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A gostinho T avares

«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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que estou chamado a ser. T al supoe aprender a querer o que Deus
quer, com a certeza de que «importa mais obedecer a Deus do que
aos homens» (Act 5,29).
Depois de varios anos de resistencia a voz de Deus, Claudio
Francisco encontrou-se com a ternura e o amor do Senhor manifestado em e por Jesus Cristo. E foi entao que comegou a entender a
vida como vocagao. A vontade amorosa de Deus tornou-se mais importante e prevaleceu sobre os sonhos paternos e a sua natural ambigao. N essa altura, rezou assim:
«M eu Deus, renuncio as minhas inclinagoes e apetites e a minha propria vontade para seguir unicamente a vossa. Derramai sobre
mim as gramas necessarias para vos servir por toda a vida na vocagao
que vos de maior gloria».
Entender a vida como vocagao significa olhar a vida como
uma historia de amor e salvagao. N o retiro de conversao e discernimento vocacional que fez, Claudio Francisco aprendeu a olhar a
vida com um novo olhar. Deu-se conta da presenga amorosa de
Deus e percebeu como o Senhor empregara todos os meios para o
atrair a si:
«Vamos, minha alma, e tempo de te renderes a tantas perseguigoes amaveis. Poderas hesitar um momento em abandonar todos
os teus sentimentos mundanos, para, com mais atengao e recolhimento, reprovares as tuas ingratidoes e dureza de coragao a voz de
Deus? N ao deveras sentir vergonha de ter combatido tanto tempo,
de ter destruido, desprezado, espezinhado o sangue adoravel do teu
Jesus?
«C om o recordo, com grande pena, esses m om entos em que,
prestes a cair no precipicio, encontrava a mao de D eus que me
detinha, que se opunha a m inha queda, e que eu nao deixava de
forgar. Q uantas vezes nao encontrei a graga como um muro de
bronze que me servia de obstaculo e que, mil vezes seguidas, desfazia os meus esforgos criminosos e as minhas diligencias desordenadas!
«Vos me procuraveis, Senhor, e eu fugia de Vos. Como se tivesseis necessidade de mim, tratais-me sempre com dogura. Amaisme, 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. N ao conservaria eu uma alma desnaturada
se nao admirasse a ternura do meu Deus e se nao voltasse prontamente para Ele? Vamos, minha alma, e tempo de te renderes a tantas
perseguigoes amaveis».
Olhar a vida como uma historia de amor e salvagao - como
M aria no Magnificat - implica:
Fazer a experiencia/descoberta do olhar de predilecgao e de
amor que Deus tern sobre mim: «Antes que fosses formado no ventre
de tua mae, Eu ja te conhecia; antes que saisses do seio materno, Eu
te consagrei e te constitui profeta entre as nagoes» (Jr 1,5). O encon48
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tro com este olhar de Deus enche o coragao de alegria e gratidao e
faz com que a vida seja urna proclamagao das maravilhas de Deus:
«A minha alma glorifica o Senhor e o meu espfrito exulta de alegria
em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilde condigao da
sua serva» (Lc 1,46-48).
Dar-me conta de que este olhar de amor divino se estende sobre todos os seres^humanos, de modo singular sobre os pobres e oprimidos da terra: «E santo o seu nome e a sua misericordia vai de geragao em geragao para aqueles que O temem. Derrubou os poderosos
de seus tronos e exaltou os humildes» (Lc 1,50-52).
Fazer esta experiencia da proximidade de Deus (cf. Ex 3,1-6)
desperta o coragao e faz perceber o apelo do Senbor no grito dos
pobres mais pobres: «Eu vi a miseria do meu povo no Egipto e bem
assim tenbo ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conhego, pois, a sua dor. Estou decidido a liberta-lo. Vai, envio-te ao
Farao, para que tires do Egipto o meu povo» (Ex 3,7-10).
Tendo-se encontrado com a extraordinaria grandeza do amor
de Jesus Cristo, o olbar de Poullart des Places voltou-se para os limpa-chamines, primeiro, depois, para os seminaristas pobres, que tinham de trabalhar por nao dispor de meios de subsistencia.
Q uando o nosso olbar se encontra com a ternura e a miseri
cordia de Deus, nao e possivel deixar de sentir a urgencia da missao: «A i de mim se nao evangelizar» (IC o r 9,16)! «A mim mesmo
dizia: N ao pensarei mais nele, nao falarei mais em seu nome. Mas,
dentro de mim, ardia um fogo devorador, que nao podia conter
nem suportar (Jr 20,9).
A partir do momento em que o seu coragao foi fortemente
tocado pelo amor misericordioso de Deus, Claudio Francisco passou
a ver-se a si mesmo como missionario de Jesus Cristo, levando a Boa
N ova da salvagao aos quatro cantos da terra: «Dar-vos-ei a conbecer
a coragoes que jamais vos conheceriam, e Vos sereis louvado eternamente».
N o coragao do jovem Claudio Francisco ardia o desejo de proclamar as maravilhas de Deus e de atrair a Ele os pecadores:
«Sentia um desejo ardente por atrair a Deus os pecadores, nao
acbando inclusive nada demasiado humilhante para consegui-lo. De
todos os bens temporais, nada queria guardar a nao ser a saude para
dela fazer um total sacrificio a Deus no trabalho das missoes. E sentirme-ia imensamente feliz, se, depois de ter abrasado o mundo inteiro
com o amor de Deus, pudesse dar ate a ultima gota o meu sangue por
aquele cujos beneficios tinha quase sempre presentes. N ao me cansava de falar destes beneffcios».
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