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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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entao fazer um retiro no noviciado dos jesuftas. E aqui que ele toma
profunda consciencia da presenga do amor terno e misericordioso de
Deus na sua vida:
«Amais-me, meu divino Salvador, e dais-me disso provas bem
sensiveis. Sei que a vossa ternura e infinita, pois nao se esgotou com
as minhas inumeraveis ingratidoes. Vos sois o Pai das misericordias.
O meu coragao, ate aqui, cheio de vaidade e de ambigao, nada em
contrava no mundo suficientemente elevado e grande para o encher.
Estava reservado para um Deus e encontra agora com que encher-se.
N ao mais sera ocupado a nao ser por Vos».-;i;
Esta experiencia de fe do jovem Fundador remete-nos para a
primazia de Deus. N a verdade, o Senhor ha-de ocupar o centro da
vida e do coragao humano, de tal modo que nada se ha-de antepor a
Ele. Trata-se, em definitivo, de viver o primeiro mandamento: «Escuta Israel! O Senhor, nosso Deus, e o unico Senhor! Am aras ao
Senhor, teu Deus, com todo o teu coragao, com toda a tua alma e
com todas as tuas forgas» (Dt 6,4'5; cf. Me 12,28-32).
O coragao humano so e capaz de dar verdadeiramente prima
zia a Deus a partir do momento que descobre que o Senhor o amou
primeiro, com amor eterno e gratuito. Por isso, a experiencia da gratuidade do amor de Deus constitui a experiencia basilar da vida de
fe: e ela que ilumina a vida e e sua motivagao principal..
So podemos verdadeiramente seguir Jesus, negando-nos a nos
mesmos, tomando a nossa cruz e entregando a vida (cf. Me 8, 34-35),
a partir do momento em que nos encontramos com a gratuidade do
amor de Deus. De facto, ninguem confia e se confia a alguem a nao
ser quando sabe, com a certeza que vem do coragao, que e profundamente amado. E nada compromete tanto o ser amado como saber-se
incondicional e gratuitamente amado por aquele que o ama. Quanto
mais se aquele que ama e, simplesmente, Amor!
N a vida de fe, tudo e Graga, inclusive a propria morte. Tudo e
manifestagao do grande amor com que Deus nos ama. Tudo, a nossa
pessoa e a nossa vida, a nossa historia e a historia do nosso mundo,
tudo fica iluminado pela bondade de Deus, quando comegamos a
viver a vida nova do Espirito (cf. Jo 3,1-8). Pela fe, «sabemos que
Deus concorre em tudo para o bem dos que O amam» (Rm 8,28).
Sim, Deus ama-me. E ama-me primeiro, antes de qualquer merito meu (ljo 4,10). Em definitivo, e o seu amor que me constitui:
«Sou o que sou pela graga de Deus» (IC or 15,10)! Deus ama-me
desde toda a eternidade. Esta e a realidade mais densa e mais profun
da. E esta a real dignidade do ser humano. Esta e a fonte inabalavel
da verdadeira auto estima: O homem, cada ser humano, e precioso
aos olhos de Deus (cf. Is 43,4). T ao precioso que nao entrega so nagoes em troca da minha vida, mas vai ate ao extremo de dar a sua
vida por mim, na cruz..Na verdade, «o Filho de Deus amou-me e
entregou-se a si mesmo por mim» (G1 2,20).
Deus ama-me, continua amando-me mesmo quando me fago
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«desgraga», «nao amavel», ao recusar o seu amor. Ama-me a fim de
me tornar amavel, por dar-me vida e graga e alegria. Ama-me tal
qual sou. Ama-me por eu ser quern sou, sem mais. O seu amor e amor
gratuito e misericordioso. Seu amor e graga, e benevolencia, e perdao. Em seu amor, Deus faz-me ser homem novo: seu filho querido
(cf.R m 8,14-17.28-30).
N o re tiro que fez no momento da crise espiritual que atravessou, recordando o que Deus fizera por ele, Claudio Francisco escreveu:
«Se amasse um pouco a Deus e a minha salvagao,xdeveria estar
inconsolavel por ter passado este ano como o passei. E isto o que o
Senhor devia esperar do meu reconhecimento? H a mais de tres anos
que, por extraordinaria misericordia, me tirou do mundo, quebrou as
minhas criminosas cadeias, me arrancou das garras de Satanas, para
me vestir de novo com a veste da santidade. Fez milagres por mim;
para atrair-me a si, fechou os olhos a um enorme crime, cumulo das
minhas iniquidades, que cometi precisamente na altura em que Ele
mais me pressionava para me converter. O excesso da sua paciencia
comegou a trespassar-me o coragao. Mas nao confinou ai o Deus de
bondade, os instantes movimentos da sua ternura por mim. Consenti finalmente em regressar a sua casa. Tudo me foi aberto, e o ceu
antecipava-se aos meus pedidos; por um pequeno acto de amor para
com Deus, sentia interiormente visitas suas que de modo algum se
podem expressar. Se me esforgava por dar um passo em direcgao ao
Senhor, logo Ele, terno Mestre, me carregava leguas inteiras aos ombros».

8 - Historia de Amor
«Quando Israel era ainda menino, Eu o amei. E chamei do
Egipto o meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais se
afastaram; ofereceram sacrificios aos Baals e queimaram
oferendas aos idolos. Entretanto, Eu ensinava Efraim a am
dar, trazia-o nos meus bragos, mas nao reconheceram que
era Eu quern cuidava deles. Segurava-os com lagos humanos, com lagos de amor» (Os 11,1-4a).

Podemos colher uma luz preciosa sobre a vocagao na vida e
nos Escritos de Claudio Francisco Poullart des Places. Comecemos
por perguntar: Que significa entender a vida como vocagao?
Significa, antes de mais, olhar a vida com a consciencia de que
ha um projecto de Deus que antecede todo e qualquer projecto meu
ou de quern quer que seja, inclusive dos que me sao mais queridos.
Significa, ao mesmo tempo, estar disponivel para escolher o
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