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C laudio P oullart des P laces

11- Noite Interior
«Bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
na sua grande misericordia nos regenerou pela ressurreigao
de Jesus Cristo dentre os mortos para uma esperanga viva,
para uma heranga incorruptivel, que nao pode contaminarse, e imarcessivel, reservada nos ceus para vos, a quern o
poder de Deus guarda pela fe para a salvagao que estd prom
ta para se manifestar nos ultimos tempos. Entao rejubilareis,
se bem que vos sejam ainda necessdrias, por algum tempo,
diversas provagoes, para que a prova a que e submetida a
vossa fe, muito mais preciosa que o ouro peredvel, o qual se
prova pelo fogo, seja digna de louvor, de gloria e de honra
quando Jesus Cristo se manifestar» (IPe 1,3-7).

Comunicaria uma ideia errada sobre a caminhada espiritual de
Claudio Francisco Poullart des Places se nao referisse o dramatico
momento de crise espiritual que ele atravessou tres anos apos o seu
retiro de conversao e discernimento vocacional.
A crise e comparavel ao degrau de uma escada: tanto serve
para subir como para descer. Tudo depende do modo como a encaramos. O jovem Fundador soube empreender o caminho da subida,
ao procurar reavaliar a sua vida num retiro que fez em Dezembro de
1704 e do qual nos deixou um precioso testemunho, cujas primeiras
palavras a seguir transcrevo:
«Se amasse um pouco a Deus e a minha salvagao, deveria estar
inconsolavel por ter passado este ano como o passei. E isto que o
Senhor devia esperar do meu reconhecimento?»
Que e este «isto» a que alude Claudio? Sabem odo, felizmente,
por ele proprio. Depois de recordar o tempo de intenso fervor espiritual que viveu apos o seu retiro de conversao e discernimento vocacional - foram, segundo ele mesmo diz, dezoito meses
Poullart des
Places passa a descrever o estado interior critico em que, passados
tres anos, se encontrava, e que ele define como «miseravel estado de
tibieza». Mas deixemos que ele nos descreva mais detalhadamente o
seu estado espiritual:
«N ao seria demasiado ter lagrimas de sangue para chorar a minha miseria. E verdade que nunca fui o que deveria ser, mas que pelo
menos fosse inteiramente diferente do que sou. Sentir-meda feliz se
so tivesse perdido metade do que conseguira adquirir por meio da
graga. A i de mim, que nao presto atengao a presenga de Deus, nem
penso nele durante o sono e quase nunca ao acordar; estou sempre
distraido, ate nas minhas oragoes!
«Ja nao sou fiel a meditagao, sem metodo nem temas fixos,
nem horas certas; reduzo ate, com frequencia, o tempo da oragao
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bem como o da leitura espiritual. Sempre sem gosto e devogao, perdi,
neste santo exercicio como no da comunhao, o dom das lagrimas.
«Ja nao tenho ansia por este sagrado alimento dos anjos, nem
recolhimento depois de o receber.
«Ja nao tenho coragem para me mortificar sempre em algo,
nem sequer para ter um pe menos comodo, o que ja tinha empreem
dido tao generosamente, para obrigar-me a recordar, a cada momem
to do dia, que devia fazer continuamente penitencia de uma vida
pela qual nao podia castigar bastante o meu corpo.
«Deixei de ter atengao na guarda dos sentidos. Falo de bom
grado de coisas indiferentes. Olho e escuto tudo. Ja nao tenho essa
santa solicitude em falar de Deus e falo facilmente de qualquer outra
coisa.
«Tenho pouco zelo na correcgao de meus irmaos e logo a deixo, se nao tenho exito. Esquego-me de encomendar a Deus estas tarefas, de tal modo as fago sem atengao nem reflexao.
«Falta de desprezo pela estima do mundo, sensibilidade a reputagao de bomem virtuoso, as vezes rebuscada, em coisas que possb
velmente nao faria e a que antes dava pouca atengao, quando so
buscava a estima de Deus; torneTme, com bastante agrado, lisonjeador, etc.
«Tenho pouca dogura nas palavras e maneiras e muitas vezes
sou orgulhoso, seco e mal-humorado; tom de voz altivo, palavras azedas, repreensoes duras e longas; rosto sombrio, sinal de mau humor;
muito sensivel a respeito da minha familia, so dificilmente digo que
meu pai e minha mae sao negociantes de panos e cera, e receio ate
que as pessoas o saibam; dou muito pouco a conhecer que nao tenho
parte na boa obra dos estudantes pobres, sinto, pelo contrario, certo
prazer interior em que as pessoas que pouco me conhecem, ou nao
me conhecem nada, pensem que sou um homem rico, que mantem
estes jovens com seus bens.
«Enfim, tenho pouca exactidao em todos os meus deveres, seja
em relagao a Deus, seja em relagao aos meus estudos, so trabalho e
rezo quase por brincadeira, mudo quase sempre as horas marcadas,
inclusive as horas das refeigoes, ora comendo cedo, ora muito tarde:
por exemplo, almogar as tres e cear as nove. Fago, no entanto, todos
os dias muitos e bons propositos para mudar de vida e, apesar disso,
sinto-me cansado de ser tao indisciplinado. Sem deixar de o ser, sigo
sempre as minhas ideias e caprichos, sem consultar, como dantes, o
meu director, que substitui, por assim dizer, pelas minhas imagina*
goes.
«Num a palavra, diante de Deus o confesso, nao sou mais que
um homem que tern alguma reputagao de ainda viver mas que esta
realmente morto, pelo menos se comparo o presente com o passado.
A i de mim! N ao sou mais do que uma mascara de devogao e uma
sombra do que fuff Feliz de mim se nao vou mais longe na minha
extrema desgraga, se paro aqui e me sirvo da graga que Deus me faz
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de reflectir, mais seriamente do que nunca, no meu lamentavel estado, para impedir-me de cair em maiores desordens.
«Foiprecisam ente assim que come^ou a escorregar o p e a tanta gente de eminente virtude, que acabou por perecer miseravelmente. Quem mais do que eu podera temer semelhante queda, depois de
ter sido toda a minha vida tao inconstante em voltar para Deus e
com tao longas desordens depois? Se tal desgra^a ainda nao aconteceu, deve-se apenas a sua misericordia infinita».
N o auge da crise, Claudio Francisco toma uma vez mais consciencia da misericordia com que Deus o vai guiando no seu peregrinar. E conclui:
«T oda esta conduta de Deus faz-me esperar que o ceu nao estara fechado para mim se pensar, de boa fe, chorar as minhas faltas e
por-me novamente em graga com Deus».
Que aconteceu ao jovem Fundador? O que o levou a este estado? Ele proprio nos da o seu parecer:
«Cheio desta santa confianga, com a graga de Deus, vou examinar qual e o caminho mais curto, sem ter em conta, doravante, o
mais agradavel a natureza, para regressar aquele sem o qual, faga o
que fizer, nao posso viver um momento em paz. Para tal, penso, antes
de mais, que a origem do meu relaxamento (ou, para falar justamente e como devo, da minha queda e desvario), foi o ter saido demasiado cedo da solidao, ter-me expandido para fora, ter empreendido o
estabelecimento dos estudantes pobres e ter querido manter a obra.
«N ao tinha bastante fundo de virtude para isso, e nao tinha
adquirido ainda suficiente humildade para me por, com toda a seguranga, a cabega desta boa obra. Dez anos de retiro para pensar so em
mim, depois de uma vida como a minha, nao seria um tempo demasiado longo.
«Sei muito bem que podia, aproveitando fielmente todas as
gramas de Deus, permanecer absolutamente vigilante e firme no meio
das minhas ocupagoes. Posso pensar assim pelos comedos, quando
ainda nao tinha perdido completamente o fervor. Mas isto sucedeu
quando a coisa estava pouco clara e quase sepultada na mais humilde
poeira. Podia, portanto, aguentar-me perfeitamente, e verdade, e po
dia crer assim, de certo modo, que nao fazia senao a vontade de
Deus.
«Era, no entanto, dificil, que permanecesse de pe e a cabega
nao me desse voltas. Era um meio subtil e tan to mais perigoso quan
to me parecia ser um bem, para fazer voltar a entrar pouco a pouco o
orgulho no meu coragao, e dominar-me assim e precipitar-me, com a
mesma armadilha com que ja me tinha feito perder-me, em desordens talvez ainda mais infames, se possivel, do que as primeiras; e
nao me enganaria, assim, em crer que o demonio se tivesse transfermado nesta ocasiao em' anjo de luz para me seduzir. Nem sei que
pensar disso. O que me aconteceu faz-me recear que me tenha enganado.
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«E verdade que nao empreendi a obra sem licenga do meu director. Mas e nisto que a minha consciencia me reprova depois de
me ter reprovado muitas outras vezes: Como lhe propus o assunto?
De que rodeios nao me servi? N ao se tratava, dizia eu, mais do que
quatro ou cinco pobres estudantes que tranquilamente alimentaria,
sem que isto parecesse ter ressonancia. N ao disse talvez todos os aspectos da minha ambigao e da minha vaidade, e tudo me leva a temer, e tremo por isso diante de Deus, que nao tive, em todas estas
diligencias, a candura, simplicidade e abertura que devia ter.
«Estas reflexoes fazem-me sofrer. Deixei o mundo para buscar
Deus, renunciar a vaidade e salvar a minha alma. Sera possfvel que
nao tenha senao mudado de objecto e conservado sempre o mesmo
coragao? De que me serviria entao ter dado o passo que dei?»
Assim terminam as Reflexoes sobre o Passado. Deixam-nos em
suspenso. Sabemos, porem, pela continuagao da sua vida, que o jovem Fundador, purificadas as motivagoes mais profundas da sua entrega a Deus e ao servigo dos irmaos, continuou fiel ao Senhor e aos
pobres, ate ao sacriftcio total da sua vida.
Claudio Francisco constitui, por isso, uma voz profetica, assinalando os caminhos de Deus, vividos com amor e confianga, nao
obstante as resistencias que os dinamismos de pecado oferecem a
acgao santificadora do Espirito. A crise veio certamente dessas resistencias. E veio tambem de ele nao ter vis to atempadamente que com o aumento progressivo dos seminaristas - nao podia levar a
Obra sozinho, sem a ajuda de algum colaborador. Tomadas as necessarias medidas, o jovem Fundador continuou a subir a escada da santidade, tendo passado pelo crivo da provagao (cf. IPe 1,6-7).
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