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A gostinho T avares

«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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vencera. Pior que resistir, e fugir a luta.
A m issao tornou-se diffcil para Jerem ias. E Ele quis desentender-se de Deus. M as a forga de sedugao que o amor de Deus
exercia sobre o seu coragao era irresistfvel.
E uma graga im ensa poder confiar incondicionalm ente em
Deus. E uma bengao do Ceu render-se, deixar de resistir, abandonar-se nas maos do Senhor.
E grande tentagao querer ter nas proprias maos o destino da
nossa vida. Q ue liberdade e que paz ganha o coragao de quern
confia e se confia sem reservas a D eus!
Claudio Francisco, cativado pelo amor de Jesus Cristo, den
xa de resistir, entrega-se com plena confianga a Deus:
«E tarefa vossa* meu Deus, com bater por mim. Confio-me
inteiram ente a V os, porque sei que tom ais sempre o partido daqueles que em V os confiam, e que nada temos a temer quando
fazemos o que podem os e Vos nos am parais.
«Fago-vos, doravante, responsavel da minha conduta. Quero
resistir ao pecado, mas nao o posso fazer sem o vosso auxflio. Ajudai-me, meu Deus, a servir-vos fielmente. N ada me sera diffcil, se
quiserdes socorrer-me e se me abandonar totalm ente a Vos. Devo
desconfiar de mim mesmo e esperar tudo da vossa misericordia».
D eus ve-se, amiude, obrigado - pelo imenso amor que nos
tern - a com bater contra nos em nosso favor. A s vezes isso doi'
nos e queixam o-nos. M as a verdade e que a serra chia tanto mais
quanto mais rija e a m adeira. N ao e Deus que quer ver-nos sofrer.
Som os nos que provocam os esse sofrimento com as nossas resistencias. N a verdade, se do com bate que travou no vau de Jaboq
contra lave Jacob saiu coxeando, isso deveu-se a grande resistem
cia que ofereceu ao Senhor Deus, lutando uma noite inteira, ate
ao romper da aurora (cf. G n 32,23-33).
Dinamismos antagonicos atravessam o coragao humano. Isso
leva-nos a experimentar na vida de fe o que o proprio S. Paulo viveu e expressou nestes termos: «Sabem os que a lei e espiritual. Mas
eu, sou eu, ser de carne, vendido ao poder do pecado. Porque nao
compreendo o que fago: pois nao fago aquilo que quero, mas sim
aquilo que aborrego. Sinto prazer na lei de Deus, de acordo com o
homem interior. M as vejo outra lei nos meus membros, a lutar con
tra a lei da minha razao e a reter-me cativo na lei do pecado, que se
encontra nos meus membros» (Rm 57, 14-16.22-23).
V ista nesta perspectiva, a vida espiritual apresenta-se-nos
como um combate (cf. E f 6,10-17). Com bate que nao travamos
sozinhos, mas com a forga de Deus. Seria, alias, pretensao da nossa
parte querer trava-lo apoiados apenas em nossas proprias forgas.
A o tom ar m aior consciencia da rudeza do com bate que tinha pela frente, Claudio Francisco nao quis apoiar-se em suas
proprias forgas, mas na infinita m isericordia de Deus:
«E sta funesta experiencia que tenho de mim mesmo da-me
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um motivo muito razoavel para desconfiar das minhas forgas.
Sendo tao vaidoso e presungoso, e alem disso tao infiel a graga,
porque nao haveria de recear o total abandono de Deus? Se tal
desgraga ainda nao me aconteceu, deve-se apenas a sua misericordia infinita.
«T o da 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 novam ente em graga com Deus.
«C heio desta santa confianga, com a graga de Deus, vou
exam inar qual e o cam inho 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».

6 * Sede de Deus e Oragao
«Vos, Senhor, sois o meu Deus, anseio por Vos. A minha
alma esta sedenta de Vos, o meu corpo anseia por Vos, numa
terra drida, exausta, sem dgua. Desejo contemplar-vos no
santudrio, para ver o vosso poder e a vossa gloria. O vosso
amor e mais precioso do que a vida, os meus labios vos lou%
varao. Quero bendizer^vos em toda a minha vida, levantar
as minhas maos em vosso nome. A minha alma sera saciada
como de fino manjar, com os Idbios de jubilo te louvard a
minha boca. Lembro-me de Vos no meu leito, penso em Vos
nas vigilias, porque sois o meu auxilio e a sombra das vossas
asas exulto. A minha alma aperta-se contra Vos, a vossa
mao direita me sustenta» (SI 62, 2-9).

O encontro com a bondade do amor de Deus desperta no jovem Claudio Francisco o desejo de viver na presenga de Deus, pn>
fundamente unido a Ele. Dai que a oragao nasga espontanea em seu
coragao:
«Passava tempos consideraveis diante do Santfssimo Sacra'
mento. 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. Via pouca
gente, e gostava da solidao. N ao queria subtrair um momento ao meu
Deus, nao queria pensar senao nele, e embora estivesse bem longe de
pensar sempre nele, nao deixava de ter o espirito cheio dele, por vezes, durante o sono, e sempre, ao acordar>>.
Estou convencido que a oragao e essencialmente uma questao
de amor. De facto, em perspectiva crista, a vida de fe e vida de ademiss&o espiritana
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