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Congregação do Espírito Santo

CRONOLOGIA DA VIDA DE
CLÁUDIO FRANCISCO POULLART DES PLACES
1679 - 26 de Fevereiro: nascimento de Cláudio Francisco Poullart des Places, em Rennes; batizado no
dia seguinte na igreja (S. Pedro) da abadia de São Jorge.
1690 - Outubro: aos 11 anos e meio entra no colégio jesuíta de São Tomás de Rennes.
1691 - Com Luís Maria Grignion de Monfort, e sob a orientação espiritual do P. Bellier, um “padre do
Espírito Santo”, começa a preocupar-se com os pobres e a cuidar deles.
1694 - Outubro: aluno do colégio jesuíta de Caen.
1695 - De novo no colégio São Tomás de Rennes – filosofia 1.
1698 - Julho: filosofia 2 e filosofia 3.
1698 - 25 de Agosto: “Sessão Magna” ante a elite de Rennes;
- viagem a Versalhes; seu retrato feito por Jouvenet;
- retiro de orientação vocacional;
- desejo de ser padre formado na Sorbona; sonho passageiro;
- Outubro: enviado para Nantes pelo pai, frequenta o 1º ano de Direito.
1699 - - Outubro: 2º ano de direito;
- um certo relaxamento na sua vida de fé.
1700 - Verão: regresso a Rennes; passa lá um ano inteiro a ajudar o pai na gestão dos seus negócios;
parece inclinar-se para a magistratura.
1701 - Verão: tem de tomar uma decisão quanto ao seu futuro: aceitará ele vestir a toga de
Conselheiro do Parlamento? A possibilidade de tal escolha deixa-o inquieto. Seu grande retiro
de conversão e de escolha da vocação, em Rennes.
1701 - Outubro: dá entrada no colégio jesuíta Luís-o-Grande (Paris): 1º ano de teologia;
- Dezembro: entra para a Assembleia dos Amigos (AA).
1702 - Maio: encontra João Batista Faulconnier, “estudante pobre”;
- Agosto: retiro; redação de um Regulamento pessoal; no dia 15 recebe a tonsura e a batina.
- Outubro: 2º ano de teologia; cada vez mais envolvido com os “estudantes pobres”;
- primeiro aluguer de quartos na rua dos Cordoeiros. Visita de Luís Maria Grignion de Montfort.
1703 - Março, início da Quaresma: deixa o colégio Luís-o-Grande para partilhar a vida dos “estudantes pobres” na rua dos Cordoeiros;
- 27 de Maio, festa do Pentecostes: fundação da Comunidade do Espírito Santo, na capela de
Nossa Senhora do Bom Sucesso, na igreja de Santo Estêvão des Grès;
- Outubro: 3º ano de teologia; o crescimento numérico da comunidade vai impedi-lo de
prosseguir a sua formação teológica.
1704 - Dezembro: retiro de reorientação; “reflexões sobre o passado”.
1705 - Primeiro colaborador: Miguel Vicente Le Barbier, etc..
1706 - 18 de Dezembro: Poullart é ordenado subdiácono.
1707 - 19 de Março: é ordenado diácono;
- 17 de Dezembro: ordenação sacerdotal. As três ordenações tiveram lugar em Paris.
1709 - 2 de Outubro: Cláudio Francisco morre de doença infeciosa, em consequência dum inverno
extremamente rigoroso que originou uma grande fome; foi enterrado na vala comum dos clérigos pobres em Santo Estêvão do Monte.
1989 - 1 de Outubro: abertura, pela diocese de Paris, do Inquérito para a sua beatificação.
2008 - 24 de Maio: validação do Inquérito pelo Vaticano.
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Cláudio Poullart des Places dando a comunhão
Este quadro do século XVIII – que se encontra na Casa Geral, em Roma – inspira-se naquele que foi pintado
em 1709, imediatamente após a sua morte. No ângulo está escrito: M. Poullart des Places, fundador da
comunidade e do Seminário do Espírito Santo em 1703.
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