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C laudio P oullart des P laces

maior ou menor grau de esforgo, tem acesso a uma vida de bem-estar
material. Eles experimentam - como o jovem Claudio - o fascmio do
bem-estar e do conforto. Mais. A semelhanga do que sucedeu com
Claudio Francisco, os sonhos paternos convidam-nos a enveredar,
nao poucas vezes, pelos caminhos da ambigao. D ai a real dificuldade
que experimentam em abrir o coragao e a mente ao projecto de Deus,
quando esse projecto convida a seguir Jesus de mais perto e de modo
radical.
Tudo isto, torna dificil - para jovens e menos jovens - chegar
a rezar como Claudio Francisco rezou no retiro de conversao acima
referido:
«Dai-me a conhecer, meu Deus, a vossa vontade. Derramai
sobre mim as gragas necessarias para vos servir por toda a vida na
vocagao que vos de maior gloria. Iluminai-me com o conselho da
vossa Sabedoria. Destrui em mim todos os apegos mundanos, que por
toda a parte me acompanham. Que nao tenha, no estado de vida que
escolher para sempre, outro objectivo senao o de vos agradar. Estou
resolvido a seguir o caminho que me indicardes».
A oragao de Claudio Poullart des Places constitui um desafio
profetico langado aos jovens e menos jovens de hoje. E deste desafio
que quero fazer-me porta-voz junto de si.

5 - Da Resistencia ao Abandono
«Foi-me dirigida a palavra do Senhor, nestes termos: “Antes
que fosses formado no ventre de tua mae, Eu ja te conhecia;
antes que saisses do seio matemo, Eu te consagrei, e te constu
tuiprofeta entre as naqoes». E eu respondi: «Ah! Senhor lave,
nao sei falar, porque sou ainda uma crianqa’» (jr 1,4-6).

Quando Deus chamou Jeremias para fazer dele seu profeta en
tire as nagoes, este comegou por declinar o convite, usando de modo
habil o processo de racionalizagao defensiva: «N ao sei falar, porque
sou ainda uma crianga»! A verdade e que Deus nao se deixou impressionar, e insistiu: «N ao digas, sou ainda uma crianga, porquanto
iras aonde Eu te enviar, e diras o que Eu te mandar» (Jr 1,7).
Q uando D eus quer conquistar um coragao, nao desiste assim a primeira, como podemos constatar na experiencia vocacional do jovem Fundador da Congregagao do Espirito Santo.
Efectivam ente, so aos 22 anos, Claudio Francisco pode rezar
assim: «Dai-m e a conhecer, meu Deus, a vossa vontade. Estou re
solvido a seguir o caminho que me indicardes».
Q ue aconteceu ate entao? U m a historia de resistencia ao
apelo de Deus. De facto, seus pais, que nao eram cristaos so de
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nome, procuraram dar-lhe esmerada educagao hum ana e crista.
Consagraram -no inclusive a Maria. E trouxeram-no vestido de
branco, em honra da Santissim a Virgem, ate aos 7 anos.
Um lar cristao e sempre um lugar privilegiado para Deus fazer ouvir a sua voz. Claudio Francisco tinha esse lar. A inda criam
ga, comegou a sentir o apelo de Deus a vida sacerdotal. E te-lo-a
revelado ao pai. Este, porem, nao deu importancia ao caso. Tinha,
alias, outro projecto para aquele filho. Projecto que nao ia abertamente contra a vontade de Deus. E nao foi por ma vontade que
procurou afastar da mente de Claudio aquela atracgao pela vida
sacerdotal.
Formado, a partir dos 11 anos, em colegios jesuitas, Claudio
Francisco tinha ambiente mais do que propicio para responder ao
apelo de Deus. Mas nao, nao havia modo de decidir-se. O tempo
ia passan d o... e, por razSes varias, Claudio nao se decidia a dizer
Sim aquela insistente voz interior.
A os 19 anos - tendo terminado com alta distingao os estudos filosoficos - participa, a convite dos Padres jesuitas, num retiro de orientagao vocacional. A o regressar a casa, declara abertamente a sua intengao de seguir a vida sacerdotal. Rude golpe
desferido nas esperangas e nos sonhos paternos, que tudo fazem
para demove-lo de tal intento.
N ao e verdade que, embora cheios de boa vontade e com a
melhor das intengoes, facilmente resistimos, com os nossos sonhos
e projectos, a vontade de Deus? N ao e que o pensemos. Mas agimos, por vezes, como se os nossos projectos fossem melhores que o
projecto de Deus. Esquecemo-nos de que o Senhor nos ama e ama
qualquer ser por nos amado infinitamente mais do que nos mesmos. N o retiro de conversao e discernimento vocacional que fez
aos 22 anos, Claudio Francisco pode, enfim, confessar: «So Deus
me ama verdadeiram ente e quer fazer-me bem».
N a altura, quando tinha apenas 19 anos, nao querendo desgostar os pais, por quern nutria grande respeito e m uita estima,
Claudio Francisco adiou, uma vez mais, a resposta ao apelo de
Deus. E acabou por aceitar a proposta do pai: foi formar-se em
Direito, no colegio dos jesuitas, em N antes.
Quis Claudio abafar a voz do Senhor e relaxou-se um pouco
na pratica da vida crista, durante os dois anos que permaneceu em
N antes.
Term inado o curso, no verao de 1700, regressou a Rennes e
passou um ano a cuidar dos muitos negocios paternos e a frequentar a alta sociedade. Mas no dia em que a mae lhe apresentou a
toga de Conselheiro do Parlamento, Claudio Francisco, depois de
olhar'Se ao espelho, tirou-a rapidamente e declarou nao poder
continuar a abafar a voz de Deus que lhe ardia na alma. Decidiu
entao fazer um retiro de conversao e discernimento vocacional.
N este retiro crucial da sua vida, Claudio Francisco comega
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por reconhecer quao longamente tinha resistido ao amoroso e insistente apelo de Deus. E toma a decisao firme de se render: «N ao
vim aqui para defender-me, mas para me deixar vencer».
T ocado pelo amor de Jesus Cristo, Claudio Poullart des Places abre de par em par o coragao a vontade de Deus:
«Falai, meu Deus, quando vos aprouver. Agora, Senhor, que
venho procurar-vos e estou pronto a seguir todas as santas ordens
da vossa divina Providencia podeis dar-me a conhecer a vossa San
ta vontade».
Durante muito tempo, Claudio Francisco resistiu a Deus.
M as o Senhor nao desistiu de lhe bater a porta. N a verdade, nos
facilmente desistimos de Deus. Mas Ele nunca desiste de nos. Isto
mesmo se pode contem plar no relato condensado que o profeta
O seias faz da historia do Povo de Deus:
«Q uando Israel era ainda menino, Eu o amei, e chamei do
Egipto o meu filho. M as quanto mais os chamei, mais se afastaram ;
ofereceram sacrificios aos Baals e queimaram oferendas aos ldolos.
Entretanto, Eu ensinava Efraim a andar, trazia-o nos meus bravos.
M as nao reconheceram que era Eu quern cuidava deles. Seguravaos com lagos humanos, com lagos de amor. Fui para eles como a
espum a que acariciava as suas faces, e dei-lhes alimento. Ele voltara para o Egipto e o assfrio sera o seu rei, porque recusou converter-se. A espada devastara as suas cidades, destruira os seus filhos,
os quais colherao o fruto das suas obras.
« 0 meu povo e inclinado a afastar-se de mim. Q uando se
convida a subir ao que esta no alto, ninguem procura elevar-se.
Com o te abandonarei, 6 Efraim? Entregar-te-ei, 6 Israel? Como
poderei Eu tratar-te como A dana, ou tornar-te como Seboim? O
meu coragao da voltas dentro de mim, comove-se a minha compaixao. N ao desafogarei o furor da minha colera, nao destruirei
Efraim; porque sou Deus e nao um homem, sou santo no meio de
ti, e nao gosto de destruir. Eles seguirao o Senhor que rugira como
um leao. Q uando Ele rugir, virao, pressurosos os filhos do ocidente. Virao do Egipto como aves, e da Assfria como uma pomba. Eu
os farei habitar nas suas casas» (Os 11,1-11).
Q ualquer pessoa se pode ver retratada neste belo texto de
Oseias. Ele conta-nos uma historia de amor. M as uma historia em
que se dao duas atitudes muito diferentes, quase opostas.
Por um lado, a atitude de Deus, que cerca de carinho e amor
o seu povo; que nos trata, a cada um de nos, com a paciencia e a
bondade de um Pai que ensina o seu filho a andar, e nos acaricia
com a ternura de uma M ae que cuida do seu menino. Por outro,
nos, quais criangas distrafdas ou ate, quais filhos rebeldes e ingratos, sempre inclinados a afastar-nos de Deus, a nao reconhecer a
sua presenga de amor em nossas vidas.
A vida de qualquer ser humano, e m aravilhosam ente descrita por Oseias. Sim. A nossa vida e uma historia de amor em que
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Deus tem constantem ente poisado sobre nos o seu olhar. Ele busca, incansavelm ente, unir-nos a si, com lagos de ternura e de amor.
E nos andamos, por vezes ou ate quase sempre, tao distrafdos, tao
esquecidos dele, que nem nos damos conta disso. Outras vezes,
fechamos, de livre vontade, os ouvidos para nao ouvir e os olhos
para nao ver.
A experiencia do profeta O seias - Deus pediu-lhe que casasse e perm anecesse fiel a uma mulher que era prostituta (cf. Os 1,3)
- e uma profecia sobre o amor de Deus. A pesar das nossas infidelidades e ingratidoes todas; apesar de nos mostrarmos obstinados
em nossas ingratidoes e infidelidades, Deus nao desiste de nos.
M ereciam os que Ele nos pusesse de lado. M as Ele nao faz isso.
Com ove-se em suas entranhas, sente profunda com paixao por nos.
N o seu amor infinito, nao deseja a nossa morte, mas a nossa vida e
felicidade.
N ao sei se ja alguma vez se deu conta da enorme resistencia
que oferecemos a Deus. JResistimos de muitos modos e nas mais
diversas circunstancias. A s vezes, como os convidados para o banquete (cf. Lc 14,15-24), desculpamo-nos com os nossos afazeres:
um negocio muito importante, o passeio que ja combinamos com
os amigos, a telenovela que come^a precisamente a hora em que o
paroco marcou a reuniao de catequistas... Eu sei la... E um nunca
mais acabar de desculpas. E, algumas delas, ate muito razoaveis,
aos nossos olhos, claro.
Resistimos a Deus mais do que pensamos. Resistimos, muitas
vezes, sem termos consciencia disso. Resistimos mesmo sem querer. O proprio S. Paulo viveu esta dolorosa experiencia. Descreveu-a, assim, na carta aos Romanos: « 0 bem que eu quero, nao o
fago, mas o mal que nao quero, e que pratico. Se, pois, fa§o o que
nao quero, ja nao sou eu que o realizo, mas o pecado que habita
em mim. Deparo, entao, com esta lei: Q uerendo fazer o bem, e o
mal que encontro. Sinto prazer na lei de Deus, de acordo com o
homem interior. Mas vejo outra lei nos meus membros, a lutar
contra a lei da minha razao e a reter-me cativo na lei do pecado,
que se encontra nos meus membros. Que desditoso homem que eu
sou! Quern me ha-de libertar deste corpo de morte? Gragas sejam
dadas a Deus, por Jesus Cristo, N osso Senhor! Sou eu mesmo que,
pela razao me submeto a lei de Deus e, pela carne, a lei do pecado»
(Rm 7,19-25).
A oragao que Claudio Francisco escreveu no imcio do seu
retiro de conversao e discernimento vocacional traduz toda a paciente insistencia com que Deus procura cativar o nosso coragao,
que tende a resistir e a fechar-se ao seu amor:
«V os me procuraveis, Senhor, e eu fugia de Vos. Tm heis-m e
dado a razao, mas nao queria servir-me dela. Q ueria desentenderme convosco, mas Vos de modo algum o consentieis. N ao merecia
eu que me tivesseis enfim abandonado, que vos tivesseis cansado
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de me fazer bem e com egasseis a fazer-me mal? N o castigo, ao sen'
tir o peso do vosso brago, teria reconhecido a minha culpa, teria
sentido a enormidade dos meus crimes.
«Com o sois amavel, meu divino Salvador! N ao quereis a mb
nha morte. N ao quereis senao a minha conversao. Com o se tivesseis necessidade de mim, tratais-me sempre com dogura. Parece
que vos gloriais em conquistar um coragao tao insensivel como o
meu.
«D e ha muito que quereis falar'm e ao coragao, mas nao tenho querido escutar-vos. T entais persuadir-me de que quereis
servir-vos de mim nas tarefas mais santas e religiosas, mas procuro
nao acreditar em Vos. Se, as vezes, a vossa voz causa alguma im '
pressao no meu espirito, o mundo apaga, pouco depois, os sinais da
vossa graga.
«H a quantos anos trabalhais em restaurar o que as minhas
paixoes destroem continuam ente. Estou convencido que nao quereis continuar a com bater sem exito, e que encaminhais a vitoria
para a parte justa. O assalto que me fizeste neste retiro sera glorioso para Vos, embora muito menos dificil que nos anteriores.
«N ao vim aqui defender'm e, mas para me deixar veneer. Falai, meu Deus, quando vos aprouver. D escei ao coragao em que,
desde ha muito, desejais entrar: nao mais tera ouvidos a nao ser
para Vos e nao tera mais afeigoes a nao ser para vos amar como
deve. N ele podereis danm e a conhecer a vossa santa vontade».
Se queremos crescer na vida espiritual e importante tomarmos consciencia das resistencias que oferecemos a Deus. Esta e
uma encruzilhada decisiva do cam inhar espiritual. Enquanto nao
confiarmos na bondade de Deus, tenderemos a resistirdhe, e nao
nos deixarem os guiar nem santificar pelo Espirito. A lias, na raiz do
pecado humano esta a desconfianga em Deus e na bondade da sua
vontade (cf. G n 3,1-13).
N o dia em que se encontrou com a ternura e o amor misericordioso de Deus, o jovem Claudio deixou de resistir: deu-se a
passagem, no seu coragao, da resistencia ao abandono nas maos de
Deus:
«E tarefa vossa, meu Deus, com bater por mim. Confio-me
inteiramente a Vos, porque sei que tomais sempre o partido daqueles que em Vos confiam, e que nada temos a temer quando
fazemos o que podemos e Vos nos amparais. Fago-Vos, doravante,
responsavel da minha conduta. Q uero resistir ao pecado, mas nao
o posso fazer sem o vosso auxilio. A judabm e a servir-vos fielmen'
te. N ada me sera dificil se quiserdes socorrer-me e se me abando'
nar inteiramente a Vos. D evo desconfiar de mim mesmo e esperar
tudo da vossa m isericordia».
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