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Eduardo Ferreira*

Celebração do
tricentenário da morte
de Cláudio Francisco

POULLART DES PLACES

«Estou decidido a seguir o caminho que

me

indicares>

ocasião do nosso último Capítulo Geral celebrado na Torre
Pord'Aguilha,
Deus pelos
Portugal, os capitulantes deram graças
a

do Ano Jubilar 2002-2003. Esse Ano Jubilar
permitido à Congregação melhor "viver hoje, com autenticidanumerosos

terá

frutos

No primeiro documento capitular, "A Reda Congregação", os capitulantes exprimiram o
desejo de "dar continuidade às celebrações do Jubileu Espiritano",
dizendo: "não devemos esperar mais 300 anos para nova celebração."
O tricentésimo aniversário da morte de Cláudio Francisco Poullart
des Places, fundador da nossa Congregação, dá-nos a ocasião providencial de nova celebração.
Este número especial de MISSÃO ESPIRITANA, totalmente dedicado a Cláudio-Francisco Poullart des Places, quer
convidar-nos a tirar partido desta nova ocasião de encontrar coragem e inspiração na vida de nosso primeiro Fundador,
ideia de marcar, de um modo especial, o tricentésimo aniversário da morte de Cláudio Francisco Poullart des Places, sugerida
de, o carisma espiritano".
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"Escolha de

Centro

e

um

segundo assistente do Superior Geral,

membro do

em Roma.

estado de vida" in Claude-Franqois Poullart des Places, Écrits,

Espiritano,

Roma, 1988, pag. 41.
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alguns anos por muitos confrades, encontrou um eco favorável
recente Conselho Geral Alargado ceietoda a Congregação.
brado em 2008, em Ariccia, nos arredores de Roma, encorajou fortemente o Conselho Geral a fazer propostas concretas para a celebração deste tricentenário. Mas já antes, várias circunscrições começaram a reflectir nas modalidades práticas dessa celebração e a organizar programas de animação e de celebração.
ano "oficial" da celebração será o que decorre entre 02

há

já

O

em

O

de Outubro de 2009 e 02 de Outubro de 2010. E claro que estas
datas são indicativas. Cada circunscrição poderá adaptá-las a sua situação e circunstâncias próprias.

Com este

ano de Poullart des

aproveitar este ano para pôr

em

Places, o Conselho Geral deseja
evidência quatro pontos.

- Descobrir a importância do nosso voto de pobreza e da
nossa opção preferencial pelos pobres. Na história pessoal de Cláudio Francisco Poullart des Places, a pobreza por ele vivida e a dedica-

ção aos pobres são inseparáveis. Ele via na pobreza e no despojamento pessoais a condição indispensável para estar totalmente disponível
à vontade de Deus, como o indica a citação de seus escritos, escolhida como tema deste ano jubilar: "Estou decidido a seguir o caminho
que me indicares". Cerca de 150 anos mais tarde, encontramos a
mesma dupla exigência no P. Libermann. Admirável coincidência!
Hoje, estaremos também nós, verdadeiramente persuadidos da importância da pobreza pessoal e da prioridade a dar ao serviço evangélico dos mais pobres de nosso mundo?
- Redescobrir a importância e o sentido de nossos compromissos ao serviço da educação. Faz parte da tradição de nossa Congregação ligar à protecção de Cláudio Francisco Poullart des Places
as nossas diferentes obras educativas. Foi assim que em 1935, ao evocar a consagração da capela de Santa Teresa de Lisieux em Auteuil,
o Padre Brottier escreveu estas palavras: "Torrentes de esperança nos
são permitidas, e os nossos Fundadores só podem alegrar-se com isso. (...)
Poullart des Places deve estar feliz que a Congregação que tinha fundado
para ajudar os seminaristas pobres, seja hoje encarregada de uma obra de
órfãos pobres e sem apoio, em condições tais que talvez amanhã, multidões
de infelizes sem família sejam recolhidos pelos filhos de Poullart des
Places"
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Um

melhor conhecimento da

história da

Congregação

entre a fundação (1703) e a fusão (1848). Se a história da Congregação de 1848 até aos nossos dias é estudada de modo regular e cuidado, com a publicação de numerosas monografias relacionadas com
as nossas missões e circunscrições, parece que o período anterior não
beneficia dos mesmos esforços de investigação e de publicação.
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Conselho Geral deseja vivamente

utilizar

o ano do tricentenário para

relançar o interesse de nossos investigadores e historiadores (jovens

em formação inicial,
gadores

...)

confrades

em estudos de

especialização, investi-

sobre este primeiro e longo período da nossa história.

Um

movimento renovado em favor da beatificação de
nosso primeiro Fundador, Cláudio Francisco Poullart des Places.
Sabemos muito bem que na nossa Congregação são numerosos os
"santos". Mas estes não "caem do céu". E necessário um amplo movimento de reconhecimento popular e de oração fervorosa para obter o reconhecimento oficial da sua santidade. Que o ano do tricentenário da morte de Cláudio Francisco Poullart des Places seja também a ocasião de um novo movimento em favor de sua beatificação,

sem esquecer

as nossas outras "causas"!

O leque de artigos que compõem este número especial de MISSÃO ESPIRITANA inserem-se bem nos objectivos propostos. A apresentação das fontes de Poullart des Places (cronologia e tradução critica dos "Escritos" e "Pensamentos"), a contextualização da sua vida e
intuições, os elementos marcantes de seu itinerário espiritual, sem esquecer as suas três conversões, o discernimento da sua missão e sua

atenção às necessidades e aos problemas da Igreja do seu tempo, o
testemunho daqueles que de perto com ele conviveram
são peças
.

.

.

do tesouro que Poullart des Places, que morreu aos 30 anos,
nos deixou: o livro da sua vida, que foi e é fonte de inspiração para os
Espiritanos. A leitura atenta desta edição, nos faz compreender bem
que, de Poullart des Places, até pela sua jovem idade, herdamos mais
um espírito e um carisma que uma estrutura ou organização. Basta repreciosas

cordar algumas linhas de força da sua vida, espiritualidade e missão
que atravessam os vários artigos: disponibilidade evangélica ao Espírito
Santo, mística de pobreza e despojamento, serviço aos pobres e às situ-

ações de urgência da Igreja e centralidade do Espírito Santo e Maria

como

pilares

da espiritualidade espiritana.

A caminho do Capítulo Geral 2012. O Conselho Geral deseja
2009-2010 seja vivido como a primeira etapa da preparação espiritual do nosso próximo Capítulo Geral que será celebrado
em 2012, nalguma parte em Africa. A RVE 214 precisa que o primeiro
objectivo de qualquer Capítulo Geral é "verificar a fidelidade da Congregação à sua missão na Igreja". Esta fidelidade não se mede também
pela nossa fidelidade às intuições e convicções evangélicas do nosso
Fundador, Cláudio Francisco Poullart des Places?
que o ano

jubilar

missão espiritaria

