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A gostinho T avares

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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«Cheio de vaidade e presungao como sou, e, por outro lado,
tao infiel a graga, porque nao haveria de temer um abandono total do
meu Deus? Se esta desgraga ainda nao me aconteceu, devo-o unicamente a sua infinita misericordia. Sempre cheio de ternura para comigo, permitiu que fizesse este retiro numa altura em que nao pensava nisso.
«Devo crer, alem disso, que Deus tera ainda piedade de mim,
se voltar para Ele de todo o coragao. Repleto desta confianga, pela
graga ainda do meu Deus, vou examinar qual e o caminho mais curto para voltar a alcangar aquele sem o qual, por mais que faga, nao
posso viver um momento de paz».
Este impressionante testemunho faz-nos compreender que o
jovem Fundador atravessou um perfodo de crise espiritual, chegando
mesmo a duvidar da obra a que dera vida: como que um deserto de
purificagao espiritual de que ja falamos na primeira parte deste livro.
Neste deserto de purificagao, Claudio Poullart des Places teve de
rever a sua relagao com Deus e as suas motivagoes.
A o olhar para a sua caminhada, Claudio Francisco apercebe'
se de que, mesmo no meio das dificuldades, Deus foi usando para
com ele de uma amorosa pedagogia, que permitiu precisamente que
ele se tivesse mantido numa atitude de vigilancia.
Neste momento crucial do seu caminhar espiritual, o jovem
Fundador poderia ter sido levado a sucumbir a tentagao do orgulho,
do desanimo e consequente abandono da obra que fundara, como ele
proprio atesta:
«Penso, antes de mais, que a origem do meu relaxamento (ou,
para falar mais justamente e como devo), foi o ter saido demasiado
cedo da solidao, ter-me expandido para fora, ter empreendido o estabelecimento dos estudantes pobres e ter querido manter a obra. N ao
tinha bastante fundo de virtude para isso, e nao tinha adquirido aim
da suficiente humildade para me por a cabega desta boa obra.
«Era um meio subtil e tanto mais perigoso quanto me parecia
ser um bem, para fazer voltar a entrar pouco a pouco o orgulho no
meu coragao. N ao me enganaria, assim, em crer que o demonio se
tivesse transformado nesta ocasiao em anjo de luz para me seduzir.
Nem sei que pensar disso. O que me aconteceu faz-me recear que me
tenha enganado».
Claudio Francisco encontra-se aqui perante o risco em que
sempre podemos incorrer da ilusao do «bem aparente». A Obra que
fundara era, em si, boa. Mas as motivagoes podiam nao o ser. Para o
perigo deste engano, o proprio Jesus chama a nossa atengao: «G uan
dai'vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos
tornardes notados por eles. De contrario, nao tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que esta nos Ceus. Quando, pois, deres esmola, nao permitas que toquem trombeta diante de ti...» (Mt 6 ,lss).
Neste momento crucial da sua caminha espiritual, seduzido pela
infinita misericordia com que o Senhor o protegera, Claudio Francisco
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voltou-se para Deus, numa atitude de abandono e confianga.
O jovem Fundador aprendeu, nao sem dor e perplexidade,
que, quando o coragao humano e tocado pelo amor de Deus, sente se impelido a responder com entusiasmo e generosidade. Mas precisa
de nao confundir esse entusiasmo inicial com a santidade. N a verdade, o crescimento na santidade de vida passa necessariamente pela
purificagao da fe e do amor, pela purificagao das motivagoes.
A purificagao da fe e do amor e sobretudo obra da acgao do
Espirito Santo. Mas esta purificagao tambem supoe colaboragao da
nossa parte. Ela implica a purificagao da imagem que temos de Deus.
Comporta a purificagao da imagem que fazemos de nos mesmos bem
como do ser humano em geral. Supoe ainda a purificagao do amor,
que leva o nosso coragao a aprender a amar Deus por Deus mesmo e
a amar os irmaos com o mesmo amor com Deus os ama - ao jeito de
Jesus.

15 - A Purificagao das Motivagoes
«Guardai'VOs de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados por eles. De contrario, nao
tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que esta nos Certs.
Quando, pois, deres esmola, nao permitas que toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipocritas, nas sinagogas e
nas ruas, afim de serem louvados pelos homens. Em verdade
vos digo, jd receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mao esquerda nao saiba o que fez a direita,
a fim de que a tua esmola permanega em segredo; e teu Pai,
que ve o oculto, premiar-te-d. Quando orardes, nao sejais
como os hipocritas, que gostam de rezar, de pe, nas sinagogas, e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que jd receberam a sua recompensa.
Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta,
reza em segredo a teu Pai, pois Ele, que ve o oculto, recompensar'te-a» (M t6 ,1-6).

Jesus Cristo indica-nos um caminho de felicidade: Do amor de
simpatia ao amor gratuito. Para percorrer este caminho, precisamos
de purificar as razoes do nosso amor. Jesus revela-nos um olhar pre
ferential: O seu olhar de amor incide preferencialmente sobre os «esquecidos» e «nao amados»: o paralitico de Betsaida (Jo 5,1-9). O seu
olhar fixa-se nos mais «pequenos>>: a viuva que deita a mais pequena
moeda; Jesus faz notar o valor da sua oferta, que vem do maior grau
de generosidade (Me 12,41-44). O seu olhar fixa-se nos mais «desprotegidos»: a viuva de Naim (Lc 7,11-17). O seu olhar fixa-se nos
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mais «pecadores»: Zaqueu, M adalena... A s parabola da ovelha per'
dida e do publicano que reza no T em plo...
A purificagao da fe e do amor passa pela purificagao das m od'
vagoes do nPsso viver e agir. E, aqui, importa saber que podemos ser
prevalentemente modvados pelas emogoes ou podemos se-lo predominantemente modvados pelos valores do Reino de Deus.
A imagem que cultivamos e que queremos que os outros tenham de nos. O querer estar no centro das atengoes. O querer ser
bem-visto, ter renome. O querer ser o primeiro, o melhor. O querer ter
exito, ser visto, aparecer como pessoa de sucesso social. O querer rece'
ber elogio e aplauso. O querer ocupar lugares de honra. O querer ser
valorizado, apreciado, querido, am ado... Condicionam muitas vezes e
de modo inconsciente, as nossas atitudes e comportamentos.
Os exemplos concretos que Jesus nos apresenta (Mt 6,1-8) dar esmola, orar - sao exemplos de «boas obras». Quando as obras
sao mas, e-nos mais facil ver que as nossas motivagoes sao contrarias
aos valores do Evangelho. Mas caimos facilmente na armadilha,
quando aquilo que fazemos e, em si, uma «boa obra», como era a
obra que o jovem Claudio Francisco empreendeu. A armadilha esta
nisto: Rezar e bom. Dar esmola e bom. Ajudar os outros e bom. Quern
pratica tais acgoes, colhe facilmente o aplauso e a consideragao dos
outros. Que os outros nos reconhegam, em si, e bom. A questao esta
em fazermos o que fazemos apenas ou principalmente para receber o
aplauso, o reconhecimento, a aprovagao, a estima.
Jesus indica-nos a motivagao profunda que ha-de estar na raiz
de tudo o que fazemos ou'deixam os de fazer: Agir na presenga de
Deus, nao querendo ser reconhecidos e apreciados a nao ser por Ele.
O louvor, o aplauso, o reconhecimento dos homens, sao recompensa. Mas sao recompensa passageira, sem peso de eternidade. Alias, os
mesmos que hoje aplaudem, amanha condenam. Jesus diz-nos que a
recompensa autentica e a que nos vem de Deus. E e esta que Ele nos
convida a procurar em tudo o que fazemos.
Quando Claudio Francisco empreendeu a fundagao da Cornunidade/seminario do Espirito Santo estava bem intencionado. Ele
queria agradar a Deus e servir os mais pobres. Mas os dinamismos de
pecado iam atraigoando a sua generosidade, como ele proprio confessa:
«Sei muito bem que podia, aproveitando fielmente todas as
gragas de Deus, permanecer absolutamente vigilante e firme no meio
das minhas ocupagoes. Podia, portanto, aguentar-me perfeitamente,
e verdade, e podia crer assim, de certo modo, que nao fazia senao a
vontade de Deus. Era, no entanto, diffcil, que permanecesse de pe e
a cabega nao me desse voltas. Era um meio subtil e tanto mais perigoso quanto me parecia ser um bem, para fazer voltar a entrar pouco
a pouco o orgulho no meu coragao.
«Deixei o mundo para buscar Deus, renunciar a vaidade e salvar a minha alma. Sera possivel que nao tenha senao mudado de
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objecto e conservado sempre o mesmo coragao? De que me serviria
entao ter dado o passo que dei?»
Diante da crise espiritual que atravessava, Claudio Francisco
interroga-se a fim de discernir o fundo das suas m o tiv a te s. N a
verdade, parar, reflectir, rezar, fazer algumas perguntas, pode ajudar-nos a permanecer vigilantes e a purificar as motivagoes do nosso viver e agir:
O que e que constitui a fonte inspiradora da minha vida? Qual
e, de facto, a razao de ser da minha existencia e da minha acgao? O que
e que, de modo geral, me leva a agir? O muito ou o pouco que fago,
fago-o porque? Quando fago algo ou deixo de o fazer, sou movido pelas
minhas emogoes ou pelos valores do Reino? Actuo em fungao do que
me agrada ou nao agrada, ou em fungao dos valores implicados no seguimento evangelico de Jesus Cristo? O que e que determina as mi'
nhas escolhas: agradar a Deus ou fazer o que me agrada? Servir os
meus irmaos ou servir-me deles e ser por eles servido?

16 - Ser Homem Segundo o Coragao de Deus
«Vos, porem, nao aprendestes assim de Cristo, se e que dele
ouvistes falar e nele fostes instruidos - consoante a verdade
que existe em Jesus - a despojar-vos do homem velho, no
que diz respeito ao vosso passado, do homem corrompido
pelas paixoes enganadoras; a renovar espiritualmente a
vossa inteligencia e a revesdr-vos do homem novo, criado
em conformidade com Deus na justiga e na santidade verdadeiras» (Ef 4, 20-24).

N o auto-retrato que faz de si mesmo, a fim de discernir melhor
o apelo de Deus na sua vida, o jovem Claudio Poullart des Places
olha-se tal qual e, com seus dons e virtudes, seus limites e defeitos:
mostra-se autentico e verdadeiro consigo proprio e com Deus
Pois bem, a Palavra de Deus acima referida remete-nos para «a
verdade que existe em Jesus». Ora, essa verdade prende-se com o ser
homem, plena e verdadeiramente homem: «homem novo», «criado
em conformidade com Deus».
N o retiro decisivo que fez de conversao e discernimento vocacional, Claudio Francisco, tocado pela ternura do amor de Deus e
iluminado pela sua Palavra, toma consciencia de que o primeiro apelo que Deus lhe dirige e o d e ser verdadeiramente homem: entende
que Deus lhe pede uma mudanga profunda na sua vida: «E necessario, por assim dizer, que eu mude de natureza, que me despoje do
velho A dao para me revestir de Jesus Cristo».
Esta mudanga radical que Deus lhe propoe nao nega de modo
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