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A gostinho T avares

apresentaqao

S

e o grao de trigo, caindo na terra, nao morrer, fica ele so; mas,
se morrer, da muito fruto. Quern ama a sua vida perde-la-a, e
quern neste mundo aborrece a sua vida conserva-la-a para a
vida eterna» (Jo 12,24-25).
Precisamente no Pentecostes de 1703 - naquele ano ocorreu a 27 de
Maio - nascia, em Paris, a Congregagao do Espirito Santo.
Foi um nascimento discreto e humilde. Alias, costuma ser assim com
tudo o que se prende com o crescimento do Reino de Deus: «Jesus
propos-lhes esta parabola: wO reino dos ceus e semelhante a um grao
de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. E a
mais pequena de todas as sementes, mas, depois de crescer, torna-se
a maior planta do horto, e transforma-se numa arvore, a ponto de
virem as aves do ceu abrigar-se nos seus ramos”» (Mt 13,31-32).
N o fim de um retiro, rodeado de um grupo - rico de simbolismo - de
12 seminaristas pobres, aos pes de Nossa Senhora do Bom Sucesso,
em Paris, Claudio Francisco Poullart des Places, simples tonsurado,
realiza o gesto que inaugura a fundagao da Congregagao do Espirito
Santo. N a verdade, e ainda um esbogo: Comunidade/Seminario consagrada ao Espirito Santo, sob a invocagao da Santissima Virgem
concebida sem pecado.
O que aqui mais impressiona sao os apenas 24 anos de idade que
Claudio Francisco tern. O que e que o leva a langar os alicerces de
uma nova Congregagao? De onde lhe vem tal forga, tal ousadia?!
N a verdade, estamos diante do mais jovem Fundador de uma C on
g r e g a te * nos mais de 2000 anos de existencia que a Igreja tern.
Quern e, afinal este jovem Fundador? Qual e o segredo da sua vida?
Mais do que uma biografia - ja existem e elaboradas com rigor - quero falar deste jovem, que me fascina. N o seu modo de estar, de se situar no mundo, de viver a vida. Dele temos poucas palavras, poucos
Escritos. Mas a sua vida e toda ela uma palavra, um grito profetico,
que ainda hoje se pode ouvir. Trago-a, trazemo-la todos nos, os que
pertencemos a Familia Espiritana, no coragao.
Creio que a vida de Claudio Francisco pode constituir, para muitos
jovens de hoje, uma fonte inspiradora, um convite a seguir, com generosidade e amor, o projecto de Deus, no seguimento de Jesus.
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C laudio P oullart des P laces

O livro que coloco em suas maos e fruto de artigos publicados ao
longo de meses no jornal Ac^ao Missionaria dos missionaries do Espirito Santo. Querendo guardar o tom coloquial, nao darei rigor
cientifico as cita^oes dos Escritos de Poullart des Places.
Dividi o livro em tres partes. N a primeira, oferego uma reflexao de
cariz biografico; na segunda, de modo muito livre, apresento diversos
temas, que creio pertinentes, a partir dos Escritos do jovem Fundador; na terceira, refiro a originalidade carismatica da Congregagao a
que ele deu origem.

1 C. S. J., p. 567.- L.G.
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