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II Parte

A gostinho T avares

A Missao Nasce do Amor
11 Dos Sonhos dos Homens ao Sonho de Deus
«Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois
irmaos: Simao, chamado Pedro, e seu irmao Andre, que
langavam as redes ao mar, pois eram Pescadores. DisseIhes: «Vinde apos mim e Eu farei de vos Pescadores de ho~
mens». E eles, imediatamente, deixaram as redes e seguiram-no» (Mt 4,18-20).

O texto do Evangelho de Mateus acima referido, que relata a
vocagao dos primeiros Apostolos, faz-nos ver que, no processo da
caminhada vocacional, os sonhos dos homens tern que abrir-se e ceder passo ao sonho de Deus: de Pescadores de peixes a Pescadores de
homens.
A vida e os Escritos de Claudio Poullart de Places oferecemnos uma luz preciosa a este respeito, como podemos, alias, constatar
na oragao que passo a transcrever:
« 0 Deus, que conduzis a Jerusalem celeste os homens que se
confiam verdadeiramente a Vos, recorro a vossa divina Providencia
e abandono-me inteiramente a ela. Renuncio as minhas inclinagoes
e apetites e a minha propria vontade, para seguir unicamente a vossa.
Dai-me a conhecer, meu Deus, a vossa vontade. Estou decidido a
seguir o caminho que me indicardes. N ao permitais, meu Deus, que
me engane. Em Vos ponho todas as minhas esperangas». Segundo o P. Tomas, primeiro biografo do jovem Fundador,
Claudio Poullart des Places sentiu desde crianga o apelo a vida sacerdo
tal, e te-lo-a revelado ao pai. Este, porem, como ja ficou referido, tinha
outro sonho: filho primogenito, Claudio representava a esperanga de
um futuro nobre para a familia. N a verdade, o Sr. des Places aspirava
recuperar o titulo de nobreza de que desffutara outrora a familia, mediante a compra de um lugar no Parlamento Bretao. Mas, embora fosse
advogado prestigiado, nao desejava ascender ele proprio a tal cargo,
depositando, para tal, todas as suas esperangas no filho varao.
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O contraste dos sonhos dos homens com o sonho de Deus provoca, muitas vezes, grande resistencia por parte do ser humano.
Aconteceu assim com Francisco de Assis, a quern o pai nao quis mais
reconhecer como filho, quando este tomou a decisao de seguir uma
vida penitente e pobre. Aconteceu com o Veneravel Francisco Li'
bermann, a quern o pai amaldi^oou com todas as maldigoes de Israel,
quando este se converteu a Jesus Cristo e decidiu ser sacerdote.
Aconteceu tambem com Claudio Francisco Poullart des Places.
De notar que os pais de Claudio Francisco eram bons cristaos.
Tiveram, porem, muita dificuldade em aceitar a vontade de Deus
sobre seu filho. Este, profundamente afeigoado a eles e a sua irma,
teve tambem grande dificuldade em acolher o apelo de Deus, pois
nao queria desgostados. Acresce ainda a sua natural tendencia para
a ambigao, que assentava como uma luva com o sonho paterno. So
aos 22 anos, uma vez alcangado pelo amor de Deus, deixou de resistir. N essa altura, rezou assim:
«Vos me procuraveis, Senhor, e eu fugia de Vos. Amais-me,
meu divino Salvador, e dais'm e disso provas bem sensfveis. De ha
muito que quereis falanm e ao coragao, mas nao tenho querido escutar-vos. N ao vim aqui defender-me, mas para me deixar veneer. Falai, meu Deus, quando vos aprouver».
N a verdade, ninguem obedece, com alegria e liberdade, a nao
ser movido pela confianga que desperta o amor. Em definitivo, a VO'
cagao nasce do amor. E na medida em que o coragao se abre e e to'
cado pelo amor de Deus que se esta capaz de fazer a passagem dos
sonhos dos homens ao sonho de Deus.
Como posso saber que estou preparado para aderir ao sonho de
Deus? N o dia em que o meu coragao for alcangado pelo amor Jesus CriS'
to. E como sei que o meu coragao foi realmente cativado por Cristo?
Pelo abrir da mente e do coragao, que leva a acolher a vontade
de Deus, mesmo que isso implique por de parte os projectos e os sonhos humanos, meus ou de quern quer que seja.
Pelo desejo de permanecer unido a Deus, atraves da oragao e
pela determinagao em corresponder com generosidade ao seu amor,
sendo levado a renunciar aquilo que, em mim e na minha vida, resiste ao amor de Deus.
Pela consciencia do sem sentido do pecado, pela dor e arrependimento de ter ofendido o Senhor, pela determinagao em mudar
de vida, sabendo permanecer com humildade de coragao diante de
Deus e dos irmaos.
Pela alegria e disponibilidade interior que sinto em obedecer a
Deus: em guardar a sua Palavra. Se nao valorizo a Palavra de Deus
mais do que todas as outras palavras; se fago as minhas escolhas mais
em fungao do que me agrada do que em fungao do que agrada ao
Senhor; se estou mais preocupado em agradar aos homens do que em
agradar a Deus... e sinal de que o meu coragao ainda nao esta verdadeiramente cativado por Ele, pois o proprio Senhor Jesus nos diz:
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«Vos sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando» (Jo 15,14).
Pelo desejo de anunciar as maravilhas de Deus aos irmaos e de
atrair a Deus os pecadores e os que andam afastados dele.
Pelo grau de confianga que tenho em Deus, sabendo permanecer em humildade na sua presenga. Por exemplo, nas situagoes dificeis da vida, onde vou procurar apoio, a que fonte vou beber? (Jr
17,5-8). E nos momentos de escuridao e fracasso, sou levado a confiar no Senhor ou a duvidar dele?
Pela maior ou menor atengao que presto a sua presenga na
vida do dia a dia. Por exemplo, dou-me conta da sua passagem na
minha vida e na vida dos meus irmaos, ou ando a maior parte das
vezes distraido? Tenho desejo e disponho de tempo para estar a sos
com Ele, na oragao?
Pela disponibilidade em servir o Senhor nos irmaos que Ele poe
no caminho da minha vida, sobretudo os mais pobres e humildes.
Como sabemos, apos o retiro de conversao e discernimento
vocacional, Claudio Francisco viveu um periodo de intenso fervor
espiritual. Mais tarde, no momento de crise interior que atravessou,
deixou-nos um testemunho no qual encontramos a maioria destes
sinais de amor a Deus. Permito-me transcreve-lo longamente:
«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 desejava senao ama-lo e, para merecer o seu amor, tinha renunciado ate as coisas mais lfcitas da vida.
Desejava um dia ver-me despido de tudo, a viver apenas de esmolas,
depois de tudo haver dado. De todos os bens temporais, nada queria
guardar a nao ser a saude para dela fazer um total sacrificio a Deus no
trabalho das missoes. E sentir-me-ia imensamente feliz, se, apos ter
abrasado o mundo inteiro com o amor de Deus, pudesse dar ate a
ultima gota o meu sangue por aquele cujos beneffcios tinha quase
sempre presentes.
«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.
«Via pouca gente e gostava da solidao. A i repassava com frequencia os desvarios da minha vida. Meditava-os regularmente no
comego das minhas oragoes. N a minha cegueira que cada dia me
parecia maior, os meus olhos choravam abundantemente. O que dois
ou tres meses antes me teria parecido apenas um pecado de mallcia
corrente, parecia-me agora algo infinitamente horroroso. Totalmente confundido nesses momentos, permanecia numa atitude de hu
mildade. Esta virtude que, por surpreendente efeito da graga, comegava a praticar, depois de ter sido talvez o homem mais vaidoso do
mundo, atrafa-me inumeraveis bengaos de Deus.
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«Embora tivesse a honra de comungar frequentemente, nao
o fazia como desejava. A nsiava este pao sagrado com tal avidez que,
logo que o comia, nao podia muitas vezes reter torrentes de lagrimas.
Era na participagao do Corpo de Jesus que extraia esse desapego que
me fazia desprezar o mundo e os seus modos. A sua estima pouco me
preocupava. Jesus crucificado ocupava-me a maior parte das vezes, e,
nao obstante o amor-proprio ainda me dominar, eu comegava a vk>
lentar-me um pouco e a impor-me algumas mortifica^oes, ao con'
templar a cruz daquele que eu amava.
«Podia acrescentar certas disposigoes de ternura que sentia
por aqueles que sofriam, uma do^ura bastante razoavel, depois de
todo o meu orgulho passado, com aqueles com quern mantinha alguma rela^ao, um zelo ardente por atrair a Deus os pecadores, nao
achando inclusive nada demasiado humilhante para conseguido; finalmente, uma obediencia cega ao meu director [espiritual]».

2 - Deus Busca o Homem
«Nesse mesmo dia, dois deles iam a caminho de uma aldeia
chamada Emaus, distante de Jerusalem sessenta estadios, e
conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. Enquanto
conversavam e discutiam, acercou-se deles o proprio Jesus e
poS'Se com eles a caminho; os seus olhos, porem, estavam
impedidos de O reconhecerem. DisseAhes Ele: “Que pala'
vras sao essas que trocais entre vos, enquanto andais?” Pararam entristecidos, e um deles, de nome Cleofas, respondeu:
«T u es o unico forasteiro em Jerusalem a ignorar o que la se
passou nestes dias!» PerguntouAhes Ele: «Que foi?» Responderam-lhe: « 0 que se refere a Jesus de Nazare, profeta
poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o
povo; como os principes dos sacerdotes e os nossos chefes O
entregaram, para ser condenado a morte e crucificado. Nos
esperdvamos que fosse Ele quern libertasse Israel, mas, com
tudo isto, jd Id vai o terceiro dia desde que se deram estas
co isas...”» (L c 24,13-21).

A tendencia mais espontanea em nos e vermx>nos como centro. E isso nos leva facilmente a pensar que a iniciativa, na vida de fe,
e nossa. O episodio dos discipulos de Emaus oferece-nos, todavia,
uma perspectiva diametralmente oposta. O centro, na verdade, e
Deus e o seu Reino. E e Ele que tern a iniciativa de sair ao nosso em
contro, antes de nos O buscarmos. Assim procedeu Jesus com os
discipulos que iam a caminho de Emaus, tristes e frustrados, pensando que tudo terminara com a morte do Senhor na cruz: «Enquanto
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