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4 - A Urgencia da Conversao
«Eis o que diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o coraqao, com jejuns, com lagrimas e com gemidos. Rasgai os
vossos coraqoes e nao as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele e bom e compassivo, clemente
e misericordioso, inclinado a arrepender-se do castigo que
inflige» (J12,1243).

Claudio Poullart des Places, ao tomar consciencia da gratuidade
do amor de Deus, sente o desejo veemente de corresponder a tao imensa bondade, temura e misericordia. A luz do amor divino, sente profun'
damente a sua ingratidao. Este contraste fado aperceber'se da urgencia
da conversao.
«Nao conservaria eu uma alma desnaturada se nao admirasse a
temura do meu Deus e se nao voltasse prontamente para Ele? Vamos,
minha alma, e tempo de te renderes a tantas persegui^oes amaveis. Po'
deras hesitar um so instante em abandonar todos os teus sentimentos
mundanos, para, com atengao e recolhimento, te reprovares a tua ingratidao e dureza de coragao a voz de Deus?»
O amor, a temura e a misericordia de Deus fazemmo ver a ingratidao enorme que e o pecado. Dai que o apelo a conversao implique uma
rejeigao radical deste:
«Coragem, minha alma, promete ao teu Deus fazer penitencia dos
teus pecados e mostrardhe o horror que por eles tens, pelo cuidado que
teras em evitar recafdas. Que nada no mundo seja capaz de me afastar
da virtude. Percamos respeito humano, complacencia, fraqueza, amor'
proprio, vaidade, percamos tudo o que temos de mau e guardemos apenas o que pode ser bom. Digam o que quiserem, que me aprovem, que
trocem de mim, que me tratem de visionario, de hipocrita ou de homem
de bem, doravante tudo me sera indiferente. Procuro o meu Deus. Ele
nao me deu vida senao para que fielmente o sirva».
Atente'Se nas ultimas palavras: «Procuro o meu Deus. Ele nao me
deu vida senao para que fielmente o sirva». Alcangado pelo amor de
Cristo, Claudio Francisco procura agora Deus, depois de tantos anos a
fugir dele. E entende que a conversao nao pode ser vivida a nao ser de
forma total. Ela e, em ultima instancia, um processo pascal de libertagao
e de configuragao com Cristo, caminho de uma vida de santidade:
«Para por-me num estado propfcio a escutar os vossos sabios con'
selhos, renovarei um piano de vida que me aproximara tanto da perfei'
gao do cristianismo como a minha conduta, ate agora, me aproxima da
imperfeigao que se encontra na ambigao e na vaidade do mundo. E ne'
cessario que, por assim dizer, mude de natureza, me despoje do velho
Adao para me revestir de Jesus Cristo. Doravante, meu divino Salvador,
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ou sou inteiramente vosso, ou assino a minha propria condenagao».
A radicalidade do apelo a conversao fa-lo constatar a pequenez e
a fragilidade do ser humano, incapaz de libertar-se, por si so, de suas
tendencias negativas dominantes e de resistir ao mal. A urgencia da
conversao toma-se, por isso, consciencia radical da necessidade de ser
salvo, curado, libertado, sobretudo de si mesmo:
«Terei de combater inimigos que, procurando destruir a minha
virtude com mil ocasioes perigosas, buscarao ao mesmo tempo a minha
ruina e perdigao. Defendei-me, Senhor, contra estes tentadores, e visto
que o mais temivel e a ambigao, minha paixao dominante, humilhai-me,
abatei o meu orgulho, confundi a minha gloria. Que por toda a parte
encontre mortificagoes, que os homens me rejeitem e desprezem. Consinto nisso, meu Deus, contanto que me ameis muito e me queirais».
Note-se como termina: « ... contanto que me ameis muito e me
queirais». E o saber-se amado por Deus que da forga e determinagao a
Claudio Francisco para viver o caminho pascal da libertagao da raiz do
pecado nele: a sua natural ambigao.
O apelo a conversao que o jovem Fundador sente e radical, nao
admite meias medidas, como tao facilmente o coragao humano e tentado a querer. Alias, o proprio Jesus nos adverte de que nao podemos servir
a dois senhores e, no Apocalipse, diz-no-lo com palavras cortantes como
espada de fogo: «Conhego as tuas obras e sei que nao es frio, nem quern
te. Oxala fosses frio ou quente! Mas como es momo e nao es frio nem
quente, vomitar-te-ei da minha boca» (Ap 3,15-16).
Abismado com a grandeza do amor de Cristo, Claudio Francisco
entende que nao pode pactuar de modo algum com o pecado. Eis como
reza ao Senhor:
«Dai-me antes a morte do que permitirdes que perca o vosso fa
vor, depois de ter sido objecto da vossa complacencia. Livrai-me da infidelidade de vos esquecer. E visto que o pecado tanto vos desagrada,
mudai a minha ffaqueza em coragem; e se uma ffagil cana como eu river
de estar exposta ao furor dos ventos e as mais fortes tempestades, cingime com a vossa misericordia e cobri a minha debilidade com o manto da
justiga».
O apelo a conversao implica total rejeigao do pecado, de todo e
qualquer pecado. Mas facilmente nos desculpamos com a pouca gravidade dos nossos pecados. Isso e sinal de que o nosso coragao ainda nao
vibra - como corda de cftara afinada - ante o amor de Deus. Claudio
Francisco compreendeu a insensatez que revestem tais desculpas. E reza
assim ao Senhor:
«Nao preciso mais, meu Deus, para compreender a atengao que
devemos ter para evitar os menores pecados, que, a nosso ver, chamamos pequenos, mas que sao sempre enormes em relagao a Vos».
Mas como nao pecar? Claudio sabe que so com o auxflio da divina
graga. Nao pode fiar-se nas proprias forgas, pois sabe que «o justo peca
sete vezes ao dia» (cf. Prv 24,16). Conhece, porem, um meio pratico de
permanecer alerta, vigilante, para evitar cair em tentagao:
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«E necessario, portanto, que me lembre que estou sempre na vossa presenga, que me vedes em qualquer parte do mundo que seja e que
nao posso ofender-vos sem que sejais testemunha da minha infidelidade.
Se nao esquecer que estais em toda a parte, nos meus pensamentos, nas
minhas palavras, no meu coragao, bem como no meu quarto, na rua
como noutro lugar qualquer, permanecerei sempre no respeito e submissao, nao pensarei, nao falarei, nao desejarei nem agirei nunca a nao ser
depois de vos ter consultado e ter examinado se nao ha mal nas minhas
diligencias; nao deixarei nunca de elevar o coragao para Vos, para vodas
oferecer, e, por conseguinte, nada mais farei que possa ser contrario a
vossa gloria e infruttfero para a minha salvagao».
Em definitivo, o apelo a conversao implica mudanga radical de
vida, morrer «ao homem», aos dinamismos de pecado que atravessam o
coragao humano, para viver a vida nova de filhos de Deus, em Cristo.
Numa palavra: o apelo a conversao e apelo a santidade:
«E necessario, por assim dizer, que eu mude de natureza, que me
despoje do velho Adao para me revestir de Jesus Cristo. Doravante, meu
divino Salvador, ou sou inteiramente vosso, ou assino a minha propria
condenagao. E preciso que viva uma vida inteiramente santa».
Claudio sente o apelo de Deus a santidade. Mas entende que este
apelo e apelo a uma fidelidade que nao se funda no temor - por mais
horror que sinta ante a condenagao etema -, mas no amor, e ha-de ser
uma resposta agradecida de amor aquele que primeiro nos amou:
«Nao serao os castigos que adviriam do meu pecado a causa da
minha prudencia e da minha sensatez; mas o receio de vos desagradar e
de ofender a um Mestre que tao temamente merece ser amado e que me
conservara, meu Deus, na fidelidade que vos devo».

5 mAbandono e Confianga
«Vos me seduzistes, Senhor, e eu me deixei seduzir! DomP
nastes-me e obtivestes o triunfo. Sou objecto de continua irrisao, e todos escamecem de mim. Todas a vezes que falo e
para proclamar a aproximagao da violencia e da devastagao.
E, dia apos dia, a palavra do Senhor converte-se para mim
em insultos e escdmios. A mim mesmo dizia: Nao pensarei
mais nele, nao falarei mais em seu nome. Mas, dentro de
mim, ardia um fogo devorador, que nao podia conter nem
suportar» (Jr 20,7-9).

D eus faz tudo para atrair o nosso coragao. Mas nos resistT
mos de mil e uma m aneiras. Resistim os mais do que imaginamos.
Resistim os ate de modo inconsciente. Deus, porem, nao leva a
mal a luta que lhe damos. M ais cedo ou mais tarde, Ele sabe que
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