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C laudio P oullart des P laces

11 - A Radicalidade do Amor
«Como o Pai me amou, tambem Eu vos amei; permanecei
no men amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que Eu tenho
guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneqo no seu
amor. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vos
e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento e este:
Que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei. Ninguem
tern maior amor do que aquele que dd a vida pelos seus
amigos» (Jo 15, 943).

N um mundo que promove os desportos radicals e a adrenalina, seja-m e permitido falar da radicalidade do amor.
A radicalidade do amor e, de facto, a radicalidade essencial
da vida crista. Posso ter uma fe capaz de transportar m ontanhas,
a generosidade de distribuir todos os meus bens em esm olas e a
audacia de sacrificar a propria vida, se nao tiver amor, de nada me
serve e nada sou (cf. IC o r 13,1-3).
Im porta deixar claro que a radicalidade do amor nao tern
nada a ver com o fundam entalism o. O fundam entalism o prendese com a exacerbagao do apego a uma ideia, a uma doutrina, a
uma crenga.
A radicalidade do amor tern a ver, outrossim , com a radicalidade que contem plam os em Jesus, que «levou ate ao extrem o o
seu amor» (Jo 13,1). E a radicalidade de Jesus m anifesta-se sobretudo no cam inho que empreendeu desde o fazer-se Homem, assumindo a condigao de servo, sem reivindicar ser tratado segundo a
sua condigao divina, ate o dar a vida na cruz (cf. FI 2,5-8), e o
perdoar e pedir desculpa para os que O traiam e m atavam tao
cruel e injustam ente (cf. Lc 23,34).
Jesus Cristo viveu a radicalidade do amor e convidou os
seus discipulos a segui-lo ate ao extrem o de dar a vida (cf. Jo
15,13), perdoar e amar os inimigos (cf. M t 5,44).
M as como viver a radicalidade do amor? O u entao, como
poder amar assim, ao jeito de Jesus? O que levou Jesus a seguir
este caminho? Esta claro nos Evangelhos: o viver profundam ente
unido ao Pai, com a consciencia de ser o Filho muito am ado do
Pai: «U m a vez baptizado, Jesus saiu da agua e eis que os ceus se
lhe abriram e viu o Espirito de D eus descer como uma pom ba e vir
sobre Ele. E uma voz vinda do ceu, dizia: “Este e o meu Filho m ui
to am ado, no qual pus toda a minha com placencia” » (Mt 3,16-17;
cf. M t 17,5).
So na m edida em que vivermos unidos a Jesus Cristo e com
a consciencia viva do seu olhar de amor infinito e que nos sera
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possrvel trilhar os cam inhos da radicalidade do amor.
Isto mesmo podem os contem plar na experiencia de vida do
jovem Claudio Poullart des Places. O encontro com a ternura do
amor de Deus suscitou nele o desejo de corresponder ao amor do
Senhor com a oferta pascal da propria vida:
«D e todos os bens m ateriais, nada queria guardar a nao ser
a saude para dela fazer um total sacrificio a D eus no trabalho das
missoes. E sentir-m e-ia im ensam ente feliz se, apos ter abrasado o
mundo inteiro com o amor de Deus, pudesse dar, ate a ultima
gota, o meu sangue por A quele cujos beneficios tinha quase sempre presentes».
E nos vem os o jovem Fundador morrer aos trinta anos de
idade, certam ente esgotado pelo intenso trabalho que a obra do
Sem inario lhe exigia hem com o a sua solicitude em ajudar as pessoas atingidas pela epidem ia que entao grassava em Paris. Com o
grao de trigo langado a terra...
G ostava de fazer ver como esta radicalidade do amor - a
autentica radicalidade da vida crista - tam bem esta presente em
Francisco Libermann, o outro Fundador da Fam ilia Espiritana:
« 0 meu corpo, a m inha alma, o meu ser e toda a m inha existencia
pertencem a Deus. E se soubesse que havia em mim um a pequena
veia que lhe nao pertencesse, arranca-la-ia e pisa-la-ia aos pes, na
lam a e na poeira. O s lagos de caridade que me ligam e prendem
ao meu Senhor Jesus sao dem asiado fortes para que possais romped os».
M ais tardevcom entando o Evangelho de Joao, Francisco Liberm ann diria: «E uma grande felicidade para uma alm a saber que
e am ada por Jesus. Este conhecim ento torna-se nela o m anancial
abundante de uma confianga sem lim ites».
Identica radicalidade podem os encontrar no Beato Daniel
Brottier. Assim escreveu ele, no pedido que fez para ser admitido
na Congregagao do Espirito Santo: «A vida m issionaria sempre a
encarei, desde os doze anos, como a vida de um homem que quer
sacrificar-se e imolar-se pela salvagao das almas - depressa ou
gota a gota, que importa? Se, no entanto, me fosse permitido exprimir a m inha preferencia, esta seria para a primeira eventualidade. N ao quereria ser presungoso, mas se V. Ex. Rev.m a tern um
lugar perigoso, onde seja preciso arriscar alguem, digo-lhe: A qui
estou!»
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