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António

9*

Farias'

O Seminário

do Espírito Santo

A melhor resposta às orientações do Concílio de Trento'

1.

FORMAÇÃO DO CLERO EM FRANÇA NOS
FINS DO SÉC. XVII

Reunido para estudar e decidir a reforma da Igreja, o Concílio
de Trento (1545-1563) achou que tal não seria possível sem a reforma do clero. Para esse efeito, decretou a abertura de seminários, onde
deveriam ser recebidos e formados gratuitamente, de preferência,
alunos pobres.
Situação dos candidatos ao sacerdócio

A orientação do Concílio esbarrara-se em França com inúmeros
obstáculos.

Só passados cem anos, começaram a aparecer

os primeiros

Habituados a ver os seminários como a via
obrigatória para os que se destinam ao sacerdócio ministerial, temos
dificuldade em imaginar como nesse tempo era a vida dos aspirantes ao
sacerdócio e a dificuldade daqueles que - mais numerosos que hoje eram chamados de "estudantes pobres" ou "clérigos pobres". 3 Por

frutos desta instituição.
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da Congregação de 1998 a 2004, mestre de noviços da
2

UCAL,

no Paraguai.

Neste estudo, seguimos de perto os estudos de Joseph Michel, Cssp, Claude François
Poullart des Places, Editions Saint Paul, 6,

Rue

Cassette, Paris VI, e os artigos

do mesmo autor, na colectânea organizada por Christian de Maré, Claude François
Poullart des Places (1679-1709), Écrits et Études, Congrégation

30,
3

Rue Lhomond, 75005

Paris.

As

du Saint

Esprit,

citações são tiradas deste autor.

Diferente era a situação dos candidatos filhos de famílias ricas, burguesas e os

candidatos das congregações religiosas. Estes seguiam os estudos teológicos nas
universidades ou os cursos mantidos pelas respectivas congregações religiosas.
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O Seminário do Espírito Santo
exemplo, em Rennes, seguiam as aulas de filosofia e teologia nos Jesuou nos Dominicanos, alojavam-se como podiam na cidade e o seu
modo de viver não se distinguia dos outros estudantes leigos. Vindos
das dioceses vizinhas, eram centenas e não tinham quaisquer contactos pessoais com os professores. Os filhos de pequenos lavradores e de
artesãos, por exigências da vida material, estavam impedidos de seguir
com regularidade as aulas; alguns para subsistir tinham que procurar
trabalho; outros regressavam às suas aldeias na esperança de que a situação de suas famílias melhorasse, e muitas vezes, devido às privações,
a saúde se degradava e não voltavam mais.
Também a maioria dos grandes seminários eram seminários
para as ordenações, quer dizer, os jovens candidatos eram recebidos
apenas para se prepararem, por tempos de retiros mais ou menos longos, para as ordenações e as funções do ministério sacerdotal. Por
exemplo, em Rennes esse tempo de residência era fixado pelo bispo
em doze meses: três meses antes das então chamadas "ordens menores", e três meses antes de cada uma das chamadas ordens maiores:
sub-diaconado, diaconado e presbiterado.
ítas

Má preparação do clero
Em tempos oportunos, os candidatos eram examinados por um júri
nomeado

pelo Bispo.

Os

examinadores, recebiam primeiro os diáconos,

depois os sub-diáconos, depois os das ordens menores e finalmente os

lei-

Muitos deles eram reprovados repetidas vezes, ao ponto que os examinadores se cansavam. No registo da diocese de Rennes, referente a 1713,
encontramos o caso de um sub-diácono de 29 anos, que se apresenta pela
quarta vez a exame. Menções: "Não canta, explica mal o Catecismo de
Trento, responde um pouco melhor sobre os tratados estudados em Rennes durante o ano inteiro. Recebido, porque nos informam que não poderá fazer melhor. Admitido. Fraco no último grau". Dois anos depois, será
reprovado pela terceira vez no exame de admissão ao sacerdócio. Há clérigos que se apresentam até sete vezes para o mesmo exame. Lê-se nas
notas referentes a um candidato ao sub-diaconado: "Prevê-se que poderá
arrastar-se durante muito tempo nas ordens; no entanto, admitido". Encontram-se, com frequência, as seguintes menções: "Admitido ad duritiam
cordis, ad desperationem, per commiseratkmem\ Os diáconos reprovados
pelo júri podiam recorrer ao Bispo, que acabava por admiti-los com a condição de "ir após a ordenação para onde o Bispo os mandasse".
Para além da péssima preparação teológica, o Bispo não podia
dispor livremente dos novos padres ordenados. Cada um decidia de
sua vida. Por exemplo, dos 16 padres ordenados pelo Bispo de Rennes
em 1715: quatro ingressaram nas universidades de Rennes ou de Nantes, na esperança de obter graus para lutarem por benefícios; oito regressaram às suas famílias ou decidiram permanecer nas suas paróquias;
apenas dois ou três permaneceram à disposição do Bispo. Na realidade,
muitos padres viviam em suas famílias numa vida de ociosidade, camgos.
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po aberto para todos os vícios. Além disso, se os examinadores controlavam a ciência dos aspirantes, para julgar de sua moralidade, faziam
confiança às atestações e cartas daqueles que os apresentavam. 4
Se a situação da formação do clero em Rennes era deplorável,
em Paris, a condição dos aspirantes ao sacerdócio não era melhor. A

um autor em 1699: "A vida comum dos estudantes é inteiramente oposta àquela que deve levar um jovem chamado ao sacerdócio. Há em Paris um grande número que estão em
condição de beneficiários e outros chamados "padres" que se entregam a uma vida mole, que os dispõe frequentemente à libertinagem
vida daqueles que têm bens é por vezes menos desree à irreligião.
grada, mas não mais eclesiástica: os pobres procuram pão, os outros
procuram aumentar a fortuna. Embora todos tenham como fim ser
sacerdotes, todos seguem caminhos que, no fundo, deviam excluí-los
do sacerdócio e os tornam indignos dele (...) No entanto, Deus reserva sempre para si alguns verdadeiros adoradores que
servem com
simplicidade de coração e segundo o espírito do Evangelho". 5
este respeito escrevia

"Se a situação

da formação do
clero

A

em Rennes

era deplorável,

em

aspirantes ao

sacerdócio não
era melhor."

O

Iniciativas

para resolver o problema

Esta desastrosa situação preocupou os melhores sacerdotes das
ali, surgiram iniciativas para a formação dos
estudantes pobres, que visavam responder ao que o concílio de Trento tinha pedido. Falemos de algumas iniciativas que, pela proximida-

dioceses. Então, aqui e

de e notoriedade, sem dúvida, tiveram a sua influência em Cláudio
Poullart des Places, fundador do Seminário do Espírito Santo.
Dois Irmãos, cónegos de Rennes, Cláudio e João Francisco

•

cunhados da madrinha de Cláudio Poullart des Places, em
1683, contactam com o P. Chanciergues, que em Paris dirigia uma
comunidade de estudantes pobres e pedem-lhe alguém para ajudar a
fundar em Rennes uma obra semelhante. Com o apoio financeiro
desses dois irmãos cónegos, funda-se em Rennes um seminário para
estudantes pobres. Mais tarde, o Bispo de Rennes nomeia o Padre
Ferret,

Bellier, superior desse seminário.

Precisamente o

P. Bellier era e

o

não tivesse visitado o semináquando os dois irmãos cónegos eram responsáveis, certamente

director espiritual de Cláudio. Se este
rio

que o visitou muitas vezes para se encontrar com o seu director espiritual e pôde descobrir de modo concreto as necessidades materiais e
espirituais dos clérigos pobres. O regulamento do estabelecimento
dizia que nenhum estudante seria admitido sem apresentar um certificado de pobreza e os seminaristas seguiam os cursos de filosofia e de
teologia

com

os Jesuítas.

4

Michel,

5

Lettre à Messieurs les Archevêques..., citado por Michel, Joseph,

J.,

op.

cit.

pag- 104-108,

Claude François

Poullart des Places, pag. 114*
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"Em

Paris

iniciativas,

Em Paris surgiram várias iniciativas: em 1639 aparece o seminário dos Trinta e Três, fundado por Cláudio Bernard. Renato
Lévêque funda em 1650 os Irmãos da Abstinência, que o P. Chanciergues difundirá com o nome de "pequenas comunidades da Providência". Em 1869, Barmondière, antigo pároco de S. Sulpício, decide
consagrar a sua fortuna à fundação duma comunidade de estudantes
pobres. Germano Gillot funda também uma comunidade de mesmo
género, cuja orientação doutrinal converterá os gilotinos em agentes
do jansenismo. Na intenção destes fundadores, estes seminários destinavam-se a alunos pobres que não podiam pagar a pensão noutro
lugar. Infelizmente, algumas destas fundações não sobreviveram à
morte de seus fundadores.
•

surgiram várias

na

intenção destes
fundadores,
estes seminários

destinavam-se
a alunos pobres

que não podiam
pagar a pensão

noutro lugar."

•

Entre estas iniciativas, merece especial atenção as "peque-

nas comunidades da Providência' sob a direcção do P. Chanciergues.

Quando tomou
apenas

seis

a direcção dos Irmãos

da Abstinência encontrara

estudantes; dez anos mais tarde, sustentava sessenta

em quatro grupos ou pequenas comunidades.
sua ambição era dotar todas as dioceses de França de pequenos
seminários instituídos sobre o modelo de suas comunidades parisienses. No memorando "pequenos seminários para educar gratuita e
pobremente, durante vários anos, segundo o espírito do Concílio de
Trento, os pobres estudantes destinados ao serviço das paróquias rurais", precisava os objectivos e os métodos.
objectivo era reformar o clero das paróquias rurais, prover essas paróquias de bons
padres, bons capelães e mestres de escola, tanto em França como
nos países estrangeiros.
ambição de Chanciergues não foi frustrada, pois, após a sua morte, em 1691, a sua obra continuou com o P.
de Lauzi, pároco de São Tiago da Boucherie. Graças a um legado de
Luís de Marillac, as pequenas comunidades, antes dispersas, se uniram no seminário de São Luís, que subsistiu até à Revolução Francesa. Na província foram fundados 38 pequenos seminários segundo o modelo de Chanciergues, muitas vezes com a colaboração de
aspirantes, repartidos

A

O

A

seus discípulos.
•

Em

1701 aparecia

em Paris uma brochura com cerca de cem

páginas, intitulada: "Carta aos Senhores Arcebispos e Bispos de França
sobre a melhor educação que se deve dar aos clérigos e as vantagens que
1

Tal brochura assinada por J.A.D.D., iniciais
de Jacques Alloth du Doranleau, antigo advogado, da diocese de
Saint Maio, exprimia o pensar duma equipa de missionários da Alta
Bretanha, da qual faziam parte Eudistas, Jesuítas e entre eles o P.
Bellier.
P. Doranleau conta a dolorosa experiência, em que os bons
frutos das missões populares depressa se desvanecem por falta de
continuidade e de padres bem formados nas paróquias.
remédio
para tais males seria pôr em prática a orientação do Concílio de
Trento, incluindo a gratuidade dos estudos para os estudantes po-

daí advirão para a Igreja

.
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Para Doranleau e sua equipa o ideal seria a instituição das pequenas comunidades, onde conforme às intenções do Concílio de
Trento e graças à caridade dos fiéis, os estudantes pobres seriam rebrochura justifica tal
cebidos, mantidos e formados gratuitamente.
ideia dizendo que os estudantes pobres são chamados tanto quanto
os ricos ao sacerdócio de Cristo. Para ser dignos devem possuir as
quatro virtudes cardeais do sacerdócio: a piedade cristã, o zelo pela
glória de Deus, o trabalho apostólico e a pobreza de espírito.
bres.

A

2.

FUNDAÇÃO DO SEMINÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
Foi neste ambiente de iniciativas e busca de meios para encon-

formação dos aspirantes pobres ao sacerdócio, que
Cláudio Poullart des Places fundou o Seminário do Espírito Santo.
Para uma melhor compreensão sublinhemos alguns aspectos que determinaram esta fundação.
trar respostas a

Influência do P. Bellier

Nascido em Rennes em 1679, filho de pais abastados, desde a
idade precoce que, Cláudio Poullart des Places mostrou ser um joFrequentara os colégios dos Jesuítas e aliava uma profunda piedade a uma grande vivacidade e boa disposição.
Nos colégios jesuítas Cláudio criou amizade com Luís Grignion
de Montfort, seis anos mais velho que ele, que por sua vez o apresentou a um jovem sacerdote do bairro, o P. Bellier, que irá exercer uma
grande influência sobre Cláudio. Este sacerdote, que alguém denominou "o padre mais santo de Rennes" e o precursor d'Ozanam e das
conferências de São Vicente de Paulo, soube canalizar a generosidade de Cláudio por uma via segura de santidade, pelo serviço aos pobres e a visita aos doentes no hospital de Saint-Yves. Nos dias feriados, o P. Bellier reunia os alunos mais fervorosos dos colégios jesuítas
e além de lhes falar da caridade, enviava-os em pequenos grupos para
hospital de
o hospital de Saint-Yves e outros hospitais da cidade.
Saint-Yves funcionava também como asilo para pobres, doentes e
idosos, e como orfanato onde as crianças abandonadas permaneciam
até à idade de 10 / 12 anos, e como escola de artes e ofícios. Os jovens discípulos do P. Bellier não eram apenas convidados para ajudar
as religiosas nos cuidados a prestar aos doentes, mas deviam também
e sobretudo, ocupar-se da parte espiritual, ensinando o catecismo aos
doentes e órfãos.
De vez em quando, o P. Bellier deixava Saint-Yves e Rennes
por algumas semanas. Fazia parte dum grupo voluntário de padres
que na Alta Bretanha continuavam as famosas missões do P. Michel
de Nobletz e do bem-aventurado P. Julien Mauvoir. No regresso o P.
Bellier entusiasmava os seus estudantes relatando os milagres que a
graça tinha operado nas almas. Este contacto frequente com o P.

vem talentoso.
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Bellier, seu director espiritual e director do seminário para os estudantes pobres em Rennes, marcou profundamente o jovem Cláudio.

No

colégio Luís'0'Grande.

Influência determinante da

Aa 6

Em seu caminho vocacional,

"Cláudio é

Cláudio

faz

sua a sugestão de seu

distinguido pelos

director espiritual. Para lutar contra o seu maior defeito, a ambição,

membros da

renuncia fazer a teologia na Sorbonne e em Outubro de 1702 encontrámo-lo no colégio Jesuíta, Luís-o-Grande. Fiel às resoluções do releitura da vida do Padre
tiro, preparam-se profundas mudanças.
Michel Le Nobletz foi-lhe um grande "socorro para desprezar o mundo e pôr-se em tudo acima do respeito humano". E distinguido pelos
membros da Assembleia dos Amigos ou Aa, associações secretas de
piedade, constituídas por um pequeno número de estudantes em teologia, que nos colégios jesuítas animam a congregações marianas.
Após o exame de seu carácter, de sua afeição pelas obras de misericórdia e de sua aptidão para guardar o segredo, é iniciado progressivamente no espírito e nas actividades da associação. Finalmente, foi
recebido como membro no decorrer de uma cerimónia e recebe a
entrega do manual da Aa.
Oração, confissão e comunhão frequentes, imitação de Cristo,
fervorosa piedade mariana, pobreza e simplicidade de vida, fuga das
honras e dos benefícios, mortificações corporais são os meios de santificação dos Amigos. Cláudio vive intensamente cada um dos pontos dessa espiritualidade. Quando recebeu a tonsura a 15 de Agosto
de 1702, "abandona a ostentação e os modos mundanos e reveste-se
do hábito e da simplicidade dos eclesiásticos mais austeros". Em Cristo Eucarístico - Eucaristia e visitas ao Santíssimo - buscava o despo-

Assembleia dos

Amigos"

"Oração,
confissão e

comunhão
frequentes,

imitação de
Cristo, fervorosa

piedade mariana,
pobreza e
simplicidade

de vida, fuga
das honras e

dos benefícios,
mortificações
corporais

são os meios

de santificação
dos Amigos."

A

jamento das coisas do mundo.
A Assembleia dos amigos, que em sua espiritualidade juntava
intimamente santidade e apostolado, transformou Cláudio. Em Rennes, sentia uma grande inclinação para os pobres, mas não pretendia
consagrar-lhes a sua vida, abraçar mesmo a pobreza ao ponto de fa-

A

com os pobres.
docilidade ao seu director espiritual
levou-o ao colégio de Luís-o-Grande e sob a influência da Aa sente
uma grande afeição pelas obras de misericórdia. Entre ele e a Aa há
uma grande sintonia: desde a sua admissão é o arrebatamento espiritual, e Deus lhe concede a graça de entrar na oração afectiva. Será
cerca de 150 anos mais tarde, que Libermann descreverá, em algumas linhas, a admirável audácia que Cláudio manifesta na fundação
de seu seminário de estudantes pobres: "As coisas mais difíceis não
custam nada a alguém que, na verdade, está na oração afectiva. Emprezer-se pobre

Assembleias de Amigos (Aa) faziam parte das congregações marianas dos colégios
Jesuítas e que
e piedosos.
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ende-se tudo, é-se capaz de tudo, nada se determina, qualquer que seja o
1

esforço e a dificuldade que se encontra

1
.

A audácia de um simples tonsurado
No

colégio de Luís-o-Grande, Cláudio constata por

a situação deplorável de muitos candidatos ao sacerdócio.

nários exigiam aos seus alunos

uma pensão que

si

mesmo

Os

só os ricos

semi-

podiam

Os chamados "estudantes pobres" viviam numa situação prePara sobreviver, dedicavam-se a diversos trabalhos em detrimento dos estudos e da sua formação espiritual.
É então que um acontecimento vai iluminar Cláudio sobre o
que Deus espera dele: o seu encontro com um "estudante pobre"
privado de tudo. Cláudio toma-o ao seu cuidado.
João Baptista
Faulconnier, vem logo juntar-se um segundo e depois outros. Cláudio recebe-os a todos e busca-lhes meios de subsistência, paga-lhes o
aluguer dos quartos e cuida da sua formação. Acabava de encontrar
a sua verdadeira vocação. Ao seu amigo de infância, Luís Grignion
de Montfort, Cláudio faz-lhe esta confidência: "Sabes que há algum
tempo distribuo o que tenho ao meu dispor para ajudar os "estudantes
pagar.
cária.

A

pobres" a prosseguirem os seus estudos. Conheço muitos dotados de grandes qualidades, mas que por falta de ajuda não as podem fazer render,
sendo obrigados a enterrar talentos que seriam muito úteis à Igreja. E por
isso que vou dedicar-me a eles acolhendo-os numa mesma casa. Creio que
é isso o

que Deus espera de mim".

Luís Grignion de Montfort estava de passagem por Paris e pro-

jectava fundar

uma

sociedade de sacerdotes destinados às missões

populares. Visita Cláudio e pede-lhe para unir-se a ele para juntos

levarem por diante esse seu projecto. Cláudio não se sentia chamado
a este género de trabalho. Em vez disso propõe ao seu amigo formarlhe sacerdotes que ele poderia depois enviar em missão: "Eu forneçote missionários, e tu, campo de trabalho para eles". Esta parceria manteve-se por muitos anos.
A partir do começo da Quaresma de 1703, a pedido dos seus
protegidos, Cláudio deixa o colégio, onde era interno, para ir viver
com os seus estudantes numa casa por ele alugada. Espera a festa de
Pentecostes desse ano, ou seja, no dia 27 de Maio de 1703, para consagrar a sua obra ao Espírito Santo sob a protecção da Virgem concebida sem pecado. Cláudio e o seu pequeno grupo, uma dúzia de estudantes, tornam-se uma comunidade de estudantes e, na capela de
Nossa Senhora do Bom Sucesso, na Igreja de Saint-Etienne-desGrés, fazem a sua consagração, que foi precedida por um retiro espiritual. Na acta de fundação, consta: "O Sr. Cláudio Poullart des Places
em mil setecentos e três, na festa do Pentecostes, sendo então apenas um

"A

partir

do

começo da Quaresma de 1703,
a pedido dos

seus protegidos,

Cláudio deixa
o colégio, onde
era interno, para
ir

viver

com

os

seus estudantes

numa

casa por

ele alugada."

Écrits Spirituels

du Vénerable Libermann,

Paris, Duret, 1891, p. 193.

missão

espiritaria

O Seminário do Espírito Santo

•

O Albergue

&,<£*

"Rose Blanche" da

casa do "Gros Chapelet".

Rua

de Saint Jacques,

em

Paris,

comunicava com a

A comunidade nascente de Poullart des Places alojou aí uma

parte dos seus estudantes pobres.

aspirante ao estado eclesiástico,

começou o estabelecimento da

dita

comu-

nidade e do Seminário consagrado ao Espírito Santo, sob a invocação da
Santíssima Virgem concebida sem pecado".

A pequena comunidade conhece um rápido crescimento. Cláudio dá-se conta que

não pode

dirigir

sozinho a obra

em constante cres-

cimento, prosseguindo ao mesmo tempo os seus estudos de teologia.
Por causa disso entra num período de secura espiritual. Após um retiro, convida os companheiros mais experientes a associarem-se à direcção da comunidade. Nos finais de 1705, o seminário conta já com

cinquenta membros e mudam para uma casa maior. Posteriormente
terão de procurar uma casa ainda maior, pois por ocasião de sua morte,
em 1709, os seminaristas eram já cerca de setenta.
3. ORIGINALIDADE DO SEMINÁRIO DO ESPÍRITO SANTO,
A MELHOR RESPOSTA AO CONCÍLIO DE TRENTO
8

A

fundação de Poullart des Places não é mais uma obra entre
muitas outras comunidades de "estudantes pobres".
sua originalidade resulta de uma concepção de conjunto que, por suas exigências
quanto à pobreza dos estudantes, à gratuidade e à duração de seus
estudos, fazem dela, em França, a melhor realização das orientações
do Concílio de Trento quanto à formação de clérigos.

A

*

Nesta parte seguimos MicKeí,
des Places.
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Mística da pobreza

Os regulamentos eram

claros: "Só admitiremos nesta casa indiví-

duos que sabemos ser pobres. Nunca será possível, seja a que pretexto for,
admitir pessoas que possam pagar a sua pensão noutro lugar. Poderemos,

no entanto, receber alguns estudantes que, não sendo pobres, não tenham

mesmo

A

assim os meios de fazer face a todas as despesas noutro lugar.
bom pedir dhes uma módica contribuição para as despesas da

estes será

casa,

para que não

se

tornem motivo para diminuirmos as entradas dos

O

mais pobres, que devem ter a preferência" (Regulamentos).
"estudante pobre" tinha a garantia de ser acolhido, alimentado de graça, por

em que iniciasse o seu ministério. Liberto de
toda a preocupação material, seguia os regulamentos da casa, cuja
única finalidade era conseguir dar-lhe uma formação espiritual e invezes vestido, até ao dia

telectual sólidas.

Cláudio sabe persuadir os seus estudantes de que o desprendié o começo da perfeição de quem quer seguir Jesus Cristo. E a
sua vida pessoal está conforme com suas exortações. Assim, após a
tonsura, recusa um benefício, que o seu pai lhe obtém, de 4000 libras;
em 1706 recusa igualmente três benefícios em seu favor e não aceita
qualquer outro título clerical senão as sessenta libras de rendimento
exigidas pelas regras canónicas. Cláudio considera-se igual a seus estudantes, sem regime de excepção, comendo da mesma comida, observando os mesmos regulamentos, lavando a loiça e limpando o calçado.
Não pretende ser o superior deles a não ser para melhor os servir. sua
ambição é formar os seus estudantes numa mística de pobreza que ao
sair da casa "estejam preparados a tudo: a servir nos hospitais, a evangelizar
os pobres e mesmo os pagãos; não somente aceitar, mas mesmo abraçar de
todo o coração e a preferir os postos mais humildes e mais trabalhosos, para
os quais dificilmente se encontram pessoas disponíveis".

mento

"Cláudio sabe
persuadir os
seus estudantes

de que o

desprendimento
é o

começo da

perfeição de

quem quer

seguir

Jesus Cristo."

A

"Para fazer face
Para fazer face às dificuldades financeiras ocasionadas pelo núàs dificuldades
recorre à família. Grafinanceiras
ças a amigos generosos e fiéis, vai conseguindo equilibrar o orçamento.
ecónomo dos Jesuítas ajuda-o, autorizando-o a dispor das so- ocasionadas pelo
bras de 600 refeições diárias do seu colégio. Por isso, os Jansenistas, número crescente
de estudantes,
inimigos dos Jesuítas gozam à grande os "placistas" chamando-os de
Cláudio nunca
"mamões dos Jesuítas": descarregam assim o seu ressentimento pelo
recorre à família."
sucesso de Poullart des Places.

mero crescente de estudantes, Cláudio nunca

O

Ciência e virtude

Convencido de que

u

as almas dos pobres não eram menos queridas
a Jesus Cristo que as dos grandes senhores e que havia tantos ou mais frutos
a esperar delas", Cláudio procura preparar-lhes padres simultaneamente virtuosos e sábios e

não concebia que a pobreza

tivesse

de ser acommissão espiritaria

O Seminário do Espírito Santo
"Todos

estes

requisitos

estavam

bem

explícitos nas

recomendações
da

Aa

e esta

Associação

"um

foi

dos grandes

instrumentos

da reforma

e

santificação
clero

da

do

no antigo

panhada por uma formação deficiente. Assim, entre os "estudantes
pobres" que se apresentavam, ele escolhia os que julgava mais capazes
de adquirir ciência e virtude. "Tinha o costume de dizer que, duvidava
pelo zelo cego dum padre piedoso mas ignorante; para a fé e a submissão à Igreja, receava dum padre sábio mas desprovido de virtude". Os
seus estudantes seguiam os mesmos cursos que os escolásticos da Companhia de Jesus no colégio Luís-o-Grande; os estudos duravam de seis
anos, o mínimo, até nove anos, no máximo e eram formados "segundo
os princípios da sã doutrina católica e romana", longe dos perigos do
Jansenismo. Todos estes requisitos estavam bem explícitos nas recomendações da Aa e esta Associação foi "um dos grandes instrumentos
da reforma e da santificação do clero no antigo regime".

regime."

Na

dependência dos Jesuítas

O seminário do Espírito Santo é um dos mais belos rebentos da
Aa; mas,

muito mais estreita a sua dependência dos Jesuítas.
não teria surgido, e sem o seu apoio não se
teria mantido. Os Jesuítas eram os confessores dos alunos do Seminário, orientavam os seus retiros, ministravam as aulas, e em parte alimentavam-nos. A Companhia apoia o fundador, e esta longa e sólida
formação teológica e espiritual, que se assegura a estes pobres clérigos, é uma adaptação ao clero secular da espiritualidade de Santo
Inácio. Um outro motivo de satisfação para os professores de teologia
do colégio jesuíta, é que o número de seus escolásticos teólogos é
rapidamente superado pelo número dos Espiritanos.

Sem

é ainda

a sua autorização

O

cardeal Noailles, arcebispo de Paris, tenta desviar os estudantes pobres do Seminário do Espírito Santo de seguirem os estudos
no colégio dos Jesuítas, mas Poullart des Places por seu ideal de dedicação desinteressada, expõe com tanta convicção os riscos da frequência das aulas na Universidade que o cardeal "aprecia as razões e
não o obrigará a isso". Em 1767, depois da expulsão dos Jesuítas, o
Parlamento de Paris quis obrigar os sucessores de Poullart des Places
a enviar os seus alunos aos cursos da Sorbonne; o cardeal de Beaumont, segundo sucessor de Noailles, retomará por sua conta a argumentação do fundador e os alunos dos Espiritanos serão os únicos a
seguir os cursos ministrados pelos seus directores.

Uma casa de caridade e berço de uma Congregação
Desde Março de 1703, a correspondência secreta da

Aa 9 designa

dum seminário. Mas nos

actos oficiais

Poullart des Places

9

como

director

Entre as diferentes assembleias circulavam os "bilhetes de bem" que, os Jesuítas

para estimular a piedade e a dedicação entre os membros, comunicavam
notícias entre elas. Pelo teor
1

missão espiritaria

702

e 1

703

se

da informação da

Aa

de Paris, referente aos anos

depreende que se trata de Cláudio Poullart des Places.

António

Farias

"o estudo dos

e nos regulamentos gerais e particulares, jamais ele fala de seminaristas

ou de comunidade, mas sempre de casa de estudantes, de pessoas

parti-

mais antigos

Legalmente a sua obra era uma obra de caridade, e isso para fugir
ao decreto de 1666, que proibia rigorosamente o estabelecimento de
qualquer nova comunidade canónica sem a obtenção prévia das cartas
régias. Por esse modo Cláudio fugia ao teor desse decreto. No entanto, o
estudo dos mais antigos documentos que nos cbegaram, confirma que
Poullart des Places não é apenas o fundador dum seminário, mas de uma
nova sociedade religiosa, pai e a animador de uma família sacerdotal.
Em 1731, as cartas régias serão concedidas à Comunidade e
Seminário do Espírito Santo, instituto de direito diocesano formado
por seus directores. As Regras e Constituições, que apresentam ao Parlamento e que se inspirarão, nos pontos essenciais, nas Constituições
dos Jesuítas, serão seguidas desta declaração oficial: "Unidos no Senhor, pedimos aos nossos irmãos e sucessores de guardar com cuidado estes piedosos usos que, pela maioria, recebemos de Cláudio Francisco Poullart des Places, padre, o nosso fundador".

documentos que

culares.

Sob a protecção do Espírito Santo

e

nos chegaram,
confirma que
Poullart des

Places não
é

apenas o

fundador

mas de uma
nova sociedade
religiosa, pai

e a

de

animador

uma

da Imaculada Conceição

"Todos os estudantes adorarão particularmente o Espírito Santo ao qual

Terão também

uma

singular devoção

à San-

a protecção da qual os oferecemos ao Espírito Santo. EscoPentecostes
do
e da Imaculada Conceição por suas festas princi-

tíssima Virgem, sob

lherão as festas
pais.

Celebrarão a primeira para obter do Espírito Santo o fogo do amor divino,

e a segunda para obter da Santíssima Virgem

uma pureza angélica:

duas

virtu-

devem fazer o fundamento de sua piedade" (Regulamentos)
Donde vem a inspiração para esta dupla consagração? No séc.
XVII tinha-se difundido por toda a Bretanha a escola de espiritualidade do P. Lallement, centrada na devoção ao Espírito Santo e a
Nossa Senhora. Havia mesmo uma associação de sacerdotes que, em
1683, contava com mais de mil associados. Também as congregações
marianas nos colégios jesuítas juntavam a mesma dupla devoção.
P. Joseph Michel reconhece nas meditações das Assembleias
dos Amigos, a inspiração para esta dupla consagração ao Espírito Santo e à Virgem Imaculada. Dizia o manual da Associação: "No dia de
Pentecostes e durante toda a semana, abrirei o meu coração ao Espírito Santo, a fim de que o encha, o possua intimamente, e seja o espírito
do meu espírito e o coração do meu coração. Apresentá-lo-ei a fim de
que o consuma, como uma vítima, nas chamas do seu amor (...). Na
prática devo acostumar-me a considerar o Espírito Santo habitando
intimamente em mim".
meditação para a festa da Imaculada Conceição desenvolve considerações sobre a pureza de Maria.
Duas vezes ao ano, no Pentecostes e na festa da Imaculada, os
Espiritanos, no decorrer de uma cerimónia solene de Renovação, retomavam a inspiração e provavelmente o texto do fundador: "Santa Ma-

des que

O

A

missão

família

sacerdotal."

de Maria

estão especialmente consagrados.

dum

seminário,

espiritaria

O Seminário do Espírito Santo
(...) ajudai-me, vosso pequeno servo, a dedicar-me, a consagrar-me
devotar-me ao Espírito Santo, vosso celeste Esposo (...). Minha boa
Mãe, escutai-me. Espírito Santo poderoso, escutai a minha boa Mãe e,
por sua intercessão, dignai-vos esclarecer o meu espírito com a vossa
luz e abrasar o meu coração do fogo de vosso amor".
dupla devoção dos Espiritanos informará a sua espiritualidade. As suas orações serão as de uma comunidade dedicada ao Espírito Santo e à Virgem concebida sem pecado. Nicolau Warnet, que
será o sétimo sucessor de Poullart des Places, dirá na cerimónia de
"Despojados
Renovação do Pentecostes de 1839: "Despojados de tudo, somos
de tudo, somos
bastante ricos: o amor do Espírito Santo, eis o nosso tesouro. Por isso,
bastante ricos: o
é necessário depositar-nos aos pés de Maria, como os primeiros crisamor do Espírito tãos depositavam os seus bens aos pés dos Apóstolos; de outro modo
Santo, eis o nosso mentiremos ao Espírito Santo".

ria

e a

A

O zelo apostólico tem a sua fonte no Espírito Santo: "Compro-

tesouro. Por
isso, é

necessário

depositar-nos

como

os

primeiros cristãos

depositavam os
seus bens aos pés

dos Apóstolos;

de outro

modo

mentiremos ao
Espírito Santo".

a buscar a honra

do Espírito Santo^primeiro dentro de
de docilidade perfeita (...). E necessário deixarse governar pelo Espírito Santo, seguir unicamente as suas impressões. Então estaremos dispostos a preencher um outro dever: filhos
de Maria e do Espírito Santo, aplicar-nos-emos por nossas palavras e
por nossos exemplos, a fazê-los amar e servir. (...) Assim caminharemos nas pegadas de nossos pais, seguros de que é o caminho mais
10
certo de fazer o que é agradável ao Espírito Santo".
Desde criança que Cláudio Poullart des Places se considerava
filho particular da Santíssima Virgem.
sua agregação na Aa deu
um novo e poderoso impulso à sua devoção para com ela. Certamente que leu o que dizia o manual da Associação: "Reconhecemo-la
como Nossa Senhora, nossa patrona e advogada junto de seu Filho e
pedimos-lhe para nos receber no número de seus servos durante o
curso de nossa vida e na hora da morte". Sem dúvida que Poullart
des Places honra os privilégios de Nossa Senhora, de que o primeiro
"é a singular predestinação pela qual o Pai Eterno a escolheu para ser
sua querida Filha, para ser a digna Mãe de seu Filho e Esposa do Espírito Santo, e de que o segundo é a sua Imaculada Conceição" (cit.
por Michel, Joseph, pag. 1 18).
nós, por

aos pés de

Maria,

metemo-nos

um

espírito

A

4.

O "ESPIRITO" QUE ANIMAVA O SEMINÁRIO DO
ESPÍRITO

SANTO

O P. Joseph Lécuyer

L1

ao analisar os Regulamentos de Cláudio
evidência o espírito que reinava no Seminá-

Poullart des Places, põe

em

10

8 de Dezembro de 1837

Extractos das alocuções de

Arquivos Cssp, N.D.
1
'

II,

e

de 26 de

Maio de 1839,

pp. 237-238.

Nesta parte seguimos o artigo de Joseph Lécuyer, En Relisant Poullart des Places,

na colectânea, Claude-François Poullart des Places (1679-1709), Congrégation
du Saint Esprit, Paris.
«z

missão espiritaria

António

rio,

Farias

que permanece sempre válido. Resume em quatro pontos este mesonde estão presentes as intenções do concílio de Trento:

mo espírito,

• Uma comunidade de oração
A comunidade vivia a consagração ao Espírito Santo,

estudantes eram consagrados, e a

quem pediam o

fogo do

a

quem

amor

os

divino.

A graça que Poullart des Places pedia a Deus é a caridade, cuja fonte está
em Deus

e

que o Espírito derrama nos corações.

tudantes recitavam várias orações,

como

Ao

Veni Saneie

longo do dia os esSpiritus para expri-

mir o desejo profundo: "Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos
obra de Poullart
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor!".
des Places, que será a futura Congregação do Espírito Santo, tem como
primeiro fundamento, a certeza da presença do Espírito na Igreja, a quem
se devem as luzes para trabalhar de modo útil na Igreja.
comunidade amava ternamente a Maria, invocada em sua
Conceição Imaculada, sob cuja protecção todos eram consagrados ao
Espírito Santo.
Imaculada, Poullart des Places pedia a graça de
obter uma pureza angelical, que para além da castidade, incluía a
recusa de toda a mancha de pecado, a rectidão de alma e a transparência interior para poder dar-se totalmente a Deus. Os Regulamentos pedem para rezar "três vezes ao dia o Angelus, com a oração 'per
saneiam', para se manterem na maior pureza de coração e de corpo.
Assim, na linguagem jurídica dos regulamentos se "entrevê facilmente uma profunda atmosfera de piedade mariana, a viva consciência
duma presença constante da Virgem ao longo da vida da comunidade" (Joseph Lécuyer, art. citado, pag. 261).
Pelos Regulamentos, constata-se que a vida cristã do seminário do Espírito Santo estava centrada na Eucaristia e numa vida litúrgica cuidada.
Eucaristia era a grande paixão de Cláudio e todos os
estudantes deviam participar nela, mesmo que, segundo os costumes
da época fosse limitada a recepção da comunhão.
devoção à Eucaristia prolongava-se pelas frequentes visitas ao Santíssimo. Em relação à vida litúrgica os Regulamentos previam aulas e ensaios regulares para aprender as cerimónias e os cânticos. Mesmo o alfaiate e
cozinheiro são considerados membros da comunidade e devem participar da vida litúrgica como os estudantes.

A

vossos

A

A

"A comunidade
amava ternamente a Maria,
invocada

em

sua Conceição

Imaculada, sob
cuja protecção

todos eram

consagrados ao
Espírito Santo."

A

A

• Uma comunidade de pobres
São os pobres que devem ser recebidos de preferência. Segundo os Regulamentos, superiores e estudantes "devem considerar um

como pobres a quem a Providência oferece o alimendará no refeitório". Todos também, sem distinção, devem
participar das tarefas materiais da casa. Mas, como os estudantes não
são religiosos, dispõem de pequenas quantias de dinheiro para comprar suplementos de vinho, pagar a passagem da roupa, mas a casa
fornece a todos a alimentação, a roupa e o calçado necessário. Na
casa só os doentes têm um tratamento diferente. Poullart des Places
prazer ser tidos
to

que

se

"Poullart des

Places quer viver

pobre e pede aos
estudantes que

façam o mesmo
para imitar
Cristo"

missão espiritaria

O Seminário do Espírito Santo
quer viver pobre e pede aos estudantes que façam o mesmo para
mesmo se humilhou voluntariamente à pobreza
despojamento
da
Cruz.
e ao

imitar Cristo que ele

Uma comunidade de futuros padres

•

Os Regulamentos escritos à mão por Poullart des Places não
falam disso, mas todos os documentos ajuntam que Poullart des Piaces "quis por este estabelecimento formar por uma vida dura e labo-

num

perfeito desprendimento párocos, missionários e eclesiservirem
nas paróquias pobres e nos postos abandonados
ásticos para
para os quais os Bispos quase não encontram ninguém".
vida pobre, humilde e laboriosa da comunidade, não era apenas causada pela pobreza real de estudantes e superiores, mas devia-se
à vontade de preparar padres que estivessem dispostos a guardar em
riosa e

A

toda a sua vida essa atitude de desprendimento da riqueza, de dedicação às tarefas mais obscuras e humildes do ministério sacerdotal. E o
que em 1762, dirá Mons. Beaumont, Bispo de Paris: "Este Seminário
tem por fim educar jovens eclesiásticos desprendidos e desligados dos
bens deste mundo e dispô-los para ir aonde os seus bispos os enviarem,
e a escolher de preferência os lugares mais difíceis, as tarefas mais
Espíabandonadas e, por esta razão, as mais difíceis de preencher...
rito do Instituto... é de temer e fugir dos lugares lucrativos e honrados
do santuário, de dedicar-se aos empregos mais obscuros e mais trabalhosos, como evangelizar os pobres no campo, os doentes nos hospitais,
12
os soldados nos exércitos, os idólatras no Novo Mundo".
Privados dos bens deste mundo, os futuros padres eram intelectualmente bem preparados. Ainda dentro deste espírito de pobreza os estudantes do Seminário não buscavam graus nem diplomas universitários; no
entanto, após o curso de teologia, podiam graduar-se em Moral e Direito
Canónico, porque a soma exigida era menor e por vezes era gratuito; além
disso, o curso de dois anos era insuficiente para conseguir benefícios.

O

"Ainda dentro
deste espírito

de pobreza os
estudantes do

Seminário não
buscavam graus

nem

diplomas
• Uma comunidade de caridade fraterna
Os Regulamentos de Poullart des Places estabelecem normas

universitários"

muito concretas para que em casa reine uma atmosfera de caridade
entre todos, de mútuo respeito, de atenção aos outros e de simplicidade. Por vezes os Regulamentos entram em muitos detalhes, o que
se deve ao facto de que os alunos, vindos do meio rural, chegavam ao
Seminário sem as normas mais comuns de delicadeza e polidez.
Os doentes tinham uma atenção especial e a justificação apresentada é que se devem servir "como se fosse ao próprio Cristo" (Mt 25, 40ss).
Na realidade, este princípio, decorre do próprio Evangelho e inspira todos
os regulamentos de Poullart des Places e a essa luz que é necessário lê-los.
E também com este espírito que ele mesmo os praticou.
12

Michel,

de
missão espiritaria

].,

Claude François Poullart des Places, colectânea, pag. 195-196, citação

um manuscrito

da Biblioteca Nacional de Paris.

