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C laudio P oullart des P laces

2 - Cronologia Biografica
1679 - 26 de Fevereiro: nascimento de Claudio Francisco Poullart
des Places, em Rennes, Bretanha, Franga; baptizado no dia
seguinte na igreja (S. Pedro) da abadia de S. Jorge.
1690 -O u tu b ro : aos 11 anos, entra no colegio jesuita de S. Tomas
de Rennes.
1691 - Com Luis Maria Grignion de Montfort, e sob a orientagao
espiritual do P. Bellier, Claudio come^a a preocupar-se com
os pobres e a cuidar deles.
1694 - Outubro: aluno do colegio jesuita de Caen.
1695 - De novo no colegio de S. Tom as de Rennes - filosofia 1.
1698 - Julho: filosofia 2 e filosofia 3.
1698 —25 de Agosto: «Sessao M agna» ante a elite de Rennes: C lau
dio foi escolhido para apresentar a dissertagao publica de fim
de curso;
- viagem a Versalhes; seu retrato feito por Jouvenet;
- retiro de orientagao vocacional;
- desejo de ser sacerdote formado na Sorbonne: sonho passageiro;
- Outubro: enviado para Nantes pelo pai, frequenta o I ano de
direito.
1699 - Outubro: II ano de direito;
- um certo relaxamento na sua vida de fe.
1700 - Verao: regresso a Rennes: passa la um ano inteiro a ajudar o
pai na gestao dos seus negocios; parece inclinar-se para a
magistratura.
1701 - Verao: Tern de tomar uma decisao quanto ao seu futuro:
aceitara ele vestir a toga de Conselheiro do Parlamento? A
possibilidade de tal escolha deixa-o inquieto. Faz entao o seu
grande retiro de conversao e de discernimento vocacional,
em Rennes.
1701 - Outubro: entra no colegio jesuita Luis-o-Grande, em Paris: I
ano de teologia;
- Dezembro: entra para a Assembleia dos Amigos (A a).
1702 - Maio: encontra Joao Baptista Foulconnier, «estudante pobre»;
- Agosto: retiro; redacgao de um Regulamento pessoal; no dia
15 recebe a tonsura e a batina;
- Outubro: II ano de teologia; cada vez mais envolvido com os
«estudantes pobres»;
- primeiro aluguer de quartos para os «estudantes pobres» na
rua des Cordiers. Visita de Luis Maria Grignion de Montfort.
1703 - Margo, inicio da Quaresma: deixa o colegio Luis-o-Grande
para partilhar a vida dos «estudantes pobres» na rua des C or
diers;
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- 27 de Maio: Pentecostes: fundagao da Comunidade/Seminario do Espfrito Santo, na capela de N ossa Senhora do Bom
Sucesso, na igreja de S. Estevao des Gres - langa assim os
alicerces da Congregagao do Espfrito Santo;
- Outubro: III ano de teologia; o crescimento numerico dos
seminaristas pobres obriga-o a interromper a sua formagao
teologica.
1704 —Dezembro: re tiro de reorientagao: escreve Reflexoes sobre o
Passado.
1705 - Primeiro colaborador: no retiro conclui que precisa de colaboradores; o primeiro foi Miguel Vicente Le Barbier.
1706 - 18 de Dezembro: Claudio e ordenado subdiacono
1707 - 19 de Margo: e ordenado diacono;
- 17 de Dezembro: e ordenado sacerdote. A s tres ordenagoes
realizaram-se em Paris.
1709 - 2 de Outubro: Claudio Francisco Poullart des Places morre
de doenga infecciosa, em consequencia de um inverno rigoroso e da subsequente fome; e enterrado na vala comum dos
clerigos pobres em S. Estevao do Monte.

3 - AutoRetrato
«Pela graga de Deus, sou o que sou, e a graga que Ele me
deu nao foi inutil» (lCor 15,10).

Em algumas historias de santos, as coisas sao apresentadas de
tal maneira que ficamos com a impressao que, desde o nascimento, a
pessoa ja era perfeita, em tudo impecavel.
Estou, porem, convencido que, a excepgao da Imaculada Virgem Maria, o santo e sempre alguem marcado pela fragilidade da
condigao humana e, o que e mais ainda, pelos dinamismos de pecado
que atravessam o nosso mundo e o nosso coragao. A diferenga esta
nisto: o santo, uma vez que se encontra com a beleza e a bondade do
amor de Jesus Cristo, entrega-se, sem reservas e com total confianga,
a Deus e a realizagao da sua vontade.
Embora a Igreja ainda nao tenha reconhecido a santidade de
vida de Claudio Francisco Poullart des Places, estou interiormente
convencido de que ele e verdadeiramente santo. N a verdade, a partir
do retiro de conversao e discernimento vocacional que realizou aos
22 anos, o jovem Claudio fez da sua vida uma oferta incondicional de
amor a^Cristo, em favor dos irmaos.
E, porem, a partir da sua realidade humana, vista a luz de Deus,
que o jovem Claudio Francisco empreende este caminho de entrega
ao Senhor e de servigo aos pobres. Caminho que o levou, nao sem
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