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C laudio P oullart des P laces

10 - Vida de Fe
«Cristo morreu por todos, para que, os que vivem, nao vP
vam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, desde agora em diante, a
ninguem conhecemos segundo a came. Ainda que tenhamos
conhecido a Cristo desse modo, agora jd nao O conhecemos
assim. Se alguem estd em Cristo, e uma nova criaqao: Passow o que era velho; eis que tudo se fez novo» (2Cor 6,15-17).

A opgao por Deus - quando autentica - e sempre opgao pelo
homem. E porque o amor de Deus e misericordioso e compassivo, a
opgao pelo homem e sempre opgao pelo homem fragilizado: pobre,
injustigado, enfermo, pecador.
A radical opgao que Claudio Poullart des Places fez por Deus
traduziu-se em opgao radical pelos pobres. Opgao que implicou uma
reviravolta de 180 graus na sua vida, levando-o a doar-se, como grao
de trigo langado a terra, em servigo de amor aos pobres; mais concretamente, a dedicar-se a formagao de seminaristas pobres, a quern
procurava inculcar o sentido da evangelizagao dos pobres.
Esta sua entrega total nao se entenderia cabalmente se nao se
referisse o intenso cultivo da vida espiritual a que passou a dedicar-se
apos o seu retiro de conversao e discernimento vocacional.
Note-se, todavia, que a vida espiritual nao diz respeito apenas
nem sobretudo aos actos de piedade. Em ultima instancia, vida espiritual e esta vida nova - vida em que ja nao se vive para si mesmo,
mas para Cristo —a que alude S. Paulo no texto da segunda carta aos
corintios acima citado.
Fixemos, pois, a atengao no caminho de vida espiritual que
Claudio Francisco percorreu a partir do retiro que fez aos 22 anos.
Pois bem, para entender o caminbo espiritual que Poullart des
Places trilhou e importante situar-nos no seculo XVII, visto que a maior
parte da sua existencia se desenrolou na segunda metade deste seculo:
1679 - 1709. Ora, o seculo XVII e considerado como o seculo de ouro
da espiritualidade francesa. Figuras como Pedro de Berulle, S. Francisco
de Sales, S. Vicente de Paulo, S. Joao Eudes - para citar so algumas marcaram profundamente a vivencia crista do povo frances.
A Bretanha tambem foi atingida pelo dinamismo evangelizador desta corrente, sobretudo por meio da pregagao ardente de M i
guel Le Nobletz, primeiro, e de Julio Maunoir, depois.
Evangelizada desde ha muito, a Bretanha tinha, entretanto,
esfriado na fe, a ponto de ter voltado as praticas supersticiosas de
indole paga. Impunha-se uma nova evangelizagao. Veio a ser realizada sob a influencia da escola de espiritualidade francesa. Usando um
metodo popular —«as missoes» —os apostolos desta escola consegui22
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ram atingir todas as classes sociais, inclusive o clero, muito necessitado tambem de renovagao. Mediante fe viva, entrega incondicional
ao servigo do Evangelho, amor aos pobres, exigencia de ascese pessoal, estes apostolos fizeram renascer a Bretanha para uma nova vida
espiritual: santidade de vida, docilidade ao Espfrito, servigo dos mais
pobres e pureza da fe.
Rica, de ascendencia nobre, solidamente crista, a familia Poullart
des Places viveu tambem de modo intenso a renovagao espiritual que
entao experimentou a Igreja em Franga. Foi, pois, num clima de fervor
que Claudio Francisco cresceu. Alias, desde menino, mostrou natural
inclinagao para a vida de piedade. A o fazer toda a sua formagao em
colegios orientados por jesuitas, participou, desde novo, em diversos
retiros e fez-se membro dos grupos marianos de piedade e compromisso
cristao que os jesuitas implementavam nos seus colegios.
Nem sempre, como ja vimos, correspondeu a graga, tendo protelado a resposta ao apelo que desde a infancia Deus lhe fez a vida
sacerdotal. N o entanto, apos o re tiro de conversao e discernimento
vocacional de que ja falamos e no qual decidiu aderir sem reservas a
vontade de Deus, Claudio Francisco passou a viver uma vida espiritual de grande intensidade.
A vida espiritual, digamos, a vida de fe, e vida de comunhao e
comunicagao amorosa da pessoa com Deus. Por isso, a oragao e para
a vida de fe como o ar que se respira para a vida natural. Assim se
entende que a oragao nao se circunscreva aos momentos que tiramos
para rezar, mas invada progressivamente todo o nosso dia, mantendo-nos numa serena e amorosa atengao a Deus, no meio dos nossos
afazeres e das nossas relagoes com os irmaos.
Tendo nascido numa familia profundamente crista, Claudio
Poullart des Places aprendeu, desde a sua infancia, a balbuciar os
nomes de Jesus e de Maria e a dirigir-se a Deus nas suas oragoes de
cada dia. Depois, nos grupos de piedade mariana a que pertenceu e
nos varios retiros que fez, teve ocasiao de aprofundar a sua vida espiritual e de crescer no cultivo da oragao.
Foi sobretudo a partir do retiro de conversao e discernimento
vocacional que o jovem Fundador comegou a viver uma intensa vida
de oragao. Podemos verificar isto no projecto de vida espiritual que
elaborou no retiro que fez em Agosto de 1702 e que chegou incompie to ate nos com o nome de Fragmentos de um Regulamento Parti
cular. Baste referir aqui o facto de Claudio se propor nunca sair nem
entrar no quarto sem pedir a bengao de Deus:
«N unca entrarei nem sairei do meu quarto (se nao tiver afazeres muito urgentes), sem ajoelhar-me e sem pedir a bengao do Bom
Deus, mais ou menos do seguinte modo... “Santfssima Trindade, Pai,
Filho e Espfrito Santo, que, por vossa graga, adoro de todo o coragao,
com toda a minha alma e com todas as minhas forgas, suplico-vos
que vos digneis conceder-me a fe, a humildade, a castidade, a graga
de nao fazer, de nao dizer, de nao pensar, de nao ver, de nao escutar
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e de nao desejar senao o que Vos quereis que eu faga, diga, pense,
veja e escute. Concedei-me estas gragas, meu Deus, com a vossa san
tissima bengao, e que - o meu coragao e o meu espirito, nao estando
cheios senao de Vos - eu permanega sempre na vossa presenga e vos
reze sem cessar, como devo. + H— h Meu Jesus, sede meu Jesus eternamente; permanecei eternamente em mim e eu em Vos. Por inter'
medio da Santissima Virgem, entrego em vossas maos o meu espirito
e o meu coragao; em nome do meu Jesus e de M aria’V
Bonita oragao! O jovem Claudio Francisco rezava-a amiude a
Santissima Trindade, entregando-se em suas maos em nome de Jesus
e de Maria. Efectivamente, o coragao de Poullart des Places estava
profundamente cativado pelo amor de Deus. Felizmente, ele deixounos um testemunho impressionante, que nos permite ver o quanto
ele vivia enamorado do Senhor:
«Vem a proposito recordar aqui esses momentos de fervor que
tive a felicidade de experimentar no inicio do meu regresso a Deus.
Quais eram entao os meus pensamentos e os meus desejos, a minha
maneira de viver e as minhas ocupagoes habituais?...
«Q uase nao podia pensar senao em Deus. A minha maior pena
era nao pensar sempre nele. N ao me cansava de falar [dos seus] beneficios, encontrava pouquissima gente a quern conta-los, nao sentia
prazer a nao ser nas conversas em que Deus nao era esquecido, cons'
tituia motivo de escrupulo para mim ter ficado em silencio quando
tivesse tido uma ocasiao para falar dele. A s pessoas que me entreti'
nham com outra coisa, eram'me insuportaveis.
*
«Passava tempos consideraveis diante do Santissimo Sacra
mento: passava ai os meus melhores e mais frequentes recreios. Rezava a maior parte do dia, mesmo andando pelas ruas, e ficava inquieto quando me apercebia que tinha perdido, por uns instantes, a
presenga daquele que queria amar unicamente».
O amor que o jovem Claudio dedica a Deus leva-o a ter parti
cular devogao e amor a presenga de Jesus na eucaristia. A ponto de
passar diante do Santissimo Sacramento a maior parte dos seus recreios. Alem disso, Claudio Francisco desejava com ardor receber a
sagrada comunhao - naquele tempo era o confessor que determinava
a frequencia com que o penitente podia comungar - e, quando comungava, recebia, com frequencia, o dom das lagrimas:
«Experimentava as bengaos de Deus visivelmente na santa impaciencia que sentia em aproximar-me do Santissimo Sacramento do
altar. Embora tivesse a honra de comungar frequentemente, nao o
fazia tanto como desejava. A nsiava este pao sagrado com tal avidez
que, logo que o comia, nao podia muitas vezes reter torrentes de la
grimas. Era na participagao do Corpo de Jesus que extraia esse desapego que me fazia desprezar o mundo e os seus modos».
Quando fala em «desprezar o mundo e os seus modos», C lau
dio Francisco quer dizer que poe de lado tudo o que o possa apartar
do amor de Deus. Esse amor que Ele contempla de modo particular
24
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no Senhor crucificado:
«Jesus crucificado ocupava-me a maior parte das vezes, e, nao
obstante o amor-proprio ainda me dominar, eu comegava a violentar-me um pouco e a impor-me algumas mortificagoes, ao contemplar a cruz daquele que eu amava».
N a vivencia espiritual de Claudio Poullart des Places destacam-se duas presengas: a de Maria e a do Espirito Santo.
De acordo com o testemunho do jovem Fundador, Maria esta
presente na sua vida desde a sua meninice:
«Recitarei a Santa Maria para me por particularmente sob a
protecgao da Santissima Virgem, de quern fui outrora filho predilecto, tendo-lhe sido consagrado por meus pais, que me vestiram de
branco, em sua honra, durante sete anos».
N a sua infancia, Claudio Francisco costumava rezar amiude
junto do altar de N a S- dos Milagres, muito venerada em Rennes, na
Igreja do Santissimo Salvador.
N os colegios dos jesuitas, onde realizou toda a sua formagao,
fez sempre parte de varios grupos marianos e, sob a influencia destes
e da escola de espiritualidade francesa, descobriu a beleza da Imaculada Conceigao. Foi, por isso, levado a consagrar a sua Obra ao Espirito Santo e a Imaculada Conceigao.
Mas o jovem Fundador nao se ficava apenas pela admiragao da
Virgem. Dedicava-lhe particular amor, como podemos constatar no
seu projecto de vida espiritual. Em todas as suas oragoes, de manha
ate a noite, invoca e coloca-se sob a protecgao da Mae do Ceu. Eis
uma das oragoes que ele rezava, e que era muito usada entao nos
grupos de piedade mariana:
«Santa Maria, Virgem e Mae de Deus, elejo-vos hoje como
minha Senhora, minha Patrona e Advogada. Decido e proponho-me
firmemente nunca vos abandonar, nao decidir ou fazer algo contra
vos, nunca permitir aos que dependam de mim que fagam algo con
tra a vossa honra. Pego-vos, pois, que me recebais para sempre como
vosso servo. Assisti-me em todos os meus actos e nao me abandoneis
na hora da minha morte. Amen».
N a escola de espiritualidade francesa dava-se grande importancia a docilidade ao Espirito Santo. Destaca-se, neste sentido, a
influencia do jesuita Luis Lallemant. N ao e de admirar, portanto, que
Claudio Poullart des Places tenha consagrado a sua Obra ao Espirito
Santo, sob a protecgao da Santissima Virgem.
Espirito Santo e Maria aparecem unidos na devogao do jovem
Fundador, que gostava de contemplar Maria como esposa do divino
Espirito. Nas suas oragoes particulares como nas oragoes dos estudantes do Seminario, tern especial relevo a invocagao do Espirito Santo:
«Antes de cada estudo ou explicagao, pedir-se-a ao Espirito
Santo luz para trabalhar com eficacia: o Vinde Espirito Santo, com
esta finalidade, e uma Ave-Maria em honra da Santissima Virgem,
para obter a luz do seu Esposo».
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