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C laudio P oullart des P laces

13 - A Logica da Pascoa de Jesus
«Em verdade, em verdade vos digo: Se o grao de trigo, caindo na terra, nao morrer, fica ele so; mas, se morrer, dd muito fruto. Quern ama a sua vida, perde-la-d, e quern neste
mundo aborrece a sua vida conservd-la'd para a vida eterna.
Se alguem quer servir-me, que me siga» (Jo 12,24-26a).

N ao foi apenas a ruptura com os sonhos paternos que Claudio
Poullart des Places teve de realizar para seguir Jesus Cristo e ser fiel a
vontade de Deus. N a verdade, na medida em que vamos correspondendo a graga, Deus leva-nos sempre para mais longe, porque nos
interpela e nos move com a forga do seu amor infinito.
A outra ruptura que Claudio Francisco viveu tocou na raiz do
seu ser, na profundidade da sua alma: foi a ruptura com o «coragao
de pedra» - coragao endurecido pelo egocentrismo, mais concretamente pela ambigao - a fim de poder receber de Deus, pela forga do
Espirito, um «coragao de carne», capaz de amar sem medida, ate a
oferta da propria vida. Eis como ele fala desta ruptura:
«Vamos, minha alma, e tempo de te renderes a tantas perseguigSes amaveis. E necessario que, por assim dizer, mude de natureza, que me despoje do velho Adao para me revestir de Jesus Cristo.
Meu Deus, terei inimigos a combater. Defendei-me contra estes tentadores, e visto que o mais temivel e a ambigao, a minha paixao dominante, humilhai-me, abatei o meu orgulho. Consinto nisto, meu
Deus, contanto que me ameis sempre e eu vos seja querido».
Esta ruptura tao radical, dificilmente se faz so num dia. Num
dia, podemos tomar a decisao de mudar de vida. Mas a mudanga
como tal e progressiva, por vezes, quase imperceptivel. Repare-se no
processo de transformagao de uma semente em planta. E algo de semelhante ao que aqui acontece. A mudanga e progressiva e depende,
antes de mais, da acgao do Espirito, e, depois, da nossa fidelidade a
graga (docilidade ao Espirito).
Esta e talvez a ruptura que mais doi. E doi, nao porque Deus
tenha gosto em ver-nos sofrer - como pode um Pai, que e Amor infinito, ter gosto em ver um filho querido sofrer? - , mas por causa da
dureza do nosso coragao. E quanto mais endurecido estiver o nosso
coragao, maior sera a dor. Dor que e provocada pela nossa resistencia
a acgao do Espirito; resistencia que e causada por aquilo que em nos
e a raiz do pecado: orgulho, ambigao, vaidade, avareza, hipocrisia,
luxuria...
Quando aceitamos entrar no dinamismo desta ruptura, comegamos a trilhar o caminho da primeira bem-aventuranga, o caminho
da pobreza e da humildade.
Para Claudio Poullart des Places, enveredar por este caminho
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implicou realizar uma terceira ruptura, que marcou decisivamente a
sua vida. Ruptura que levou a cabo em pouco tempo, embora de
modo progressivo: a ruptura com o mundo aristocrata em que ate
entao se movimentara. Por outras palavras: passagem do mundo dos
ricos e poderosos papa o mundo dos pequenos e pobres.
Comegou por prescindir da carreira eclesiastica, recusando diplomas e optando por pertencer ao baixo clero; abandonou as vestes
aristocratas; declinou beneficios; partilhou com os pobres; foi, por
fim, viver com os pobres: pobre com os pobres e servindo os pobres.
Daqui ate ao dom total da vida foram apenas sete anos. Mas desta
semente de amor langada a terra, no campo dos pobres, nasceu a
Congregagao do Espirito Santo.
«Se o grao de trigo, caindo na terra, nao morrer, fica ele so;
mas, se morrer, da muito fruto» (Jo 12, 24). E a logica da Pascoa de
Jesus. N ao podemos segui-lo se nao nos determinarmos a entrar neste dinamismo da vida que se da; que se da a Deus, em servigo de
amor aos irmaos.

14 - A Purificagao da Fe e do Amor
«Disse Jesus ao que O tinha convidado: “Quando deres
um almogo ou um jantar, nao convides os teus amigos, nem
os teus irmaos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos
ricos; nao vao eles tambem convidar-te por sua vez, retrU
buindo'te assim. Quando deres um banquete, convida os
pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E seras feliz por eles
nao terem com que te retribuir; ser-te^d retribuido na ressurreiqao dosjustos”» (Lc 14,12-14).

Apos o retiro de conversao e discernimento vocacional, Clau
dio Poullart des Places viveu momentos de grande fervor espiritual,
que podemos situar no contexto da oragao de afeigao de que fala
Francisco Libermann: «Estado de oragao em que a pessoa, tocada
por uma impressao sobrenatural e sensivel, vai a Deus e ao que lhe
pertence com violencia. E uma oragao de amor a Deus». Foi a partir
dessa luz nova que o amor de Deus suscitou no seu coragao que C lau
dio Francisco fez o caminho de ida aos pobres, que o levou a fundar
o Seminario do Espirito Santo.
Cerca de tres anos e meio mais tarde, Poullart des Places, du
rante um retiro, que fez em Dezembro de 1704, escreveu:
«N ao seria demasiado se tivesse lagrimas de sangue para chorar a minha miseria. N ao sou mais do que um homem que tern alguma reputagao de viver ainda, mas que esta, sem duvida, morto. Feliz
de mim se na minha extrema desgraga nao vou mais longe.
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