".(43) 

Esta mesma ambição, como já notei, estende-se a 
todos os que lhe são caros. Escreve a seu irmão : 

"Vejo com prazer que és considerado em Lisieux. 
Tornar-te-ás um homem de valor. Fico muito contente 
com isso, mas desejo de preferência que sejas santo. 
Antes, porém, de desej ar a santidade para os outros 
eu faria bem de me encaminhar por essa via, cousa 
que não faço. Enfim, é preciso esperar consegui-lo".(44> 

Ela se j ulgava assim. Entretanto, era muito mor
tificada e rigorosamente fiel aos j ej uns e abstinências 
da Igreja. Até rigorosa demais, o que inquietava nossa 
tia Visitandina, por ela e suas filhinhas. Isso levava-a 
a abrir-se com seu irmão e com sua cunhada : 

" . . .  Todo aquêle _povinho não é forte, a começar 
pela mãe. Ela tem dores nas costas e no peito e tosse 
todo o inverno. Seria uma perda muito grande para 
a família. Gostaria que consultasse um médico antes 
de começar o jejum da Qua resma, que ela pretende 
fazer". 

Até em sua última doença, nossa mãe fêz questão 
de observar essas prescrições de penitência. Quando, 
em dezembro de 1876, alguns meses antes de morrer, 
precisou ir a Lisieux consultar um cirurgião afamado, 
sua preocupação era obter que seu irmão a deixasse 
observar as Quatro Têmporas. Previne-o de sua de
cisão escrevendo-lhe : 

(43) Carta a Maria e Paulina, 1 de novembro de 1873. 
(44) Carta de 29 de março de 1874. 
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" Sabes que é jejum e eu j ej uo, pois não estou tão 
doente para dispensar-me. Por isso não prepares nada 
para mim". 

Seu mérito era tanto maior quanto mais isso lhe 
custava, como confiava a seu íntimos. Lemos numa 
carta à Sra. Guérin, no período da Quaresma : 

" Estamos em pleno tempo de penitência. Feliz
mente, terminará logo. Sofro tanto com o j ejum e a 
abstinência ! Não é porém uma mortificação muito 
dura, mas estou tão mal do estômago e sobretudo tão 
sem coragem que não faria absolutamente nada se es
cutasse minha natureza". 

E no ano seguinte a Paulina : 
" Não restam senão vinte e um dias, mas vinte e 

um dias muito longos, pois preciso j ejuar. É muito 
penoso ! 

" . . .  Preciso porém terminar minha carta, pois já 
é bem tarde e levanto-me cedinho. E' duro para mim 
com o j ejum da Quaresma. Suspiro pela Páscoa ! "<45> 

Nada impedia nossos pais de observarem o j ejum, 
meSIIllo à presença de estranhos. Tendo chegado um 
amigo inesperado, minha mãe alegrou-se por ter sido 
êle convidado alhures. Escrevia : 

"Ontem à tarde, pelo contrário, fiquei contenrte de 
não hospedá-lo por causa do jejum. �le seria obrigado 
a comer sozinho. Ficaria constrangido e nós tam
bém".<46> 

( 45) Carta de 12 de março de 1876. - Deve-se notar que 
minha mãe observava o jejum sem nada tomar de manhã até 
meio-dia e à tarde contentava-se com uma leve colação. As dis
pensas da Igreja concernentes aos jejuns e abstinências vieram so
mente pouco a pouco, e infelizmente muito tarde para que pudesse 
aproveitá-las. 

( 46) Carta a sua cunhada, 14 de março de 1875. 
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Mamãe levava vida de piedade profunda. Tôdas 
as manhãs, caso não houvesse impedimento, assistia 
com meu pai à Missa de cinco e meia, em que comun
gavam juntos, sempre que lhes permitia o costume do 
tempo. Aos domingos iam à Missa solene e às Vésperas. 
Ela interrompia, sem cerimônias, visitas ou ocupações 
para assistir a êsse último ofício, tão freqüentemente 
negligenciado por muitos cristãos. Sua correspondên
cia testemunha-o repetidas vêzes : 

" Estou muito cansada esta tarde, saímos meio-dia 
e meia para ir ao cemitério. Fazia um calor sufocante. 
Teresinha não podia mais andar e fui obrigada a car
regá-la na volta. Fi�la deitar e dormiu um bom sono 
durante duas horas, assim como Celina. Enquanto isso, 
fui às Vésperas, teu pai ficou com elas".<47> 

Nos últimos domingos antes de sua morte, mamãe 
arrastou-se ainda à igreja, apoiada ao braço de algum 
dos seus. Por nenhum preço consentia em deixar sua 
comunhão à primeira sexta-feira do mês. Fê-la pela 
última vez em agôsto de 1877, como se verá mais adian
te, vencendo seu esgotamento, acompanhada por nosso 
pai e detendo-se a cada passo. 

Era em família que rezávamos as orações da ma
nhã e da noite, o Benedicite e as graças. E tôdas as 
festas eram celebradas em comum. 

A êsse propósito não posso deixar em silêncio a 
festa de cada semana : o domingo. Minha mãe l ouvava 
meu pai por sua observância estrita dêste santo dia, 
atribuindo-lhe a prosperidade de sua casa. Fazia essa 
predição a seu irmão e cunhada, que se achavam então 
provados pela adversidade : 

(47) Carta a Paulina, 21 de maio de 1876. 
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" . . .  Tenho a firme esperança de que êsse tempo 
de provação não continuará. O que me dá essa confian
ça inabalável é principalmente a maneira edificante 
com que santificais o domingo. Todos os fiéis obser
vantes do dia do Senhor, sejam perfeitos ou imperfei
tos, têm bom êxito em suas emprêsas e por um meio 
ou outro se tornam ricos".<4B) 

Ela própria era escrupulosa nessa observância. 
Maria conta que estando a ordenar uma gaveta 
ouviu-a exclamar de repente : "Oh !  meu Deus, hoje é 
domingo ! "  E logo êsse trabalho insignificante e ino
cente foi abandonado. 

Escrevia a respeito de uma viagem : 
"Domingo tomarei o trem para Lisieux ( . . .  ) 

Desta vez é-me impossível partir no sábado, e no do-
mingo não poderei viajar a manhã tôda. Seria con
trário a meus princípios, pois acho que devemos estar 
atentos a não cooperar com o trabalho do domingo".<49l 

E mais tarde, já muito doente, partia nesse dia 
com uma romaria, para Lourdes : 

" . . .  Nosso Senhor sabe bem que desta vez não se 
pode fazer de outra maneira. Tomaremos o trem à 
tarde a fim de podermos assistir a todos os ofícios da 
manhã".<S0> 

Nossa mãe colocara-se sob a direção do Pároco de 
Montsort, freqüentava o mosteiro das Clarissas de 
Alençon, e era muito assídua às reuniões da Ordem 

(48) Carta de 29 de setembro de 1876. A previsão era justa, 
pois dezesseis anos mais tarde, o Sr. e a Sra. Guérin recebiam uma 
riquíssima herança. 

(49) Carta a seu irmão, 26 de novembro de 1871. 
(50) Carta a Paulina, maio de 1877. 
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Terceira de São Francisco à qual pertencia. As mon
jas dêsse convento recebiam a confidência de suas in
tenções e sofrimentos. 

A Arquiconfraria do Coração Agonizante de Jesus, 
assim como várias outms Af'sociações religiosas ti
nham-na inscrita entre seus membros. Reconheçamos 
entretanto q ue ela sabia escolher. Era inimiga de "de
voçõezinhas" que, por suas complicações, vão contra o 
espírito do Evangelho, tirando-lhe sua forte e viril sim
plicidade. 

Minha mãe não só participava dos ofícios paro
q uiais fora dos dias obrigatórios, como prova êste exem
plo dois meses antes de sua morte : " Está na hora da 
bênção e eu quero ir",<51) mas também não consentia 
em perder os sermões, mesmo durante a semana. 

E não era sem fôrça de vontade ! Numa de suas 
cartas, depois de ter dito que "apesar da febre que a 
minava havia seis semanas, na ocasião em q ue espe
rava um filho e fazia todo o trabalho como de costu
me", ela acrescenta : 

"Levantei-me tôdas as manhãs às cinco e meia, du
rante mais de quinze dias para ir a São Leonardo ou
vir os Capuchinhos que pregavam uma missão".<52> 

Doutra feita afirma francamente que é "por de
ver q ue vai ouvir certas pregações". 

Gostava do canto da igreja, sobretudo quando era 
simples, pois não apreciava os cânticos ou as missas 
cantadas em estilo teatral e artificial. 

Nossa mãe tinha uma devoção intensa por Nossa 
Senhora. Reconhecia ter obtido muitas vêzes diversas 
graças importantes por sua intercessão. 

(51) Carta a seu irmão e cunhada, 7 de junho de 1877. 
(52) Carta a sua cunhada, 12 de fevereiro de 1870. 
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Pede a seu irmão, estudante de medicina em Pa
ris, que acenda velas por sua intenção no santuário de 
Nossa Senhora das Vitórias, tão querido à nossa fa
mília. Dava-lhe êste conselho, sabendo-o tão exposto 
ao perigo na capital : 

"Se consentisses ao menos em fazer uma co usa que 
te vou dizer e dar-ma como presente de festa, eu fi
caria mais contente do que se me enviasse todo Paris. 
E' o seguinte : tu moras pertinho de Nossa Senhora 
das Vitórias. Pois bem ! Entra aí uma vez por dia 
para rezar uma Ave-Maria a Nossa Senhora. Verás 
que Ela te protejerá de maneira tôda especial e te fará 
triunfar neste mundo para dar-lhe em seguida a eterna 
felicidade. O que te digo não é piedade exagerada de 
minha parte e sem fundamento. Tenho motivos para 
ter confiança em Nossa Senhora. Recebi dela favores 
que só eu conheço".(53) 

Por isso a imagem da Imaculada que iria sorrir a 
Teresa quando menina, era cercada de honras. Certo 
dia, Maria nossa irmã mais velha achando essa imagem 
muito grande para o quarto onde estava colocada disse 
"que parecia uma imagem de escola" e quis trocá-la de 
lugar. Mamãe protestou logo : 

"Quando eu morrer, minha filha, farás o que qui
seres, mas enquanto eu viver esta Nossa Senhora não 
sairá daqui". 

Era a seus pés que rezava conosco. Beijávamo-la 
tanto que os dedos viviam quebrando-se e era preciso 
ter de reserva vários pares de mãos ! 

Assistíamos ao mês de Maria na igreja, entretanto 
minha mãe queria também um mês de Maria em casa 

(53) Carta de 1.0 de janeiro de 1863. 
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e o queria tão belo que minha irmã brincava gentil
mente dizendo-lhe "que êle fazia concorrência com o 
de Notre-Darne". Era na verdade suntuoso. Além das 
cortinas de renda sôbre fundo azul, mamãe pagava urna 
pobre mulher para que trouxesse do campo um verda
deiro feixe de flores. galhos de pilriteiro branco que 
nunca eram grandes demais. 

Colocados em vasos êsses galhos floridos subiam 
até o teto, o que fazia a alegria de Teresinha que batia 
palmas ! 

Entre as graças extraordinárias atribuídas à in
tervenção dessa imagem, que é chamada agora a Vir
gem do Sorriso, devo mencionar esta que ouvi contar 
muitas vêzes : 

Após a morte de Heleninha com a idade de cinco 
anos, lembrando-se minha mãe de uma leve mentira 
que dissera a criança, lamentava-se amargamente não a 
ter feito confessar-se dessa falta. Temia que a expiasse 
no Purgatório. Em oração diante da Madona, ela lhe 
confiava sua angústia, quando uma voz celeste mur
murou-lhe com doçura infinita : "E"ta está junto de 
mim". A esta resposta da divina mãe, uma alegria in
dizível substituiu sua ansiedade. 

E' preciso notar que nossa mãe tinha particular 
devoção pelo privilégio da Imaculada Conceição da 
Santíssima Virgem. 

O dia 8 de dezembro era sempre festejado por 
ela com vivíssimo fervor. Na manhã dêsse dia era a 
primeira a ir à igreja. Acendia uma vela aos pés de 
Maria e formulava-lhe todos OSt seus desejos e sua gra
tidão. 

Foi assim o 8 de dezembro de 1860. a que já me 
referi. Suplicava à Virgem puríssima que lhe conce
desse uma segunda filhinha. Segundo sua expressão, 
parecia "uma criança que pede uma boneca a sua mãe". 
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Essa boneca viva foi a PauJinazinha, nascida no dia 7 
de setembro do ano seguinte. Narrando-lhe minha mãe 
esta recordação já bem distante, escrevia : ":f:ste ano 
irei ainda cedinho ter com Nossa Senhora. Quero ser 
a primeira a chegar. Oferecer-lhe-ei minha vela como 
de costume, mas não lhe pedirei mais filhinhas ! Ro
gar-lhe-ei somente que faça santas as que me deu e 
que eu as siga de perto, mas é preciso que sejam bem 
melhores do que eu".C54) 

Era notável sua confiança nos milagres de Nossa 
Senhora de Lourdes, bem como sua união às peregri
nações que meu pai fazia a êste santo lugar, embora 
não tivesse atrativo pessoal pelas viagens. Confiava à 
sua cunhada : 

"As viagens não me tentam. Sinto atrativo por 
uma só : visitar a Terra Santa". 

Foi, porém, a Lourdes, no fim de sua vida, para 
obter a cura. 

As intervenções de Nossa Senhora tinham o dom 
de comovê-la. Foi com grande interêsse que, nos dias 
mais sombrios da guerra de 1870, soube pela imprensa 
das aparições da Santíssima Virgem às criancinhas. de 
Pontmain. Estamos salvos ! exclamou convicta. 

Contudo sua fé não a levava para o maravilhoso. 
Falava-se muito, então, de profecias, mas ela se ria 
disso. 

Não posso evocar a devoção de minha mãe pela 
Rainha do Céu sem dizer uma palavra sôbre a que 
reservava a São José. Uma era inseparável da outra. 

(54) Carta de 5 de dezembro de 1875. 
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É a êste grande Santo que se atribui a cura de Tere
sinha, com algumas semanas apenas, como menciona 
sua correspondência. 

Apesar das opiniões opostas fazia questão de dar 
o nome de José a um terceiro filho, se essa alegria lhe 
fôsse concedida. Explica-o gracejando a seu irmão após 
o nascimento de Teresa : 

" . . .  Antes do nascimento da criança, ela ( Irmã 
Maria Dositéia) , crendo que seria menino, escrevera
-me para que não lhe desse o nome de José, mas o de 
Francisco, como se suspeitasse ter sido o bom SãQI José 
quem arrebatou meus fi.lhos ! Respondi-lhe que quer 
morresse quer não, êle se chamaria José".<SS) 

Se se verificam na vida de minha mãe graças pal
Jláveis concedidas à confiança de suas orações, não en
contramos entretanto fenômenos extraordinários. Não 
se pode dar êsse nome às inspirações interiores de que 
falei sôbre seu trabalho e seu casamento, nem tão pou
co aos favores obtidos de Nossa Senhora em resposta 
a suas súplicas. 

Todavia, mamãe conta o que lhe aconteceu certo 
dia ao terminar uma leitura espiritual que aludia a 
vexames diabólicos. "Não será comigo que se darão 
semelhantes assaltos, pensava, aliviada. Só os Santos 
poderão sofrê-los ". No mesmo instante uma espécie 
de apêrto monstruoso tomou-a pelos ombros. Mas logo 
a oração brotou de seus lábios e a fêz recobrar a sere
nidade. Devo frisar que nessa época ela esperava o 
nascimento daquela que se tornaria a Santa Teresinha. 
Aliás, não deu importância alguma ao fato, preferindo 
viver de fé pura e simples com tôda a segurança. 

(55) Carta de 1.0 de março de 1873. 
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Com essa certeza sobrenatural eram encarados os 
acontecimentos da vida. 

Meu tio Guérin encontrou numerosos dissabnres no 
exercício de sua profissão, principalmente no princípio, 
quando quis anexar uma drogaria à sua farmácia. 
Nossa mãe afligia-se como se se tratasse de seus pró
prios interêsses. Contudo, ela o estimula com belos 
pensamentos como êstes : 

"Minha irmã falou-me muito de teus negócios . . .  
Eu lhe disse que não quebrasse a cabeça com tudo isso, 
pois só há uma cousa a fazer : rezar. Nem ela nem eu 
podemos ajudar-te de outra maneira. Nosso Senhor 
que não s e  embaraça com nada poderá tirar-nos da 
dificuldade quando achar que já  sofremos bastante e 
então reconhecerás que não deves teus sucessos à tua 
capacidade ou à tua inteligência, mas a Deus só, como 
eu também com o meu Ponto de Alençon. Esta con
vicção é muito salutar. Eu própria fiz essa experiência. 

"Sabes que todos nós somos inclinados ao orgulho 
e noto muitas vêzes que aquêles que adquiriram for
tuna, são na maior parte de um convencimento insu
portável. Não digo que tenhamos, eu e tu, chegado a 
êsse ponto, mas ficaríamos mais ou menos manchados 
por êsse orgulho, pois é certo que a prosperidade cons
tante afasta de Deus. tle nunca levou os justos por 
êsse caminho. Passaram antes pelo cadinho do sofri
mento para se purificarem".(56) 

Após um incêndio que causara grande prejuízo à 
querida família de Lisieux, minha mãe escrevia a sua 
cunhada : 

(56) Carta de junho de 1872. 
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" . . .  É pr€ciso ter · muita fé e resignação para su
portar êsse revés sem murmurar e com submissão à 
vontade de Deus. 

" . . .  Sei que pondes a confiança em Nosso Senhor. 
Isso me faz crer que saireis dêsse mau negócio melhor 
do que pensais. 

"A Sra. Y parece bem mais feliz do que vós. Ela 
vive somente para o luxo e o prazer. Dá bailes no do
mingo Laetare, e entretanto, crede-me, prefiro ver-vos 
com vossas adversidades do que imaginar-vos igual a 
ela, esquecidos do Céu pelos curtos prazeres da terra" .<57) 

Amor da Igreja - Eficácia da Oração 

Nossa mãe tinha um verdadeiro culto pela Igreja, 
pelo Papa e pelo Sacerdócio em geral. Afligiu-se muito 
ao saber o Santo Padre vítima da perseguição, e logo 
prisioneiro voluntário do Vaticano. Ficou também 
transtornada quando soube dos acontecimentos da Co
muna de Paris com o massacre dos reféns. Suas ora
ções pela Igreja e pela França eram então muito fer
vorosas. 

Mamãe nunca criticava o clero. Em casa não nos 
ocorria mesmo o pensamento de falar dos defeitos dos 
padres. Como já mencionei precedentemente ela se
guia à letra os mandamentos da Igreja, evitava tam
bém comprar ou viajar no domingo. Tinha a peito o 
alívio da Igreja padecente e mandava celebrar Missas 
pelas almas dos defuntos. 

(57) Carta de 30 de março de 1873. 
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À morte de s.eu pai encomendou imediatamente 
cento e cinqüenta, propondo renová-las dentro em 
pouco. 

Ao falecer sua irmã Maria Dositéia apressou-se 
em enviar dinheiro à Visitação para que mandassem 
logo celebrar Missas. 

Seu amor pela Igreja a impelia a interessar-se pe
la Propagação da Fé, à qual, de acôrdo com noss.o pai, 
oferecia todos os anos uma grande soma. Tôdas as 
manifestações da fé católica a faziam vibrar. Os es
forços da franco-maçonaria, na França, para descris
tianizar as almas indignavam-na ao máximo. 

Fôra seu grande desejo dar um sacerdote ao Se
nhor, e mais ainda um missionário. Por isso, que ale
gria, quando seu primeiro José Luís Maria veio ao 
mundo no dia 20 de setembro de 1866 ! Escrevia : 
•• Acho que minha fortuna está ganha" e dizia com ad
miração a nosso pai : "Olha como suas mãozinhas são 
bem feitas ! Que maravilha quando êle subir ao altar 
ou quando pregar ! "  Pensava de antemão, com orgu
lho materno, na alva de Ponto de Alençon que bordaria 
para êle. 

A criança morreu e mamãe teve a idéia de pedir
lhe a cura de sua Helenazinha que sofria muito com 
uma otite que resistia a todos os remédios. 

Seu pedido foi logo atendido, como testemunham 
estas linhas dirigidas à sua cunhada, cinco anos após 
o acontecimento : 

" Certo dia, ao voltar com ela do médico que não 
me dissera nada de bom, e diante da impotência de 
todos, tive a inspiração de dirigir-me a meu José, fale
cido havia cinco semanas. 
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Tomo a menina e faço-a invocar seu irmãozinho. 
No dia seguinte de manhã o ouvido estava perfeita
mente curado. Cessou de repente de purgar e a pe
quena nunca mais sentiu nada. Obtive ainda várias 
outras graças, mas menos sensíveis do que esta".(SB> 

Após a morte de seu primeiro filho, nossa mãe 
fêz uma novena a São José a fim de obter outro para 
que fôsse padre. Nove meses mais tarde, exatamente 
no mesmo dia, seu desejo era realizado, mas foi para 
perder ainda, pouco depois, êsse querido filho. 

Maria conta em suas notas íntimas : 
" Quando nossa mãe me Ievava com Paulina, à Vi

sitação de Mans, no momento em que o trem passava 
diante do cemitério ela se levantava para divisar ao 
longe o túmulo de seus anjinhos. Se não havia ninguém 
no compartimento, invocava-os em voz alta".  

Houve uma graça obtida do Céu, em nada inferior 
àquela relatada mais acima, se bem que de outro gê
nero, cuj os admiráveis efeitos não chegou a ver. Em 
1873, escrevia às suas filhas mais velhas : 

"Espero que as duas comungarão no dia 8 de de
zembro, festa da Imaculada Conceição. Não esqueçais 
de rezar por Leônia ". 

Sabe-se como terminou a vida desta filha e com 
que magnífica vitória foram coroados seus ásperos 
combates . . .  <59> 

Apesar de suas grandes decepções oferecidas a 
Nosso Senhor com heróica conformidade à sua santís-

(58) Carta de 17 de outubro de 1871. 
(59) Ver no apêndice a Carta Circular sôbre Leônia - Innã 

Francisca Teresa Martin. 
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sima vontade, nossa mãe desejou pelo menos oferecer 
suas filhas a Deus na vida religiosa. 

Lendo a biografia de Madame Acarie, cujas três 
filhas entraram para o Carmelo, deixou escapar êste 
grito de entusiasmo : "Tôdas as filhas carmelitas ! E' 
possível que uma mãe tenha tanta honra ?" 

Evitava, porém, exercer pressões indiscretas nesse 
sentido. Contudo, mantinha em casa um clima de pie
dade e de respeito por tudo que se referia a Deus. .A13 
almas eram orientadas espontâneamente para �le. 

Com Paulina, sua íntima, conversava freqüente
mente em tom de confidência, como se fôra uma irmã 
mais velha. Esta lembrar-se-á sempre de suas expli
cações sôbre a coroa " branca", reservada às virgens, 
as únicas que seguirão o Cor.deiro por tôda a parte 
cmde Êle fôr, camtando um cântico nôvo que os outro.r; 
não poderão cantar. <60> 

Nossa mãe pensou momentâneamente que Maria 
seria religiosa, e abriu-se a Paulina : 

" . . .  Não lhe digas isso, ela pensaria que eu o de
sej o  e na verdade só o desejo se fôr a Vontade de Deus. 
Contanto que ela siga a vocação que Êle lhe der, fica
rei contente" .<61> 

Uma carta a sua cunhada faz-nos penetrar a fun
do em seus sentimentos a êsse respeito : 

" . . .  Apesar de meu vivo desejo de dá-las a Deus, 
se Êle me pedisse já êsses dois sacrifícios, fá-los-ia do 
melhor modo possível, mas não seria sem sofri
mento ! ".<62> 

(60) Apoc. XIV, 3-4. 
(61) Carta do dia 5 de dezembro de 1875. 
(62) Idem, 9 de julho de 1876. 
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Caridade para com o próximo 

Na opinião de todos, minha mãe possuía, como já 
disse, um perfeito desinterêsse e um total esquecimen
to de si. Assim, podia pensar nos outros e devotar-se 
a seu serviço. 

Filha de militar, a coragem era-lhe como que na
tural e a covardia fazia-a fremir. Para ela, o dever 
devia primar sempre, dever não somente para com 
Deus, mas também para com o próximo e a pátria. 
Assim, por ocasião da mobilização dos soldados, na 
guerra de 1870, ao saber que uma senhora da cidade 
tinha conseguido esconder seu marido, exclamou in
dignada : "É possível fazer semelhante ação ?" 

Se o egoísmo a revoltava, a insolúvel luta das clas
ses fazia-a sorrir de compaixão. Sob sua pena, Pauli
na encontrará um exemplo picante. Trata-se de uma 
representação de gala realizada no Círculo Católico : 

"Distribuíram duzentos convites para as "senho
ras ricas " e cartões para as senhoras "menos ricas" e 
tomaram o cuidado de fazer uma separação entre as 
duas categorias. Eis que uma senhora cujo filho era 
dos principais atores, tendo apenas o cartão, disse : 
" Se não me deixarem ir com aquelas que têm convite, 
vou buscar meu filho e êle não representará". Contu
do não a deixaram passar e ela não ousou levar seu 
filho, mas o resultado foi um descontentamento geral 
da parte dos cartões. 

Para prevenir uma insurreição promoveram hoje 
uma festinha onde não há mais distinção. J!:ss,es se
nhores estão deveras embaraçados para contentar tôda 
gente. É certo que as grandes senhoras não iriam se 
não lhes reservassem os primeiros lugares, e de outro 
lado causa despeito às mães que cedem seus filhos o 
serem relegadas ao último lugar. 
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Mas por mais que façam, somente no Céu os po
bres poderão ser os primeiros. Na terra é inúti.l pen
sar nisso. 

Compadecia-se naturalmente dos sofrimentos do 
proxtmo. As calamidades públicas comoviam-na pro
fundamente e excitavam sua generosidade. Assim, en
viou sua cota por ocasião das inundações de Lisieux 
em j ulho de 1875. 

Sentia-se inclinada a exercer a caridade no plano 
mais imediato : o do socorro diário aos que estão na 
necessidade. E sua fé a levava a pensar primeiro nas 
almas. Convidava-nos a rezar pelos pecadores, pelos 
moribundos do bairro, visitava-os, em ocasião oportu
na, ajudava-os com seus bens, fazia suavemente com 
que se voltassem para Deus e chamava o padre à sua 
cabeceira. Sua correspondência estâ cheia de numero
sos fatos dêsse gênero. 

Numa de suas cartas depois de ter recomendado 
às orações de Paulina um pobre homem que ia morrer 
a.pós quarenta anos de abandono dos seus deveres, ter
mina assim : 

" Teu pai faz tudo que pode para convertê-lo, mas 
êle se crê um santo. Acha que não lhe falta mais que 
receber a coroa d:e justiça, como S. Paulo ! É na ver
dade um homem bom, todavia mais difícil de se con
verter do que um mau. Só um milagre da graça pode 
fazer cair o veu espêsso que êle tem diante dos olhos".<63> 

Ao narrar-lhe seu irmão a volta a Deus de um de 
seus amigos : 

"Tomei a peito sua salvação, escrevia ela. Rezei 
do melhor modo possível e fiz uma novena em regra 

(63) Carta de 14 de maio de 1876. 
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Jlara êle. E u  esperava de São José sua conversão. Por 
isso estou muito feliz de que êle tenha terminado corno 
bom eristão".<64> 

E a respeito de uma de suas rendeiras falecida 
subitamente : 

" Sua lembrança persegue-me por tôda a par
te ( . . .  ) Entretanto, o mais penoso para mim é pensar 
que ela não praticava a religião. Ia à missa apenas 
duas ou três vêzes ao ano".<6S) 

À Paulina censura a pusilanimidade de Luísa : 
" A  empregada foi passar urna semana em sua 

casa ( . . .  ) Seu pai aproxima-se do fim a largos pas
sos e não quer ouvir falar de confissão ( . . .  ) E u  re
comendei à filha que prevenisse a tempo o Padre para 
que o fôsse ver e o preparasse pouco a pouco, mas ela 
não quis. É como sua mãe que diz : Tem-se muito 
tempo, êle não está tão mal". Isso me revolta ao últi
mo grau e zango-me com ela".<66> 

De sua alma ardente devorada pelo zêlo da salva
ção dos pecadores, jorrava esta exclamação dolorosa : 

" Meu Deus, como é triste uma casa sem religião ! 
Como é terrível a morte aí ! ". (67) 

Se para levar as almas a Deus, ela contava antes 
e acima de tudo com a eficácia da graça obtida pela 
oração, dava também importância à hábil intervenção 
das criaturas. Sua arma pessoal era a irradiante bon
dade, dedicada aos seus primeiramente. Levou para o 

(64) Carta a seu irmão, 29 de março de 1874. 
(65) Carta a Paulina, 26 de fevereiro de 1876. 
(66) Idem, 29 de abril de 1877. 
(67) Idem, 7 de novembro de 1875. 
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próprio lar, seu velho pai de caráter difícil. Tratou-o 
com devotamento incansável, fazendo todo o possível 
para amenizar seus últimos dias. Desejava mesmo ir 
para o Purgatório em seu lugar e fêz por êle o " Ato 
heróico ". <68) 

Nossa mãe testemunhava também por seu irmão, 
Isidório Guérin, um cuidado atencioso e sem limites. 
Primeiramente quando estudante em Paris, acompa
nhava-o de longe, aconselhava-o, como já referi, repre
endia-o por vêzes, mas sempre com tanta delicadeza 
que êle se submetia. Depois de casado, sua solicitude 
estendeu-se a todo o seu lar. Participava vivamente 
de suas aflições e alegrias. Esforçava-se por alçar-lhes 
os corações ao alto pela submissão e gratidão à Divina 
Providência. 

Assim escrevia ao Sr. Guérin, por ocasião da mor
te de seu terceiro filho, Paulinho, logo ao nascer : 

" . . .  Contudo, meu querido irmão, não murmure
mos. Nosso bom Deus é o Senhor, 1!:le pode para nosso 
bem deixar-nos sofrer muito e muito, mas nunca seu . 
socorro e sua graça faltarão". 

A mesma confiança heróica transparecia nestas 
linhas, vários anos antes, quando êle comprou a far
mácia de Lisieux, que ela lamentava tanto por achá-la 
muito longe de Alençon : 

" E u  entrego tudo à vontade e à graça de Deus ".<69) 
Se, em lugar de reconfôrto e de simpatia, êle ne

cessitava de um eco alegre por algum bom sucesso, ela 
sabia exultar. Assim, esta exclamação espontânea, no 
próprio ano de sua morte, quando seu lar passava pela 
mais penosa das ansiedades. 

(68) Segundo suas cartas ao irmão, outubro de 1868 e 1 de 
novembro do mesmo ano. 

(69) Carta de 22 de abril de 1866. 
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" Esta boa notícia encheu-nos a todos de alegria, 
a.té meu marido, tão triste por causa de minha saúde".<70> 

A delicadeza de seu coração manifestava-se tam
bém para com os estranhos : 

Durante a guerra de 1870, obrigada a alojar nove 
soldados alemães, notou que um dêles parecia triste e 
aflito por estar longe de sua casa. Não hesitou em 
falar-lhe e em dar-lhe às escondidas alguns alívios, o 
que muito o comoveu. Mamãe encarregava Luísa, a 
empregada, de socorrer as famílias necessitadas, quan
do ela própria não o podia fazer. 

Esta dava, bem mais tarde, êste testemunho : 
" Só eu sei quantas moedas de dois francos e pra

tos de ôlha ela me mandava levar aos pobres ! . . . <71> 
Todavia era sobretudo a suas filhas que ensinava 

a dar esmola aos infelizes e a respeitá-los. Vi freqüen
temente em casa alguns dêles, aos quais se davam ali
mentos e roupas. Nossa mãe ficava com os olhos rasos 
-de lágrimas ao ouvi-los narrar suas misérias. 

Na Primeira Comunhão de Leônia quis vestir de 
branco urna neo-cornungante pobre e fazê-la participar, 
no lugar de honra, do jantar de família. 

Certo dia, em viagem, chamou a atenção de uma 
vizinha que fazia cara feia à chegada de urna mãe com 
duas crianças de colo. No fim da viagem, ajudou essa 
senhora a ir para casa com as crianças e os pacotes, 
e só chegou à rua St. Blaise à meia-noite, em compa
nhia de meu pai que tendo ido esperá-la na estação 
prestou-lhes seu auxílio. 

Ficou-me gravado na memória um rasgo de cari
dade de ambos. Eu contava então sete anos e lembro-

(70) Carta a sua cunhada, 5 de janeiro de 1877. 
(71) Carta de Luísa Marais, Sra. Le Gendre, 22 de julho de 

1923. 
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-me como se fôsse ontem. Narrá-lo eu própria teria 
menos interêsse do que recolhê-lo da pena de minha 
mãe que escrevia a Paulina : 

" Fizemos um longo passeio nos campos. A volta 
encontramos um pobre velho que tinha boa aparência. 
Mandei Teresa levar�lhe uma esmolinha e êle ficou tão 
sensibilizado, agradeceu-nos tanto que vi estar na ne
cessidade. Disse-lhe que nos seguisse para dar-lhe sa
patos. tle veio. Servimos-lhe um bom jantar, pois 
morria de fome. 

Impossível dizer-te tôdas as misérias que acompa
nham sua velhice. Passou o inverno com os pés gela
dos. Mora num casebre abandonado. Falta-lhe tudo. 
Vai encolher-se junto aos quartéis para receber um 
pouco de sopa. Enfim, disse-lhe que viesse sempre que 
quisesse e teria pão. Eu gostaria que teu pai o inter
nasse no Asilo ; êle o deseja tanto. Vamos providen
ciá-lo. 

Estou triste desde êsse encontro, penso constante
mente no pobre homem, que no entanto, estava com um 
ar todo feliz com as poucas moedas que lhe dei. " Com 
isto, dizia êle, terei sopa, irei amanhã aos fornos eco
nomicos, depois comprarei cigarro e mandarei fazer a 
barba". Numa palavra, êle estava contente como uma 
criança. Enquanto comia, pegava os sapatos, olhava-os 
e sorria-lhes".(72) 

Afinal meu pai conseguiu interná-lo nos Inválidos. 
O pobre velho chorava de alegria. 

Devo aludir também à intervenção de minha mãe 
para subtrair uma menina a mulheres execráveis que 
a exploravam. O caso levou-a até perante os tribunais. 

(72) Carta de 14 de maio de 1876. 
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Mas prosseguiu até o fim apesar dos aborrecimentos 
que êsse negócio lhe acarretou, a ponto de arrancar-lhe 
êste suspiro : 

" Se a gente não trabalhasse por Nosso Senhor, se
ria desanimador fazer o bem".(73) 

O perdão das inj úrias e erros coadunava-se em seu 
grande coração, com a necessidade de tornar felizes os 
que a cercavam. A propósito de um muro que se des
moronara, o vizinho intentou um processo contra meus 
pais, e convocou-os perante o Juiz de Paz". 

Minha mãe relata o incidente a Paulina nestes 
têrmos : 

" Teu pai foi apresentar-se. Explicou tão bem o 
caso, que todos, inclusive o Juiz, ficaram indignados 
com nosso vizinho . 

. . . A cousa está neste ponto, não sei quando 
terminará. Não me preocupo muito. Devemos aceitar 
as contradições com paciência, pois é preciso sofrer sô
bre a terra. Se isso pudesse ao menos abreviar-nos um 
pouco o Purgatório, bendiríamos o Sr. M. no outro 
mundo por no-lo ter feito passar nesta vida. Mas é 
preferível que seja êle a fazer-nos essas injustiças do 
que se tivéssemos que nos censurar ter-lho suscitado 
a quarta parte" .<74> 

De outra feita foi a respeito de uma costureira 
que precisamos deixar porque além do trabalho mal 
feito, não se podia fazer-lhe uma simples admoestação 
e nem mesmo dar um conselho. 

(73) Carta de novembro de 1875. 
(74) Carta de 26 de março de 1876. 
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Minha mãe escrevia : 
" . . .  Encontrei-a quarta-feira ( . . .  ) Eu tinha aca

bado de comprar o tecido para os vestidos das peque
nas. Essa pobre moça chorou e pediu-me perdão. Aper
tava-me as mãos com tanta. afeição que não pude resis
tir. Nem é preciso tanto para que eu não fique mais 
zangada. Assim, reconciliamo-nos imediatamente".<75> 

Já referi como minha mãe era boa para com os 
empregados de casa, inclusive os operários que aí tra
balhavam ocasionalmente : jardineiros, pedreiros, etc. 
Esforçava-se, em primeiro lugar, por fazer a todos o 
bem espiritual, abri-los um pouco mais à verdade re
ligiosa e ao amor de Deus. 

Quando a empregada ficava doente, cuidava dela 
como se fôsse sua própria filha. Chegou a passar três 
semanas, dia e noite, à cabeceira de Luísa que tinha 
crises terríveis de reumatismo articular. Não queria 
a nenhum preço mandá-la para o hospital. 

A exemplo de meu pai praticava igualmente a be
nevolência no julgamento. Não falava mal do próxi
mo e era mesmo escrupulosa e delicada nesse ponto, 
acusando-se às vêzes com muita humi.ldade das peque
nas saídas que sua vivacidade encontrava fàcilmente. 
À sua morte verificou-se que ela só tinha amigos. Fo
ram numerosos os que choraram como a uma benfeitora. 

Ela própria dá êsse testemunho numa carta a sua 
cunhada, algumas semanas apenas antes de sua morte. 
Trata-se de uma de suas rendeiras de Ancines, perto 
de Alençon : 

(75) Carta a Paulina, 12 de março de 1876. 



O RETRATO MORA.L DE MINHA MÃE 63 

" Desde que ela ouviu dizer que estou doente, sem 
saber ao certo o que é, veio expressamente para me 
ver, há dois meses mais ou menos. Contei-lhe tudo, 
ela 8€ desfez em lágrimas e mostrou-me tanta simpa
tia como se fôsse irmã". 

Abandorw a Deus e paciência na. provação 

Pôde-se observar por certas passagens que extraí 
das cartas de minha mãe que o que mais a caracteri
zava era a certeza de que Deus dirige tôdas as cousas, 
que J;:le nos ama e que tudo o que faz él bem feito. Ela 
repete sem cessar essas verdades. Tôda a base da edu
cação que nos dava era essa convicção de que somos 
amados por Deus, convicção tão profundamente enrai
zada em sua alma que dela vivia. 

A propósito de sua doença escrevia à Sra. Guérin : 
" . . .  Meu irmão pretende que Nosso Senhor só me 

curará para a sua glória. Mas eu digo que tudo re
verte para a glória de Deus, e que tle não pensa abso
lutamente só em si. Faria um milagre para mim, ainda 
que ninguém no mundo o soubesse".C76> 

ll':sses sentimentos foram sempre os seus. Numa 
carta de 1.0 de janeiro de 1863 jorra êsse transporte 
de gratidão e de esperança : 

Quando penso em tudo o que Deus, em quem de
positei tôda a minha confiança e em cujas mãos en
treguei o cuidado de meus negócios, fêz por mim e por 
meu marido, não posso duvidar que sua Providência 
vele sôbre seus filhos, com particular desvêlo ". (77) 

(76) Carta de 1 de junho de 1877. 
(77) Carta a seu irmão. 
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Foi essa confiança invencível, ousada mesmo, para 
com nosso Pai dos Céus que a sustentou em suas múl
tiplas provações. 

Conheceu muitas angústias, doenças de seus filhos, 
a morte de quatro dentre êles, aceitou tudo com admi
rável resignação, não obstante a sensibilidade por de
mais viva que lhe tornava muito penosas estas sepa
rações e inquietações. 

Ah ! as inquietações ! Após a morte de seus dois 
pequenos José, escrevia ao aproximar-se o nascimento 
de outro filho : 

" . . .  Não podes imaginar como o futuro me ate
moriza a respeito do pequenino ser que espero. Parece
-me que a sorte dos dois últimos será a sua. Isso é para 
mim um pesadelo contínuo. Creio que a apreensão é 
pior do que o próprio mal. Ao acontecer-me êsses in
fqrtúnios, sinto-me bem resignada, mas o temor é para 
mim um suplício. Esta manhã durante a Missa tinha 
idéias tão negras a êsse propósito que estava trans
tornada . 

. . . O melhor é entregar tôdas as cousas nas mãos 
de Deus e esperar os acontecimentos na calma e no 
abandono à sua vontade. É o que vou esforçar-me por 
fazer". <78J 

E após o nascimento da quinta filha : 
. . .  Esperava, no entanto, que fôsse um menino, 

mas se Nosso Senhor não quer, conformo-me com sua 
Vontade". <79J 

tsse refrão de abandono total está constantemente 
em seus lábios e em sua pena, quaisquer que sejam as 
provações que a visitem. 

(78) Carta a sua cunhada, 28 de fevereiro de 1860. 
(79) Carta ao Sr. Martin, em viagPm de negócios, 1869. 
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Quanto às disposições de minha mãe em face da 
morte de seus filhos, penso não poder revelá-las me
lhor do que citando aqui as cartas de sua irmã Visi
tandina, cujos acentos vibrantes de emoção exprimem 
também detalhes preciosos sôbre os sentimentos de 
minha mãe quando pedia a Deus um fUho e o trazia 
em seu seio. 

Por ocasião da morte de seu pequeno José que 
voou ao céu com menos de cinco meses, Irmã Maria 
Dositéia escreveu no dia 15 de fevereiro de 1867 : 

Querida irmãzinha, 
"Recebi teu telegrama ontem à tarde, às cinco e 

meia. Nosso anj irtho já estava no Céu ! Querida irmã, 
como consolar-te ? Tenho também necessidade de con
solação, estou tôd9- trêmula e contudo muito resignada 
à vontade de DelJS. " :ll'::le no-lo deu, :ll'::le no-lo tirou, 
bendito seja seu santo Nome ! "  

Digo-te que desde o seu nascimento tive sempre o 
pressentimento do que aconteceu. Êle foi pedidAJ em 
condições tais que no século em que vivemos não se 
pode realizá-las senão morrendo na idade em. que 
morreu ! 

. . .  Ontem de fJlanhã, ao pedir a Nosso Senhor após 
a santa Comunhão, que no�lo deixasse, pois afinal, que
ríamos criá-lo unicamente para a sua glória e para a 
conquista das pobres almas, pareceu-me ouvir interior
mente a resposta de que : Êle queria as primícias e mais 
tarde dar-te-ia outro filho tal qual desejamos ".  

Termina sua tnissiva com esta lembrança afetuosa 
para seu cunhado :: 

" E  teu pobre marido, como deve estar desolado ! 
Dize-lhe que esta carta e todos os sentimentos que ex
primo aqui são pg�.ra êle também". 

Quando morreu o segundo José, no ano seguinte 



66 A MÃE DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS 

com oito meses apenas, a Visitandina esforçou-se por 
consolar ainda minha mãe : 

" Como teu coração deve estar ferido por êsse nôvo 
golpe ! Oh ! sim, os desígnios de Deus são impenetrá
veis ! Eu pensava que Êle te deixaria êsse fi.Iho, mas 
Êle sabe melhor do que nós o que nos convém, deixe
mo-lO agir. Esta vida é tão cheia de misérias . . . Tu, 
querida irmã, podes bem dizê-lo, pois desde tua infância 
até agora. quantas penas de todo gênero sofreste ! Mas 
o: alegria virá e a medida de tua alegrÜL será a de tuas 
aflições. 

Crê pois, sem nenhuma dúvida : semeias agora 
nas lágrimas, mas colherás na abundância da alegria 
do Senhor, quando no fim desta miserável vida vires 
teus belos Anjinhos saírem ao teu encontro narrando 
as misericórdias do Senhor para com êles, porque os 
retirou da lama e da corrupção dêste mundo antes que 
se tivessem manchado ! 

Querida irmã, quereria dizer-te algumas palavras 
de consolação, mas ( . . .  ) apesar de achar bom tudo o 
que o Senhor fêz, minha pobre alma está angustiada. 
Choro êsse querido pequeno ! E depois, tua dor e a de 
meu cunhado pesam grandemente sôbre meu coração. 
Quereria que fôsse só minha e nada deixar para vós, 
mas não há jeito, cada qual carregará a sua parte. 
Gostaria que Isidório fôse consolar-vos . 

. . . Aconselho-te, minha pobre e querida irmã, a 
não pedires mais filhos a Nosso Senhor. Se te der 
outros, recebe-los-á, se tos tirar submeter-te.-ás. Pro
cura educar bem tuas filhas para que elas dêem tanta 
glória a Deus quanto os maiores santos. Não crês que 
nossa Bem-aventurada Margarida Maria, por exemplo, 
tenha salvo mais almas do que muitos missionários ? 
Deus se serve do que há de mais fraco para realizar 
seus desígnios. 
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Enfim, o Senhor contente com tua resignação, dar
-te-á talvez ainda o que desejas. Nesta esperança, pro
cura não pôr obstáculo à graça, sê fiel a tudo o que 
Deus pede de ti ". 

Relativamente à morte de seu segundo José, ouvi 
contar muitas vêzes que minha mãe colocou em sua 
cabeça urna coroa de rosas brancas e ficou junto dêle 
até a última hora. " Meu Deus, gemia ela por vêzes. 
é possível tê-lo que cobrir com terra ? !  Mas j á  que o 
quereis, que se cumpra a vossa vontade ! "  

Dois meses mais tarde é sôbre o s  despojos mortais 
de seu velho pai que ela chora. Irmã Maria Dositéia 
escreve ao Sr. Guérin suas inquietações sôbre a saúde 
de sua irmã de quem faz um belo elogio : 

" Essa pobre Zélia não se consola fàcilmente de 
tôdas as perdas que sofreu êste ano. Lembra-se dos 
serões de outrora animados pelos brinquedos de todos 
os seus filhinhos. O vovô lá estava, junto de um bom 
fogo, tomando parte nos j ogos da pequena família. 
Agora acabou-se tudo : o bom velhinho morreu, as 
crianças partiram . . . Temo muito que sua saúde se 
ressinta com tantos abalos. 

No entanto, o que me tranqüiliza um pouco é seu 
espírito de fé, sua coragem verdadeiramente incrível e 
prodigiosa. Que mulher fo·rte ! A adversidade não a 
abate, a prosperidade não a eleva ! "  

Quando morreu a Helenazinha com cinco anos ape
nas, o sofrimento de minha mãe corno o de meu pai foi 
pungente. Juntos, ofereceram-na ao Senhor. Mas, 
querendo ela própria sepultar seus filhos e colocá-los 
no caixão, pensou morrer dessa vez. 

Eis porque a santa Visitandina de Mans, dirigin
do-se a minha mãe, une aos acentos renovados de re
confôrto celeste, um tom verdadeiramente profético : 
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"Sursum corda ! Corações ao alto ! Nosso anjo 
está no Céu sem ter conhecido as misérias da terra. 
Passou dos braços de sua mãe querida aos d o  Senhor, 
com a veste branca do batismo. Gostaríamos de con
servar essa criança, prometia tanto, mas quem pode 
conhecer o futuro ? ( . . .  ) Não possui ela os bens ver
dadeiros que teria talvez perdido mais tarde ? Deus não 
é menos amável quando nos tira do que: quando nos dá. 

ó minha querida irmãzinha, como me sinto feliz 
ao ver tua fé e tua resignação !  Reencontrarás logo 
aquêles que choras e que amaste tanto. Então será para 
não mais te separar dêles. Sim, tua coroa será bela, 
teu coração está no lagar, mas por tua submissão a 
tôdas as vontades divinas sai dêle um bálsamo que re
j ubila o Coração de Deus . 

. . . Não posso deixar de achar que és feliz por dares 
ao Céu eleitos que serão tua coroa e tua alegria. Além 
disso, t�UJa fé e tua confiança que não vacilam jamais te
rão um dia uma magnífica necompensa . 

. . . ESTEJA CERTA DE QUE O SENHOR TE ABENÇOARÁ 
E QUE A MEDIDA DAS PENAS SERÁ A DAS CONSOLAÇÕES QUE 
TE ESTÃO RESERVADAS. AFINAL, SE NOSSO SENHOR CON
TENTE CONTIGO� QUISER DAR-TE .tSSE GRANDE SANTO 
QUE DESEJAS TANTO PARA SUA GLÓRIA, NÃO FICARÁS BEM 
RECOMPENSADA ?". 

Vê-se por êstes elogios que minha mãe não se dei
xava ultrapassar por sua irmã religiosa nos sentimen
tos de fé invencível e cega esperança em Deus. 

Quando sua cunhada, a Sra. Guérin, perdeu seu fi
lho recém-nascido, ela lhe exprime, em têrmoo edifican
tes as próprias impressões à morte do seus. Eis algumas 
passagens dessa carta : 

"O infortúnio que acaba de ferir-vos aflige-me 
profundamente. Sois verdadeiramente provada ! É um 
de vossos primeiros sofrimentos, minha pobre e que-
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ri da irmã ! Que Nosso Senhor vos conceda a resigna
ção à sua santa Vontade. Vosso querido filhinho está 
j unto d�le, êle vos vê, vos ama e urn dia o reencon
trareis. É uma grande consolação que eu senti e sinto 
ainda. 

Ao fechar os olhos de meus queridos filhinhos e 
ao sepultá-los provava grande dor, mas sempre fui re
signada. Não lamentava os sofrimentos e cuidados pas
sados por êles. Várias pessoas me diziam : "Seria pre
ferível não os ter tido". Eu não podia suportar essa 
linguagem. Achava que as penas e os cuidados não 
podiam ser colocados na mesma balança da felicidade 
eterna de meus filhos. Além disso, não estão perdidos 
para sempre. A vida é curta e cheia de misérias. Eu 
os tornarei a encontrar no Céu. 

Foi principalmente à morte do primeiro que senti 
mais vivamente a felicidade de ter um filho no Céu. 
Nosso Senhor me provou de maneira sensível que �le 
aceitava meu sacrifício. Obtive por intercessão dêsse 
Anjinho uma graça bem extraordinária".<80) 

Rediz ainda a sua cunhada : 
" É'.:sses dois sentimentos de dor e de alegria con

fundem-se muitas vêzes em mim. Sabemos que a vida 
é curta e que logo os reveremos".<St) 

Minha mãe conta a opinião de alguém que afirma
va ter Nosso Senhor arrebatado quatro de seus filhos 
para aliviá-la um pouco em seus incessantes e penosos 
trabalhos, ao que ela protestara vigorosamente : 

" Não é assim que entendo as co usas . . . Deus é o 
Senhor e Ê'.:le não tinha que pedir meu parecer. De outro 
lado, suportei muito bem a� agora as fadigas da ma-

(80) Carta de 17 de outubro de 1871 (a cura de sua Helena
zinha) . 

(81) Carta de 5 de novembro de 1877. 
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ternidade, confiando em sua Providência. Aliás, que 
quereis ? Não se es·;á na terra para ter grandes pra
zeres ; aquêles que e:;peram gozar estão muito errados 
e são notàvelmente decepcionados em suas esperan
ças, .<s2) 

Ela volta ao pensamento de "que é preciso carre
gar a cruz de uma llJ.aneira ou de outra".  

"Diz-se a Nosso Senhor : "Eu não quero esta cruz". 
É-se atendido muitaa vêzes, mas talvez para nossa in
felicidade. É prefel'ível aceitar pacientemente o que 
nos acontece, po•is há sempre uma alegria ao lado da 
pena". 

E ainda : 

" Nosso Senhor ( . . .  ) não faz as cousas pela me
tade. Dá-nos sempre o que precisamos ; tenhamos to
dos muita coragem ! "<SJ) 

Ela chama iêsse Deus tão bom de : nosso Pai ce
leste . . .  

O que desolava Illinha mãe era não ter podido ama
mentar senão os trê� primeiros filhos, e ter que con
fiá-los a amas que moravam, por v·êzes no campo. Im
punha-se então fadigas excessivas para visitá-los. 

Com relação a Teresa, minha mãe teve uma alegria 
sem igual. "Desde antes de seu nascimento, eu a ouvia 
cantar comigo", confiará ela. 

Cheia de felicidade, tenta amamentá-la. Mas a 
pequena cai doente repetidas vêzes e não quer mais o 
seio materno. Velam-na dia e noite, procuram alimen-

(82) Carta a Paulina., 4 de março de 1877. 
(83) Carta a su.a cunhada, 1.o de outubro de 1871. 
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tá-la de outro modo, segundo as prescrições do médico. 
Num dado momento, crêem-na morta. Tentam, entre
tanto, chamar com urgência a ama que, vendo o estado 
da criança meneia a cabeça. Minha mãe então sobe ao 
seu quarto e suplica a São José que lhe restitua a vida, 
embora resignada à vontade de Deus, caso :tl:le queira 
levar a criança. Ela desce invadida por uma angústia 
mortal, mas seu benj amin está salvo. Pode-se pensar 
que a Igreja deve Santa Teresa do Menino Jesus às 
lágrimas e às orações de sua mãe. E' preciso porém 
gamntir essa semi-ressurreição por um sacrifício ;  dei
xar a ama levar Teresa ao campo. 

" O que me consola, escreve mamãe, é pensar que 
Nosso Senhor quer assim, porque fiz tudo o que pude 
para criá-la eu própria . . .  ".<R4> 

Três semanas depois, nova crif'e. Minha mãe foi 
imediatamente com o médico a Semallé onde morava a 
ama. Eis seus pensamentos durante o trajeto. 

" . . .  Vendo um belo castelo e propriedades magní
ficas, eu pensava : "Tudo ·isso é nada, nós só seremos 
felizes quando estivermos todos reunidos no Céu, nós 
e nossos filhos. E eu fazia a Deus o sacrifício de mi
nha filha". 

Ela conclui assim : 
" Fiz tudo o que estava a meu alcance para salvar 

a vida de minha Teresa. Agora, se Nosso Senhor qui
ser dispor de outra forma, procurarei suportar a pro
vação o mais pacientemente possível".<8S> 

Por felicidade a pequena sarou. 
Nesse mesmo ano de 1873 nossa mãe mostrou seu 

espírito de humilde abatndono por ocasião da febre ti-

(84) Carta a sua cunhada, 1873. 
(85) Idem, 30 de março de 1873. 
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fóide de Maria. Foi preciso trazê-Ia da Visitação a 
tôda pressa. Essa doença causou a mamãe muitas in
quietações e fadigas. 

"Quando ela chegou, lê-se numa de suas cartas, 
meu coração partiu-se. Não posso tirar da cabeça que 
ela morrerá. 

Meu marido está desolado, não sai mais de casa. 
Enfim, esperamos que Nosso Senhor nãjo permitirá 
uma provação tão dura como a de perder essa filha. 
Rezai por nós, a fim de que se l!:le exigir êsse sacrifí
cio, tenhamos a fôrça de suportá-Io".<86) 

Manifestava também sobrenatural coragem, hauri
da em sua invencível confiança em Deus durante a in
vasão de 1870, quando se cogitou em destruir a Ponte 
Nova, bem perto de sua casa. Essa medida unida a 
outras ameaças de ruína, provocou-lhe esta saida : 

"Tôda gente chora, exceto eu ! "<87) 

Sua confiança transparecia ainda em outras cir
cunstâncias. Esta, por exemplo que decepciona tantos 
pais, e que a leva a dirigir estas linhas a sua cunhada 
que esperava um filho ao mesmo tempo que ela : 

"Alegro-me de pensar que .no mês de agôsto tere
mos ambas um garotinho. Pelo menos eu o espero. 
Mas, quer seja menino ou menina, é preciso receber 
com gratidão o que Nosso Senhor nos der, pois l!:Ie sabe 
melhor o que nos convém".<RR) 

Após o nascimento de Maria Guérin e de sua P.e
quena Melânia Teresa que viverá algumas semanas 
apenas, ela insiste sôbre a mesma idéia, pois na sua 

(86) Carta de 10 de abril de 1873, a sua cunhada. 
(87) Carta a sua cunhada, 17 de janeiro de 1871. 
(88) Idem, 12 de fevereiro de 1870. 
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opinião, orientada unicamente para a alma imortal dos 
seus, pouco importa que tenha vindo uma menina em 
vez do menino que se esperava. 

" Se fordes como eu, escreve novamente à Sra. 
Guérin, não vos aborrecereis, pois eu não fiquei nem 
um momento penalizada com isso". 

Em tudo o que acontece é sempre a mesma reação 
cristã diante da provação, o que a faz escrever filoso
ficamente à mesma correspondente : 

"Tôda gente tem sofrimentos. Os mais felizes são 
os menos infelizes. E' bem prudente e mais simples 
resignar-se à Vontade de Deus e preparar-se de ante
mão para carregar a cruz com a maior coragem pos
sível". <89> 

Ela podia dar êsse conselho, pois o praticava tão 
perfeitamente. Foi o que a ajudou a aceitar com 
abandono heróico sua última doença. 



II 

DOENÇA E MORTE DE MINHA MÃE 

Porque colocaste em mim tU�� 
confiança, diz o Senhor, eu te 
porei ao abrigo, estarei contigo 
na tribulação, libertar-te-ei e 
cobrir-te-ei de glória . . .  

SALMo XC, 14-15. 

Evolução do mal e admirável resignação 

Embora nossa mãe fôsse de constituição delicada, 
como vimos, e de pequena estatura, sua extraordinária 
energia supria a fôrça física e dominava a fadiga. 

Em 1865, notou uma excrescência no seio prove
niente de uma batida que dera, ainda jovem, no canto 
de uma mesa. O mal inquietou muito meu pai. Con
sultaram nosso tio Guérin. E afinal, nenhum tratamen
to foi prescrito. A dor surgiu onze anos mais tarde 
revelando um tumor canceroso que depois de a ter feito 
sofrer atrozmente, levou-a ao túmulo. 

(1) Carta a seu irmão, 11 de junho de 1877. 
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Quando o médico anunciou-lhe brutalmente que o 
mal era incurável, recebeu o choque com tôda a sua fé. 
Ela dirá : 

"Êle me prestou serviço uma vez. Foi no  dia em 
que me disse tôda a verdade. Essa consulta foi ines
timável para mim".(t> 

Seu amor desinteressado levou-a a consolar-nos a 
tôdas assim como a nosso pai tão aflito. Com êsse in
tento, superava seus sofrimentos para continuar com 
valentia a vida de trabalho, abandonava-se a Nosso 
Senhor e rezava conosco por sua cura. Tôda a sua 
correspondência dessa época respira total resignação. 
Ela é a admiração da família como do Sacerdote que 
a dirige. 

Relatando êsse fato, Luísa Marais, sua antiga em
pregada, escreverá ao Carmelo de Lisieux quarenta anos 
mais tarde : 

"Certo dia, estando já doente, recebeu em seu ga
binete de trabalho a visita do Sr. Pároco de Montsort, 
seu confessor. Eu estava presente. Falou-lhe de sua 
morte com tanta resignação que o Sr. Pároco lhe disse : 
"Senhora, já vi muitas mulheres fortes, mas nenhuma 
como vós ". Êsse bom Padre estava menos tranqüilo 
do que a Sra. Martin ". 

Essa carta cheia de elogios termina assim : 
" . . .  Teria ainda muita cousa que dizer sôbre tôdas 

as suas bondades e sua resignação à vontade de Deus. 
Sua submissão sobrenatural era de fato tão pro

funda que dizia com serenidade : " Nada me atemoriza. 
Nosso Senhor sustenta-me, tenho a graça do momento 
e tê-la-ei até o fim". 

Eis alguns trechos de suas cartas que o provam : 
"Não penseis que vou afligir-me demasiadamente 

por causa de meu triste caroço. Se Nosso Senhor per
mitir que eu morra disso procurarei resignar-me do 
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melhor modo possível e suportar minha moléstia com 
paciência". <2> 

Com que desprendimento verifica o progresso do 
mal : 

" . . .  Agora está vermelho. Para dizer-vos a ver
dade, estou um pouco inquieta mas não digo nada em 
casa. Se fôr grave terão tempo de sabê-lo".<3> . 

Não quero que isso vos preocupe demais, resignai
-vos com a vontade de Deus. Se �Ie me achasse muito 

I útil na terra certamente não permitiria essa doença, 
pois pedi-lhe tanto que não me tirasse dêste mundo en
quanto eu fôsse necessária às minhas filhas".<4> 

Fala nessa carta da desolação do lar diante do ve
redicto do médico. Nosso pai "estava aniquilado", não 
queria mais nenhuma distração e pusera de lado os an
zóis de pesca. 

Peregrinação à Gruta de MassabieUe 

Vendo o progresso do mal, escrevia aos parentes 
de Lisieux : 

" Espero com grande impaciência uma peregrina
ção a Lourdes e se eu fôr necessária a minha família, 
certamente serei curada, pois não é a fé que me falta". 

Depois acrescenta humildemente : 
" . . .  Não mereço que se ocupem tanto comigo. Mi

nha vida não é tão preciosa. Há tantas pessoas que se 
j ulgam úteis e que Nosso Senhor acha bom levar, por
que depois de sua morte tudo irá melhor ainda".<5> 

(2) Carta a sua cunhada, outubro de 1876. 
(3) Carta de outubro de 1876. 
(4) Idem, 7 de dezembro de 1876. 
(5) Carta a sua cunhada, 28 de janeiro de 1877. 
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E algumas semanas mais tarde : 

" Se Nosso Senhor quiser curar-me ficarei contente, 
pois no íntimo, desej o viver. É-me custoso deixar meu 
marido e minhas filhas. De outro lado, porém, penso : 
" Se eu não sarar, é que será melhor para êles que 
me vá".<6> 

Alguns amigos recomendaram-na a várias comuni
dades de Lourdes. Tôda a sua esperança está nessa pe
regrinação. 

" . . .  Eu só conto, com efeito, com o socorro de nos
sa boa Mãe ( . . .  ) Não estou, entretanto convicta de 
que ela me cure, porque afinal pode não ser da vontade 
de Deus. Então devo resignar-me e é, eu vos asseguro, 
o que faço. 

Como desejaria que não se falasse mais nisso ! O 
que adianta ? Fizemos o que deveríamos fazer, deixe
mos o resto nas mãos da Providência ( . . .  ) Se eu não 
sarar, é que Nosso Senhor faz muita questão de me 
levar". <7> 

Ela também faz "muita questão" de obter o objeto 
de suas preces : 

"Voltarei dentro de seis meses se não obtiver nada 
desta vez : quanto mais doente estiver, mais terei es
perança". <8> 

Para conservar a essa peregrinação um fim exclu
sivamente sobrenatural recusa tôda idéia de excursão : 

" . . .  Isso me dá mais confiança. Também não que
ro ir com Luís. Por bondade, êle quereria levar-me de 
cidade em cidade, a fim de tornar-me agradável a via
gem e eu não ficaria curada ! "  

(6) Idem, 20 de fevereiro de 1877. 
(7) Carta a sua cunhada, 5 de janeiro de 1877. 
(8) Idem, 12 de março de 1877. 
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Quer partir com suas três filhas mais velhas. Re
conhece que : 

" Será bem mais difícil e dispendioso, todavia ( . . .  ) 
parece-me que quanto mais sacrifícios fizermos, mais 
Nossa Senhora estará disposta a atender-nos".<9> 

Escrevia a Paulina : 
"A princípio, teu pai não aprovava a ida das três, 

mas agora deseja-o dizendo que os sacrifícios nunca se
rão bastantes para obter .tão grande milagre". 

A fervorosa menina está tão persuadida de obtê-lo 
que, para evitar-lhe urna desilusão, ela a exorta nestes 
têrrnos : 

" Devemos estar na disposição de aceitar generosa
mente a vontade de Nosso Senhor, seja qual fôr, pois 
será sempre o que haverá de melhor para nós". 

Dois meses antes animara-a no mesmo sentido : 

"Abandonemo-nos à sua Bondade, à sua Misericór
dia, e Êle arranjará tudo do melhor modo possível". 

Mas o "melhor" para Paulina corno para Maria 
será o milagre obtido. Esta última está de tal inodo 
convicta que, com sua fé tenaz exulta já diante da es
tupefação de urna pessoa que não acreditava nos mi
lagres e que, neste particular, taxava nossos pais "de 
gente muito simples". Minha mãe conta-o a Paulina e 
continua : 

"Maria dizia-me hoje cedo : "O' mamãe, corno ela 
vai ficar espantada ! Desta vez ela crerá nos milagres 
de Lourdes, ela que critica tanto as peregrinações". En
fim, tua irmã alegra-se de antemão de pegar a Sr. 8 X . . .  
e reduzi-la ao si.lêncio".<tO> 

(9) Idem, 29 de março de 1877. 
(10) Carta de 13 de maio de 1877. 
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Quanto a nossa mãe, seus sentimentos de perfeita 
confiança em Deus são invariáveis, aconteça o que 
acontecer. Manifesta-se numa carta de 20 de fevereiro 
de 1877, dirigida à Sra. Guérin : 

" . . .  Conto com a peregrinação a Lourdes, mas se 
não fôr curada procurarei cantar, na volta, da mesma 
:maneira". 

Antes de partir enviou ainda êste boletim de saú
de a seu irmão e a sua cunhada : 

"Esta noite sofri muito durante duas horas. Não 
posso mais tocar no lugar doente, é sensível demais. 
Não ficaria surpreendida se furasse antes de minha 
partida. Espero contudo que não haja hemorragia, pois 
parece que isso acontece quando o mal está iminente".(ll) 

À volta de Lourdes 

"Ah ! não estou curada, pelo contrário, a viagem 
agravou o mal". 

É a exclamação de minha mãe à volta de Lourdes. 
Narra em seguida aos parentes de Lisieux as peripécias 
da viagem. A sua chegada na cidade marial, após ter 
dado de comer às meninas, escreve : " Eu não tomei 
nada, pois queria ir primeiro à gruta e à piscina, em
bora estivesse no fim das fôrças". 

Relata em seguida os contratempos : 
Ela escorrega no degrau de uma escada e sofre 

uma torcedura no pescoço, a que aludirá muitas vêzes 
depois. Entra por quatro vêzes na piscina e de cada 
vez sente-se mal, ao entrar. Maria perde o têrço da 
tia Visitandina, única recordação que dela :possuía mi-

(11) Carta de 7 de junho dei 1877. 
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nha mãe. Ela rasga o vestido a ponto de não poder 
mais andar antes de o ter consertado. Enfim, lê-se esta 
conclt1são sob sua pena : 

" Só me sobrevi·eram tristezas e misérias sem 
conta". 02> 

Escreve a Paulina que, da estação de Mans, diri
gira-se de carruagem à Visitação : 

"Teu pai esperava-nos com as duas pequenas, ha
via uma hora. Consolou-se ao rever-nos, embora esti
vesse muito triste. Passara momentos penosos desde 
quinta-feira, esperando a cada minuto o famoso tele
gram.a. Cada toque de campainha trazia-lhe nôvo so
bressalto. Ficou muito surpreendido por me ver vol
tar tão alegre como se tivesse obtido a graça desejada. 
Isso animou-o e restituiu o bom humor em casa. 

Depois de lhe ter lembrado a palavra de Nossa Se
nhora a Bernadette : "Eu não vos tornarei feliz neste 
mundo, mas no outro", ela conclui : 

" Assim não esperes muitas alegrias na terra. Te
rias muitas decepções. Quanto a mim sei por expe
riência o que são as alegrias da terra, e se não espe
rasse as do céu, seria bastante infeliz. 

" . . .  Pede com fé à Mãe de Misericórdia e ela virá 
em nosso auxilio com a bondade e a doçura da mais 
terna das mães".03) 

Entretanto, outras misérias ainda a esperavam em 
Alençon. Zelosa pela glória de Deus sente-se como que 
envergonhada de sua decepção de Massabielle. Vemo
-lo por esta revelação a seu irmão e a sua cunhada : 

(12) Carta de 24 de junho de 1877. 
(13) Carta de 25 de junho de 1877. 
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"Muitas pessoas aqui sabem que volto de Lourdes. 
Entretanto, ocultei o mais possível ( . . .  ) Isso me de
sagrada, pois vejo certos sorrisos incrédulos daqueles 
mesmos que me aconselhavam a peregrinação. Êles 
pensavam que não seria curada, não crêem nos mila
gres de Lourdes. Estão por isso com um ar triunfante ! 
Não que me desejem mal, por certo. Mas, para dizer 
a verdade, estou muito aborrecida e não sei onde me 
esconder".04> 

No entanto, apesar de sua decepção, o Céu não es
tava calado. Na Visitação de Angers, onde e:la se de
tivera antes de tomar o trem da peregrinação, faziam 
orações fervorosas para obter o milagre de sua cura. 
Ora, deu-se um fato estranho justamente na hora em 
que ela deixava a cidade da Imaculada. Minha mãe 
conta-o assim : 

"Às oito horas da noite, elas ouviram o sininho do 
claustro soar sozinho. Por mais que se infonnassem, 
ninguém o havia tocado. Creram no milagre e pensa
ram ser Nossa Senhora de Lourdes que as advertia de 
que a cura se realizara . . .  ou antes não se realizara ! ".<t5> 

Para nós, que conhecemos o fim desta história, não 
é um sinal de que, malgrado as aparências contrárias, 
Maria velava com ternura sôbre a querida doente e sua 
família ? 

Sublime coragem sob o pêso da cruz 

Através da carta de 8 de julho de 1877 à nossa tia 
de Lisieux, assistimos ao progresso cada vez mais rá
pido da doença de minha mãe : 

(14) Carta de 24 de jWiho de 1877. 
(15) Idem. 
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"Não só o mal progride sempre, mas começou a 
v.azar há quinze dias. O esfôrço que fiz causa-me do
res, sobretudo desde esta noite. 

Precisei vestir-me às cinco horas para ir à pri
meira Missa. Achava-me sozinha ; Luís estava na ad()
ração noturna ( . . .  ) Enfim, chamei Maria para me 
ajudar a vestir-me. Custei para sentar e ajoelhar na 
igreja. Precisava conter-me para não gritar. Tam
bém, não voltarei à Missa solene. 

Além disso, senti esta semana um mal-estar geral 
que me tirava tôdas as fôrças". 

Sempre esquecid� de si própria, deixa de lado êste 
assunto para retomá-lo somente no fim : 

"Volto à minha doença já que os detalhes vos in
teressam. As dores violentas que tenho no pescoço fa
zem crer a meu marido e a Maria que Nossa Senhora 
me vai curar. De outro modo, Ela não permitiria tan
tos males ao mesmo tempo provindo todos de minha 
peregrinação". 

· 
Pouco tempo depois retoma essa questão angus

tiante : 

" O  mal agrava-se dia a dia. Não posso vestir-me 
nem despir-me sozinha. O braço do .lado doente recusa 
todo movimento. A mão entretanto sustenta ainda a 
agulha ! 

Além disso, sinto uma indisposição geral ( . . .  ) e 
febre há quinze dias. Enfim, não posso ficar de pé, 
preciso sentar-me. 

Digo-vos francamente que agora um milagre pa
rece-me muito duvidoso. Já tomei meu partido : pro
curo agir como se devesse morrer. Preciso absoluta
mente não perder o pouco tempo de vida que me resta. 
São dias de salvação que não voltam jamais. Quero 
aproveitá-los. 
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Terei dupla vantagem resignando-me : sofrerei 
menos e farei uma parte de meu Purgatório na terra. 
Pedi por mim, eu vos suplico, a resignação e a paciên
cia de que tenho tanta necessidade. Sabeis que não 
tenho nem um pouco de paciência".<16) 

Alguns dias mais tarde, após ter descrito uma noi
te terrível, prossegue : 

"Luís, Maria e a empregada ficaram j unto de 
mim. O pobre Luís tomava-me de tempos a tempos nos 
braços como a uma criança . 

. . . Não posso escrever mais, pois não enxergo e 
estou numa fraqueza incompreensível".<17) 

Durante as últimas semanas foi preciso chamar M 
Irmãs da Misericórdia para que ajudassem a cuidar 
dela. 

No térmo do Calvário 

E' o momento de citar alguns trechos das cartas 
de minha irmã Maria a nossa tia de Lisieux. 1l:sses 
boletins de saúde serão mais eloqüentes do que qual
quer comentário e permitem-nos acompanhar como a 
Virgem das Dores ao pé da Cruz, os últimos sofrimen
tos de nossa incomparável mãe. 1l:les revelam a atmos
fera dessas horas dolorosas. 

A primeira carta é do dia 28 de julho de 1877, 
um mês apenas antes do desenlace final : 

" Desde o comêço da semana mamãe ficou pior. 
Domingo, quis ainda ir à primeira Missa, mas foi-lhe 
preciso coragem e esforços inauditos para chegar até 

(16) Carta de 15 de julho de 1877. 
(17) Carta a seu irmão, 27 de julho de 1877. 



DOENÇA E MORTE DE MINHA MÃE 85 

a. igreja. Cada passo que dava repercutia no pescoço. 
Às vêzes era obrigada a deter-se para retomar um pou
co de fôrça. 

Quando a vi tão enfraquecida supliquei-lhe que 
voltasse para casa, mas ela quis ir até o fim, achando 
que a dor ia passar. Mas nada ! Ao contrário, custou
-lhe muito voltar da igreja, tanto assim que não quer 
mais renovar semelhante imprudência. 

Aliás seria impossível agora, pois desde segunda
.feira não pôde mais sair. Não vai nem ao seu gabi
nete. Luísa e eu é que recebemos as rendeiras. Ma
mãe está continuamente no quarto, ora deitada, ora 
aentada numa poltrona, pois o leito torna-se-lhe muito 
incômodo por causa do pescoço que a faz sofrer horri
velmente. 

Colocamos quatro travesseiros para que possa ficar 
quase sentada na cama. É preciso que o pescoço esteja 
iempre reto, sem fazer o menor movimento. Quando 
está cansada de ficar com a cabeça apoiada, levanta
mo-la suavemente com os travesseiros até que fique 
completamente sentada. Mas isso não se faz sem dores 
incríveis pois ao menor movimento ela dá gritos dila
cerantes. 

E entretanto, com que paciência e resignação ela 
suporta essa triste doença ! Não deixa seu têrço, reza 
sempre apesar das dores. Estamos todos admirados. 
Ela tem uma coragem e uma energia inigualáveis. 

Há quinze dias ainda rezava o têrço inteiramente 
de joelhos, aos pés da imagem de Nossa Senhora do 
meu quarto que ela quer tanto bem. Vendo-a tão doen
te, quis que se sentasse, mas foi inútil. 

. . .  Mamãe aprova vosso projeto de vir a Alençon. 
D e  fato, não podemos ir a Lisieux êste ano. Ela dese
jaria que fixásseis vossa viagem para o dia 19 de agôs-
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to, após a festa da Assunção, porque se Nossa Senhora 
a curar ness'e dia partiremos para Lisieux como esta
va combinado. Esperemos que essa boa Mãe tenha pie
dade de nós e se deixe tocar por nossas orações e lá
grimas ! 

P. S. - Esqueci-me de dizer-vos que o Doutor X 
veio hoje ver mamãe. Pre.,aeveu-lhe um calmante para 
as dores do pescoço que provém, diz êle, de sua doença. 
Foi o que sempre pensei pois um torcido não costuma 
durar tanto tempo. 

�le foi muito delicado, muito amável. Creio que 
agora não lhe inspira tanto temor". 

Aquiescendo a meu pedido, mamãe mostrou-me sua 
chaga. Eu contava apenas oito anos e guardei uma 
lembrança indelével. Todo o alto do peito, do lado di
reito até o ombro e a base do pescoço era um vermelhão 
inflamado e sulcado de espaço em espaço por vergões 
mais escuros. 

O Sr. e a Sra. Guérin foram a Alençon no dia 30 
de julho. Após sua partida, Maria retoma a pena para 
dar-lhes notícias da querida doente. 

"Desde vossa partida mamãe sofre sempre mais. 
Cada dia são novos sofrimentos. Há dois ou três dias 
queixa-se constantemente de dores no coração. Passa 
noites horríveis e é de cortar o coração ouvi-Ia gemer. 

Ontem à tarde sofria tanto que dizia em voz alta : 
"Ah !  meu Deus, vêde que as fôrças para sofrer aban
donam-me. Tende piedade de mim ! Se fôr preciso que 
fique neste leito de dores sem que possam aliviar-me, 
suplico-vos, não me abandoneis ! 

Ela chora por vêzes, olha-nos uma a uma, e de
pois diz : 

"Ah ! minhas pobres filhas, não poderei mais le
var-vos para passear, eu que desejaria torná-las tão 
felizes ! Minha Paulina a quem queria proporcionar 
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tantas distrações durante as férias, deverá ficar aí ou 
então sair sem mim ! Minhas filhinhas, se eu pudesse 
ir convosco, como seríamos felizes, não é verdade ?" 

" Enfim, nossa pobre mãezinha esquece-se de tal 
modo de si própria que só fica contente quando nos 
vê sair. Para causar-lhe prazer papai manda minhas 
irmãs passearem de barco. Mas que graça pode-se achar 
no passeio quando se sabe que sua mãe está doente? 

Mamãe escreveu domingo ao Sr. Padre Martignon 
e às Irmãs de Lourdes e segunda-feira começamos a 
novena que deve terminar na Assunção. Faço-a com 
grande confiança. Espero que Nossa Senhora não nos 
abandone e se Ela não quiser curar mamãe pelo menos 
a alivie e diminua seus sofrimentos que se tornam tão 
grandes. 

Se Ela não proteger mamãe que é tão boa e tão 
corajosa, quem a protegerá ? Quando penso que do
mingo quis ainda ir à primeira Missa porque seu pes
coço parecia melhor e se movia com mais facilidade . . .  
E se soubésseis, minha tia, quanto me custou impedi-la 
de se levantar. Se ela pudesse se vestir sozinha certa
mente o teria feito. 

Na primeira sexta-feira do mês quis ir à Missa 
das sete horas. Papai levou-a, sem êle não teria podido 
ir. Ela nos disse que lá chegando, se não houvesse 
quem empurrasse a porta da igreja, jamais o teria po
dido fazer ! 

Foi quando estava já bem doente que se deu êste 
fato tocante. Certo dia em que Paulina se achava so
zinha junto de seu leito, mamãe tomou�lhe a mão e a 
beijou com respeito. Não era uma profecia da missão 
que ela teria que cumprir mais tarde sendo por cin
qüenta anos Priora do Carmelo e de três de suas irmãs ? 

O que se passava com Teresa e comigo no trans
tôrno em que se achava a casa ? 
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Lembro-me de que tôdas as manhãs uma parenta 
ia buscar-nos para passar o dia em sua casa. Certa 
vez não tivemos tempo de rezar nossas orações e no 
caminho disse baixinho a Teresa : " Devemos dizer-lhe 
que não fizemos nossa oração ?" - Oh ! sim, respon
deu-me". Então timidamente confiei meu segrêdo a 
essa senhora que se apressou em responder-me : " Pois 
bem, minhas filhinhas, podeis fazê-la". Depois deixan
do-nos sozinhas num grande quarto, foi-se embora. Es
pantada, olhei para minha irmãzinha que não o estava 
menos do que eu e exclamou : "Ah !  não é como mamãe 
que rezava sempre conosco ! "  

S e  nossa mãe querida não mais estava e m  condição 
de nos ensinar a rezar, quis pelo menos, no princípio 
de agôsto fazer o grande esfôrço de tomar parte na 
distribuição de prêmios que Maria organizara para o 
encerramento das aulas que nos dava. Nossa mãe mui
to amada queria, j untamente com nosso querido papai 
coroar seus dois benjamins. Sentou-se ao lado dêle, em 
poltronas enfeitadas com cortinados e presidiram j un
tos a essa última festa de família. 

Ah ! passado êste raio de sol, tivemos que voltar 
ao sombrio túnel das amargas preocupações do mo
mento ! 

O milagre tão esperado não se realizou no dia 15 
de agôsto. Nossa santa moribunda aceitou como sem
pre a vontade divina e no dia seguinte traçava algumas 
linhas a seu irmão com a mão trêmula mas a alma 
viril até o fim, e terminava com êste ato de abandono : 

" Que fazer ! Se Nossa Senhora não me curou é 
que meu tempo está consumado e Nosso Senhor quer 



DOENÇA E MORTE DE MINHA MÃE 89 

que eu repouse alhures e não na terra . . .  " 

Foram as últimas palavras que escreveu sôbre a 
terra. 

Sua sarnta morte 

No dia 25 de agôsto, Maria retomou seu doloroso 
diário a nossa tia de Lisieux : 

"Tenho tristes notícias a comunicar-vos. Mamãe 
está muito pior, sua doença faz progressos alarmantes. 
Dia a dia percebe-se isso. Ela passa noites terríveis, 
precisa levantar-se de 15 em 15 minutos, pois não pode 
ficar na cama, tal é o seu sofrimento . . .  

O menor ruído provoca-lhe crises horríveis. Ainda 
que falemos baixinho, andemos pés descalços para que 
ela não ouça nada, seu sono é tão leve que o menor 
barulho a desperta. 

Há dois dias está menos excitada, suas dores são 
menos agudas que no princípio da semana, pois segun
da e terça-feira não se sabia o que ia ser dela. Seus 
1"ofrimentos eram atrozes, não conseguíamos aliviá-la. 
Remédio algum pôde acalmá-la. 

A essas dores tão vivas sucede agora uma fraqueza 
extrema. Não a ouvimos mais gemer, falta-lhe a fôrça. 
Mal pode falar e é mais pelo movimento dos lábios que 
se compreende o que nos diz. Ontem estava muito fra
ca, mas hoje ainda está pior. 
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Teve esta noite uma hemorragia, o que aumentou 
ainda mais sua fraqueza. Papai passou a noite tôda 
de pé e estava muito aflito. Felizmente a hemorragia 
não durou muito tempo. Parece que é tão perigoso ! 

Espero que as fôrças de mamãe se refaçam um 
pouco e que não continuará tão fraca quanto hoje. 

Ela sofre muito menos é verdade, mas essa fra
queza me atemoriza. Quando dorme, dir-se-ia que não 
vive mais. Isso impressiona. 

Achais, minha tia, que essa fraqueza durará mui
to tempo ? Penso que passaria depressa se mamãe qui
sesse tomar alguma cousa, mas tudo lhe faz mal. Duas 
ou três xícaras de caldo, eis todo o seu alimento e ainda 
ficamos contentes quando pode retê-lo' ! 

No dia seguinte, 26, Maria envia a nosso tio êste 
grito de alarme : 

"Ontem, esqueci-me de dizer a minha tia que ma
mãe estava com as pernas inchadas e papai quer que 
vos escreva imediatamente. Mas eu ia escrever-vos com 
efeito, pois estou muito aflita. 

Há oito dias que o inchaço começou ! Percebi hoje 
cedo apenas, antes não dei atenção a isso. Seu braço 
também está inchado e quase não o move mais. 

Além disso caiu numa prostração completa. Hoje 
está pior ainda do que ontem, só fala por sinais e se 
a deixássemos sozinha em seu quarto morreria sem pe
dir socorro. 

Acaba de ter uma hemorragia. Nossa pobre ma
mãe está mudada e muito magra ! papai está muito 
inquieto e acaba de dizer-me que quer que venhais o 
mais cedo possível a fim de encontrá-la, pelo menos, 
com pleno conhecimento". 

Foi na tarde do dia 26 de agôsto ou na manhã do 
dia seguinte, 27, que se realizou a recepção dos últi-
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mos Sacramentos. Só Teresa fala disso em seguida 
de outras lembranças : 

" A  comovente cerimônia da Extrema-Unção ficou 
também impressa em minha alma. Vejo ainda o lugar 
em que estava ao lado de Celina. Estávamos, as cinco, 
por ordem de idade, com nosso pobre paizinho que so
luçava . . .  ".(18> 

Quanto a minha mãe, permaneceu calma e forte. 
Morrerá assim, santamente, dando-nos até o fim o exem
plo do mais completo desinterêsse e da mais pura fé. 

Nas angústias da doença ouvíamo-la lançar para 
o Céu esta súplica dolorosa : " Oh !  Vós que me criastes, 
tende compaixão de mim !" E Nosso Senhor teve pie
dade acelerando a marcha dos acontecimentos, pois en
tão não havia como agora calmante para aliviar os 
pobres doentes. 

Na terça-feira, 28 de agôsto de 1877, à meia-noite 
e trinta minutos, essa mãe admirável nos foi arreba
tada. Contava apenas quarenta e cinco anos e oito 
meses de idade. 

Roteiro sobrenatural 

Na manhã do dia de sua morte, nosso bom Pai 
tomou Teresa nos braços e disse-lhe : "Vem, beijar 
pela última vez tua mãezinha". Sem pronunciar pala
vra, aproximou seus lábios da fronte gelada de nossa 
mãe querida. 

À tarde, a criança detinha-se diante do caixão
· 
co

locado no vestíbulo, e o "achava tão grande, tão tris
te . . .  " 

(18) Manuscrito A, fol. 12 r.o e v.o. 
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Maria deixa-nos também esta .lembrança : 
" . . .  Fui durante o dia muitas vêzes j unto de mi

nha mãe querida. Não me cansava de olhá-la. · Parecia 
ter vinte anos. Como eu a achava linda ! Sentia junto 
dela uma impressão sobrenatural. Parecia-me, o que 
era verdade, que não estava morta porém mais viva 
do que nunca". 

Quanto a mim, alguns dias depois interroguei Pau
lina a respeito da morte de mamãe e perguntei-lhe se 
não recebera do Céu um sinal de sua felicidade. Disse
-me então ter visto em sonho um Anjo que escrevia 
estas palavras sôbre uma toalha de areia cintilante de 
luz : " Bem-aventurados os que choram porque serão 
consolados ! "  

Quantas vêzes, depois, papai falou-nos d e  nossa 
" santa" mãe ! Fazia-o sempre com êste qualificativo 
tão expressivo de seu pensamento. Empregou-o mes
mo vários anos após o acontecimento numa carta a um 
amigo de j uventude.<t9) 

"Falei-te ultimamente de minhas cinco filhas, mas 
esqueci-me de dizer-te que tenho ainda quatro filhoe� 
que, j untamente com sua santa mãe estão no Céu onde 
esperamos reunir-nos todos um dia". 

Mais tarde durante sua viagem pela Europa Cen
tral, após nos ter assegurado sua lembrança contínua, 
desvendava assim os sentimentos de seu coração : 

" O  pensamento de vossa mãe segue-me também 
constantemente". (20) 

A mesma afeição perdurou sempre na família tôda. 
Minha tia, a Sra. Guérin, feliz e confusa diante do ca-

(19) Carta ao Sr. Nogrix, 1883. 
(20) Roma, 27 de setembro de 1885. 
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rinho que lhe testemunhávamos, escrevia a Irmã Teresa 
do Menino Jesus, no dia 16 de novembro de 1891 : 

" Que fiz eu para que Deus me cerque de corações 
tão amorosos ? Não fiz mais do que atender ao último 
olhar de uma mãe que eu amava muito, muito. Acre
ditei compreender êsse olhar que nada me poderá fa
zer esquecer. Está gravado no meu coração. Desde 
êsse dia procurei substituir aquela que Deus vos arre
batou mas ah ! ninguém poderá substituir uma tal 
mãe ! .  . . Oh! teus pais, minha Teresinha, são dos que 
podem ser chamados santos e merecem gerar santos1" 

Nossa antiga empregada, Luísa Marais, escrevia 
no dia 22 de julho de 1923, pouco antes de morrer : 

" Em meus sofrimentos agudos invoco minha Te
resinha ao mesmo tempo que a sua boa e santa mamãe, 
pois se Teresinha é urna Santa, ria minha opinião sua 
mãe o é também e muito grande. 

Quanto foi provada durante sua vida ! E aceitou 
tudo com resignação. E depois, corno sabia sacrifi
car-se ! "  

A Sra. Tifenne, urna amiga que de há muito co
nhecia tôda a família, desde nosso avô, o piedoso Ca
pitão Martin, enviava êste testemunho ao Carrnelo após 
o aparecimento da "História de urna Alma" em 1898 : 

" . . .  Li com vivo interêsse todos os detalhes dados 
sôbre vossos antepassados. Revivi os que já conhecia 
juntamente com vosso pai e vossa santa mãe. Que li
nhagem de santos tendes em vossa família ! "  

Cêrca d e  trinta anos mais tarde, ela escrevia ainda : 
" Revejo vossa mãe ao canto de sua janela e a Te

resinha, isso faz-me pensar : " Oh !  se eu tivesse ava
liado o dom que Deus me concedia de respirar o ar 
dessa santa família, corno teria aproveitado melhor ! "  

Por ocasião do centenário do nascimento de minha 
mãe em 1931, o Sr. Pároco de Saint Denys sur Sarthon 
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mandou engrr na Capela das fontes batismais de sua 
igreja uma imagem de Santa Teresa do Menino Jesus 
e colocou uma placa comemorativa do batismo de nos
sa mãe. 

Embora privada tão criança ainda de sua mãe, 
Teresa podia proclamar para seu louvor : 

" Nosso Senhor fêz-me a graça de abrir bem cedo 
minha inteligência ( . . .  ) Sem dúvida queria Jesus em 
seu amor fazer-me conhecer a mãe incomparável que 
Êle me dera, mas que sua divina mão tinha pressa de 
coroar no Céu ! " 

Eu também lamentei freqüentemente não ter po
dido apreciar minha mãe por mais anos. Entretanto, 
falava-se tanto nela que continuava por assim dizer a 
viver conosco. Sentíamos que velava por nós e não 
nos havia deixado. 

No Carmelo Madre Inês de Jesus e Irmã Maria 
do Sagrado Coração recordavam com emoção sua me
mória. Punham em relêvo, sobretudo, sua confiwnça 
e seu abandono invencíveis na divina Providência. 

Afirmavam que jamais alguém a viu fraquear nessas 
virtudes, nem tão pouco na heróica fidelidade ao dever 
de estado. 

Numa palavra, sempre ativa, sempre devotada, 
sempre sorridente, minha mãe não tinha ares de fazer 
algo extraordinário, mas com uma simplicidade e hu
mildade notáveis despendia-se sem descanso pelos ou
tros e vivia sempre para Nosso Senhor. 

Ouvindo êsses elogios e relembrando-me do que eu 
própria vira, pensei muitas vêzes que nossa Teresa 
herdou essas disposições fundamentais que deveriam 
fazer dela : A APÓSTOLA DA PEQUENA VIA. 
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Seja-me permitido terminar com esta homenagem 
prestada a nossos venerados pais. Ela provém de uma 
Sacerdote que escrevia recentemente : <21J 

" . . .  No dia 26 de março de 1923 assisti à trans
ferência dos despojos de Teresa do cemitério para o 
Carmelo. O que mais me comoveu assim como muitas 
paróquias às quais relatei, foi a parada do carro que 
levava o caixão, diante do túmulo do Sr . e da Sra. Mar
tin e a recitação do BENEDICTUS". 

(21) O Sr. Padre Valere Berson, 28 de junho de 1956. 
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ALGUNS DETALHES TOPOGRÁFICOS 

A CASA DA RUA SÃO BRÁS 

CASA NATAL DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS E ONDE 
MORREU NOSSA PIEDOSA MÃE. 

Era de dois andares numa parte apenas. Era por 
isso que o Sr. Guérin, pai, que a comprara em fevereiro 
de 1843,<1> alimentava o projeto de acrescentar um an
dar, projeto que nunca foi executado. Mandou, porém, 
Construir no jardim uma casa anexa, como se vê da 
" álea" apresentada nesta obra.<2> E isso com grande 
pesar de minha mãe que deplorava ver diminuído ain
da o j ardim já bastante exíguo. 

O andar térreo da casa, que dava para a rua, com
preendia e compreende ainda o vestíbulo e uma sala 
de duas janelas. Era onde minha mãe trabalhava em 
seu Ponto de Alençon e recebia as rendeiras. Uma 
grande escrivaninha de carvalho maciço achava-se no 
centro. Naquele tempo essa sala era assoalhada com 
tacos. 

(1) Era então o número 34 e somente mais tarde tomou-se 
36, depois 42. 
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Atrás da parede de vidro ficava a sala de j antar. 
Quando havia convidados ou um jantar de cerimônia 
passava-se para o escritório de mamãe e o móvel cen
tral era encostado à parede. 

À sala de jantar seguia-se a cozinha que dava para 
uma pequena área atrás do vestíbulo da entrada. �sse 
cômodo serve hoje de pequena sacristia e de locutório 
para as Irmãs guardiãs da casa. 

No andar superior, dois quartos dão para a sacada. 
O da esquerda com duas janelas era o quarto de hós
pedes e em caso de necessidade sala de recepção, pois 
o leito achava-se completamente escondido numa alco
va fechada por duas portas estucadas. No centro uma 
mesa redonda encimada de mármore, uma cômoda, 
uma secretária, móveis êstes de acaju, cadeiras· esto
fadas e poltronas. 

Pôde-se recuperar alguns dêsses móveis que estão 
no quarto de meu pai nos Buissonnets. Os enfeites da 
lareira : relógio de pêndulo e candelabro, atualmente 
na sala de jantar dos Buissonnets,<3> ornavam a lareira 
do "quarto grande", como o chamávamos. 

O outro cômodo que dava para a sacada era o 
quarto de Maria e Paulina. Era lá que Maria dava 
as aulas às suas irmãzinhas. 

Atrás do "quarto grande" es.tava o de nossos Pais 
onde se fêz depois uma abertura para a capela atual. 
Em frente a essa abertura a janela dá para a área. 
EoS:ta peça situava-se bem em cima da cozinha. O leito 
e os móveis s;o daquele tempo. Faltam, infelizmente, 

(3) A mobília desta sala data da mudança da família para 
Lisieux em 1877. 
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o berço de Teresa e sua camazinha de criança. <4> No 
segund()o andar estavam os quartos das crianças e da 
empregada. 

O J A E D I M  

Para ir ao jardim era preciso, ao sair da área, 
subir quatr() degraus que estão hoj e encrustrados no 
pedestal da estátua de Santa Teresinha, e atravessar 
um corredorzinho ao ar livre entre duas propriedades 
vizinhas. Media êste 13 m de comprimento por 1 m de 
largura. Da extremidade do corredor percebe-se no 
fundo o ,]oca] do caramanchão onde Teresa e Celina 
contavam suas "práticas " de virtude. Ainda, à entra
da, à esquerda, unida à área e ao quarto de noásos pais 
estava a casa da Sra. Gaucherin que de sua j anela ou
via os debates das "práticas" das crianças. Essa casa 
foi reconstruída e é ocupada atualmente pelas religio
sas guardiãs da casa natal. 

Vê-se na extremidade, à direita, a "casa anexa" 
de que j á  falei. Media 4 m por 5,25 m. O cômodo do 
andar térreo servia de rouparia. Uma grande mesa 
redonda estava no meio. No sonho misterioso de sua 
infância, em que Teresa passeava no jardim, vira, apa
vorados por seu olhar, dois diabinhos fugirem pela ja
nela dêsse aposento.<5> 

(4) O berço era composto de uma parte côncava de acaju sus
pensa entre dois pés bastante altos apoiados sôbre bases arqueadas. 
Numa longa haste trabalhada, tenninada em forma de pescoço de 
cisne estavam prêsas as cortinas. Todo o conjunto era da mesma 
madeira. O leito que sucedia ao berço era também muito alto, 
retangular e rematado em cima por uma parte trabalhada. 

(5) História. de uma Alma, cap. I, pág. 11 - Manuscrito A., 
foi. 10 v.O. 
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No andar superior havia um quarto. Era lá que 
Teresa e Celina dormiam na noite em que nossa mãe 
querida foi chamada a Deus. Imediatamente nosso tio 
Guérin foi ao jardim para anunciá-lo a Paulina que 
nos fazia companhia. Êle lhe gritou : "Tua mãe está 
bem pior". E depois, em tom mais baixo : " Ela mor
reu ! "  Paulina, aterrada não ousou despertar-nos . . .  

Em cima dêsse quarto havia outra mansarda onde 
se podia dormir. 

Por ocasião da organização da propriedade para 
lugar de peregrinação os imóveis vizinhos foram adqui
ridos. Isso permitiu construir a capela e fazer a ave
nida na qual a estátua de Santa Teresinha ocupa o lugar 
exato da casa anexa, demolida. Essa estátua é visível
da rua São Brás. 

No jardim, pequenino, mas muito alegre, abunda
vam flores e arbustos. Era cercado por muros e media 
7,75 m por 10,25 m, inclusive o alpendre fechado por 
uma grade de madeira. 

NOVAS CONSTRUÇõES 

À direita da casa natal ergue-se atualmente a 
capela. 

De cada lado da cripta, ao rés-do-chão, duas gran
des escadas dão acesso ao Santuário que se comunica 
por uma abertura na parede com o quarto em que Te
resa nasceu. 

À esquerda da casa, na pequena avenida que leva 
à estátua da Santa, construiu....se ao nível do primeiro 
andar, mas retirado, um apartamento, cujas três ja
nelas são vistas da rua. Era destinado a guardar ai-
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guns móveis de lembrança cedidos pela Sra. Tifenne, <6> 
amiga da família. São êles de velho carvalho encerado 
e faziam parte em sua casa de um belo quarto onde 
Teresa e eu dormíamos quando ela nos hospedava du
rante as férias. Era bastante luxuoso, tinha as pare
des guarnecidas de tecido vermelho o que fazia com que 
Teresa o chamasse " quarto cardeal". A estante con
tendo os livros de prêmio de Maria e de Paulina estava
outrora no quarto das duas irmãs que dava para a sa
cada. Os quadros são dos Buissonnets. 

A porta dessa nova construção dá para o patamar 
da casa natal, o mesmo dos quartos que dão para a 
sacada. 

Fora dos que estão nesta peça não se encontram 
outros móveis de lembrança, senão os do quarto de nos
sos Pais onde nasceu Santa Teresinha. 

LUGARES DA SEPULTURA DE MINHA MÃE 

Minha mãe foi primeiramente inumada no cemité
rio de Alençon. Depois em 1894 nosso tio Guérin a 
fêz exumar para colocá-la j unto de meu pai no túmulo 
construído em Lisieux. Vários membros da família, pe
lo menos os que puderam ser encontrados, foram en
tão reunidos, inclusive os restos das criancinhas fale
cidas em tenra idade. 

Narrando-nos a exumação de mamãe, nosso tio dis
se-nos que o caixão ficara intato após dezessete anos,
enquanto outro muito mais recente já não existia. :J;::le 

(6) Em solteira Leônia Gilbert e madrinha de nossa irmã 
Leônia. Faleceu em Alençon no dia 9 de junho de 1929 com mais 
de oitenta anos. 
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viu, com emoção que no interior nada mudara e que 
as dobras da mortalha não haviam variado desde o mo
mento em que os queridos despojos· foram cobertos. 
Mas êle não ousou erguê-la . . .  

Corno o terreno no qual o caixão de carvalho fôra 
colocado era úmido, surgiram buracos na base de onde 
.saía um pouco de água. É o que explica talvez porque 
nada mudou de volume no interior. 

A placa turnular de granito foi mais tarde exposta 
no jardim do Pavilhão em Alençon onde se encontra 
ainda. 



ALGUNS DETALHES SôBRE A CÉLEBRE RENDA 
CHAMADA 

P O N T O  D E  A L E N Ç O N  

(segundo o que vi ou ouvi dizer) 

O Ponto de Alençon era fabricado por " pedaços" 
de 15,5 em por 14 em (ver gravura, página . .  ) . tsses 
pedaços eram inteiramente confeccionados à agulha, 
com nove pontos diferentes executados por rendeiras 
especializadas em cada ponto. Elas trabalhavam em 
suas casas e tôdas as semanas entregavam o trabalho 
que era dado a outra rendeira para nôvo ponto. As 
agulhas e as linhas empregadas eram extremamente 
finas. 

Cada "pedaço" de renda era feito sôbre um per
gaminho grosso, verde de um lado. Nesse lado era de
senhado previamente com precisão o modêlo que se que
ria reproduzir. Perfurava-se todo o risco com uma 
agulha grossa encimada de um dispositivo próprio a 
receber a pressão do dedo, pois era duro apesar da 
almofada colocada embaixo. Presume-se que havia per
gaminhos a furar de acôrdo com a quantidade das 
encomendas. Meu pai reservava para si êsse trabalho 
que executava na ermida do Pavilhão. 
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Em seguida, vinha o "traçado". Era, como indica 
a palavra, destinado a traçar o desenho com um fio 
passado em todos os buracos feitos no pergaminho, for
mando assim uma espécie de esbôço sôbre o qual deviam 
ser bordados os diferentes pontos da renda. 

Estando pronto o "pedaço", cortavam-se os pontos 
do traçado no verso do pergaminho. Depois despren
dia-se a renda com grande precaução. 

Restava ainda o cuidado de rematar, ora com uma 
pinça, ora com minúsculas tesouras, cortando rente os 
fios de linha aderentes ao "pedaço". Era tão minucioso 
êsse trabalho que acontecia às vêzes cortar o filó. 

Fazia-se em seguida a "reunião" dos "pedaços", 
uma vez desprendidos de seus suportes e inteiramente 
prontos. Era a parte mais delicada e mais difícil. 
Comportava além disso, a reparação dos defeitos ocor
ridos durante o trabalho e dos acidentes ocasionados no 
filó. Trabalho que se impunha minha mãe. 

Duas recordações pessoais a respeito do "traçado" : 
A primeira é a proposta que minha mãe fazia a 

Paulina, que era artista, de fazê-lo em casa quando nãe 
tivesse distração durante as férias. 

A segunda recordação - desagradável esta - é de 
Maria que após a saída definitiva da Visitação, ocupa
va-se em retirar o "traçado" do pedaço já pronto, e 
acontecia-lhe forçar muitos os fios presos ou cortar sem 
cuidado atingindo assim o tecido de filó. 

Em sua velhice ela relembrava ainda com mágoa, 
e até com lágrimas, os suspiros de nossa mãe verifican
do os estragos feitos em sua renda. Estragos que re
parava a custa de vigílias e fadigas sem fazer-lhe a 
menor repreensão. 



NOMES E DATAS DE NASCIMENTO E DE MORTE 
DOS FILHOS DO SR. E DA SRA. MARTIN 

( Todw nasceram em Alençon) 

- MARIA LuísA, nascimento 22 de fevereiro de 1860 
morte 19 de janeiro de 1940 

- MARIA PAULINA, nascimento 7 de setembro de 1861 
morte 28 de julho de 1951 

- MARIA LEôNIA, nascimento 3 de junho de 1863 
morte 16 de junho de 1941 

- MARIA HELENA, nascimento 13 de outubro de 1864 
morte 22 de fevereiro de 1870 

- JosÉ MARIA, nascimento 20 de setembro de 1866 
morte 14 de fevereiro de 1867 

- JosÉ MARIA JoÃo BATISTA, nascimento 19 de dezembro de 1867 
morte 24 de agôsto de 1868 

- MARIA CELINA, nascimento 28 de abril de 1869 
morte 25 de fevereiro de 1960 

- MARIA MELÃNIA TEREsA, nascimento 16 de agôsto de 1870 
morte 8 de outubro de 1870 

- MARIA FRANCISCA TERESA, nascimento 2 de janeiro 
de 1873 
morte 30 de setembro de 1897. 



IN MEMORIAM 

De mamãe eu amava o sorriso, 
seu olhar profundo que dizia: 
"a eternidade me atrai, me 

irei para o belo Céu 
ver a Deus! 

[extasia, 

Vou encontrar na Glória sem fim 
A Virgem Maria e meus anjos 

[enfim 
das filhas que ficam sem mim 
a Jesus ofertarei a dor, 

e o amor!" 

De Maman j 'aimais !e sourire, 
Son regard profond semblait 

[dire: 
"L'éternité me ravit et m'attire, 
"Je vais aller dans !e Ciel bleu 

Voir Dieu! 

"Je vais trouver dans la Patrie, 
"Mes anges, la Vierge Marie. 
"De mes enfants que je laisse en 

[la vie 
"A Jesus, j 'offrirai les pleurs, 

Les coeurs!" 

Santa Teresa do Menino Jesus. 



ORAÇõES 

PARA PEDIR A GLORIFICAÇÃO DO PAI E DA 
MÃE DE ST A. TERESA DO MENINO JESUS E 

SUA GLORIFICAÇÃO 

Senhor Jesus que fizeste de vosso Servo Luis MARTIN espôso 
e pai modêlo, dignai-Vos, vo-lo pedimos, glorificar aquêle que por 
sua fidelidade às vossas leis, pela generosidade na oferta de todos 
os seus jHhos e admirável resignação nas provações mereceu dar à 

Igreja, Santa Teresa do Menino Jesus. Por vossa bondade dig1Uli
-Vos manifestar vossos desígnios a seu respeito concedendo-nos as 
graças que pedimos por sua intercessão. Assim seja. 

ó Deus, nosso Pai, que glorificastes a humilde Teresa do Me
nino Jesus por seu abandono e filial confiança em Vós, concedei, 
vo-lo suplicamos, que sua Mãe Zélia MARTIN seja proposta por 
vossa Igreja como exemplo dessas mesmas virtudes que praticou 
com tanto espírito de fé nos deveres e provações da vida familiar. 
Dignai- Vos por favores celestes manifestar seu crédito junto de 
Vós. Assim seja. 

lmprimatur: F'RANÇOIS-MAliiE 

Bispo de Bayeux e Lisieux 

12 de fevereiro de 1954 

Pede-se às pessoas que receberem graças por intercessão de Lu!s Martin ou de 
Zélia Martin que comuniquem ao Carmelo de Lisieux (Calvados - França) .  

IMPORTANTE - Só podem ser levados em consideração para a glorificação 
do Sr. e da Sra. Martin os milagres implorados pela intercessão de um ou de 

outro sep"radamente. 



NOTíCIA BIOGRAFICA 
sôbre 

IRMÃ FRANCISCA TERESA ( Leônia Martin) 

Religiosa da Visitação de Caen 



Na presente edição sôbre a Mãe de Santa Teresinha foi-nos 
permitido inserir o seguinte estudo da vida de Leônia Martin que 
focaliza o papel de educadora da Sra. Martin, podendo servir de 
estímulo e de modêlo para muitas mães cristãs. 

Apresentando a Notícia Biográjica de Irmã Francisca Teresa, 
Leônia Martin, os "Annales de Sainte Thérese de Lisieux" de se
tembro e outubro de 1941 assím se exprimia: 

Sabemos quanto nossos leitores gostam de penetrar no santuário 
íntimo da família M artin para se edificar com os exemplos de uma 
virtude sólida e para compreender melhor a lição providencial que 
êsse lar nos oferece. 

Para refazer uma sociedade cristii a célula familiar deve ser 
regenerada e impregnar-se de fé. A glória de Santa Teresa do 
Menino Jesus irradia sôbre seus venerados pais, pois segundo a 
ordem natural das coisas ela é o fruto e a recompensa de sua 
santa vida. A missão essencial dos pais, colaborando com a obra 
criadora de Deus, é formar novos eleitos para o Céu visto que a 
existência humana não tem outro fim. Felizes os pais e as mães 
ciosos dêsse nobre dever e que terão a alegria de reencontrar na 
eternidade a coroa preciosa de todos os seus filhos. 

Somos tanto mais induzidos a insistir sôbre êsse dever da pri
meira educação e das dificuldades que ela encontra não raras vêzes, 
porquanto a fervorosa Visitandina, cuja vida relembraremos ràpi
damente, não deixou de causar, em sua. infância, algumas preocupa
ções a sua piedosa mãe. Mas veremos precisamente a. Sra.. Ma.rtin 
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dedicar-se com solicitude, às vêzes angustiada, à reforma dêsse 
caráter difícil, feito de choques e de contrastes, compensado aliás, 
por um coração de ouro. As orações, os esforços c<mStantes, o sa
crifício heróico dessa mãe admirável, obtiveram para sua querida 
filha a graça de tornar-se também uma santa religiosa. 

No momento em que empreendemos esta pequena notícia bio
gráfica, lembramo-nos dest4s linhas escritas por Santa Teresa do 
Menino Jesus e que encontram aqui perfeita aplicação: 

"Por muito tempo perguntava-se por que Nosso Senhor tinha 
preferências, por que tôdas as alTtULS não recebiam a mesma me
dida de graças. Admirava-se por vê-lO prodigaliza'!' favores ex
traordinários a grandes pecadores como Sto. Agostinho, Sta. Mada
lena e a tantos outros que tle forçava, por assim dizer, a receber 
suas graças. Admirava-me ainda ao ler a vida dos Santos ver 
Nosso Senhor acariciar desde o berço até o túmulo certas almas 
privilegiadas sem deixar em seu caminho obstáculo algum que as 
impedisse de se elevar até tle, não permitindo jamais ao pecado 
manchar o brilho imaculado de sua veste batismal. 

"Jesus dignou-se revelar-me êsse mistério. tle colocou diante 
de meus olhos o livro da natureza e compreendi que tôdas as flo
res criadas por �le são belas, que o brilho da rosa e a brancura do 
lírio não tiram o perfume da violetinha, não diminuem em nada a 
simplicidade encantadora da margarida. 

"Compreendi que o Amo'l' de Nosso Senhor revela-se tão bem 
numa alma a mais simples, que não resiste em nada às suas graças, 
como na alma mais sublime". 

Teresa teria podido resumir assim a história de sua Leônia e 
lendo-a, compreendemos, nós também, que a humilde violeta do 
jardim bendito da família Martin dá aí sua graça particular, can
tando a sua maneira, e bem eloqüentemente, os louvores do Senhor. 
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O Carmelo de Lisieux e a Visitação de Caen deixaram-'ltOs pes

quisar em seus arquivos íntimos concernentes a esta mui querida 

irmã da 'lt0s3a Santa, o que nos esforçaremos por fazer com a dis

crição requerida, oferecendo assim a nossos leitores dos "Annales" 

um resumo tão completo quanto possível da vida e das virtudes da 

Irmã Franci3ca Teresa Martin,, 

Não é preciso acrescentar mais nada a esta apresentação. Queira 

Deus Nosso Senhor favorecer as famílias de nossa terra com gra

ças idênticas às concedidas à Familia Martin. 

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br


INFANCIA DE LEONIA MARTIN 
RECOMPENSADA A FÉ DE UMA MÃE 

Leônia Martin nasceu em Alençon, no dia 3 de 
j unho de 1863 e foi batizada no dia seguinte, festa do 
Santíssimo Sacramento. Sua piedade eucarística delei
tava-se particularmente com essa coincidência que lhe 
tornava duplamente querida a festa de Corpus Christi. 

Era loura, de olhos azuis, de constituição muito 
débil, contrastando nitidamente com suas duas irmãs 
mais velhas, Maria e Paulina, morenas, cheias de vida 
e de ardor. 

" A  Leôniazinha, escrevia a Sra. Martin a seu ir
mão, com nove meses quase não fica de pé como Ma
ria o fazia aos três meses. Essa pobre criança é muito 
fraca, tem uma espécie de coqueluche crônica". 

Em maio de 1864, sua mãe manifesta ainda inquie
tações : Leôniazinha não se desenvolve, parece não que
rer andar. Não é nada gorda nem grande, sem entre
tanto ser doente. É muito fraca e pequena. Acaba de 
ter sarampo que a deixou muito mal com fortes con
vulsões". Foi sem dúvida nessa ocasião que o Sr. Mar
tin fêz a pé a peregrinação a Nossa Senhora de Sées 
para obter a cura da menina. 

Esta continuou, porém, franzina e propensa a mui
tas doenças. Em março do ano seguinte, violenta crise 
de eczema purulento tomava-lhe todo o corpo. A Sra. 
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Martin que afirmava tê-la visto entre a vida e a morte 
durante dezesseis meses, pedia insistentemente a sua 
piedosa irmã Visitandina de �lans, Irmã Maria Dosi
téia que fizesse uma novena por sua provada filhinha. 
Dessa vez a melhora foi evidente e três meses mais tar
de a Sra. Martin escrevia com satisfação : "Leônia es
tá muito engraçadinha e assaz forte. O que é certo é 
que nunca mais ficou doente desde que minha irmã 
fêz a novena a Santa Margarida Maria". 

Mas se sua saúde se firmou, a criança conservou 
certas deficiências provenientes de todos êsses abalos 
físicos. Sua inteligência abriu-se lentamente e sobre
tudo seu caráter revelou-se um pouco selvagem e ca
prichoso, por vêzes mesmo esquisito. " Se fôr para ela 
se tornar uma santa, curai-a", disseram com viva fé 
o Sr. e Sra. Martin, implorando do Senhor sua cura. 
A oração não foi vã, mas precisaram cultivar laborio
samente essa natureza instável, embora Leônia desse 
às vêzes indícios "do melhor caráter do mundo", como 
escrevia sua mãe, quando contava a menina cinco anos. 

Na idade de começar os estudos mostrou ela muito 
mais dissipação e negligência do que docilidade e aten
ção. Ela própria reconhecia ter sido má aluna e hu
milhava-se sinceramente do que chamava, com certo 
exagêro, "sua infância detestável". Evidentemente isso 
prejudicou sua instrução, apesar dos esforços da Sra. 
Martin para lhe proporcionar a mesma formação que 
a suas irmãs. Por duas vêzes tentou confiá-la aos cui
dados vigilantes da tia Visitandina, mas foi necessário 
renunciar, visto não saber a menina sujeitar-se à dis
ciplina do colégio. Recebeu, pois, aulas particulares em 
Alençon. 

Por entre essas lacunas, germinavam entretanto 
pouco a pouco, qualidades que auguravam melhor seu 
futuro. Irmã Maria Dositéia enviava a seu irmão, o 
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Sr. Guérin, esta apreciação sôbre a sobrinha que con
tava então nove anos : 

"Durante o pouco tempo que Leônia aqui estêve, 
deu-me esperanças para o futuro. É uma criança di
fícil de se educar e cuja infância não dará nenhuma 
satisfação, mas depois creio que será tão valorosa 
quanto suas irmãs. Tem um coração de ouro. Sua in
teligência não s·e desenvolveu, está abaixo de sua idade. 
Entretanto não lhe faltam meios e eu acho que tem 
um bom j ulgamento. Além disso uma fôrça de caráter 
admirável. Quando esta pequena tiver o uso da razão 
e compreender seu dever nada a deterá. As dificulda
des por grandes que sejam não serão nada para ela. 
Derrubará todos os obstáculos que não faltarão em seu 
caminho, pois é feita para isso. Enfim, é uma natu
reza forte e generosa, inteiramente de meu gôsto. Mas 
sem a graça de Deus não sei o que seria". 
Religiosa educadora, a querida Irmã soubera discernir 
os talentos ainda ocultos nesta almazinha e o futuro 
mostrará que tinha perfeitamente razão. 

A preparação à primeira Comunhão estimulou na 
menina um esfôrço sério. Sua mãe anotava na corres
pondência com a Sra. Guérin, sua cunhada : 

" Para Leônia, não vos peço nada em matéria de 
brinquedos. Ela não brinca mais, trabalha. Vós lhe 
dareis um têrço para a primeira Comunhão que fará 
no dia da Santíssima Trindade. Ela sabe perfeitamen
te o catecismo e responde às perguntas melhor do que 
eu podia esperar. Se não ficasse nervosa seria uma 
das primeiras. Há dois dias que sobe na classificação. 
Levei-a têrça-feira passada, em romaria à Imaculada 
Conceição, em Sées, para obter a graça de fazer uma 
boa primeira Comunhão". 
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Entretanto, a Sra. Martin não se fiava muito nes
ses sucessos e acrescentava finamente : "Mas quando 
ela nos diz todos os dias que será Clarissa, eu dou tan
to crédito quanto se fôsse a Teresinha que mo dissesse ! "  
(Teresa conta v a a penas dois anos e meio . . .  ) . 

A festa da primeira Comunhão foi sem nuvens e 
ficou tão gravada no espírito do Benjamim, Teresa, 
que fará uma doce alusão a ela em sua Autobiografia. 

Contudo a Leôniazinha não estava ainda transfor
mada e seria para os seus, motivo de contínuas preo
cupações. Seu caráter contrastava tanto com o de suas 
irmãs que só davam consolações a seus pais ! Todavia, 
como dissemos, sob um exterior bastante desconcertan
te ocultava-se um coração rico de afeição e capaz de 
sacrificar-se pelos outros. Neste mesmo ano de 1875, 
a menina que até então recusara ir a Lisieux, fôra con
vidada por seus tios. Esta atitude estranha não tinha 
outro motivo do que o esquecimento de si própria. A 
Sra. Martin descobriu-o e escrevia nestes têrmos à sua 
cunhada : 

" Da manhã à noite só se ouve falar de Lisieux. 
Até o bebê está no meio e quer ir para ver a madrinha 
de Celina e a Joaninha. Leônia lhe diz : " E u  te trarei 
todos os doces que ganhar, minha queridinha, não co
merei nenhum, viu ?" Esta pobre Leônia tem verdadei
ramente um bom coração e quer bem, de modo parti
cular, a suas irmãzinhas. Assim, uma das razões que 
faziam ela recusar ir à vossa casa é que se fôsse, Ce
lina não iria ! " 

Conhece-se a história da cesta de brinquedos que 
Santa Teresa do Menino Jesus tornou célebre por seu 
"Escolho tudo", e a aplicação que fazia mais tarde, a 
seu desejo de santidade total. Nossa Leônia não estava 
nesta altura em seu método de progresso. Era necessá
rio esperar a hora decisiva da graça. Sua mãe reco-
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nhecia nela uma vontade forte, mas não ainda orien
tada para seu fim. Escrevia em setembro de 1875 : 

" Não estou descontente com minha Leônia. Se 
conseguíssemos triunfar de sua teimosia e abrandar um 
pouco seu caráter, ela seria uma boa menina, dedicada, 
pronta a sacrificar-se. Tem uma vontade de ferro, 
quando quer alguma cousa, triunfa de todos os obstá
culos para chegar a seus fins". Era a mesma impres
são já expressa por Irmã Maria Dositéia. E a mãe 
continua : 

" Mas ela não é nada piedosa, reza quando não há 
outro j eito. Esta tarde chamei-a para j unto de mim 
a fim de que lesse algumas orações. Todavia, logo se 
cansou e me disse : "Mamãe, conta-me a vida de Nosso 
Senhor Jesus Cristo". Eu não estava disposta a contar, 
cansa-me muito, pois tenho sempre dor de garganta. 
Enfim, fiz esfôrço e narrei-lhe a vida de Nosso Senhor. 
Quando cheguei na Paixão, as lágrimas corriam". 

E ainda : 
"Eis Leônia que desce para me trazer o têrço e 

diz-me : "Mamãe, queres-me bem ? Não te desobede
cerei mais". Ela passa por vêzes bons momentos e 
tem boas resoluções, mas isso não dura,. 

Essa inconstância desolava a Sra. Martin que, 
sentindo-se doente, perguntava ansiosamente o que se
ria de sua Leônia. Confiava suas inquietações sobre
tudo a sua irmã religiosa e na última palestra que ti
veram em j aneiro de 1877, suplicou-lhe que se encarre
gasse de sua sobrinha quando estivesse no Paraíso. Co
mo a gracejar conta o sucedido à Sra. Guérin : 

" Eis os recados para o Céu dados à minha irmã. 
Disse-lhe : assim que chegares ao Paraíso, procura Nas
sa Senhora e dize-lhe : Minha boa Mãe, pregastes uma 
boa peça em minha irmã dando-lhe esta pobre Leônia. 
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Não era uma criança as.sim que ela vos pediu. É ne
cessário que remedieis a co usa". 

" Em seguida, irás ter c om a Bem-aventurada Mar
garida Maria e dir-lhe-ás : " Por que a curastes mila
grosamente ? Teria sido preferível deixá-la morrer. 
Estais obrigada em consciência, a reparar essa lacuna". 

" Zangou-se por me ver falar assim, mas eu não 
tinha má intenção, Deus o sabe. Contudo, talvez eu 
tenha feito mal, e temo que por castigo não sej a 
atendida". 

Todavia, a mensagem chegou ao Céu antes da tia 
Visitandina, a j ulgar pelo que a Sra. Martin narrava 
dez dias depois à sua cunhada : 

" Ontem, Leônia disse à Maria : " Eu quereria es
crever à minha tia de Mans, antes que ela morra e 
dar-lhe os meus recados para o Céu. Quero que peça 
a Nosso Senhor a vocação religiosa para mim. Maria 
fingiu zombar dela para ver o que ia responder, mas 
persistiu e disse : "Tôda gente pode ·caçoar de mim, 
pouco me importa. Quero dizer-lhe isso antes que ela 
morra''. 

" Hoje afinal escreveu sua carta sõzinha, sem que 
ninguém lhe di:;::sesse palavra para lhe dar idéia. Eis 
o texto : 

Minha querida Tia, 

" Guardo sempre como uma relíquia. o santinho que 
me destes. Olho-o todos os dias, como me dissestes, 
para me tornar obediente. Maria colocou-o num qua
dro. Minha querida Tia, quando estiverdes no Céu pedi, 
por favor, a Nosso Senhor que tle me c:onceda a graça 
de me converter e que tle me dê também a vocação de 
me tornar uma verdadeira religiosa, pois penso nisto 
todos os dias. Eu vos peço não esqueçais meu recadi
nho. Estou certa de que Deus vos ouvi[rá. 
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Adeus minha querida Tia, abraço-vos de todo o 
meu coração. 

Vossa sobrinha muito afeiçoada 
Leônia 

" Que dizeis disso ? - acrescentava a mãe. - Quan
to a mim, estou surpreendida. Afinal, onde vai buscar 
estas idéias ? Certamente não sou eu que lhas ponho 
na cabeça. Estou mesmo persuadida de que sem um 
milagre minha Leônia não entrará para o convento. 

" . . .  Confesso-vos que esta cartinha desperta mi
nha coragem e me ponho a pensar que Deus tem talvez 
desígnios de misericórdia sôbre esta criança. Se não 
precisasse mais que o sacrifício de minha vida para 
que se torne uma santa eu o faria de boa vontade". 

Contando o mesmo fato a Paulina, então interna 
na Visitação de Mans, a generosa mãe precisava : 

"À noite eu dizia a Maria : "Admiro-me de uma 
cousa : é que ela escreveu "uma verdadeira religiosa". 
Maria, surpreendida por sua vez, respondeu-me : "Eu 
quis por fôrça que ela apagasse "verdadeira". Obser
vei-lhe que isso não significava nada, mas ela ficou 
firme, dizendo : "Eu te peço, deixa-me pôr isso, quero 
que seja assim ! "  

No dia seguinte, Maria perguntou-lhe :  " O  que 
significa : uma verdadeira religiosa ?" Leônia respon
deu : "Significa que eu quero ser uma religiosa intei
ramente boa, uma santa, enfim". 

A santidade estava ainda por conquistar, apesar 
dessa evidente boa vontade. A judiciosa mamãe con
tinuava : 

" Ela passou ontem um dia detestável. Ao meio
-dia eu lhe disse que fizesse sacrifícios para vencer 
seu mau humor e que a cada vitória fôsse colocar uma 
noz na gaveta que lhe indicasse e à tarde contaríamos. 
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Ela ficou feliz com isso, mas não havia mais nozes. 
Mandei�lhe que me trouxesse uma rôlha que cortei em 
sete rodelas. 

"A noite perguntei-lhe quantas "práticas" havia. 
- Nada ; fizera tudo do pior modo possível. Mostrei-
-me descontente e fiz-lhe amargas repreensões dizendo-
-lhe que nessas condições não convinha pedir para ser 
religiosa. 

" Então brotaram lágrimas de sincero arrependi
mento. E inundaram-me o rosto. Hoje, há já rodeli
nhas de rôlha na gaveta". 

No dia 24 de fevereiro seguinte, a venerada Irmã 
Maria Dositéia adormecia santamente no Senhor e não 
tardou em mostrar que não se esquecia dos " recados" 
de sua irmã muito amada. Com efeito, pouco após sua 
morte, um incidente providencial veio desmascarar a 
pressão violenta exercida pela empregada sôbre nossa 
Leôniazinha, sem que a Sra. Martin o soubesse. Apro
veitando sem dúvida de sua dupla debilidade física e 
intelectual, a empregada aliás dedicada, com pretexto 
de vencer o caráter difícil da criança, aterrorizava-a e 
inconscientemente talvez não fazia mais que desenvol
ver seu espírito de insubmissão a seus pais. Com mêdo 
dos maus tratos dessa pessoa, a menina não se queixava 
e afetava mesmo testemunhar-lhe particular afeição. 
Adivinha-se a j usta indignação da Sra. Martin desco
brindo essa influência perniciosa e dissimulada que pa
ralisava de maneira desoladora o desenvolvimento mo
ral de sua filha. No dia 12 de março de 1877 escrevia 
a Paulina : 

" Creio ter obtido uma grande graça pelas orações 
de tua tia. Eu lhe recomendei tanto minha pobre Leô
nia, desde sua ida para o Céu, que creio provar os 
efeitos. 
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" Sabes como era tua irmã : um modêlo de insu
bordinação ; não me obedecia nunca senão à fôrça, fa
zia por espírito de contradição j ustamente o contrário 
do que eu desejava, mesmo se fôsse sua vontade, e só 
cbedecia a empregada. 

"Tentei todos os meios a meu alcance para atraí-la 
a mim. Tudo foi inútil até agora e era êste o maior 
desgôsto de minha vida. Desde a morte de tua tia su
plico-lhe que me conquiste o coração desta pobre crian
ça. Domingo de manhã fui ouvida tão completamente 
quanto possível. Agora ela não quer mais me deixar 
um só instante. Abraça-me quase a me sufocar, faz 
tudo o que lhe digo sem réplica, trabalha a meu lado 
o dia todo. 

" A  empregada perdeu inteiramente sua autorida
de e é certo que nunca mais terá império sôbre Leônia, 
da maneira pela qual se passaram as cousas. Achou 
rude o golpe, chorou e gemeu quando lhe disse que nos 
deixasse imediatamente, pois não queria mais vê-la 
diante de mim. 

"Suplicou-me tanto para ficar que vou esperar 
ainda algum tempo, mas está proibida de dirigir a pa
lavra a Leônia. Agora, trato essa criança com tanta 
doçura que espero pouco a pouco corrigi-la de seus 
defeitos. 

"Ontem ela foi passear comigo. Fomos às Claris
sas e ela me disse baixinho : " Mamãe, pede para as 
enclausuradas rezarem por mim, a fim de que eu seja 
religiosa". Enfim, tudo vai bem. Esperemos que 
continue". 

Desde então a nuvem que entristecia a vida da 
Sra. Martin dissipou-se. Mas ela sentia mais do que 
nunca quanto sua assistência materna era necessária 
a Leônia. Entretanto, o mal que a minava havia lon
gos anos fazia rápidos progressos. Sem se iludir 
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quanto a seu desfecho fatal ela não temia pedir a Deus 
uma dilação a fim de terminar sua tarefa de educadora, 
embora se abandonando ao querer divino. 

Empreendeu uma peregrinação a Lourdes, em j u
nho de 1877, com suas três filhas mais velhas. " Faço 
questão de levar Leônia, confiava ela a sua cunhada. 
Pelo menos se Nossa Senhora não me curar, eu lhe su
plicarei que cure minha filha, que abra sua inteligên
cia e faça dela uma santa". 

De fato, Maria e Paulina viram sua mãe querida 
lavar com fé a fronte de Leônia com a água miraculosa. 
Depois de se ter banhado quatro vêzes nas piscinas de 
Massabielle, a Sra. Martin voltou a Alençon mais es
gotada do que antes. Sua resignação foi inteira e não 
perdeu nada de sua confiança. Assim afirmava ela 
numa carta a sua filhinha interna em Mans : 

" . . .  Espero sempre êsse milagre da bondade e da 
onipotência de Deus por intercessão de sua santa Mãe. 
Não lhe peço que me tire completamente o mal, mas 
deixe-me viver somente alguns anos para acabar de 
educar minhas filhas, sobretudo a pobre Leônia tem 
tanta necessidade de mim e me penaliza. 

" Quanto aos dons da natureza ela é menos dotada 
do que vós, mas apesar disso, tem um coração feito 
para amar e ser amado. Só uma mãe pode testemu
nhar-lhe a cada instante o afeto de que é ávida e se
gui-la de perto para faze,r-lhe bem. 

"Esta querida filha tem para comigo uma ternura 
sem limites. Previne meus desejos; nada lhe parece 
custar, olha em meus olhos para adivinhar o que pode
ria causar-me prazer, faz até demais ". 

Todavia, nos desígnios misteriosos da Providência, 
era do Céu que a Sra. Martin iria completar sua mis
são junto das filhas. Logo s;eu estado não mais deixou 
esperanças. Com serenidade admirável esta heróica 
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cristã aceitou com total abandono a Vontade de Deus. 
Esforçava-se mesmo por alegrar e reanimar os seus, 
como se vê por esta carta dirigida a Paulina no mês 
que precedeu sua morte : 

"Leônia leu na " Semana Católica" que uma santa 
ulma oferecera sua vida pelo Papa e fôra atendida. 
Não perdeu isso de vista e começou a fazer novenas 
para morrer em meu lugar. Quinta-feira de manhã 
foi ter com Maria e lhe disse : "Eu vou morrer, Nosso 
Senhor me ouviu, sinto-me doente". Maria contentou
-se em rir, o que mortificou Leônia que falava seria
mente, e pôs-se a chorar. Um quarto de hora depois 
as lágrimas secaram e com seu espírito volúvel tinha 
outra cousa na cabeça : queria chinelos bordados. 

"Eu lhe disse : " Mas j á  que queres morrer será 
dinheiro perdido". Ficou muda, esperando sem dúvida 
ter ainda tempo de usar seus chinelos. Com certeza 
cclocou isso entre suas condições e fá-lo-á durar muito 
tempo, usando-os só nas grandes festas ! "  

Quase nas vésperas de consumar seu sacrifício a 
Sra. Martin, pensava com angústia em Leônia e disse 
certo dia a sua filha mais velha : " Quem cuidará desta 
pobre Leônia quando eu morrer ? Não pode ser o pa
pel de um pai, por bom que êle seja. Quem a amará 
como uma mãe ? . . .  " Logo responde Maria com seu 
grande coração : "O' mamãe, serei eu. Eu te prometo ! "  

" Mas, acrescentava esta última a o  narrar o fato 
a sua tia de Lisieux, espero muito mais da proteção 
de minha santa mamãe do que de meus fracos esforços 
para terminar, do alto do Céu, a transformação de 
minha pobre irmãzinha . . .  " 

Tinha razão. A ação materna foi tão palpável que 
Leônia, desde a morte de sua mãe tornou-se a consola-
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ção de seu excelente pai. A lembrança de sua infância 
agitada e penosa foi-lhe mesmo uma graça para anco
rar sua alma numa comovedora humildade. 

ADOLESCJ!:NCIA - MADRINHA DE CONFIRMAÇÃO DE 
UMA SANTA 

Detivemo-nos propositadamente nos primeiros 
anos de Leônia Martin para o estímulo dos pais que 
têm a deplorar em seus filhos tendências defeituosas 
ou naturezas dificilmente maleáveis. tsses casos en
contram-se, por vêzes, nas melhores famílias e é então 
que a influência do meio pode ter grande eficácia. V e
remos em seguida que êsses caracteres bem compreen
didos e orientados conseguem dar tanto quanto os outros. 

Sabe-se pelos " Manuscritos" que após a perda 
de sua santa companheira, o Sr. Martin deixou Alençon 
para instalar-se em Lisieux junto de seus cunhados a 
fim de assegurar às cinco filhas a orientação dedicada 
de sua tia a Sra. Guérin. 

Leônia foi logo como interna para a Abadia das 
Beneditinas a fim de continuar sua instrução. O atra
so acumulado nos estudos nos anos precedentes não foi 
recuperado completamente, mas compensou-o por qua
lidades de coração que se desenvolviam sempre mais. 
Por ocasião de sua morte, uma religiosa da antiga Aba
dia de Lisieux relatava êste detalhe : 

" . . .  Recordar-me-ei sempre de nossa boa Madre 
São Francisco de Sales que, ao falar-me de "Leônia 
Martin" dizia quanto admiravam os sentimentos tão 
delicados de sua alunazinha de então, sobretudo nos 
exercícios de composição francesa". 

Em 1881, a j ovem saiu do internato para parti
lhar a doce vida familiar dos Buissonnets. Dois anos 
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mais tarde, foi testemunha da misteriosa doença de Te
resa e sabemos pela narração que a Santa nos deixou 
com que afetuosa ternura ela a cercou durante essas 
semanas de provação. No domingo, 13 de maio de 1883, 
durante a novena feita em Nossa Senhora das Vitórias 
a pedido do Sr. Martin, Leônia e Celina velaram a pe
quena doente que gemia dolorosamente e chamava por 
sua irmã mais velha, Maria. Esta entrou, mas Teresa 
não a reconheceu. Querendo tentar uma experiência 
decisiva, a irmã mais velha, foi ao jardim e Leônia 
levou Teresa para j unto da janela, de onde podia per
ceber Maria que a chamava e lhe estendia os braços. 
Mas tudo em vão ! Foi então que as três irmãs se ajoe
lharam chorando j unto do leito, diante da imagem da 
Virgem Bendita, e imploraram sua intervenção. 

No Depoimento para o Processo de Beatificação, 
Leônia declarou : 

" Pus-me a soluçar com a cabeça entre as mãos, 
por isso não vi a expressão extática de Teresa, favore
cida pela aparição de Nossa Senhora. Terminada a 
oração, levantei-me e vi-a perfeitamente curada. Sua 
fisionomia retomara a calma, e depois disso, jamais 
reapareceu traço algum desta estranha doença". 

Ela assistiu igualmente à Primeira Comunhão da 
criança privilegiada e deixou êste testemunho : 

" Ela se preparou para a primeira Comunhão com 
fervor extraordinário, multiplicou sobretudo os peque
nos sacrifícios e os atos de amor de Deus, que anotava 
exatamente num caderninho. Tive ocasião de vê-la du
rante seu retiro preparatório. Estava num profundo 
recolhimento e tôda absorvida pelo pensamento da pró
xima vinda de Nosso Senhor a sua alma. No dia da 
Primeira Comunhão, a expressão celeste e angélica de 
sua fisionomia mostrava que estava mais no Céu do 
que na terra". 
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Todavia nossa Leônia t�ve, alguns dias mais tarde 
um privilégio ainda mais precioso : foi escolhida como 
madrinha de Confirmação de sua santa irmãzinha. E s
ta graça causou-lhe profunda impressão. Relatou-a 
nestes têrmos perante o Tribunal eclesiástico : 

" A  Serva de Deus recebeu o sacramento da Con
firmação na Abadia no dia 14 de junho de 1884, sábado. 
Mais do que ninguém pude admirar nesta circunstância 
seu recolhimento e sua atitude mais angélica do que 
humana. Tendo a honra de ser sua madrinha de Con
firmação, segui-a passo a passo até o altar e coloquei 
minha mão sôbre seu ombro. Em geral, nessa idade a 
criança não compreende todo o alcance dêste Sacra
mento. Teresa, ao contrário, estava profundamente 
compenetrada do grande mistério que ia realizar-se em 
sua alma. Mal pude conter a emoção ao acompanhar 
assim ao altar esta criança abençoada. 

Convém mencionarmos ainda outra passagem em 
que Leônia mostrou-se particularmente edificada com 
a virtude de sua irmãzinha. Ela própria a revela, no 
Processo, com encantadora modéstia. Pouco lhe impor
tava rebaixar--se, oontanto que contribuísse para glori
ficação de sua Teresa : 

"Eu observava, diz ela, que Teresa tinha grande 
esquecimento de si própria e procurava sempre causar 
prazer aos outros. Comovia-me muito ver a grande 
delicadeza que tinha para comigo. Eu contava então 
23 anos e ela 13 somente, mas como eu estava muito 
atrasada nos estudos, minha irmãzinha prontifica-se a 
ensinar-me com grande caridade e fino tato para não 
me humilhar". 

Cita outro exemplo da caridade de sua angélica 
Irmã : 
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" E.la gostava de ocupar-se dos pobres e nada a re
pelia. Abraçava e acariciava as criancinhas pobres, 
ainda que estivessem sujas". 

A caridade que Leônia louvava nos outros era seu 
próprio apanágio. Suas irmãs recordam-se de uma ve
lha que estava para morrer não longe dos Buissonnets. 
Leônia visitava-a, limpava seus travesseiros cheios de 
vermes, s ubstituía por outros, trocava-lhe a roupa da 
cama e após sua morte, providenciou seu entêrro-. 

Apesar das atenções fraternas a jovem permane
cia, entretanto, um pouco isolada. Repetia sempre que 
a partida para o Céu de sua irmã Helena, em 1870, 
privara-a de sua companheirinha de infância, enquanto 
as duas mais velhas, Maria e Paulina, e as duas mais 
novas, Celina e Teresa, formavam, por sua idade gru
pos mais homo-gêneos. Quando ficou sozinha nos Buis
sonnets com as duas menores, procuraram estas atraí
-la à sua intimidade e passatempos. Mas de modo geral, 
Leônia encerrava-se em seu pequeno quarto, e na soli
dão prolongada, sucumbia quase inevitàvelmente ao 
sono. Isso inspirou às pequenas uma amável travessu
ra. Certo dia em que "a solitária" estava ausente, ima
ginaram transformar seu quarto em cela. Confeccio
naram g-randes flâmulas sôbre as quais se liam senten
ças austeras. Uma delas, menos monástica, estava as
sim redigida : " Meus olhos se fecham à luz do dia quan
do, após o almôço, não dou uma volta". 

A irmã divertiu-se realmente com a brincadeira, 
mas conservou seus gostos cenobíticos. 

Depois que experimentou a privação das alegrias 
de família tornou-se inteiramente sociável. Mas a flor 
selvagem tinha necessidade ainda de duros invernos 
para desabrochar totalmente. 
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PROVAÇÕES - O CLAUSTRO 

Leônia Martin conservou desde a infância, e a des
peito de suas imperfeições de então, um coração virgem, 
sem outro ideal para o futuro, do que a vida religiosa. 
A idade não diminuiu êsse atrativo ao qual se deve 
atribuir também sua reserva exagerada e seus gostos 
pela solidão. 

Ela acompanhava, outrora, sua mãe às reuniões da 
Ordem terceira franciscana, no convento das Clarissas 
de Alençon e alimentava secretamente o desejo de en
trar na Ordem Seráfica. No dia 7 de outubro de 1886, 
durante uma estadia com os seus em sua cidade natal 
obteve de seu generoso pai, que estava prestes a se 
separar de sua querida Maria que entraria para o Car
melo no dia 15 do mesmo mês, a permissão de ficar 
para uma experiência no Mosteiro de Santa Clara. Sua 
saúde sempre frágil não resistiu por muito tempo à 
austeridade da Regra, e no dia 1.0 de dezembro seguin
te precisou deixar essa fervorosa Comunidade. 

Não podia, pela mesma razão, reunir-se à sua3 
duas Irmãs, Maria e Paulina, no Carmelo, e optou pela 
Visitação de Caen, onde entrou no dia 16 de julho de 
1887. Não devia ela à célebre vidente de Paray a cura 
em sua infância ?  E sua querida tia do Mosteiro de 
Mans não lhe obtivera a libertação de um j ugo nefasto 
que envenenara seus tenros anos ? Entretanto, a esta
dia de alguns meses provou que a saúde da aspirante 
não estava bastante firme e foi-lhe preciso voltar aos 
Buissonnets. :esse segundo postulado a privara da via
gem a Roma que Celina e Teresa fizeram j untamente 
com o Sr. Martin em novembro de 1877. 

Leônia foi acolhida por seu bom pai e as duas ir
mãs com a mais compassiva ternura. Procuravam êles 
suavizar-lhe quanto possível a dupla decepção. A últi-
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ma, porém, era-lhe pungente. Quando por sua vez Te-
. resa voou para o claustro, Leônia tomou-a à parte na 
véspera da partida, para dar-lhe alguns conselhos fra
ternais, crendo dever precavê-la contra o desânimo de 
um possível fracasso. Mas as duas irmãs caminhavam 
por vias diferentes. Dentro de alguns anos, Teresa de
veria percorrer uma longa carreira, enquanto que à 
nossa Leônia restavam ainda muitas etapas antes de 
encontrar aqui na terra uma morada estável e pacífica. 

O Sr. Martin renovava com a mesma generosidade 
cada oferta de suas filhas. E sabia agora que as duas 
que lhe restavam não tinham outra ambição que a de 
se consagrarem ao Senhor. Ofereceu-as de antemão. 
E ofereceu-se a si próprio numa prece sublime que o 
Céu logo ratificou. Atingido dolorosamente pela doen
ça em sua velhice, teve pelo menos doi� anjos custódios 
em Leônia e Celina. A segunda, a pedido expresso de 
sua irmã, tomou a direção da casa até fechar os olhos 
de seu venerado pai. A fusão das duas irmãs, durante 
êsse período foi tôda de confiança e afeição. Prova-o 
esta carta de Leônia a Celina, que se ausentara por 
alguns dias : 

"Ainda dois dias e eu te reverei, minha irmãzinha 
querida. Sinto tanta falta de ti que não posso reter 
as lágrimas ao escrever-te. Sempre estivemos juntas 
e sabes quanto te quero bem. Entretanto, alegro-me 
por saber-te feliz e estou pronta a proporcionar-te êsse 
prazer tôdas as vêzes que te aprouver ir a casa de nos
sa prima Joana". 

E seu pensamento se volta para seu querido pai 
tão provado : 

" Sou levada a crer que Nosso Senhor quer prolon
gar ainda nossa provação. O melhor para nós é refu
giarmo-nos no Coração de Jesus e entregannos a �le 
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tudo o que nos toca. Aí somente encontraremos a co
ragem de suportar as dores da vida que, por certo, não 
nos faltam. Mas, não nos queixemos, somos mais do 
que as amigas de Jesus, somos suas espôsas de desejo. 
Veremos nosso pai querido tão humilhad() na terra, 
cumulado de glória no Céu por tôda a eternidade ! Se
j amos sua coroa. Tornemo-nos dignas de tal pai ! "  

E m  1890, Leônia e Celina tiveram a consolação de 
fazer uma peregrinação a Paray-le-Monial, o que rea
vivou as aspirações da pobre pombinha exilada do ni
nho visitandino. Ela suplicou a Santa Margarida Ma
ria a graça de poder enfim realizar sua vocação. E, 
sob sua égide, atravessava de nôvo o limiar da Visita
ção de Caen, no dia 23 de junho de 1893. Após um 
fervoroso postulado, teve a a.legria de se revestir do 
Santo Hábito e recebeu o duplo nome de Irmã Teresa 
Dositéia, êste último em lembrança de sua santa tia 
Visitandina.O> Acreditava estar definitivamente no 
pôrto. Irmã Teresa do Menino Jesus, feliz por ter ela 
recebido seu nome, estimulava-a a uma fraternal emu
lação : 

" Qual das duas Teresas será mais fervorosa ? A 
que fôr mais humilde, mais unida a Jesus, mais fiel 
em fazer tôdas as ações por amor. Não deixemos pas
sar nenhum sacrifício. Tudo é tão grande na vida re
ligiosa ! "  

A jovem Visitandina por sua vez escrevia a sua 
irmã Celina : 

" A  vida que abrecei, com tanto amor, é uma vida 
de cruzes e imolação contínua, mas não deixa por isso 
de ser muito suave e de me convir perfeitamente".  

(1)  Chamar-se-á mais tarde Irmã Francisca Teresa. 



PROVAÇõES - CLAUSTRO 137 

" Entretanto - lemos na Circular da Reverenda 
Madre Superiora da Visitação de Caen, dedicada a Ir
mã Francisca Teresa - apesar de sua boa vontade, 
a querida noviça não pôde sustentar por muito tempo 
os esforços feitos até então. Naquela época, nossas an
tigas Madres exigiam das Irmãs j ovens o cumprimento 
integral da Regra e não se admitia os alívios reconhe
cidos indispensáveis à formação das súditas. Assim, 
várias dentre elas, de saúde delicada, confessaram-se 
incapazes de continuar e nossa pobre filha era dêsse 
número. 

Ao voltar de nôvo ao mundo para o qual não se 
sentia nada feita, Leônia ficou completamente desam
bientada, pois seu bom pai j á  não vivia e depois de 
sua morte, Celina entrara para o Carnielo de Lisieux. 
Felizmente seus tios Guérim abriram�lhe de par em 
par seu coração e sua casa. Sua filha mais velha des
posara o Doutor La Néele e a segunda, Maria, deveria 
deixá-los quinze dias depois pelo Carmelo. :É'.:sses ex
celentes pais que envolveram sempre com a mesma afei
ção suas sobrinhas e suas próprias filhas, iriam encon
trar na presença da jovem uma verdadeira consolação. 

Todavia, sua situação devido à grande fortuna,<2> 
obrigava-os a manter muitas relações e passavam as 
férias em sua propriedade de La Musse, perto de 
Evreux. Naturalmente Leônia devia acompanhá-los e 
sofria um pouco com êsse ambiente mundano. Sentia 
mesmo escrúpulos e os confessava a Irmã Teresa do 
Menino Jesus numa carta do dia 1.0 de j ulho de 1896 
escrita do castelo de la Musse : 

" Se soubesses como preciso ser sustentada para não 
me deixar arrastar pelos prazeres e vaidades do mundo ! 

(2) Essa situação era devida a uma herança recebida pela 
Sra. Guérin de um parente. 
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Apesar de tôda a boa vontade deixa-se insensivelmente 
levar e se não é pecado pelo menos a piedade e o amor 
de Jesus ficam diminuídos. E não se tem mais que 
oferecer ao Bem-Amado senão flores murchas. Irmã 
querida, conto contigo, sou tão fraca ! Tua lembrança 
me é muito doce e aproxima-me de Deus. Compreendo 
teu desejo de ir logo perder-te eternamente nf:le. E 
também o desejo corno tu. Gosto de ouvir falar da 
morte e não entendo as pessoas que amam esta vida 
miserável da terra. Quanto a ti, estás preparada para 
ir ver Nosso Senhor. Serás certamente bem recebida, 
mas eu, ah ! chegarei de mãos vazias. Tenho, todavia, 
a temeridade de não ter rnêdo. Compreendes isso ? E' 
de fato incompreensível, mas não posso tirar-me êste 
sentimento". 

Alguns dias mais tarde, escrevia a sua querida 
Celina : 

" Não restam mais que vinte dias a passar em La 
Musse. Isso me alegra, embora eu leve aqui a mesma 
vida que em Lisieux. Vejo cada vez mais o nada de 
tudo o que passa, isso me faz bem e me desapega pou
co a pouco. Mas tenho sempre essa tristeza íntima 
que não consigo dominar completamente. Embora eu 
sinta no momento estar onde Deus me quer, sofro e 
bastante. O exílio parece-me longo fora do claustro . . .  " 

E;sse exílio prolongava-se ainda no ano seguinte 
enquanto que Teresa se preparava para o eterno en
contro. Privada de sua companhia, corno suas irmãs 
Carmelitas, Leônia unia-se de longe à sua dor : 

" Estamos nas vésperas de perder aquela que era 
nossa alegria sôbre a terra. Não a choremos, ao con
trário, alegremo-nos com ela. Será um anjo a mais a 
proteger-nos do alto do Céu. Invejo sua felicidade e 
não posso pedir sua cura. Acho que seria amar minha 
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irmãzinha egoisticamente, indo contra a vontade de 
Deus qu€ deve ter pressa em colhêr êsse lírio tão puro". 

Leônia referiu em seu depoimento para o Processo 
suas impressões após a morte de Santa Teresa do Me
nino Jesus. 

" Vi o corpo da Serva de Deus exposto atrás das 
grandes do côro, no Carmelo. Seu rosto pareceu-me 
de beleza extraordinária. Teria ficado a contemplá-Ia, 
mas a afluência de fiéis que iam vê-la e rezar diante 
dela impediu-me. Havia muita gente, tanto na capela 
que estava cheia, como no santuário e nos degraus do 
altar. Eu ouvia dizer atrás de mim : "Como está .linda, 
é custoso rezar por ela, é-se antes levado a invocá-la ! "  

Teria nossa querida Leônia recomendado seu fu
turo àquela que prometeu passar seu Céu a fazer o 
bem sôbre a terra " ?  Podemos presumi-lo. Em todo 
caso, ela soube mais tarde que fraternal interêsse sua 
Santa Irmãzinha já tomara por sua causa. Quis teste
munhá-lo em seu louvor, diante dos Juízes eclesiás
ticos : 

" Eis um fato que mostra a caridade da Serva de 
Deus para comigo e que me foi relatado por Madre 
Inês de Jesus : 

Madre Maria de Gonzaga, sua Priora de então, dis
sera-lhe que pedisse a cura de nosso pai no dia de sua 
Profissão, no momento em que estivesse prostrada sô
bre o tapête de burel. Mas ela contentou-se em dizer : 
" Meu Deus, se fôr vossa vontade, curai papai, pois 
Nossa Madre mandou-me que v o-lo pedisse. Mas quan
to a Leônia fazei que seja vossa vontade que ela sej a 
Visitandina e se não tiver vocação, eu vos peço que lha 
deis. Não podeis recusar-me isso". E' verdade que 
fiz em seguida uma tentativa infrutuosa na Visitação, 
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mas a confiança da Serva de Deus permanecia inaba
lável. Disse a Irmã Maria do Sagrado Coração, nossa 
irmã mais velha : "Após minha morte farei que Leônia 
entre na Visitação e perseverará". 

A promessa realizou-se enfim. No dia 28 de janeiro 
de 1899, Leônia entrava definitivamente para a Visi
tação de Caen. Uma mudança de direção deixava es
perar que ela e várias de suas antigas companheiras 
retomariam mais fàcilmente a vida religiosa. Poucos 
dias depois ela enviava a suas queridas Carmelitas esta 
mensagem animadora : • 

"Entrei para o noviciado com pé firme, resolvida 
a trilhar o caminho reto, custe o que custar. No mo
mento em que franqueei a porta da clausura estava co
movida e lançando-me aos braços de nossa Madre tão 
boa, exclamei : " Estou aqui para s empre !" 

Resumindo em seguida suas disposições íntimas a 
postulante prosseguia : 

"Eis minha única ambição : esconder-me como a 
humilde violeta s ob as fôlhas da perfeita submissão, a 
fim de que minhas Superioras façam de mim tudo o 
que lhes aprouver. 

PARA SEMPRE NA VISITAÇÃO DE CAEM 

Foi um grande vazio para os tios a partida da 
sobrinha. Sua tia sobretudo sentiu-o vivamente e tes
temunhava-lhe sua afeição por estas linhas : 

"Eu via bem, minha querida Leôniazinha, que so
frias muito no mundo e eu sofria também com isso. 
Atingiste a meta de teus desejos . .  Que Nosso Senhor 
continue guiando tua barquinha, a fim de que ela che
gue seguramente ao pôrto. Teu ano de provação está 



PARA SEMPRE NA VISITAÇÃO DE CAEM 141 

terminado, começas agora uma vida nova, vida que já 
conheces em parte. Avante com coragem ! Tem muita 
confiança em Nosso Senhor, entrega-Lhe tudo, como 
aliás o fazes, espera tudo d�le. Nós te ajudaremos. 
Oh ! sim, eu te garanto que em nossas pobres orações 
o Senhor ouvirá muitas vêzes o teu nome". 

Após um rápido postulado de quatro meses, Leônia 
Martin retomou com alegria o Hábito das Filhas de 
Santa Chantal, e como dissemos, recebeu o nome de Ir
mã Francisca Teresa, em lembrança de sua Irmãzinha 
do Céu. Ela vivia cada vez mais em sua santa com
panhia, segundo afirmava ao Carmelo : 

"Penso sem cessar em Teresa, chamo-a a cada ins
tante para junto de mim. Tenho agora três anjos custó
dios : aquêle que Deus me deu para minha guarda, mi
nha Teresinha e minha santa tia Visitandina". 

O tempo do noviciado decorreu normalmente. Ir
mã Francisca Teresa deu mostras de um espírito muito 
reto e uma vontade generosa para se deixar perfeita
mente f{)rmar à vida religiosa. 

" Nossa boa Mestra não me poupa, escrevia ela a 
suas irmãs. Asseguro que ela sabe como fazer morrer 
a natureza em todos os domínios. Mas longe de me 
queixar estou encantada com esta direção forte que leva 
ao puro amor. Digo-lhe não raras vêzes : "Minha Irmã, 
eu vos suplico, não me poupeis. É a natureza que grita 
e se revolta, mas no fundo estou contente e é só a êste 
preço que gozo de paz". 

E ainda : 
"A espera do Céu é preciso sofrer e sobretudo so

frer bem. Eis o ponto importante. Sim, compreendo 
que a paz verdadeira nesta vida só está na aceitação 
dos sacrifícios que encontramos a cada passo. Após 
êsse tempo de exílio será o Céu sem fim ! .  . . Como 
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gostaria de já estar lá ! Enquanto isso é necessário 
estar forte e amorosamente prêsa à cruz : " da cruz ao 
Céu é um passo apenas". 

Por vêzes uma volta sôbre o passado mergulhava-a 
na ação de graças. Num aniversário da morte de sua 
admirável mãe, 28 de agôsto, escrevia a Irmã Maria do 
Sagrado Coração : 

" Eis um triste e ao mesmo tempo doce aniversário 
que me aproxima naturalmente de ti. Quantas cousas 
se passaram nestes 22 anos depois que nossa mamãe 
querida nos deixou. Quantas lembranças se compri
mem em meu pobre coração ! Sinto-me impotente para 
descrevê-las porque são indefiníveis ! Quando penso em 
minha infância e a comparo com o tempo presente, sin
to-me desfazer de gratidão para com o Coração de Je
sus que me preveniu com tanto amor, até esconder-me 
neste vestíbulo do Céu, onde devo viver e morrer". 

Animada de tão fervorosas disposições, Irmã Fran
cisca Teresa foi admitida sem dificuldade à Profissão 
religiosa, emitida na grande festa titular de seu querido 
Instituto, no dia 2 de julho de 1900, dia da Visitação 
de Nossa Senhora. 

Seu tio tão dedicado, feliz por ver " a  barca de sua 
Leônia" ancorar no pôrto, associava-se sinceramente à 
sua felicidade e lhe dirigia estas linhas cheias de deli
cada afeição : 

"Muitos ventos contrários entravaram tua viagem 
porque Deus quis amadurecer-te e tornar-te digna da 
grande honra que solicitavas. tste resultado é devido, 
sem dúvida, às graças com que Deus te cumulou para 
recompensar tua perseverança. Partilho de tua alegria, 
minha querida, porque sinto que uma parte da honra 
que te é concedida jorra sôbre mim. Desde há muitos 
anos não tens sido muito nossa filha ? Trabalhamos 
muito para tua perfeição. Agora nossa missão está 
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terminada. Aj uda-nos, minha querida filha a agrade
cer a Nosso Senhor e crê que tua tia e eu temos achado 
muita falta de tua doce presença". 

No Carmelo de Lisieux foi também grande a ale
gria por essa última consagração virginal, que cumu
lava os desejos dos santos pais de verem tôdas as fi
lhas espôsas de Jesus. A coroa da feliz professa foi 
enviada de Lisieux e Irmã Maria do Sagrado Coração 
acrescentava delicadamente : 

" Coloquei tua coroa diante de Nossa Senhora 
( aquela de casa, que conheces e que sorriu à Teresa) .  
Suspendi-a mesmo ao seu pescoço e tôdas nós a beija
mos . . . Que alegria para nós ta oferecer ! "  

Relatando suas doces impressões, Irmã Francisca 
Teresa escrevia a suas amadas Carmelitas : 

" Que belo dia ! Nada podia distrair-me da calma 
perfeita, da paz celeste de que minha alma estava inun
dada. Não, jamais senti tal felicidade . . . Como nossa 
tão amada Teresinha foi sem pena que, na tarde dêste 
dia do Céu, vi tirarem minha linda coroa para depô-la 
aos pés do Sagrado Coração e de Nossa Senhora, pois 
quanto a mim também, " o  tempo não levará minha fe
licidade". Sou a espôsa de um Deus e isso por tôda a 
eternidade". 

" No dia seguinte ao despertar minha alegria foi 
grande ao apertar contra meu coração a cruz de minha 
Profissão, essa cruz bendita que me custou tão cara ! 
E eu pensava : " Desta vez ela é minha . . .  Nada mais 
ma pode arrebatar ! "  Esta cruz de que falo é a cruz 
de prata, cheia de relíquias que trazemos dia e noite 
ostensivamente sôbre o peito".(3) 

(3) Após a morte de Irmã Francisca Teresa seu mosteiro teve 
a delicada idéia de oferecer essa cruz a suas irmãs Carmelitas. 
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O Carmelo de Lisieux conservou uma carta da Re
verenda Madre Maria Amada de Songnis, por várias 
vêzes Superiora da Visitação de Caen e que era então 
Diretora do noviciado. Irmã Francisca Teresa foi sua 
primeira professa. Dirigia-se a Madre Inês de Jesus : 

" Estou contente, querida e Reverenda Madre, por 
ter a ocasião de falar-vos mais intimamente daquela a 
quem dedicais um amor ao mesmo tempo fraterno e 
materno, e a quem amamos também como Irmã e filha 
caríssima. 

Nossa querida Irmã Francisca Teresa foi agora co
locada como aj udante no refeitório. O trabalho ativo 
dêsse ofício é salutar tanto à sua saúde, que é boa, quan
to talvez à sua vida religiosa, obrigando-a a contínuos 
e bem meritórios esforços para a exatidão e o bom em
prêgo do tempo. Não ter um minuto para pensar em 
si, isso corta rente muitas cousas. Assim, minha muito 
querida Madre, as lágrimas de outrora foram substi
tuídas por um sorriso bom e franco que dá uma nota 
alegre aos nossos recreios. Depois, é preciso reconhe
cê-lo, o pensamento de imitar sua muito amada Santi
nha dedicando-se pelos sacerdotes exerce uma feliz in
fluência sôbre nossa querida Irmã Francisca Teresa . . .  
Quantos sacrificiozinhos penosos à natureza são aceitos 
com êste fim apostólico ! As cartas do Carmelo são 
também piedosos aguilhões que alegrando o coração tão 
amante e grato de nossa querida filha, a excitam à 
virtude. Não diremos nada da delicadeza de seus sen
timentos, minha boa Madre. É uma herança que ca
da membro de vossa família recebeu em grande parte. 
Prefiro acrescentar quanto parti.lhamos de sua afetuosa 
veneração pela querida Santinha que é a glória de vossa 
Comunidade e de sua respeitosa ternura por suas ir
mãs do Carmelo ". 
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Encontramos na correspondência de Irmã Francis
ca Teresa com o Carmelo múltiplas provas desta chama
apostólica à qual faz alusão a sábia Diretora. Assim
esta palavra escrita pouco após sua Profissão : 

"Quanto desejo ter uma alma de apóstolo !  A sal
vação das almas atrai-me intensamente e estimula-me 
em tôdas as minhas ações. É para isso que somos re
ligiosas". 

Tudo se tornava para ela moeda de resgate para 
as almas, como atesta ainda esta humilde declaração : 

" Fui nomeada auxiliar da ecônoma. Há um mês 
que estou nesse trabalho que me agrada muito. Cabe 
a mim pôr ordem aqui e ali, em tôda a casa. Consi
dero-me corno o "burrinho" do mosteiro e na verdade 
acho minha sorte digna de inveja. Quantas renúncias, 
quantos atos conhecidos só de Jesus ! Quantas almas 
posso salvar por êsses nonadas que são minha humilde 
messe, tão pequenina quanto eu. Oh ! as almas dos sa
cerdotes sobretudo, sinto por elas todo o meu atrativo". 

Nesse "campo de batalha", dizia ela ainda, a 
"criancinha" vai manejar a "espada do amor" . . .  

O amor das almas fazia que sentisse vivamente to
dos os esforços do inferno para descristianizá-las. Ex
pandia-se assim com suas Irmãs do Carmelo : 

" Nosso Rei de amor não é conhecido, não é amado ! 
O que mais me penaliza é que se matam as almas das 
criancinhas. Seria preferível vê-las degoladas como no 
tempo de Herodes, não é verdade ? Outro dia, diante 
do Santíssimo Sacramento senti grande tristeza e su
pliquei a Nosso Senhor qi..ie tivesse piedade dêsses pe
queninos que Êle ama tanto, que os escondesse em seu 
Coração para que não se tornassem os sequazes de Sa
tanás". 

E quando fala das provações da Igreja e do triunfo 
do mal, encontramos freqüentemente sob sua pena fre-
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ment€ êste grito de protesto : '; É para chorar lágri
mas de sangue ! "  Pelo menos ela se esforçava para 
opor à torrente de ódio ondas de amor.

"A única causa que nos retém neste triste exílio, 
declarava a suas irmãs cujas aspirações ela conhecia, 
é que podemos sofrer, e compensar nosso Bem-Amado
que quer mendigar o amor de sua criatura. Mas todo 
o mundo despreza seu amor padecente. ll::le se queixou
disso a nossa Santa Margarida Maria. Quanto a nós 
que somos suas espôsas, que seja nossa alegria conso
lá-lO. Asseguro-vos que é somente isso que me faz 
suportar a vida". 

Tudo o que acabamos de dizer corrobora a afirma
ção da Reverenda Madre Superiora da Visitação na 
Carta Circular às Casas da Ordem, dando um resumo 
da vida e das virtudes da querida extinta : 

" O  caráter mais saliente da fisionomia moral de 
nossa querida Irmã Francisca Teresa era a virtude de 
religião. Seu amor pela Santa Igreja traduzia-se pelo 
respeito mais profundo para com seus Representantes, 
sobretudo o Soberano Pontífice, cujos ensinamentos es
tudava a fundo. Todos os eclesiásticos eram objeto de 
sua veneração. Não compreendia que pudessem se opor 
às diretivas do Vigário de Jesus Cristo ou de seus de
legados. Por isso os inimigos da Santa Igreja eram 
fortemente estigmatizados por ela a tal ponto que a 
comparávamos então ao severo São Jerônimo que, se
gundo nosso Santo Fundador" se encolerizava quase 
sempre". 

" Sua atitude recolhida na oração revelava sua ar
dente piedade. Nossos pequenos retiros preparatórios 
à festa de Pentecostes eram-lhe particularmente caros.
Num dêles nossa querida Irmã anotava : " Como sabo
reio estas palavras : " Deus trabalha em nós, não é 
necessário vê-10 nem senti-lO". Ainda bem, pois sou 
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sempre mais urna pobre lenha. Peço a Jesus que lhe 
ponha fogo e ao Espírito de Amor que o atice. Enfim, 
sua "pequenina" só quer amar, ela não sabe dizer nem 
fazer outra cousa porque é pequena demais e essa pe
quenez é tôda felicidade e tôda sua fôrça". 

" A  Sagrada Hóstia era o centro de sua vida. "Ar
rastar-rne-ei de joelhos antes do que perder urna Co
munhão", assegurava ela. E numa carta ao Carmelo 
brotava esta exclamação : 

" Que benefício imenso a comunhão cotidiana ! Que 
ieríamos nós sem Jesus ? A vida não seria mais supor
tável. E parece-me que a melhor preparação, a mais 
eficaz é comungar, porque Jesus, o Deus de tôda pu
reza prepara pessoalmente nosso coração, seu taberná
culo amado". 

Verdadeira amante do Sagrado Coração, ela era 
igualmente a filha querida de Nossa Senhora. "É urna 
felicidade para mim, dizia no fim de sua vida, semear 
Ave-Marias" !  E contaram-nos que ao recitar a sauda
ção angélica acentuava estas palavras : "rogai por nós, 
pecadores". 

Sua piedade secundada por uma voz harmoniosa 
tornava-lhe particularmente doce o canto do Ofício Di
vino. No princípio de sua vida religiosa, nota sua Cir
cular, foi mesmo favorecida durante êsse exercício por 
uma manifestação muito comovente de Santa Teresa do 
Menino Jesus. Durante o Ofício de Matinas ela viu de 
repente uma mão luminosa pousar sôbre seu livro. A 
visão durou um segundo apenas, mas Irmã Francisca 
Teresa teve a sensação clara de uma visita fraterna : 
" É  minha Teresinha, meu segundo Anjo da Guarda 
que vem excitar-me ao fervor". 

Não vinha a ser uma retribuição comovente ? No 
dia da Confirmação de Teresa, a mão de Leônia pou
llllrn sôbre seus ombros, em testemunho dos solenes com-
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promissos. E a criança que se tornara grande Santa 
parecia cobrir agora com sua mão celeste e poderosa a 
querida Leônia. 

Pelo fim de sua vida a doença tornou impossível 
a Irmã Francisca Teresa a assistência ao Côro. Foi
-lhe um sacrifício muito duro ter que passar assim, 
para o número das Irmãs Associadas, que estão dela 
dispensadas. 

Entre todos os ofícios, o de sacristã tinha sua pre
ferência, pois a colocava mais diretamente ao serviço 
de Nosso Senhor. Que consolação então para ela res
ponder à Missa ! Até a idade muito avançada reivin
dicou o privilégio de marcar as alfaias do altar. 

Sua caridade para com as Irmãs era ávida de de
votamento a fim de as aliviar. E para isso não media 
sacrifícios. Oferecia amàvelmente seus préstimos às 
oficiais : " Minha Irmã, pedi-me o que quiserdes, estou 
pronta a ajudar-vos". 

Cheia de entusiasmo nos recreios, recebia alegre
mente as pequenas brincadeiras fraternas e ria-se de 
suas próprias falhas. Assim, sua companhia era de
sejada, em particular pelas Irmãs conversas que re
cebiam dela provas de especial dileção. 

Dotada de uma memória muito fiel não se esque
cia de nenhum aniversário e gostava de evocá-los em 
suas orações e conversas. 

Amava suas companheiras com afeição delicada 
que, por vêzes, se exteriorizava. Vendo, por exemplo, 
uma Irmã sofrer, seu coração procurava o meio de a 
consolar. " Irmã Francisca Teresa, narra a Circular, 
ao perceber lágrimas nos olhos de uma postulante, es
perou-a, à noite após Matinas à porta de sua cela para 
abraçá-la silenciosamente. A Irmãzinha ficou tão en
ternecida que se sentiu logo livre de tôdas as suas an
gústias. Outra inquietava-se muito a respeito de sua 
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família continuamente exposta ao perigo durante a úl
tima guerra. " Minha Irmã, disse-lhe ela com tom con
victo, não tenhais mêdo, nossa " Teresinha" vela pelos 
nossos, ela os protege e guarda. Não vos preocupeis, 
eu lhos confio". 

Redobrava de atenções para com as doentes, na 
enfermaria, e suplicava o favor de velar as Irmãs mo
ribundas. Recolhemos entre outros êste testemunho da 
Madre Joana Margarida Decarpentry, uma de suas an
tigas Superioras, à Revda. Madre Inês de Jesus : 

" Sabeis, sem dúvida, minha boa Madre, que Irmã 
Francisca Teresa cerca minha velhice com múltiplas e 
afetuosas atenções. Vem buscar-me, com perfeita exa
tidão para levar-me em cadeira de roda ao Côro e às 
reuniões da Comunidade. Peço a Nosso Senhor que a 
recompense. E vejo com alegria que sua coragem se 
mantém na prática de nossas santas observâncias ape
sar da fraca saúde e do pêso da idade que começa a 
se fazer sentir". 

Passou sucessivamente por vários ofícios, dedican
do-se a todos com o mesmo zêlo. " Não estou mais no 
refeitório, escrevia ela a suas Carmelitas, ocupo-me da 
Sala de Comunidade, costuro à máquina e trabalho mui
to para a rouparia. Passo bastante tempo sozinha com 
Jesus ·em nossa cela e para lhe causar prazer minha 
agulhinha não para de trabalhar. Penso em minha Te
resinha. Numa palavra, a solidão me encanta, nesse 
ponto sou bem Carmelita". 

Seu espírito de obediência tornava-lhe fácil carre
gar o j ugo do Senhor. 

" Tenho confiança na obediência, declarava ela, 
pois faz-me realizar verdadeiras maravilhas, a tal pon
to que por vêzes não me reconheço. Por isso gosto des
sa virtude mais do que poderia dizer, porque ela me 
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leva seguramente à humildade, minha virtude prefe
rida". 

Estudaremos mais diretamente essa última virtu
de na querida "ovelhinha" de São Francisco de Sales, 
em relação à glória crescente de Santa Teresa do Me
nino Jesus no mundo inteiro. ll:sse contraste far-nos-á 
amar mais a humilde Visitandina. O que já revelamos 
a respeito de sua alma basta para dar uma idéia do 
fervor de sua vida religiosa que irradiava em tôrno 
dela, enquanto se considerava uma serva inútil, a últi
ma de tôdas. Uma palavra de sua caríssima Superiora 
dirá melhor do que qualquer outra demonstração os 
sentimentos de suas Irmãs : " Nossa querida Irmã Fran
cisca Teresa era nossa honra . . . e nossa felicidade ! 
Era também nosso tesouro, do qual nos foi bem duro 
privarmo-nos". 

A ROSA DESABROCHA . . .  A HUMILDE VIOLETA SE ESCONDE 

Tarda-nos iniciar um capítulo diretamente tere
sian(), que acrescentará aliás uma nota ainda mais ori
ginal e simpática à existência de Irmã Francisca Te
resa. Desde os primeiros passos na vida claustral, ela 
se colocou na escola de " sua Teresa" e atribuía-lhe to
dos os progressos que realizava. 

Escrevia a suas Irmãs de Lisieux, no dia 9 de 
abril de 1901 : 

"É hoje o aniversário de nossa Teresinha para o 
Carmelo. ll:sse acontecimento ficou gravado no mais 
íntimo de meu coração. Que fisionomia angélica, que 
atitude simples e tão digna ao mesmo tempo ! 

" . . .  Sinto que Nosso Senhor trabalha muito em 
minha alma há algum tempo, desapegando-a e fazendo-a 
compreender o vazio, o nada de todo o criado, de tudo 
o que não é Êle. Deixo-me dilatar sob êsse impulso e 
vejo as co usas de mais alto, meu coração aspira sem 
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cessar pelos b€ns celestes. Comparo-me a um passari
nho sempre prestes a voar. Evidentemente é à minha 
Teresinha que devo esta imensa graça e conto com sua 
promessa de vir .logo me buscar. �ste pensamento é 
minha única consolação e faz-me triunfar de tudo". 

Não queria trair a santa linhagem da qual des
cendia : 

" Nobreza obriga", dizia ela. Sou de uma família 
de santos, não devo ser uma mancha". 

E vivia em constante união com sua Irmãzinha 
para melhor seguir suas pegadas. 

"Sou enfermeira há 10 dias, conta ela a sua irmã 
Celina. Se visses como estou atarefada, acharias graça. 
Por vêzes não me reconheço mesmo. Ah ! eis meu se
grêdo : é minha Teresa querida que é a enfermeira, e 
eu sou sua pequenina ajudante. Imagina que belo tra
balho fazemos, mas tôda a glória cabe a ela". 

Ao chegar a época em que a Santa Igreja empre
endeu os trabalhos preparatórios à exaltação da Santa 
Carmelita de Lisieux, Sua Excia. D. Lemonnier, Bispo 
de Bayeux e Lisieux, munido dos poderes de Roma, 
constituiu o Tribunal eclesiástico, encarregado do es
tudo da Causa de Beatificação. Preveniram as Supe
rioras da Visitação que Irmã Francisca Teresa preci
saria fazer seu Depoimento como testemunha ocular. 
Ela ficou muito comovida com a grandeza do ato que 
lhe era pedido, e envolveu-se de oração e recolhimento 
para melhor se preparar. Não lhe faltou o apoio de 
suas Superioras, como relata. ao Carmelo : 

" Nossa Madre é para comigo de um devotamento 
sem par. Comove-me até às lágrimas tal assistência. 
Confesso humildemente que sem isso jamais faria cou
sa alguma nesse assunto. Enfim, contanto que eu te-



152 IRMÃ FRANCISCA TERESA (LEôNIA MARTIN) 

nha capacidade bastante para amar a Deus com tôdas 
as minhas fôrças, para só viver de amor e humildade, 
isso me basta ! 

"Teresa trabalha muito em minha alma quanto à 
humildade. Quanto mais a vejo elevada e glorificada, 
mais sinto a necessidade de abaixar-me. Tenho sêde 
de desaparecer, de ser contada por nada. Que graça ! "  

Sim, era uma graça cuja oportunidade ela experi
mentou no decorrer dos anos seguintes, em que lhe foi 
preciso sair de seu retiro voluntário para comparecer 
perante os membros do Tribunal diocesano. A primeira 
vez teve que ir a Bayeux com sua digna Superiora em 
novembro de 1910. Ambas foram acolhidas pelas Bene
ditinas daquela cidade. 

O Processo Apostólico proporcionou-lhe uma ale
gria inesperada. O Tribunal foi constituído em Lisieux, 
durante o verão de 1915 e os Superiores ordenaram a 
Irmã Francisca Teresa que se dirigisse a essa cidade 
para fazer um segundo Depoimento, após as Religiosas 
Carmelitas chamadas a testemunhar. Iria pois viver 
durante oito dias no claustro privilegiado, seguir bem 
de perto as pegadas embalsamadas da futura Santa e 
rever as três irmãs que amava tão ternamente. 

Tivemos a ocasião de citar algumas de suas decla
rações, mas seremos perdoados por completá-las aqui, 
pois nos dão um nôvo elogio ·  da virtude heróica de 
nossa Santa, antes de sua entrada para o Carmelo : 

A respeito da infância de Teresa, sua irmã Leônia 
atesta sob fé de juramento : 

"Pelo que pude observar na vida de minha irmã
zinha jamais notei em sua conduta a mínima infração 
a algum dever ou obrigação, nem relaxamento na prá
tica da virtude. 

"Aos seis ou sete anos Teresa mostrava já um de
votamento muito grande para com o próximo. Ela não 
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gostava dos brinquedo,s pueris, era refletida e silencio
sa. Entretanto, apesar de não ser de seu gôsto passava 
tardes inteiras a bri ncar para distrair a priminha 
doente. 

" Era muito meiga e perfeitamente senhora de si. 
Não me lembro de a ter visto demonstrar impaciência 
e muito menos zangar-se. Não procurava guloseimas 
como as demais crianças. Não gastava o dinheiro que 
se lhe dava com cousas: supérfluas. Empregava-o quase 
exclusivamente em esmolas para os pobres, em boas 
obras ou ainda para proporcionar prazer aos outros. 

" Desde os anos de sua infância, quando eu vivia 
mais particularmente junto dela, eram notáveis sua 
atitude recolhida na oração, seu respeito e amor pelas 
manifestações religiosas. Nada de afetado nessa atitu
de, mas fazia bem ver esta alma de criança tão com
penetrada da presença de Deus, com as mãozinhas j un
tas, de j oelhos, têsa e imóvel, tanto na igreja, lugar 
de que gostava tanto, como à noite, j unto de nosso pai 
venerado. 

"Era de uma obediência muito exata, fácil e ale
gre. Não se precisava jamais dizer-lhe duas vêzes a 
mesma co usa". 

Ao falar da adolescência da Santa, Irmã Francisca 
Teresa precisa ainda : 

"Seguia com grande pontualidade o pequeno regu
lamento que fizera para si, aos 13 e 14 anos, quanto 
ao emprêgo de seu tempo e a ordem de suas leituras. 

"Não contestava jamais e cedia com grande faci
lidade seu ponto de vista. Evitava fielmente pôr-se em 
evidência e parecia ignorar suas grandes qualidades de 
alma e a beleza física com que Deus a dotara. Diz em 
suas notas que era de natural altivo, mas dominava-o 
tão bem que se não tivesse escrito, creio que eu o teria 
sempre ignorado. 
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" Sua virtude nunca estacionava, mas ao contrário, 
conhecia um progresso contínuo. Eu notava também 
na santidade da Serva de Deus, uma amabilidade e 
naturalidade que não me parecem comuns. Além disso, 
o fim de seus esforços não era procurar a felicidade 
aqui na terra. Pensava muitas vêzes na eternidade e 
na felicidade do Céu e gostava de falar disso. Escrevia, 
em janeiro de 1895 : 

" O  pensamento da brevidade da vida dá-me cora
gem, ajuda-me a suportar as fadigas do caminho". 

Entre as sessões do Processo, imagina-se que ínti
ma alegria a querida Visitandina provava em se encon
trar com suas irmãs, em reviver a doce intimidade de 
outrora e repassar juntas as lembranças de sua glorio
sa Irmãzinha. " Oh !  sou por demais feli z ! "  exclamava 
freqüentemente " Leônia", unindo as mãos e fitando o 
Céu . 

.t!:ste contato mais profundo com sua Teresa dissi
pou para sempre certo temor que até então a paralisara 
um pouco e lançou-a de vez, com a alma dilatada e pa
cífica, na " Pequena Via da Infância espiritual". Ela 
conservou com um pouco de nostalgia o pensamento 
das horas cheias de encanto vividas em Lisieux. Sua 
correspondência deixa transparecer o sofrimento da 
separação renovada. 

" O  exílio pesa-me mais do que antes. É inevitá
vel ! Mas, em compensação, que de recordações encan
tadoras e que de meios próprios a santificar-me sem
pre mais ! O' santo Carmelo, onde entrevi o Céu ! 
Quando estaremos lá tôdas reunidas para não nos se
pararmos mais ?" 

Sua permanência no Carmelo proporcionou-nos as 
fotografias da querida Visitandina que reproduzimos 
aqui. Com sua modéstia costumeira, escrevia a suas 
irmãs que as enviaram à Visitação : 
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" Se eu 11ão temesse magoar-vos, teria devolvido 
meus retratos, pois que quereis que a Comunidade faça 
com isso ? Já não é bastante, para não dizer demais, 
ter a pobre pessoa, e agora ter os retratos ? .  . . É ape
nas uma suposição, sem nenhum fundamento, apressa
va-se em acrescentar, pois sinto-me amada embora não 
seja nada amável. Enfim, já que achais que estou bem, 
eu o acho também, pois a pobre pequenina sente-se tão 
inferior a vós, sob todos os pontos de vista" !  

Esta última frase leva-nos a assinalar com que 
simplicidade Irmã Francisca Teresa admirava suas que
ridas irmãs. Comprazia-se em tôdas as suas iniciativas 
e apreciava sem reservas seus trabalhos : publicações, 
retratos, onde assegurava encontrar tanto no moral co
mo no físico a autêntica expressão da sua " Teresinha". 
Por isso sofria muito com as discussões suscitadas a 
êsse respeito, pois via nelas um atentado à verdade. 
Traduzia assim seu legítimo espanto : 

" Não posso compreender, minhas irmãzinhas, que 
se recuse acreditar em nós que somos as irmãs de Te
resa, que a conhecemos melhor do que ninguém, para 
dar crédito a críticas fantásticas a respeito de seus re
tratos como de seu caráter". 

Por outro lado descobrimos em suas cartas frater
nas, esta aprovação plenamente satisfeita : 

" Como gosto do estudo do Sr. Cônego Moreau, Su
perior do Seminário Maior de Bayeux sôbre o tempe
ramento moral de nossa Santa querida. �le refuta com 
mão de mestre os absurdos dos que fazem mais mal do 
que bem interpretando segundo suas tendências pes
soais o caráter de nossa Santa " Teresinha". 

Tinha um culto particular pelo quadro da Santa 
Face, segundo o Santo Sudário de Turim, executado 
com tanta exatidão por sua amada Celina a quem es
crevia : 
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"Tua Santa Face é minhas delícias. É o único 
retrato de meu Jesus que me agrada na terra. E depois, 
contemplando-O tão humilhado, aceit.o com mais cora
gem minha inferioridade que, aliás, me fêz sofrer bas
tante. Senti vivamente o isolamento do coração. Ago
ra, tudo isso mal aflora em minha alma. O meu sonho 
é apagar-me cada vez mais". 

Não era um sonho quimérico, mas que impregnava 
tôda a sua vida. 

Foi pois prosseguindo sua via modesta que Irmã 
Francisca Teresa assistiu de longe às sucessivas glo
rificações daquela que fôra sua Irmãzinha. Graças ao 
Carmelo que a mantinha fielmente a par de tudo, unia
- se às diferentes etapas da Causa com alegria tôda so
brenatural. Também para ela, só a glória que esta 
exaltação dava a Deus fazia vibrar seu coração. Sen
tia-se compreendida por suas Carmelitas quando lhe 
escrevia : 

" Que glória imensa para Deus ! Eis o que é mail!l 
belo em tudo isso ! "  

A cada triunfo d e  Santa Teresa d o  Menino Jesus, 
as Superioras da Visitação de Caen, com delicadeza 
verdadeiramente maternal, gostavam de colocar a hu
milde Leônia em lugar de honra na Comunidade. Ela 
se excusava, mas em vão, como revelam estas linha� 
dirigidas ao Carmelo na tarde de uma dessas datas me
moráveis : 

"Minha emoção é bem grande. Meu pobre coração 
não pode suportá-la, por isso preferia ver do alto do 
Céu tôdas essas glórias de nossa Teresa. Eu disse a 
Nossa Madre : " Desejaria estar num deserto, tenho 
sêde de me esconder, de me apagar, de passar desper
cebida, de ser contada por nada. - Pois bem, minha 
filhinha, respondeu-me, deixai isso para amanhã ! "  
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" Mas hoje ,  minhas irmãzinhas, quantas homena
gens ! Sou cercada de fraternal ternura, colocada no 
refeitório à mesa de Nossa Madre, tôda semeada de 
pétalas e acima de minha cabeça o retrato de nossa 
" Teresinha" ornado com flores e folhagens ". 

E em outra ocasião : 
" Desde as festas incomparáveis de Roma e Lisieux 

em honra de nossa Santinha, tivemos alegrias verda
deiramente muito santas e muito puras. Ela foi de 
fato tratada como rainha. Mas tudo isso, graças a 
Deus, longe de me ofuscar, traz-me cada vez mais sau
dades do Céu. Oh ! como tenho sêde dêle ! "  

A Carta Circular relata outra circunstância em 
que Irmã Francisca Teresa foi ainda, contra a sua 
vontade, colocada no lugar de honra. Foi no dia 28 
de setembro de 1925, quando Sua Emcia. o Cardeal 
Vico, Prefeito da Congregação dos Ritos e Legado do 
Santo Padre, em Lisieux, para as solenidades da Ca
nonização de Santa Teresa do Menino Jesus, visitou 
em nome do Soberano Pontífice aquela que o bom Car
deal chamava " Irmã Leônia" e levou-lhe, por ocasião 
de seus 25 anos de Profissão Religiosa um magnífico 
retrato de Pio XI, enriquecido com uma bênção especial. 

"Após uma palestra paternal do Príncipe da Igre
ja na Sala de Comunidade, durante a qual Irmã Fran
cisca Teresa, modestamente ajoelhada a seus pés e mui
to comovida, respondera a suas perguntas, o Cardeal 
dirigiu-se ao jardim com seu séquito para benzer uma 
bela estátua da nova Santa oferecida pelo Carrnelo de 
Lisieux à querida Visitação ! 

Em 1937, por ocasião da bênção solene da Basílica 
de Lisieux por S. Emcia. o Cardeal Pacelli, Legado de 
Pio XI, o Santo Padre exprimira o desejo de que as 
Irmãs da Santinha pudessem ouvir sua Mensagem irra
diada, no dia 11 de julho. Um rádio foi emprestado 
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às duas Comunidades de Lisieux e de Caen. No dia 
seguinte ao dessa festa grandiosa, Irmã Francisca Te
resa enviava ao Carmelo um eco de sua gratidão : 

" Pelo rádio transportamo-nos não somente à Ba
sílica durante a memorável cerimônia, mas a Roma. 
Que alegria inefável ouvir nosso santo e amado Pontí
fice Pio XI ! Estávamos tôdas de joelhos, muito como
vidas, sobretudo vossa irmãzinha que regava o assoa
lho com suas lágrimas ! . . . Que será o Céu que nos 
espera, pois já no exílio experimenta-se tais alegrias 
que parecem divinas ! E que magnifico discurso do 
Legado ! E a Ladainha de Todos os Santos ! Oh ! como 
tudo estava lindo ! Na Procissão da tarde, digno coroa
mento do Congresso Eucarístico, nosso doce Jesus em 
seu Sacramento de Amor foi louvado, amado, exaltado 
como raramente o foi. O único fim desejado por nos
sos corações de espôsas estava pois atingido. Nossas 
abençoadas e silenciosas clausuras ajudam-nos a sabo
rear tais lembranças ". 

Assim, sempre que a amável Visitandina podia es
conder-se, não deixava de o fazer. A " Notícia" de que 
falamos diz a êste respeito : 

" O  renome mundial de Santa Teresa do Menino 
Jesus atraía a nossas grades visitas desejosas de co
nhecer a irmã da " Florzinha" de Lisieux. Para res
peitar as exigências de nossa clausura, tivemos fre
qüentemente que recusar-lhes essa satisfação. Irmã 
Francisca Teresa, como auxiliar da Irmã porteira, teve 
por vêzes a ocasião de receber semelhantes pedidos. 
Com fineza achava sempre o meio de responder de ma
neira a melhor satisfazer sua humildade. 

" Um eclesiástico tendo-se apresentado à roda para 
êsse fim, nossa boa Irmã respondeu-lhe : " Vamos 
pedir a Nossa Madre, mas creio que não seja pos
sível. - Oh ! eu lamentaria muito, retomou o padre. -
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Entretanto, Sr. Padre, posso assegurar-vos que não 
perdereis nada. Não vale a pena ! "  Estupefato com 
semelhante resposta, quase escandalizado com o pouco 
caso que se fazia da irmã de uma tão grande Santa, 
retirou-se sem dizer palavra. Encontrando o Sr. Padre 
Capelão a alguns passos do Mosteiro, contou-lhe sua 
decepção, mas ao compreender a chave do mistério fi
cou muito edificado e admirou os baixos sentimentos 
que a Irmã da Santinha tinha de si própria". 

Uma de suas Superioras escrevia ao Carmelo de 
Lisieux em agôsto de 1926 : 

" Nossa querida Irmã Francisca Teresa caminha 
com coragem em sua via interior que, segundo me con
fia, não é a das consolações, mas da fé pura. Nós tôdas 
lhe queremos muito bem. 

" Seu título de irmã de uma Santa atrai-lhe mil 
testemunhos de dileção de nossos Mosteiros e tudo isso 
é recebido com muita humildade. Notamos que suas 
orações são eficazes pelo número de pessoas que vêm 
de tôda parte reclamá-las e em seguida solicitam ações 
de graças".  

Se a fervorosa Irmã obtinha favores para os ou
tros, não parece ter recebido para si muitas manifes
tações sensíveis de sua grande Irmãzinha. Além da 
mão luminosa de que falamos, foi gratificada, no dia 
30 de setembro de 1912 com perfumes celestes da Rosa 
do Carmelo. Comunicava-o nestes têrmos a suas irmãs : 

" No dia 30 de setembro passado, nossa Irmãzinha 
visitou-me, à tarde, com suaves e penetrantes perfumes 
de rosas. Fiquei extremamente consolada, ainda que 
tenha durado apenas alguns instantes. Em meio a ale
gria, pus-me a dizer-lhe : O' minha Teresinha, estás 
aqui pertinho de mim, tenho certeza ! Depois disso, 
sinto-me mais fervorosa, "o pequenino nada" quer tam
bem se tornar santo . . .  " 
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E êle o tornava cada dia mais, na dupla escola sa
lesiana e teresiana. 

Lemos nas notas de retiro de Irmã Francisca Te
resa : "O brilho das Filhas da Visitação é não ter bri
lho algum e sua grandeza é a pequenez", diz nosso santo 
Fundador, e acrescentava : " Isso me arrebata ! ll:ste 
programa corresponde tão bem a todos os meus desejos, 
a meu ideal de perfeição. A humildade é minha única 
tábua de salvação. Amo-a acima de tudo. Como minha 
Teresa, quero também apaixonar-me pelo esquecimento". 

SAUDADES DO CÉU - SANTA MORTE 

A saúde de Irmã Francisca Teresa Martin foi sem
pre débil e em várias ocasiões tão seriamente afetada 
que se chegou a recear por sua vida. Assim, a epidemia 
de gripe de dezembro de 1930 provocou nela uma con
gestão pulmonar bastante grave e acharam então pru
dente administrar-lhe os últimos Sacramentos. Foi na 
festa da Imaculada Conceição. A fervorosa doente teve 
transportes de alegria, pois cria-se verdadeiramente no 
têrmo do exílio, têrmo por ela tão suspirado, como já 
vimos. 

Sua Emcia. o Cardeal Suhard, então Bispo de 
Bayeux e Lisieux, depois de a ter visitado escrevia à 
Revda. Madre Inês de Jesus êste belo testemunho : 

" Volto de Caen, onde fui levar minha bênção a 
Irmã Francisca Teresa. A querida doente está verda
deiramente nas mãos de Deus. Saí edificado com a 
conversa aliás muito breve que tive com ela. É um eco 
do Paraíso. Como é bom viver nessa atmosfera". 

Ela estava muito mal, quando sua antiga Diretora 
do Noviciado, que fôra várias vêzes sua Superiora, de
solada por perder aquela que a Comunidade conside
rava "sua relíquia viva", lançou-se de joelhos e fêz esta 
prece a Santa Teresa do Menino Jesus : "Querida San-
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tinha, deixai-11os ainda vossa irmãzinha, não no-la to
rneis ! "  E teve a certeza de ser ouvida. De fato, o mal 
cedeu e a querida "Leônia" de Teresa foi deixada à 
afeição e à estima de suas irmãs do claustro. 

Sua dedicada enfermeira fêz questão de comuni
car ao Carmelo êste elogio pessoal : 

" Que de motivos de edificação deu-me nossa que
rida Irmã Francisca Teresa, durante êstes dias de 
grandes sofrimentos ! Quantas ocasiões tive de admi
rar sua fé, seu amor por Nosso Senhor, sua profunda 
delicadeza de sentimentos. Ela faz jus a nossa querida 
Santa Teresinha, cujas virtudes retrata. Por isso que 
alegria para nós conservá-la ainda. Tôdas as minhas 
fadigas se dissiparam quando passou o perigo". 

O Soberano Pontífice Pio XI, informado de que 
uma das irmãs de " Sua Estrêla" estava à morte, en
viou-lhe por telegrama sua preciosa Bênção. Com seu 
grande espírito de fé, Irmã Francisca Teresa atribuiu 
em parte sua cura a esta Bênção do Vigário de Jesus 
Cristo. E detalhe êste que revela uma vez mais sua 
amável simplicidade ; ela dizia mais tarde a suas irmãs 
do Carmelo, corno a lamentar por ver prolongar-se sua 
existência : 

" Acabo por crer que é a Bênção do Santo Padre 
que me retém na terra. Por isso se eu ficar de nôvo 
doente, suplico-vos que nada lhe digais !"  

Entretanto, escrevia a suas Carrnelitas em 193 1 : 
" Estou perfeitamente abandonada, pronta para vi

ver até o fim do mundo, se tal fôr o bom prazer de 
Deus ! " É  o que tle faz que eu amo". Consentirei em 
ver-vos, as três, morrer antes de mim, se fôr sua von
tade. Como me conheceis, tenho certeza de que achareis 
isso heróico ! 

Mais tarde essa bela alma revelava-se ainda : 
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"Tenho o pressentimento de que chego ao têrmo 
de minha peregrinação terrestre. Minha alma está fa
minta de Deus. Ah ! nós quatro, minhas irmãs queri
das, como espôsas de Cristo, não tememos a morte, pois 
que é preciso passar por ela para encontrar a verda
deira vida nll:le". 

Sim, com o mesmo impulso, com o mesmo passo, 
essas almas inteiramente entregues ao Amor divino, ca
minhavam para o Céu e sustentavam-se mutuamente 
para suportar a fadiga do caminho que se prolongava. 
Assim, a venerada Madrinha de Teresa, tão provada 
também pelas enfermidades da velhice, escrevia a sua 
" Leônia", seis meses antes de sua morte, com acentos 
de sobrenatural virilidade : 

" Disseram-me que estavas adoentada. Não é de 
se admirar com tua idade. Caminhamos do lado do 
Céu e o caminho foi tão longo que nos ressentimos com 
� viagem. Quem será a primeira a entrar no Céu ? 
Serei eu talvez que sou a mais doente? Mas, nada que
ro pedir a Nosso Senhor, pois temos mais do que nunca 
ocasião de salvar almas. Por isso vale a pena ficar ain
da na terra a sofrer anos inteiros, se �]e o quiser. 

" Adeus, irmãzinha querida, abraço-te com carinho. 
Tenhamos coragem. O Céu está no fim do combate". 

Tua pobre irmã mais velha. 

Irmã Francisca Teresa aceitava com generosidade 
as enfermidades que a abatiam cada vez mais, embora 
se acusasse continuamente de covardia. 

" Envelheço muito, afirmava ela a suas irmãs em 
fevereiro de 1936. Isso me alegra. Estou com a doença 
do "tremor" que se agrava sempre a despeito dos re
médios, pois é preciso ver como sou cuidada ! Nossa 
Madre tão boa redobra de atenções para com sua velha 
filha que não compreende porque ela tem tanto mêdo 
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de perdê-la ! Urna inútil como eu, um vidro rachado 
tão fácil de substituir ! Tudo isso me confunde. Sou 
na verdade um castelo abalado. Deus seja bendito ! 
P<'tra o Céu ! Para o Céu ! "  

E la ria gostosamente a o  ver-se forçada pelo reu
matismo a caminhar como uma "boa velhinha encaran
gada ", dizia ela. E ao sentir-se tão bem tratada temia 
"viver assim até aos 100 anos. Que calamidade ! Não 
vá eu viver até o fim do mundo ! Tenho mais mêdo 
que desejo ! "  Mas, concluía logo com abandono : "Ame
mos a vontade de Deus, se amarmos só a ela faremos 
da terra o Céu". 

Extraímos da Circular da Visitação os detalhes 
que coroaram esta bela existência religiosa : 

" Desde a morte de sua querida " Maria", no dia 
19 de j aneiro de 1940, nossa venerada Irmã Francisca 
Teresa parecia apressar também seu passo para a eter
na Pátria. Suas enfermidades crescentes obrigaram-na, 
no princípio do inverno de 1941, a deixar sua celazinha 
para ocupar um quarto da enfermaria cuja janela dava 
para nossa capela, privilégio êsse que sua alma piedosa 
soube muito apreciar. Como sempre, achava o meio de 
multiplicar suas delicadas atenções para com suas com
panheiras de sofrimentos, esquecendo-se de si própria 
para assisti-las. 

"Muito grata pelos mínimos serviços que tínhamos 
o prazer de lhe prestar, agradecia-nos com comovedora 
efusão. Apesar da fadiga, continuava fielmente os 
exercícios da Comunidade : " Sim, sofro muito, confes
sava ela, mas não quero deter-me, quero ir até o fim . . .  " 

"Durante o mês de maio foi atingida por uma gri
pe brônquica que a enfraqueceu sensivelmente. O co
ração achava-se comprimido pelas deformações causa
das por um doloroso reumatismo, ocasionando-lhe pe
nosas sufocações". 
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Algumas semanas antes, ela traçara estas linhas 
ao Carmelo : 

"Desta vez, eu o sinto, vou para minha eternida
de. Que alegria ! Irmãzinhas que eu amo imensamente, 
não posso mais escrever, minhas enfermidades aumen
tam. Só tenho sãos os olhos, o coração e a cabeça, gra
ças a Deus. Mas Êle pode tomar tudo, tudo é dÊle! 
Abandono completo, mesmo quanto à minha pequenina 
e pobre inteligência". 

Não, êsse sacrifício não lhe seria pedido e seu fim, 
com efeito muito próximo ia ser repleto de doçuras. 
Mas, retomemos a narração comovente da Circular da 
Visitação : 

"Ao ver Nossa Reverenda Madre que nossa que
rida Irmã definhava ràpidamente aproveitou de uma 
ligeira melhora em seu estado, para lhe dar uma última 
satisfação. Valeu-se da ocasião de seu 78.0 aniversário 
de nascimento para festejá-la na intimidade. Colocou-a 
j unto de si no refeitório, e no recreio cantamos-lhe 
versos. Duas alegrias muito grandes iluminaram êste 
dia. Chegou-lhe pelo Carmelo de Lisieux a Bênção do 
Santo Padre, que a Revda. Madre Inês de Jesus soli
citara no ano precedente para o 40.0 aniversário de sua 
Profissão religiosa e cuja recepção os acontecimentos 
retardaram até essa data. Essa Bênção estava redigida 
nestes têrmos : 

"NÓS ABENÇOAMOS DE TODO O CORAÇÃO NOSSA QUE
RIDA FILHA EM JESUS CRISTO, FRANCISCA TERESA, DA 
VISITAÇÃO DE CAEN, POR OCASIÃO DO 40.0 ANIVERSÁRIO 
DE SUA PROFISSÃO RELIGIOSA ; E POR INTERCESSÃO DE SUA 
BEM-AVENTURADA IRMÃ SANTA TERESA DO MENINO JESUS, 
IMPLORAMOS PARA ELA A GRAÇA DA MAIS ALTA SANTIFI
CAÇÃO NA MAIS FERVOROSA HUMILDADE". 

Com todo o entusiasmo de sua fé, nossa ardorosa 
Irmã beijava com respeito a assinatura autógrafa do 
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grande Pontífice que ela gostava de chamar "nosso 
Pastor Angélico" e não se cansava de contemplar seu 
retrato. Com que emoção deveria, pouco depois assinar, 
com mão trêmula, a expressão de sua gratidão a Sua 
Santidade Pio XII. Foram as últimas linhas que es
creveu na terra. E soubemos depois que o Santo Padre 
celebrara urna Missa pelo repouso de sua alma profun
damente católica e tão apegada à Santa Igreja. 

" Nossa venerada Irmã Francisca Teresa guardava 
piedosamente o crucifixo da Profissão de sua Santa 
Irmãzinha. Depois de sua morte deveríamos devolvê-lo 
ao Carmelo. Neste mesmo dia foi-lhe anunciado que a 
Revda. Madre Inês de Jesus ofertava-nos para sempre 
êste precioso tesouro, acompanhado de um magnífico 
pedestal destinado a expô-lo num relicário onde pudés
semos venerá-lo. Seu contentamento foi inexprimível. 

"A tarde dêsse belo dia, organizamos uma pequena 
procissão para acompanhar nossa amada Irmã à sua 
enfermaria, cantando : 

Ao Céu! Ao Céu! Ao Céu! 

Por sua doce via 

Teresa nos guia!" 

" Apoiada ao braço de nossa Reverenda Madre, a 
venerada enfêrma estava radiante de felicidade. Nada 
a fazia exultar mais docemente do que o pensamento 
da bem-aventurada eternjdade que sentia tão próxima. 
Entristecíamo-nos vendo-a enfraquecer dia após dia, 
sem imaginar contudo que o apêlo do Senhor era imi
nente. " Não se iludam, assegurava ela, pareço ir me
lhor, mas sinto uma destruição em todo o meu ser. Sim, 
meu exílio finda ! "  

"Por vêzes uma angustiosa opressão a comprimia, 
mas ela tranqüilizava o coração materno : "O divino 
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Ladrão está à porta, minha Mãe, mas não fiqueis triste 
se �le me arrebatar à noite. Estou inteiramente pronta. 
Tudo está dado, abandonado". 

"Suas conversas eram somente sôbre o Céu. Ela 
nos parecia a imagem viva da virgem prudente que, 
com a lâmpada cheia de óleo, espera a vinda do Espôso. 
Sua confiança era inteira, seu abandono completo. Por 
isso não tinha inquietação alguma. Nossa edificante 
doente afirmava-nos sem ilusão que era preciso sofrer 
muito para morrer e que lhe restava um longo calvário 
a galgar, tanto mais que desejava ir direito para o Céu 
como as criancinhas. �ste desejo apoiava-se sôbre sua 
própria fraqueza, como confiava a suas irmãs do Car
melo : "Tornei-me tão pequenina que tenho a audácia 
de crer que não irei para o Purgatório. Peço a meu 
Jesus que �le próprio me prepare para sua vinda. Não 
quero envolver-me com nada, pois só estragaria tudo. 

"Algumas semanas antes de sua morte, ela se re
velava ainda na última carta ao Carmelo : " Uma pa
lavrinha de minha alma, tão grande pecadora, mas que 
não pode ter mêdo de Nosso Senhor ! Muito pelo con
trário é minha miséria extrema que me dá esta con
fiança e eu penso com alegria que ao deixar os braços 
queridos e tão maternais de Nossa Madre caríssima cai
rei naturalmente nos de Jesus e de Nossa Senhora, mi
nha Mamãe do Céu. Que audácia !" 

Essa audácia podia ainda apoiar-se com certeza 
nesta convicção expressa por Irmã Francisca Teresa a 
suas queridas Carmelitas : 

" Nossa Teresinha virá nos buscar, a nós suas ir
mãs, no momento supremo. Não duvidemos disso !" 

A Carta Circular continua : 
" No dia 1 1  de j unho, véspera da festa de Corpus 

Christi, nossa Irmã mostrou-se muito alegre no recreio. 
Nesse dia, que lhe era caro, festejava em seu coração 



SAUDADES DO C�U - SANTA MORTE 167 

o aniversário de seu batismo. Na Assembléia (reunião 
da Comunidade) repetiu-nos a passagem do Ato de Ofe
recimento ao Amor Misericordioso de Santa Teresa do 
Menino Jesus : " Não posso receber a Sagrada Comu
nhão tantas vêzes quantas desejaria, mas Senhor, não 
sois Todo-Poderoso? Ficai em mim como no Taberná
culo. Não vos afasteis jamais de vossa hOstiazinha". 
Muito comovida, aeentuou estas últimas palavras, sem 
imaginar, sem dúvida, que se tornariam realidade, pois 
sua comunhão da manhã devia servir-lhe de Viático. 

No dia seguinte, nossa corajosa Irmã levantou-se 
bem cedo, como costumava fazer, com receio de não estar 
pronta a tempo para receber seu Deus. Alguns minutos 
depois sua enfermeira chegou para ajudá-la a vestir-se 
e encontrou-a sem sentido. Nossa Reverenda Madre, 
logo informada, j ulgou seu estado muito grave e pediu 
ao Sr. Capelão para dar-lhe os últimos Sacramentos 
antes da Missa. Somente algumas horas depois é que 
nossa querida Irmã pôde tentar traduzir seus pensa
mentos, mas não recuperou mais o uso da palavra, sa
crifício supremo para essa alma tão terna e expansiva. 

"À tarde, duas Irmãs Veleiras do Carmelo de Li
sieux vieram trazer-lhe o confôrto da fraternal ternura 
de suas amadas Carmelitas que, nesse momento mais 
do que nunca estavam-lhe unidas. Por um privilégio 
especial pudemos recebê-las na clausura e assim dar 
a nossa querida Irmã Francisca Teresa a consolação 
de reconhecê-las e sorrir-lhes pela última vez. 

" Êste estado de dolorosa impotência prolongou-se 
por cinco dias. Durante êsse tempo nós a cercávamos 
com nossas orações. Tôdas as tardes o Sr. Capelão 
vinha renovar-lhe a graça da santa absolvição, aben
çoá-la e presidir à recitação do têrço que nos reunia ao 
redor do leito da venerada doente. 
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" Ela passava, sem cessar, as contas do têrço de 
sua querida Irmã Maria do Sagrado Coração que pe
dira e obtivera do Carmelo e segurava com mão firme 
o crucifixo de Santa Teresa do Menino Jesus e beija
va-os piedosamente. Mostrava-se comovida quando lhe 
cantávamos alguns versos de sua Santa querida, como 
êstes por exemplo : 

Morrer de amor é bem doce martírio 

e é aquêle que desejo para mim. 

ó Querubins, fazei soar vossa lira, 

pois, sinto, meu exílio toca a seu fim! . . .  

"Apresentaram-lhe uma imagem de Nossa Senhora, 
fac-símile da que curara milagrosamente a Teresinha. 
Olhou-a com inefável sorriso e estendeu-lhe os braços, 
enquanto nós lhe murmurávamos êstes versos que lhe 
eram tão familiares : 

"Tu que me sorriste na manhã da vida, 

Vem sorrir-me ainda, à tarde, ó Mãe querida!" . . .  

" Era com efeito, uma bela tarde, o declínio dessa 
vida que se apagava com tanta serenidade. Inteira
mente consumida pelo Amor Misericordioso de quem 
se fizera a "vitimazinha", nossa humilde Irmã não es
perava mais que o momento bendito de abismar-se para 
sempre em seu eterno abraço. 

" Como sua Santa Teresinha, algumas horas antes 
de nos deixar, ela desfolhou sôbre o crucifixo rosas que 
suas duas irmãs tiveram a delicadeza de colhêr no jar
dim do Carmelo para enviar a sua querida "Leônia ". 

"Na tarde do dia 16 de j unho nossa piedosa mo
ribunda piorou sensivelmente. Segurava ainda com 
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uma das mãos o crucifixo e o têrço. Na outra coloca
ram a vela benta. Nossa Reverenda Madre e as Irmãs 
que a velavam redobraram de orações, invocando so
bretudo Nossa Senhora, sob os títulos de Nossa Senhora 
do Carmo e da Visitação, Santa Teresa do Menino J e
sus, seus venerados pais, que deviam assisti-la invisi
velmente nessa hora suprema. 

" Sentia-se uma atmosfera sobrenatural quando, de 
repente, a querida agonizante saiu do torpor que a en
volvia havia algumas horas e fixou com um olhar lím
pido e luminoso nossa boa Madre e as queridas Irmãs 
Veleiras do Carmelo, ajoelhadas a seu lado. Muito co
movida, nossa Madre abençoou-a pela última vez e en
tre lágrimas abraçou-a em nome de sua " Paulina" e 
" Celina" tão amadas. Seus olhos então se cerraram e 
sem nenhuma contração, após alguns leves suspiros, 
adormeceu paelficamente no beij o do Senhor.(4l Era o 
dia de aniversário da grande aparição do Sagrado Co
ração a nossa Santa Margarida Maria. 

" O  Magnificat foi a primeira oração que brotou 
do coração materno, tão grande era a necessidade de 
dar graças a Deus pelos favores sem-números com que 
cumulara esta alma humilde e fiel. 

" . . .  Sob rosas brancas, nossa querida Irmã Fran
cisca Teresa parecia refletir a paz e a felicidade do 
além. Um sorriso celeste permanecia em seus lábios. 
Não nos cansávamos de a contemplar. 

" Precisamos renunciar à exposição do Santíssimo 
Sacramento na festa. do Coração de Jesus para levar 
8-0 Côro nossa querida Irmã, a fim de contentar a mul
tidão que pedia para vê-la. Milhares de pessoas des
filaram diante de nossas grades, respondiam ao têrço 

( 4) Eram 11 horas e meia da noite, horário solar. 



170 IRMÃ FRANCISCA TERESA (LEONIA MARTIN) 

que nosso piedoso Capelão recitava em voz alta e pe
diam-nos para tocarmos objetos., flores, imagens no 
crucifixo de Santa Teresa do Menino Jesus colocado 
entre as mãos da querida defunta. 

"As pessoas vindas de Lisieux para assistirem à sua 
inumação tiveram ainda a consolação de rever seus tra
ços que, apesar do calor excessivo, não revelavam no 
fim de quatro dias nenhum sinal de decomposição. Seus 
membros conservaram uma extraordinária flexibi
lidade. 

" No sábado, 21 de junho, realizaram-se as exé
quias pelos Srs. Vigários Gerais, representantes de Sua 
Excia. D. Picaud, no.sso Bispo tão devotado, retido pela 
doença. Mons. Germain, Diretor da Peregrinação de 
Lisieux celebrou o Santo Sacrifício da Missa, acompa
nhado de cânticos da Schola de Santo Estêvão de Caen. 
Cinco " pequenos clérigos de Santa Teresinha", com suas 
brancas túnicas precediam o cortejo de 29 sacerdotes 
que entraram na clausura e formaram ao redor do fé
retro de nossa humilde Irmã uma imponente e bela co
roa sacerdotal. Achava-se entre êles um de seus primos, 
vigário na diocese de Chartres e que fôra representar 
a Família Martin. Mons. Lemercere, Arcediago de 
Bayeux deu a Absolvição, assistido pelos Monsenhores 
Adam e des Hame.aux. 

" Conduzimos em seguida processionalmente os 
despojos mortais de nossa venerada Irmã à Cripta in
terior de nosso Mosteiro, onde temos o privilégio de a 
conservar entre nós". 

A situação política não permitiu a inúmeros ami
gos de Santa Teresa do Menino Jesus manifestar ao 
Carmelo de Lisieux, como fizeram pelo falecimento de 
Irmã Maria do Sagrado Coração, sua íntima participa-
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ção nesse nôvo e doloroso luto. Entretanto centenas de 
cartas foram atestar essa simpática união de orações 
e de esperança. 

A notícia. foi dada pelo rádio. A Imprensa fran
cesa difundiu-a igualmente, assim como os jornais e 
revistas do estrangeiro. O Osservatore Romano infor
mado por um Prelado romano de destaque, muito ami
go do Carmelo publicou-a na primeira página o que fêz 
afluir da Itália a Lisieux inúmeras cartas de condolên
cias. Um pároco dêsse país anunciava mesmo ter ce
lebrado um Ofício solene para o repouso da alma da 
irmã de Sant.a Teresa do Menino Jesus, recentemente 
falecida, que tôda a Paróquia o assistira. 

Não podemos deixar de citar, pelo menos, a carta 
que Sua Emcia. o Cardeal Suhard Arcebispo de Paris, 
escreveu a Revda. Madre Inês de Jesus. Como Bispo 
que fôra de Bayeux e Lisieux pudera apreciar de perto 
a virtud� de Irmã Teresa : 

Minha Reverenda Madre Priora, 
" Quanto vos estou unido nesse luto que vos atinge 

tão diretamente e que partilhais com a Visitação de 
Caen, com tôdas as vossas Irmãs do Carmelo, e mui 
particularmente com Irmã Genoveva da Santa Face que 
"chora sua Leônia" ! 

" Era verdadeiramente uma flor de santidade a 
querida Irmã Franci·3ca Teresa que o Senhor veio co
lher no jardim da Visitação para uni-la à outra Flor, 
ou mesmo às duas outras flores que embalsamam já o 
jardim do Céu. 

" Sim, era uma humilde violeta, voluntàriamente 
oculta a todos os olhares e que só chavama a atenção 
pelo perfume das virtudes que ornavam a sua vida. 

" Assim a conheci durante as visitas que fiz outro
ra a seu Mosteiro de Caen, e das quais conservo uma 
viva lembrança. 
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" São essas vidas aqui na terra que constroem no 
silêncio o edifício da santidade, a verdadeira Cidade de 
Deus. São elas também que atraem a bênção de Deus 
não só sôbre o lugar onde habitam, mas para o universo 
inteiro. 

" E '  pois com pesar, mas também com serena ale
gria que viste esta bela alma deixar o exílio da terra. 
Ela continua vossa tanto o era quando vivia sua vida 
terrestre. 

Quanto a mim não posso esquecer a benevolência 
com que me cercava e a generosidade com que me pro
metia suas orações. Conto com seu contínuo e pode
roso apoio. 

Não podemos fazer nossos êsse elogio e êsse tes
temunho de confiança do Eminente Príncipe da Igreja, 
e encerrar estas páginas com o voto final da Carta 
Circular do Mosteiro de Caen : 

" Como uma " violetinha" ao lado da " Rosa de Li
sieux", ousamos esperar que nossa saudosa Irmã, após 
ter silenciosamente embalsamado sua família do Claus
tro, exalará seu perfume sôbre a Santa Igreja, sôbre 
a Ordem da Visitação e do Carmelo, sôbre o mundo 
inteiro". 

Et exaltavit humiles!  
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