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JI/ ID) 20
POUllART OtS PlACtS
EQUIPA

GENERALICIA

Janeiro de 1979

CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO - CLIVO DI CINNA, 195 - 00138 ROMA
Em 26 de Fevereiro prÕximo vamos celebrar o terceiro centenâ�io do nas

cimento do nosso fundador, Clâudio Poullart des Places. Juntar-nos-emos em volta

dele, pois um fundador continua "vivo".

t

mais que uma vaga lembrança,um longín
quo antepassado. A sua vida e o seu espírito continuam a ser a inspi�ação e o ar
dor do seu Instituto.
A VIDA DE UMA VIDA
Sem duvida que ele morreu aos trinta anos, com apenas dois de sacerdó
cio. Os seus dois colaboradores mais directos também morreram jovens: um com 25
anos e outro com trinta. Clâudio era apenas um seminarista de 24 anos, quando fun
dou o seu seminário para alunos pobres. Não teri tempo para-codificar o seu pen
samento; ·�não chegará .sequer a terminar os Regulamentos da sua comunidade. Nenhum
dos seus escritos, a não ser os Regulamentos do Seminário, se destinava a ser pu
blicado.
O que ê de admirar ê que, apesar de tudo isto e apesar de ter sobrevivi
do apenas seis anos ao nascimento da sua .. Obra, ê que Clâudio tenha sabido impri
mir-lhe um impulso e um espírito tais, que atravessará o difícil seculo XVIII sem
nada perder do seu primitivo fervor. Os 1.600 padres que os Espiritanos enviaram,
antes da Revolução Francesa, para os "postos desertos e abandonados" testemunham
bem quanto este primeiro amor·era vigoroso e profundo. A Congregação do Espírito
Santo será, de todas as instituições semelhantes, uma das pou.ca.s a sobreviver a
pôs a grande tormenta revolucionãria·.
Se a Congregação cons.ervou um tal vigor nesses tempos difíceis, deve-o
certamente, antes de tudo, ao testemunho de vida que o seu Fundador lhe deixou.
Mais do que os seus escritos, Clâudio legou ao seus a força de uma vida , o dom
de uma juventude. Foi este o seu mais belo "livro" e este livro tornou-se inspi
ração e apelo para todos os seus filhos. Não nos deixou um Instituto jã totalmen
te feito, mas deixou-nos uma experiêncià de amor para com os mais abandonados.
Não nos deixou uma Regra jâ acabada, mas deixou-nos um espírito que continua a in
terpelar-nos.
Os santos atraem-nos porque Deus se apoderou deles. E ninguêm será capaz
.de impedir o impulso evangélico da sua vida. A cada qual compete compreendê•lo e
exprimi-lo na sua prl5pria língua, ne seu próprio tempo: "Partos, Medos ,Elamitas,
habitantes da Mesopotâmia ••• ", de S.Pedro-e-Miquelon e da Acâdia, das Antilhas,e
da Guiana, do Paraguai edo Paquistão ••• (Cf. Act. 1, 9). Todo o testemunho evan
gélico tem valor de Pentecostes.

Esta presença do Espírito nos nossos Fundadores faz deles uma interpela·
ção para os jovens.ae 'p.oj.e... _A sua ·própria. vida ê tudo o que Cláudio nos oferece,
e nada mais. A sua vida
tudo. .

e.
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Cláudio não veio ao mundo como um. "santo jâ feito"; a sua biografia dã dis
so testemunho. Ele ouviu certamente o apelo do Senhor desde a sua mais tenra juven
tude; mas a glória mundana tinha também para ele os seus atractivos. Por muito tem
po fez ouvidos de mercador. Somente aos 22 ano� se dará por ·vencido e se entregará
a Deus sem reserva. No termo de uma longa caminhada acabou por ver claro, diante
de Deus, mas lentamente.
Tudo o tinha levado para uma vida fâcil. Extraordinariamente inteligente,
encantador pelo seu físico e pelo seu comportamento, elegante e rico, amado de to
dos, tinha o mundo a seus pês. Admiravam o seu saber e maneiras distintas, a sua
eloquência •. Em toda a parte reclamavam a sua presença: nos banquetes, nos serões,
na dança, na caça, no concerto, no teatro ••• Cláudio não podia ficar indiferente a
tanta adulação, nem desprezar os prazeres que o mundo lhe oferecia de todos os la
dos.
É verdade, houve tudo isto. Mas circunstâncias: totalmente diferentes ajuda
ram-nos a amadurecer a sua decisão final: alguns sábios directores espirituais, vã
rios retiros, leituras com que "a;Limentava a sua alma", uma família equilibrada
pela qual ara· amàdo; a influência e amizade sÕlida de um Grignon de Monfort, de
um P.Bellier, de vários jesuitas ••• Todas estas influências conjugadas foram de
terminantes para a evolução da sua vocação.
Neste ponto, Cláudio ê muito mais "contemporâneo" do que poderia pensar-se.
Nele podem ver-se retratados muitos jovens de hoje: como eles, Cláudio conheceu
a aventura espiritual de um jovem solicitado ao mesmo tempo por tentações fáceis
e por um ideal elevado, com momentos de grande fervor e crises de desânimo�
No
e
definitiva.
Mal
coração de tudo isto, ele conseguiu fazer a sua escolha, clarà
teve tempo de à fazer: Deus esperava-o na curva do camíniio. Mas desta escolha brotarã toda a nossa história e a nossa vocação espiritana.
Eu na.da mlÚ-6 due.ja.va. do que. amaJL (VeLU) e., pa,tr.a. · meJtec.Vt ó :.se.a amem.,
;teJr.i...a.. 1r.e.nu..nc1.a.do mumo a.o.6 a.pe.go-0 ma.u. l.lci.:tM da v,é;da. QaeJr.i...a.. vVt-me um d1.a
dupMv-ido de. .tudo, n.ã.o vivendo t.e.n.éio de. umolcu, de.poit. de. .tudo t:.eJt dado.
PaJc.a. mim, de. :tcdot. o.6 be.n..6 te.mpotr..al&, na.da.. ma-u pll..e.te.n.c:Ua.. 1r..ue1r.va..1r. que.
a. ·,Miide·, de. que. due.ja.va. óa.ze.ll.. -0a.wf1c1.o to.t.o.1.. a.. Veu.6 no :óta..balho dM
mi.6.&Õu , c.on1>.i.de1ta.n.do-me. muito fieliz t.e., de.poit. de .tell.. à.6Jt.46a.do o mundo
em amoll.. de Ve.u-6, Uvu-0e pod1.do dalt o· meu. .6a.ngue. a.tê. ã. Ültima. go.ta..•••
(Citado por H�KOREN, PP• 132-134)
MÃOS VAZIAS : UMA INTUIÇÃO PROFt:TICA.
Tudo o qu.e. c.orneç.a. tem uma.. óoJtç.a. qu.e. nu.nc.a.. ma.Ls -0e. e.nc.ontlut,
uma.. óo1r.ç.a., uma. nov-lda.de, uma. ÓILebcwu.t como a.. a.wtoll..a.. (Peguy)
Formar pobres para evangelizar os pobres: eis a grande intuição que se apode
rou do coração de POULLART DES PLACES. Não se tratava apenas de prover ã formaçao intelectual e moral dos seus semina=istas; a sua grande originalidade foi a de
t�r optado<:pela-;radiêalidadê do ·Evangelho ·ao.� senn°'-ço!'dos mais abandonados na Igre
ja do seu tempo. A miséria de muitos pobres estudantes era considerada como "uma das
maiores chagas da Igreja de França".
Simples tonsurado, Cláudio fundará um seminário para que_ ."os pobres sejam
evangelizados". SÕ se admitirão alunos pobres. Viverão de esmolas somente. O pri
meiro retiro que POULLART DES PLACES pregará aos seus alunos terâ por tema:" O Se
nhor enviou-me a evangelizar os pobres". Esta inciativa não pretendia apresentar-se
como solução para o problema dos seminários. Todavia, cont.i::nha em si a inspiração
e a força de uma interpelação profética •. A partir deste gesto e de outros s.emelhan
tes , o clero de França recuperará em parte. a sua credibilidade.
O profeta anuncia os caminhos de Deus por gestos, por intuições, muito mais
do que por teorias. A sua vida torna-se uma parâõola: "O reino de Deus ê semelhante
a um homem rico, chamado Cláudio POULLART, que, despojando-se de todas as suas ri
quezas•••I' • A mensagem dos profetas vai direita ã vida; nasce dos acontecimentos,
dos clamores do povo, e a voz de Deus confunde-se com estes clamores (cf. Ex. 3, 7).
Como ê impressionante o impulso profético dos primeiros espiritanos! Apenas
nos ficaram "fioretti", mas o suficiente para nos impressionar.e-nos fazer sonhar:
viver o Evangelho, com simplicidade, com plena confiança em Deus, em total dedica
ção aos.mais pobres; esta frescura das origens, se tivermos a coragem e sobretudo
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a simplicidade de a sentir, interpela-nos ate ao mais Íntimo de nos mesmos, de
nÕs que, no seu seguimento, com Libennann, pretendemos ser"para os mais pobres".

Uma tal intuição, POULLART DES PLACES não a captou logo ã primeira. Ela
acompanha de perto tódo o seu itinerârio espiritual.À medida que Clâudio se torna
va mais exigente para si mesmo, na sua fê sempre a crescer, teve cada vez mais evidente esta convicção : o Evangelho ê para os mais pobres.
Os pequenos Saboianos que limpavam as chaminês de Paris para sustentar as
suas famílias foram o nrimeiro sinal da parte de Deus. Clérigo tonsurado, apresen
tou-se-lhe como evidente que vãrios dos seus amigos eram mais necessitados que os
limpa-chaminés. Resolveu,pois, ajudar secretamente alguns deles, cerceando na modes
ta pensão que recebia de seu pai. Fundar uma residência para os seus amigos pobres,
tal ainda não lhe viera ao pensamento: "A princípio, tratava-se apenas de quatro
on cinco pobres estudantes que procuravam alimentar", dir-se-ã um pouco mais tarde.
Com este pequeno grupo aprendeu a ser pobre e, em comunidade, a viver po
bre. Compreendeu que ,sem viver com eles, não podia viver para eles. Fez-se um de
les, "lavando a louça, fazendo as comissões, limpando, quando era a sua vez, o cal
çado dos estudantes". O regulamento era o mesmo para todos. A Última etapa, na ca
minhada para os mais abandonados, foi o domingo de Pentecostes de 1703, com a fun
A sua dedicação pelos po
dação de uma comunidade com doze dos seus estudantes.
bres estudantes, destinados aos postos mais dificeis, tinha-a, a principio, encara
do como provisÕria. A partir de agora era a sua vocação definitiva.
"COMO SÃO BELOS, NA MONTANHA, OS

PASSOS DO MISSIONÃRI0 ••.11 (Is.,52, 7)

Na pobreza comunitária, o pequeno grupo aprendia a não depender senão de
Deus. A confiança na sua Providência tornar-se-ia a base da com.unidade nascente.
Para subsistir e desenvolver-se : apenas esmolas. O Seminário não tem outros re
cursos. Um dia haverá mesmo " vinte e quatro rapazes a alimentar e nem uma onça de
pão para lhes dar". Têm no padeiro e no carniceiro dívidas tais que estes lhe re
cusam novos fornecimentos enquanto as dívidas anteriores não lhes forem pagas.
Dias depois "chegarão víveres em abundância, sem saberem donde, de tal modo que nun
ca a comunidade tivera ·melhor refeição".
A partir destas experiências nascerá uma total disponibilidade nas mãos
de Deus, aquela mesma disponibilidade de que Libermann gostava tanto de falar, e
tambem a preferência pelos postos difíceis
para os quais se não encontravam
obreiros. Tal ideal de pobreza espiritual orientará muito naturalmente o pequeno
grupo par� as terras longínquas, para as situações de fronteira e prioridades mis
sionárias da Igreja. Já nas suas "Reflexões sobre o passado", Cláudio assinala
ra que as missões foram a sua primeira aspiração. Serã necessário, porem, esperar
pelo P.BOUIC e pelas primeiras Regras para as missões no estrangeiro serem mencio
nadas explicitamente. Encontrar-se-ão Espiritanos por toda a parte onde houver ur
gências ou dificuldades : no Seminário de Quebec, entre os Índios da Acádia, nas
ilhas de S.Pedro P. Miquelon, na Guiana••• O P.BESNARD, Monfortinho e antigo aluno
do Seminário do Espírito Santo, escrevia deles:
Vê-1.,e que 01., Ef.Jp.úu'..:ta.nM, rnu mão1., do1., J.>e.u..6 1.>apeJuo1tu hnedia.,tM e a.o p!u
mwo 1.,,i,nal da. 1.,ua. von:ta.de, óa.ze.m e.amo qae um c.011,po de tJz.opM a.uxJ.lio.Jc..u, p1tonto1., a.
duloc.aJt-1.,e a. .toda. a. paJt:te e a1 bta.balhaJt na. .óalva.ç.ão da.J.. abta1i; decü.c.a.ndo-M.. de
p1te.6VLê.núa. ã obM dM mL6.6 -ou, queJt ubta.ngeJ.1uu. queJt na.úona.,ú,; 06e1tec.endo-1.,e
pa!Ut ,Út ha.b-Ua.lt n.01., lugaJtu maili pob1tu, n.01., -0Wo1., ma.,ú, a.ba.ndona.do-0 e pa!Ut 0-0 q�
cli.6',i.c.,U'.me.n:te .6e en.c.oMa puhoal. Se 6'01t nec.e1.,1.,álúo <5elt ma.nda.do pMa. o ma.,ú, bite
Juolt de uma. 1tegJ..ão ou M!..pul.ta.dM no c.a.n:to de um ho!ipilal., daJI. a.uia.J.. num c.oR.e.g,i,o,
erv.,in.M num -0eminâ!u.o ou clúu_g,Üt uma. pob11,e. c.tJmunl..da.de., duR.oc.aJt-.ôe.
a.o.ó ex;btemo.õ
do Re.lno ou con..ü.nu.a1r.. uma a.u6.teJr..a. Jt.u-i..dê.nc..ia. , .õe. fiotr.. ne.cu.6álúo mumo a.tJta.vu-0aJL
01., maJtu e .iA. a;té. a.a fi,lm do mundo pMa. c.onqu..l.6.taJt uma. a.e.ma. pa!l.a. Jull..6 ClrÁ.,5.to, a. .õu.a.
cü.v,u.,a. ê. : "E.U-n.0-0 a.qul.. , p!ton:toti a. 6a.ze1t ct6 vo.ô.ôa.J.. von.:ta.du ! Ec.ce. ego, mille me".

a:te.

Dir-se-ia uma pâgina arrancada aos Actos dos Apóstolos.Uma corrente de
ar fresco atravessa esta disponibilidade, esta mobilidade dos nossos primeiros con
frades num tempo em que ainda se não falava de internacionalidade. A disponibilidade
é a virtude do pobre e do peregrino. Quase obriga a não ter Igreja particular. Pau
lo tambem não ficava sempre no mesmo lugar: .ia de terra em terra ,de missão em mis-
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são, algumas semanas, alguns meses, um ano e meio; despertava para a fe, suscitava
comunidades e confiava-lhes o cuidado de fazer crescer a Igreja de Corinto, de An
tioquia ou de outras terras. Depois partia, voltando quando houvesse necessidade
dele. E, apesar deste .ritmo vertiginoso, ele conhecia cada um ''pelo seu nome", em
cada lugar colocava responsáveis, criava amizades prontas a arriscar a prÕpria vida
para o salvar (cf. Rom.,16). As suas cartas de modo algum são
as de um "visita
dor". Ninguém, como ele, conseguiu este equilíbrio entre incarnação e mobilidade
missionárias.
Hoje deseja-se uma mobilidade semelhante. Tem-se necessidade de reencontrar
o sentido das Igrejas de Paulo, que não podem ser em detrimento das Igrejas de Pe
dro, antes pelo contrário. As nossas origens espiritanas convidam-nos a retomar o
bastão e o sentido da nossa caminhada.
NAS FONTES DE UMA ESPIRITUALIDADE.
Toda1.i 01.i al.u.nOJ.i adoJUVr.ã.a paJL.üc..ui.a.Jtme.n-te.. o ESp:úzUo San.to a que. u:tão upe.
cJ.alme.nte. c..an1.iag1Utda1.i. Te.Jtão também uma 1.iingui.a1t de.voç.ã.o ã San,Ú,61.i.úna Vbt
ge.m, 1.iob c.uja pJto.tec..ç.ã.o óM.am oóeJte.úda-0 ao EJ.ip:úzUo Santo" (Primeiras li
nhas dos Regulamentos da Comunidade Espiritana).

e

Se os filhos de POULLART DES PLACES têm o nome de Espiritanos, não
por te
dedicado ao Espírito Santo o lar da''rue des Cordiers":a consagração do Pentecos
não fora a de uma casa, mas sim a de doze jovens, premícias de uma grande famí
apostólica. Esta dupla devoção ao Espírito Santo e ã Santíssima Virgem devia mar
toda a sua espjritualidade. Encontrarão nela, alem da simples piedade, a inspira
de toda a sua vida apostÕlica.
O Esoiritano está sob o movimento do Espírito, do Espírito que sopra, do Es
pÍrito,inspiração de Deus. Consagrar-se ao Espírito Santo ê receber d'Ele este há
lito que nos faz vibrar ã vontade de Deus. Esta nisso o fundamento da nossa disponi
bilidade apostólica. Quem será capaz de deter este Vento? "Não se sabe nem donde
vem nem para onde vai". Ser Espiritano ê abrir-se ao Espírito, sem jamais saber pa
ra onde ê que Ele nos levará. A nossa Congregação continuara viva na medida em que
nos ligar pelo Espírito. Pode ser que nos envie para a Macedónia, quando os nossos
projectos eram irmos para a Ãsia Menor. Conduz-nos a casa de Cornêlio, quando os nos
sos argumentos nos proibiam entrar nela para não conspurcar as coisas santas. Pela
força do Espírito, fomos primeiro para os postos mais humildes das dioceses de Fran
ça; depois para os Índios da Acâdia, para os escravos da Guiana, da Senegârnbia e pa
ra outras partes.�.
A nossa identidade espiritana não pode definir-se senão em relação com o
Espírito. Se, nos nossos dias, a Igreja toma consciência de que este mesmo Espí
rito a lança numa
renovação profunda, não serâ isto para nÕs próprios uma inter
rJgação? Mais do qne nunca, neste período de renovamento, o Espírito Santo deve ser
o despertador e unificador da nossa espiritualidade espiritana.

rem
tes
lia
car
ção

Q.u.alqae.Jt. 6pn1.li.a. .tem a 1.iua oJUginilidade. pJr.Õp!U.a.. O .únpo!L.ta.nte., pall.a nÕJ.i,
e. a �ntu.,i.ç.ao pJto6anda que. do Evangelho UveJtam 0-0 no�-001.i FundadóJr.e.J.i; o modo
e.amo o vivVtam ; que. e.1.ipe..c.ie. de. aven.twta. upfü.tu.a.l e. m,i.Mioná.Júa.. elu pM.t.Uhaltam c..om 01.i .6e.M -Í.Jl.mã.01.i. PoJr. veze.1.i ide.nti,6,é.c..a.mo-no.6 de. :ta.l modo c..om
a IgJr.e.ja loc.al., que. uque.c..e.mo.6 o 6ac...ta de. que, 1.ie.ndo m,é.J.i1.i,i.onálúo1.i, J.iorno-0 poJr.
.tadoJr.e.J.i de. um Mpe.c..to de. uni.veAJ.ia.Li.dade. na noJ.iJ.ia m,i.J.i1.iã.o; e. u.te. a.1.ipe.c...to u
ni.veAJ.ia.l u.lilta.pa.1.i1.ia oJ.i qu.adJr..01.i da IgJr.e.ja .toe.ai ( P :TIMMERMANS).

APELO PARA UM TEMPO DE RENOVAÇÃO
Através dos seus escritos, por mais raros que sejam, podemos adivinhar "a al
ma profunda" do nosso Fundador. são simples_ confidências, mas está nelas o seu tem
peramento ardente; ele escreve com o coraçao.
As suas "Rêflexions sur le passe" são o documento mais precioso que possuí
mos sobre o "interior da sua alma" : esta torna-se transparente diante de Deus. Ao
lê-lo, parece ouvir-se o DEUS f TUDO, de Libermann. Agradar a Deus, fazer tudo por
Ele, custe o que custar, tal
a tela de fundo da sua vida de jovem. Deus conduziu
-o finalmente ao deserto e falou-lhe ao coração (cf. Os. ,2, 16).

e
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Eu pM.6a.va. te.mpo coM,ÚÍ.ettâ.vei. dia.nte do SS.Sa.C!Ulme.nto; Vtam U-be..6 o.6 me.u..6
mei.hoJte..6 e mcú.6 61te.qu.entu 1t.e.CJtú0-0. A maioJr. pa.Jtte do dia.
Jr.e.za.va., mumo a.o c.am..í.nha.Jt pe.lM Jtu.M e hrte.cü.o.:mme.nte. ó..í.c.a.va. lnqu...é.e.to quando no.ta.va :tVt
pettd..é.do, poJr. pouc.o :tempo que, -óoMe., a. pJr.ue.nç.a. de. Ve.w., que, eu. me uóoJr.ç..ava.
pon ama.Jt
e.xcl.u..6..é.vame.nte, ( e itado por KOREN, p. 134) •

Uma tal experiência espiritual ê seguramente uma das grandes riquezas do nos
so património comum. Nos escritos de Clâudio pode d·escobrir-se, "para alem de um es
tilo, que nos ê próprio, um espírito que nos diz respeito: a sua atitude espiritual,
diante-de Deus e diante do mundo, vem de encontro, através dos séculos, às nossas
preocupações de hoje. Encontra-se continuamente ao longo da nossa história espiri
tana, especialmente naquele que nos marcou tão profundamente com a sua marca, o
P.LIBERMANN" (P.L�CUYER, Cahiers Spiritains, n9 3, p. 3).

Antes de tudo, somos "comunidade" a viver da fe em Cristo e na sua missão uni
versal. Esta convicção e a base do nossos apostolado: ela existe para alem das nos
sas interrogações sobre a Missão
;deve ser mais forte que as nossas inquietações
do momento. são postos em dúvida os nossos metodos? As nossas obras interrogam
-nos quanto ao seu futuro? Tudo isto ê um convite a melhor revermos o que somos,
testemunhas de Cristo, testemunhas do mistério da sua morte e da sua ressurreição.
O nosso futuro? Depende da confiança que tivermos nos valores fundamentais
da nossa consagração missionária: crer suficientemente na oração gratúita, para
lhe consagrar,cada dia, um tempo suficiente; saber situar a nossa oração no cora
ção, no centro
do nosso apostolado; ter consciência de que o apelo de Deus pas
sa pelos pobres e de que o nosso compromisso para com a justiça e a paz é uma exi
gência da nossa oração; crer na criatividade apostÕlica dos nossos votos e da nossa
comunhão fraterna; comprometer-nos nela de mçdo radical "para que o mundo creia".
"O QUE ESTAVA SUBENTENDIDO TORNAM0-10 AGORA EXPLÍCITO" (Liberm.ann)
Poderia pensar-se que POULLART DES PLACES ê simplesmente o fundador de uma Con
gregação que se teria fundido, um pouco por acaso, com a Congregação de Libermann.
De facto, a inspiração fundamental, o carisma de Clâudio e de Francisco, estão na
mesma linha. O fim do seu apostolado, e ate os acontecimentos das suas vidas, com
portam mai"s de uma semelhança.
Libermann e Poullart des Places viveram uma mesma persuasão do Absoluto de Deus,
do auxílio deMaria, da necessidade da liberdade interior, do abandono a Deus.
� inútli recordar as palavras, bem conhecidas de todos os Espiritanos, que Li
bermann utilizava com frequência sobre o Absoluto de Deus. são menos conhecidos os
propósitos de Cláudio:

Que. o m(W. eona.ç..ão não .6e.ja oc.upado .se.não polt VÕ .s 1.,0. TeJt- .se.-ia pM .sadc um mo
me.nto e.m que ele. .se. não ;te,nha le.van:tado pal1.a. vÕ.6, em que, nã.o vc.6 :tenha. c.on
.6agna.do todo.ó o -s .se.u.6 pe.n6ame.nto .s? ••• ( P.KOREN, p.56). Supüc.c-Vo -s que. me,
dw a 6t, a hwnil..dade,,. a. eMtidade., a g1ta.ç..a. de. não 6a.zVL, de. n.ã.o d..é.zVL,
de. não pe.n.6a.Jt, de. não vVr.., de. não ou.v..é.lL, de. não due.ja.Jt, .se.não o que, Vô .s
quettei.,s que. e.u. 6a.ç.a., que. eu iüga. ... " ( P .KOREN, p. 122).
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Como em Libermann, esta convicção do Absoluto de Deus traz consigo uma liberta
_
çao interior de tudo o que o impeça de ir para Deus, e sobretudo do orgulho. Ambos,
sem ainda serem padres, fundam uma obra que ninguém toma a serio. Ambos são objecto
de escárnio e do riso dos bem-pensantes. As seguintes palavras de Claudio poderia
Libermann fazê-las suas em Roma:
V.lgam o qu.e. qu...í..6 Vtem, que, me, apltovem ou não, que, M. JÚa.m de. mhn, qu.e, me, :tna.
:tem de. v..í..6..é.onâlúo, de. hlp ÕCJr.li:.a. ou de, homem de, bem, :tu.do ..í.-6:to me. de.ve, 6�
ind..é.óette,n:te. (P.KOREN, p. 80). E noutro ponto: Sentia. dupne,zo pon mhrt p!to
plLÁ..o e óa.úa._; o c.onhec.eJl. bM:tante. ã.q u.ei.u que. eu via à;., ve.zu :tettem pJt.a.zVt
em me, hu.milha.Jt na. .sua. p1tue_nç.a (P.KOREN, p.134). E ainda: tum a-6 .su.n:to vo .s
.60, õ meu Ve.u..6, c.omba.:tett pM. mhn. Conóio-rne, .ln:te.,{lt.ame,nte, a VÕ.6, po..í.-6 J.iÚ
que. .torncú.6 bóempne. o paJtti..do da.6 que, c.onó.lam em Vo1., e. que. nada .t,e, .tem a 1t.e
c.e.a.1t. qua.ndo .6e. óa.z :tu.do o qu.e. 1.,e, pode,, e. qu.e. .6o.l5 VÓJ.i qu.e. no.6 c.oYL6Vtveú6
( P • KOREN, p. 50) •
✓

✓

✓

Ambos, Clâudio e Francisco, tinham colocado no coração da sua vida e do seu pro
jecto apostÕlico apost�lico, os pobres, os mais abandonados; ambos formaram apóstolos
para as missoes; ambos tinham tomado a Santíssima Virgem e o Espírito Santo como fon-

6
te da vida apostólica dos seus Institutos.
A wu.ã.o dM no.MM duM c.omc.ou.da.du pM.e.c.e.u.-me. .6empJte. e..6:ta.lt na. oJtde.m da. von
tade. cüvina. Pn.opõe.m-;.,e. a muma obM, caminham na. muma. Unha.. On.a., não u:tá.
na o.1tde.m da. V.lvin.a. Pnov.ldê..nua. ;.,UJ:,cJ.;taJr.. du.M .tJoci..e.da.du paJta. uma abM upe.
ci..a.R.., .6e. uma. �Ô pode. bMtalz. (Libermann, carta às comunidades, N.D.X,p.339).

CARTA DE POULLART DES PLACES AOS ESPIRITANOS DO SECULO XX
Meus caros confrades,

Pedistes-me uma palavrinha para celebrar o 3009 aniversário do meu nascimento.
� uma gentileza da vossa parte, embora eu não tenha tido tendência para escrever. Nem
sequer uma das minhas cartas eu conservei.
Considero-vos sempre como os meus pobres estudantes, cs do nosso lar da 'rue des
Cordiers'. Não sei se isto vos agrada, pois os adultos - e 276 anos e jâ uma bela ida
de: - não gostam nada de ser considerados como crianças.
Naquele tempo tudo era mais simple do que hoje. Poucas coisas nos bastavam e vi
víamos verdadeiramente contentes. Quando se começa; as pessoas contentam-se com o es
sencial. Tivemos algumas dificuldades, e certo. O nosso·projecto apenas previa um pe
queno grupo, e o grupo depressa aumentou,independentemente da nossa vontade. Foi neces
sário mudar de casa, como muito bem sabeis; e encontrar que comer nem sempre foi fâcil.
Eu tinha verdadeiramente a impressão de viver uma aventura, uma caminhada para o des
conhecido, que dia a dia nos ultrapassava. Masestâvamos de tal modo seguros de que Deus
ia connosco, que isto era verdadeiramente belo!
Não consegui realizar tudo o que sonhara. Mas para quê lastimar-me? O tempo que
Deus me concedeu não foi longo; mas quando se começa uma obra, nunca se deve ter muita
pressa. O mistério de Deus ê um mistêrio escondido. O Espírito revela-o pouco a pouco
aos seus apôstolos e profetas (Ef. ,3 ,5). Eu sabia que para levar es·ta revelação atê
à sua plenitude, Deus contaria convosco como havia contado comigo. Os membros da nossa
Congregação são membros de um corpo vivo, e a cada um .é dada a manifestaçâ> do Espíri
to para o projecto comum. (I Cor. ,12, 7).
� maravilhoso ver o que a vossa caridade missionária consegue fazer hoje nos qua
tro cantos do mundo� Eu não teria ousado pedir tanto aos meus pobres estudantes de
outrora. E depois, vós estais actualmente em tantas terras que eu ate tenho dificulda
de em vos localizar no mapa.
Hoje os pobres são outros, e os estudantes são bem diferentes dos que eu conheci
em Paris. Mas dou graças a Deus ,pois é sempre o mesmo sonho que vos impele. Ainda ho
je hâ situações de abandono e opressão que lançam para vós os seus gritos: que o
vosso coração esteja sempre aberto para lhes dar uma resposta. Se vós fechais os ouvi
dos,ninguêm ouvirã esses gritos. É em vós que Deus pensa, quando os ouve, como pensou
em Moisés, quando o seu povo gritava, no tempo da opressão.
Viveis numa epoca em que se estâ fascinado pela descoberta do Espírito Santo.
Também nisto tendes uma grande sorte a captar. Aproveitai-a. O Espírito foi a fonte
do nosso primeiro amor. Não foi por acaso que Ele nos confiou o seu nome. Do seu diá
logo com Ma�ia brotou a salvação·do mundo. Este diálogo estarâ sempre no coração da
nossa vocaçao espiritana.
Perguntais-vos se serã muito Útil que eu regresse ao passado, a um século como o
vosso, do mesmo modo voltado para o futuro. Que quereis:� difícil esquecer o berço em
que se nasceu, o nosso coração estã sempre lã. Quando se volta ao berço, quando se pensa nele, crêde-me, sentimo-nos rejuvenescer e temos vontade de recomeçar, de reviver es
ta aventura. Nostalgia do passado? Talvez: Mas se eu gosto de voltar ã 'rue des Cor
diers' , não ê por ela ser do meu sêculo, o século XVIII, um século que eu amei de to
do o meu coração. Volto a ele como a qualquer coisa que estâ sempre viva em nós : o
apelo do ventre materno, a fonte da nossa vida espiritana. E võs sabeis que as fontes
estão sempre vivas.
Mas n�o vos levo a mal se pensardes que tudo isto são lembranças. Perdoai-me.
Para os velhos, lembranças são sempre sonhos. E ê bom sonhar, mesmo quando se tem 300
anos.
Todo vosso
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