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C laudio P oullart des P laces

12 - As Rupturas que o Amor Inspira
«Enquanto iam a caminho, disse-lhe alguem: “Seguir'te-ei
para onde quer que fores”. Jesus respondeu-lhe: “As raposas
tern tocas e as aves do ceu tern ninhos, mas o Filho do Homem nao tern onde reclinar a cabeqa”. E disse a outro: “Segue-me”. Mas ele respondeu: “Senhor, deixa-me ir primeiro
sepultar meu pai”. Jesus disse-lhe: “Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o Reino de
Deus”» (Lc 9,5 7-60).

A vida humana esta marcada, do principio ao fim, pelo dinamismo da ruptura.
O processo do nascimento e a primeira ruptura que todos nos
vivemos. O comego da nossa vida esta marcado por um grito de dor,
de liberdade e de luz.
E o fim da nossa vida? Que significa o ultimo suspiro? N ao e
um grito, por vezes silencioso - Jesus soltou um grande brado, mas
nesse brado proclamava: Deus esta aqui! - de ruptura e libertagao?
Neste sentido, falar de ruptura significa falar de nascimento:
passagem para um novo modo e uma maior qualidade de vida. O que
da sentido a ruptura e o amor que engendra a vida.
Quando pensamos em ruptura, sentimos, quase sempre, uma
certa repugnancia, pois nos fixamos na parte de dor que ela comporta. Mas porque havemos de nos fixar na dor? Porque nao havemos de
pensar no maior grau de liberdade e de vida que a ruptura traz? Se
uma M ae se fixasse na dor, nunca nasceria uma crianga. E, no entanto, vale bem a pena que uma crianga nasga!
Quern a todo o custo quer evitar a ruptura nunca chega a
gerar vida, nunca chega a ter uma vida fecunda, que valha a pena
ser vivida.
Como viveu Claudio Francisco Poullart des Places a realidade
da ruptura?
A primeira nota que vem ao de cima e a de um tempo consideravel de hesitagao. Desde crianga, o jovem Fundador sentia o apelo
ao sacerdocio. Os pais, porem, acalentavam outro sonho. E embora
fossem bons cristaos, recorreram a varios estratagemas para desvia-lo
da vida sacerdotal.
A ruptura com o sonho paterno nao foi facil para Claudio
Francisco. Como ele mesmo confessa nos seus Escritos, tinha grande
aprego pelos pais e pela irma. Os lagos do sangue prendiam-no, nao
o deixavam abrir o coragao ao apelo de Deus. Hesitou durante varios
anos, sem realizar a ruptura que o apelo do Senhor exigia.
Este genero de ruptura e geralmente dificil para quern tern uma
boa experiencia de vida familiar. De onde vem a dificuldade? Parece1156
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me que, em grande parte, se pode atribuir ao isto: Somos conhecidos;
somos compreendidos; somos amados; sentimo-nos seguros. Dai a
dificuldade em arriscar. Tem os medo do desconhecido. Tem os medo
sobretudo de nao sermos reconhecidos e amados.
A dificuldade torna-se ainda maior quando nao compreendemos bem esta ruptura com os «lagos do sangue», quando pensamos
que ela significa amar menos os que nos sao queridos. Mas nao e assim, quando esta ruptura acontece por razoes de fe. Trata-se, outrossim, de amar de outro modo. N a verdade, acabamos por amar mais e
com maior profundidade. Se acompanharmos as rupturas que a Virgem Maria viveu, encontraremos uma grande luz.
Deixo aqui, sem mais comentario, o testemunho de Claudio
Poullart des Places:
«E neste retiro, meu Deus, que espero que falareis ao meu coragao e me tirareis, por vossa misericordia, das inquietagoes embaragosas em que me langa a minha indeterminagao. Sinto bem que nao
aprovais a vida que levo, que me destinastes a algo melbor, e que e
necessario que tome uma determinagao firme e razoavel para pensar
seriamente na minha salvagao.
«Deus nao me criou senao para O amar, servir e gozar depois
da felicidade prometida as almas justas. Eis o meu unico desejo, eis o
fim para o qual devo dirigir todos os meus actos. Sou um louco se nao
trabalho em conformidade com este fim, visto que nao devo ter nenhum outro.
« 0 assunto e de enorme consequencia. Dai que vos pega que
venhais em minha ajuda. Estais comprometido, Senhor, em conduzir
os meus passos, pois estou decidido a seguir o caminho que me indi
c a t e s . Renuncio a todas as vantagens que poderiam lisonjear-me e
que nao aprovais. Falai, meu Deus, ao meu coragao; estou disposto a
obedecer-vos».
N a analise que fez para discernir a que estado de vida Deus o
chamava, Claudio Francisco, ao ponderar o estado de vida religiosa,
comentou para si mesmo:
«Como conciliarias a tua solidao com a inclinagao que tens
pela minha irma? T u ama-la ternamente, nao suportas estar muito
tempo longe dela. Meu pai esta velho e deixara negocios consideraveis que pouca gente alem de mim seria capaz de por em ordem. Sabes as minhas obrigagoes para com o pai e a mae que me deram a
vida. N ao se oporao a minha vocagao, quando souberem que e santa;
mas nao seria para eles uma consolagao ter-me no mundo e contar
comigo?».
Esta foi uma ruptura que Claudio Francisco viveu com perplexidade e sofrimento. Custou-lhe anos de hesitagao e de fuga. Mas
acabou dando, aos 22 anos, o passo que a fidelidade ao apelo do S e 
nhor requeria. A outra ruptura, que a seguir abordaremos, prende-se
com a sua natural ambigao.
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