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A gostinho T avares

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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sao amorosa a Jesus Cristo. Entende-se, por isso, que a oragao seja
um movimento interior de amor que invade e ilumina a vida toda.
N o coragao da vida espiritual esta a experiencia (de fe) do em
contro com o amor de Deus, manifestado em e por Jesus Cristo: «Nao
fomos nos que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o
seu Filho como propiciagao pelos nossos pecados. Nos amamo-lo, porque Ele nos amou primeiro» (ljo . 4,10.19). A gratuidade do amor de
Deus nos impele a viver a fe como resposta de amor e gratidao.
O entusiasmo que o encontro com o amor de Deus provocou
no jovem Claudio foi tao grande e tao intenso que ele, alguns anos
depois, ao recordar esse tempo de fervor espiritual, escreveu:
«Quase 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 licitas da vida».
Amor com amor se paga! Sentindo-se amado por Deus, Clau
dio Francisco deseja ardentemente corresponder ao seu amor. E e
precisamente aqui, no coragao do amor, que nasce, espontanea, a
oragao. Ele entrega-se a uma vida de intensa oragao, que invade o
dia todo. Reza em toda. a parte, mesmo quando caminha pela rua. Faz
frequentes visitas ao Santissimo. Reza especialmente ao Espirito San 
to e a Virgem Maria. Reza, antes de mais, para dar honra e gloria a
Santissima Trindade. Pede por si, mas nao deixa nunca de pedir pelos outros, a comegar pelos da sua familia. Pede por todos, amigos e
inimigos, vivos e defuntos:
«Santfssima e adorabilissima Trindade, Pai, Filho e Espirito
Santo, que, por vossa graga, adoro de todo o coragao, com toda a
minha alma e com todas as minhas forgas, permiti que muito humildemente vos oferega as minhas pobres oragoes para vossa maior hon
ra e gloria, para minha santificagao, para remissao dos meus pecados,
pela conversao de meu pai, mae, irma, prima, e de todos os meus familiares, amigos, inimigos, benfeitores, e, em geral, por todos aqueles
por quern devo rezar, vivos ou defuntos».
A oragao nasce do amor! E proprio de quern ama, gostar de
estar com o ser amado. T anto mais se aquele a quern se ama e, simplesmente, o Amor!
O jovem Claudio Poullart des Places vive cativado por Jesus
Cristo: «Meu querido e unico amor. Meu Deus e meu tudo»! Profundamente absorvido em Deus, nao quer saber senao de Deus. Deseja ser
inteiramente e so de Deus. Esta disposto inclusive a soffer privagoes e
humilhagoes para ser digno do amor de Deus e da Virgem Maria:
«N ada mais me falta pedir-vos, meu Deus, a nao ser a total
privagao de todos os bens terrenos e pereciveis. Concedei-me ainda
esta graga, desprendendo-me totalmente de todas as criaturas e de
mim mesmo, para que nao pertenga senao a Vos, e para que, estando
o meu coragao e o meu espirito cheios de Vos, viva sempre na vossa
presenga como devo. Fazei, meu Deus, que vos pega esta graga do
mais profundo do meu coragao, bem como tambem de me carregar
44

missao espiritana

A gostinho T avares

de oprobrios e sofrimentos, a fim de que, meu divino Mestre, me
torne digno de obter da vossa infinita bondade o vosso santo amor, o
da Santissima Virgem, a graga de conhecer e executar com perfeita
resignagao a vossa santa vontade».
Decididamente, Claudio Francisco so quer agradar a Deus. Prefere mil vezes morrer a ser infiel ao Senhor. E reza assim: «Que eu esteja pronto antes a ser enforcado e a sofrer o suplicio da roda do que
consentir em cometer deliberadamente um unico pecado venial».
Poderia pensar-se que uma tal absorgao em Deus constitui alienagao em relagao aos demais. Mas nao. Jamais o amor de Deus e o amor a
Deus alienam a pessoa, antes, transfiguram-na por inteiro e abrem-na a
missao. Jamais coragao humano algum que se tenha encontrado verdadeiramente com o amor de Cristo - de Maria a Teresa de Calcuta, de
Paulo a Francisco de Assis - deixou de anunciar as maravilhas do amor
de Deus. Claudio Poullart des Places exprime-se assim:
«D e todos os bens temporais, nao queria guardar a nao ser a
saude da qual desejava fazer um sacrificio total a Deus no trabalho
das missoes. E considerar-me-ia imensamente feliz se, apos ter abrasado o mundo inteiro do amor de Deus, tivesse podido dar, ate a ul
tima gota, o meu sangue, por aquele cujos beneficios me estavam
quase sempre presentes. N ao me cansava de falar destes beneficios,
encontrava pouquissima gente a quern conta-los, nao sentia prazer a
nao ser nas conversas em que Deus nao era esquecido, constituia
motivo de escrupulo para mim ter ficado em silencio quando tivesse
tido uma ocasiao para falar dele».

7 - A Primazia de Deus
«E agora, eis o que diz o Senhor, que te criou, Jacob, que te
formou, Israel: N ada temas porque Eu te resgatei, e te chamei pelo teu nome, tu es meu. Se tiveres de atravessar as
aguas, estarei contigo, e os rios nao te submergirao; se caminhares pelo fogo, nao ter queimaras, e as chamas nao te com
sumirao. Porque Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Is
rael, o teu Salvador. Dou o Egipto por teu resgate, a Etiopia
e Saba como compensagao. Visto que es precioso aos mens
olhos, visto que te estimo e te amo, entrego reinos por ti, entrego nagdes em troca da tua vida. Nao temas, porque Eu
estou contigo» (Is 43,l-5a).
N o coragao do itinerario de fe de Claudio Poullart des Places
encontramos a experiencia da ternura e do amor misericordioso de
Deus. Tinha ele 22 anos. Ate entao deixara-se enlear pelos sonhos
paternos. Mas o seu coragao sentia-se insatisfeito e inquieto. Decidiu
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