Missão Espiritana
Volume 21 | Number 21

Article 24

1-2013

Vida de Fé e Amor
Agostinho Tavares

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/missao-espiritana
Recommended Citation
Tavares, A. (2013). Vida de Fé e Amor. Missão Espiritana, 21-22 (21-22). Retrieved from https://dsc.duq.edu/missao-espiritana/
vol21/iss21/23

This Article is brought to you for free and open access by Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Missão Espiritana by
an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection.

C laudio P oullart des P laces

10 - Vida de Fe e Amor
«Todo aquele que confessar que Jesus Cristo e o Filho de
Deus, Deus estd nele e ele em Deus. E nos conhecemos e
cremos no amor que Deus nos tem. Deus e amor, e quem
permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. No
amor nao existe temor, antes o perfeito amor lanqa fora o
temor, porque o temor pressupoe o castigo e o que teme nao
e perfeito no amor. Nos amamoAo, porque Ele nos amou
primeiro» (ljo 4,15-16.18-19).

A vida de fe e uma vida iluminada pelo amor de Deus revelado
em e por Jesus Cristo. Como viver esta vida a nao ser marcados pela
imensa alegria de ser filhos de Deus? N a verdade, o Pai repete incansavel e amorosamente ao nosso cora§ao aquelas mesmas palavras
que dirigiu a Jesus: «Tu es o meu Filho muito amado; em ti pus todo
o meu enlevo» (Lc 3,22). E nos podemos dizer-lhe, movidos pelo
Espirito: «Abba! Pai!» (R m 8,15).
Estou profundamente convencido que a maior alegria e a maior
dita que nos pode acontecer e encontrarmo-nos com este olhar de
ternura e de amor de Deus. Em Jesus Cristo, Deus olha para nos nao
apenas como criaturas, mas como filhos queridos.
N a vida espiritual, tudo e Melidade a gra§a! Tudo e resposta de
amor e gratidao, perpassada de jubilo, ao amor de Deus. A luz deste prin
ciple, podemos assinalar alguns erros que podem ocorrer na vida de fe:
1Q Viver a vida de fe movidos pelo medo. Medo do castigo,
medo de chegar ao fim de maos vazias, medo/desconfianga de Deus.
Mas isto e um absurdo. O discipulo de Jesus ha-de viver a fe com
profunda alegria, numa atitude de confianga ilimitada em Deus.
Confianga de um coragao de pobre, fundada - nao nos meritos proprios - mas no amor e na misericordia de Deus. De facto, o amor de
Deus, manifestado em e por Jesus Cristo, abre o coragao de quem
nele acredita para esta confianga e expulsa todo e qualquer medo.
Alias, o proprio Senbor nos diz: «Todos aqueles que sao movidos
pelo Espirito de Deus, sao filhos de Deus. Vos nao recebestes um
espirito de escravidao, para cair de novo no temor; recebestes, pelo
contrario, um espirito de adopgao, pelo qual chamamos: “Abba,
Pai”» (Rm 8 ,1 4 4 5 ; cf. ljo 4,18).
Pois bem! E precisamente nesta perspectiva que nos situa
Claudio Poullart des Places, quando reza:
«N ao serao os castigos que me adviriam do meu pecado a causa
da minha prudencia e da minha sensatez; mas o receio de vos desagradar e de ofender um Mestre que tao temamente merece ser amado e
que me conservara, meu Deus, na fidelidade que vos devo».
1- Entender a vida espiritual como o cumprimento de um dever.
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Fazemos isto ou aquilo, vamos a missa ou ajudamos o proximo, porque
esta mandado, como se os mandamentos fossem uma imposigao caprichosa de Deus. Esta e uma compreensao muito limitada e pobre da
vida espiritual. Com efeito, quando o nosso coragao se encontra com a
beleza e a bondade do amor de Cristo, a vida de fe passa a ser vivida
como uma resposta de amor e gratidao ao amor gratuito de Deus. A li
as, a propria fe e vista como dom precioso de Deus. Eis como o jovem
Claudio Francisco entende a sua relagao com Deus:
«Falai, meu Deus, quando vos aprouver. E visto que todo o
mal que vos pude fazer, fazendo-me um mal infinito, nao vos impediu
de gritar por mim (de correr atras de mim), agora, Senhor, que me
arrependo da minha cegueira e renuncio de todo o coragao a todas as
coisas que me obrigavam a fugir de Vos, agora, Senhor, que venho
procurar-vos e estou disposto a seguir todas as santas ordens da vossa
divina Providencia, descei ao coragao em que, desde ha muito, desejais entrar: nao mais tera ouvidos a nao ser para Vos e nao tera mais
afeigoes a nao ser para vos amar como deve. Nele encontrareis um
lugar que nenhuma paixao manchara, e, envolto pelas virtudes que a
vossa santa lei me manda praticar, nele podereis dar-me a conhecer
a vossa santa vontade. N ada no mundo sera capaz de vos roubar um
servidor que vos dedica, com a coragem digna de um cristao, uma
obediencia cega e uma infinita submissao».
A obediencia a Deus e obediencia filial, amorosa, ditada pela
confianga e pela gratidao do coragao que reconhece o incomensuravel amor com que Deus, desde toda a eternidade, nos ama.
3QPensar que e um favor que fazemos a Deus, quando acreditamos nele e vivemos de acordo com a sua vontade. Se pensamos
assim, exigimos retribuigao e podemos ate pretender negociar com
Deus. N a verdade, se ha favor, e da parte de Deus, que permanece
sempre fiel no seu amor, mesmo quando lhe somos ingratos e infieis.
Alias, se acreditamos em Deus, nada acrescentamos a sua gloria e a
sua grandeza. De facto, Ele nao tern necessidade de ninguem para ser
quern e. N os e que temos - todos - absoluta necessidade dele. Dai
que seja para nos uma grande graga e uma grande felicidade poder
acreditar nele. Isto mesmo disse Isabel da Virgem Maria: «Feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram
ditas da parte do Senhor» (Lc 1,45).
Claudio Francisco manifesta, nos seus Escritos, profunda consciencia de ter sido cumulado de bengaos por Deus. E sente-se movido
a responder com amor e gratidao ao amor misericordioso do Senhor:
«Quero, meu Salvador, a qualquer prego, tornar-me digno do
vosso amor. Este e, agora, o limite dos meus desejos. O meu coragao,
ate aqui, cheio de vaidade e de ambigao nao encontrava nada no
mundo suficientemente elevado e grande para o encher. N ao me
admiro que coisas terrenas e pereciveis sejam incapazes de o contentar. Estava reservado para um Deus e encontra agora com que encher-se inteiramente. N ao mais sera ocupado senao por Vos».
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