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C laudio P oullart des P laces

9 J Pobre com os Pobres
«Tende entre vos os mesmos sentimentos que havia em
Cristo Jesus: Ele que era de condigao divina nao reivindicou o direito de ser equiparado a Deus; mas despojou'se a
si mesmo tomando a condigao de servo, tornando-se semelhante aos homens. Tido pelo aspecto como homem, humU
IhoU'Se a si mesmo, feito obediente ate a morte e morte de
cruz» (FI 2,5-8).

O amor levou Jesus Cristo a fazer-se totalmente solidario do
genero humano. De facto, no seu incompreensivel amor, foi ate ao
extremo de se despojar da sua condigao divina e de assumir a vulnerabilidade da nossa condigao humana, fazendo-se em tudo igual a
nos, excepto no pecado. Mais ainda. Deu a vida por nos, na cruz (cf.
Hb 2,9.4,15).
Cativado pelo amor do Senhor e no seu seguimento, Claudio
Francisco, que era filho de familia rica e aristocrata, faz um caminho
de despojamento que paulatinamente o leva a viver pobre com os
pobres, a fim de evangelizar os pobres, levando-lhes a Boa N ova do
amor salvifico de Deus.
Tendo decidido ser sacerdote, mas sacerdote pobre, Claudio
Francisco entra, em Outubro de 1701, no colegio jesuita LuiS'OGrande, em Paris, a fim iniciar os estudos teologicos. Inicia assim
uma grande reviravolta na sua vida, que o levara nao so a servir os
pobres mas a fazer-se pobre com os pobres.
A o matricular-se no colegio jesuita, Poullart des Places da um
rude golpe na sua paixao dominante, a ambigao; e, ao mesmo tempo,
numa altura em que a Sorbonne era influenciada pelo jansenismo e
pelo galicanismo, mantem a fidelidade doutrinal a Igreja, guardada
pelo colegio Lufs-o-Grande.
Em todo o caso, o jovem Claudio Francisco, a quern o pai garante uma pensao mensal condigna, continua a viver apegado ao seu
estilo de vida e modos aristocraticos.
Varios factos, porem, sobretudo a sua participagao num grupo
mariano de vida espiritual, denominado Assembleia dos Amigos
(Aa), que os jesuitas implementavam nos seus colegios, despertam
nele uma particular sensibilidade pelos pobres. Efectivamente, em
Dezembro de 1701, o jovem Fundador, entra para a Assembleia dos
Amigos, grupo secreto de piedade, que visa levar os seus membros a
viver uma autentica e profunda vida espiritual.
N esta ocasiao, vemos o jovem Claudio dedicar-se a uma intern
sa vida de oragao. Mas o seu fervor nao se fica por ai. N a Assembleia
dos Amigos, aprende que o amor deve passar da mente ao coragao e,
deste, as maos. Alem de se desprender da sua indumentaria e modos
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aristocraticos, que conservara ate entao, o jovem Claudio comega a
prestar atengao e ajuda material e espiritual aos pequenos limpachamines, que vindos da Saboia, levavam uma vida extremamente
rude e pobre, na cidade de Paris.
Desta sua intensa vida de fe da testemunho um bilhete de bem
- entre as A a circulavam bilhetes confidenciais de edificagao - era
viado pelo padre Director ao substitute da A a parisiense: «Um outro
membra renunciou a um dote de quatro mil libras e a um alto cargo
de Conselheiro do Parlamento, que seus pais queriam dar-lhe, para
ser director de um Seminario onde nao tera senao trabalhos e fadigas; nao dorme mais que tres horas por noite numa cadeira e dedica
o resto do tempo a oragao; para se mortificar, come sempre o mesmo
tipo de carne e nao bebe senao agua. D a muitas esmolas e nunca
menos de um meio hris».
Claudio Francisco dera-se, entretanto, conta de que existiam
em Paris muitos candidates ao sacerdocio, vindos do campo, sem
meios materiais para pagar a bospedagem num colegio e que, por isso
mesmo, eram obrigados a trabalhar para poder subsistir. O seu rendimento escolar deixava, naturalmente, muito a desejar e a sua formagao espiritual era praticamente nula. Em Maio de 1702, Claudio
Francisco comegara a ajudar um destes seminaristas pobres, de nome
Joao Baptista Foulconnier.
O numero dos seminaristas a quern Claudio Francisco ajuda
aumenta rapidamente. Em Outubro de 1702 decide alugar quartos,
na rua des Cordiers, proxima do colegio Luis-o-Grande, para os albergar, servindo-se, para tal, da pensao que o pai lhe garantia bem
como da ajuda dos jesuitas, que lhe davam as sobras da mesa do C o
legio.
Mas o Espirito leva-o ainda mais longe. Ele ja nao se contenta
em a ajudar os seus seminaristas. Em Margo de 1703, no inicio da
Quaresma, deixa o conforto do Colegio e vai viver com eles, partilhar a sua propria vida, indo ao extremo de interromper os estudos,
para garantir o bom funcionamento da casa e do grupo. Claudio
Francisco faz-se assim pobre com os pobres, para servir os pobres, no
seguimento de Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para nos
enriquecer com a sua pobreza (cf. 2Cor 8,9).
O grupo nao para de crescer. Por duas vezes, tern que mudar
de casa. Mas, na ultima, Claudio Francisco passa apenas uma noite.
Esgotado, atingido de pleurisia e infecgao intestinal - solicito em socorrer, ele e os seus seminaristas, as pessoas atacadas pela epidemia
que no ano de 1709 se instalara no quarteirao da M ontanha de S.
Genoveva —morre, na manha de 2 de Outubro daquele ano, com
apenas 30 anos e 7 meses de idade.
Morre pobre com os pobres, em doagao de amor. E e sepultado
na vala comum do pequeno cemiterio de S. Estevao do Monte, onde
entao se enterravam os clerigos pobres. Como pequeno grao de trigo
langado a terra...
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