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C laudio P oullart des P laces

«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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conversavam e discutiam, acercou-se deles o proprio Jesus e pos-se
com eles a caminho» (Lc 24,15).
Mas e mais ainda. N ao so nao damos o primeiro passo para ir
ao encontro de Deus, senao que nos afastamos e tendemos a evitar o
encontro: «N essa altura aperceberam-se [Adao e Eva] de que o Senhor Deus percorria o jardim pela frescura do entardecer, e o homem
e a sua mulher logo se esconderam do Senhor Deus» (Gn 3,8).
Efectivamente, «nao fomos nos que amamos a Deus, mas foi Ele
que nos amou e enviou o seu Filho como propiciagao pelos nossos pecados» (ljo 4,10). O nosso amor e resposta ao amor gratuito de Deus.
N a verdade, «nos amamo-lo, porque Ele nos amou primeiro» (ljo 4,19).
Deus esta infinitamente mais interessado em nos do que nos nele.
Deus veio ao nosso encontro, enviando seu Filho unico ao
mundo. N as encruzilhadas da vida, Jesus sai ao nosso encontro no
ponto do caminho em que estamos. E dirige-nos a palavra, como fez
com os discfpulos de Emaus: «Que palavras sao essas, que trocais
entre vos, enquanto andais?» (Lc 24,17).
O Senhor sai ao nosso encontro, faz-se proximo, caminha connosco. Interessa-se por nos e tern a arte de levar-nos a expressar
aquilo que nos preocupa: «N os esperavamos que fosse Ele quern libertasse Israel...» (Lc 24,21). Um sonho muito belo tinha terminado
num rotundo fracasso, na visao triste dos discfpulos de Emaus. Desiludidos, sem esperanga, tinham deixado o grupo dos discfpulos...
Pode ser bom perguntar-me: Como tenbo enfrentado as situa
t e s de fracasso e desilusao na minha vida?... Mas e precisamente af,
quando tudo parece nao ter ja sentido, que Jesus se faz particularmente presente e me oferece luz e alegria de viver.
Ja vimos. O jovem Claudio Poullart des Places atravessou um
momento de crise e perplexidade poucos anos depois de ter fundado a
C o n g re g a te do Espfrito Santo. Tudo se tomou escuro. A desilusao
bateu a sua porta. E chegou a pensar que se havia equivocado ao fundar o Seminario do Espfrito Santo. No retiro que fez entao pode recordar como Deus lhe havia safdo ao encontro e cativado o coragao:
«H a mais de tres anos que, por uma graga extraordinaria, Deus
me tirou do mundo, quebrou as minhas criminosas cadeias e me arrancou das garras de Satanas, para me vestir de novo com a veste da
salvagao. Fez milagres em meu favor. Para me atrair a si, fechou os
olhos sobre um enorme crime que acabara de cometer, precisamente
na altura em que Ele mais se esforgava para me converter. O excesso
da sua paciencia comegou a abrir-me o coragao.
«M as nao confinou af, este Deus de bondade, os instantes movimentos da sua ternura por mim. Quando, enfim, consenti em voltar a sua casa, tudo me foi aberto, o ceu antecipava-se aos meus pedidos. Por um pequeno acto de amor por Deus, sentia interiormente
visitas suas que de modo algum se podem exprimir».
Verdadeiramente, Deus e insuperavel! Ele nunca se deixa
veneer em generosidade. Por um pequeno acto de amor nosso, Ele
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enche-nos de beneffcios, de gragas.
Muito cedo, Deus bateu a porta do jovem Claudio Francisco.
De facto, desde tenra idade, Claudio escutou o apelo do Senhor, que
o convidava a seguir Jesus no sacerdocio. Mas ele esquivava-se, fugia
inclusive de Deus:
«Vos me procuraveis, Senhor, e eu fugia de Vos. Tmheis-me
dado a razao, mas eu nao queria servir-me dela. Queria desentenderme de Vos, mas Vos nao o consentfeis. N ao merecia eu que me rivesseis abandonado, que vos tivesseis cansado de me fazer o bem? Como
sois amavel, meu divino Salvador. N ao quereis a minha morte. N ao
quereis senao a minha conversao. Como se de mim tivesseis necessidade, tratais-me com dogura».
Como se tivesse necessidade de nos, Deus procura cativar o nosso
coragao de mil e uma forma. N a verdade, somos nos que temos absoluta
necessidade de Deus. «E nele, realmente, que vivemos, nos movemos e
existimos» (Act 17,28). Todavia, a tentagao da auto-suficiencia e da
independencia bate facilmente a porta do nosso coragao: «A serpente
retorquiu a mulher: “Nao, nao morrereis; mas Deus sabe que, no dia em
que o comerdes, abrir-se-ao os vossos olhos e sereis como Deus, ficareis
a conhecer o bem e o mal”» (Gn 3,4; cf. Lc 15, 11-13).
De facto, o que mais facilmente nos acontece e apartarmo-nos
de Deus, fechando o nosso coragao ao seu amor e ao amor dos nossos
irmaos. Quais filhos ingratos, fugimos de Deus. E Ele responde com
ternura e bondade as nossas muitas ingratidoes: «Ainda estava longe
quando o pai o viu, e enchendo-se de compaixao, correu a langar-selhe ao pescogo, cobrindo-o de beijos» (Lc 15,20).
Claudio Poullart des Places sente-se profundamente tocado
pela imensa ternura de Deus. E essa bondade de Deus revelada por
Jesus Cristo que acaba por tocar-lhe o coragao, como ele mesmo diz:
« 0 excesso da sua ternura comegou a abrir-me o coragao».
«So a Vos pertence, 6 meu Deus, tocar o coragao do homem».
Esta e a experiencia de Claudio Francisco. Ele percebeu, na sua vida,
como so Deus pode chegar a cativar o coragao humano.^Em ultima
instancia, nao somos nos que nos convertemos a Deus. E Deus que
nos faz voltar para Ele, cativando o nosso coragao. Tocado pelo amor
paciente e misericordioso do Senhor, Claudio Francisco reza: «Descei, [Senhor], ao coragao em que, desde ha muito, desejais entrar»!
Deus esperou varios anos pelo Sim de Claudio Poullart des
Places. N a verdade, o Senhor esta a nossa porta e bate. Mas nao
forga nunca a entrada: «Eis que estou a porta e bato: Se alguem ouvir
a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e
ele comigo» (Ap3, 20).
Como o Senhor Deus tern paciencia connosco! E como nos
facilmente nos impacientamos e desistimos uns dos outros! Deus,
porem, e capaz de esperar uma vida inteira por nos. Ele, que nos
criou a sua imagem, sabe que o nosso coragao nao tern paz enquanto
nao descansa nele.
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