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A gostinho T avares

17 - Adorar em Espirito e Verdade
«Todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciaos e
dos quatro viventes; prostraram-se sobreseus rostos, diante
do trono, e adoraram a Deus, dizendo: “Amen. Louvor, gloria, sabedoria, acgao de graqas,y honra, poder e forga ao nosso Deus, para todo o sempre. Amen.”» (Ap 7,1142).

Ouve-se, com frequencia, dizer que se adora isto ou aquilo, ou
um ente querido. A adoragao, porem, so a Deus e devida: «Ao Senhor,
teu Deus adoraras e so a Ele prestaras culto» (Dt 6,13; cf. Mt 4,10).
A adoragao e a atitude de quem se descalga e permanece de
joelhos diante do misterio de Deus (cf. Ex 3, 2-6). A adoragao e reverencia, reconhecimento da pequenez da criatura humana que somos, perante a infinita majestade de Deus, que e Criador e Senhor.
A adoragao e amor reverencial de quem se sabe amado por Deus, que
e Amor infinito! N o coragao de quem, por graga de Deus, adquiriu o
verdadeiro conhecimento de si - da sua condigao de criatura fragil e
vulneravel - e o verdadeiro conhecimento de Deus Amor, nasce espontanea a adoragao. O coragao entende —nao com medo, mas com
reverencia e amor - que de joelhos e como melhor se esta diante de
Deus.
N ao admira, por isso, que Jesus nos convide a adorar o Pai em
espirito e verdade: «V ai chegar a hora e ja chegou em que os verdadeiros adoradores hao-de adorar o Pai em espirito e verdade, pois sao
esses os adoradores que o Pai deseja. Deus e espirito, e os seus adoradores em espirito e verdade e que o devem adorar» (Jo 4,23-24).
A adoragao em espirito e em verdade nao se restringe aos momentos de culto e oragao. E, antes, atitude que perpassa todo o viver
e agir de quem deseja responder com amor e gratidao ao amor de
Deus, que primeiro nos amou.
Adorar em espirito e verdade e viver descentrado de si mesmo,
porque inteiramente centrado em Deus, de olhar fixo no Senhor.
Adorar em espirito e verdade e caminhar na presenga de Deus e servir o Senhor em santidade e justiga todos os dias da nossa vida (cf. Lc
1,75). Alias, outra coisa nao espera o Senhor de nos: «Como me
apresentarei ao Senhor, e me prostrarei diante do Deus excelso? Ja te
foi dito, 6 homem, o que te convem, o que o Senhor requer de ti:
Que pratiques a justiga, que ames a misericordia, e que andes em
humildade diante de Deus» (Mq 6,6.8).
Pois bem, Claudio Francisco, querendo responder com amor e
obediencia filial a Deus, assume esta atitude de adoragao na sua vida,
como podemos constatar pela bela oragao que ele rezava varias vezes
ao dia a Santissima Trindade:
«Santissima Trindade, Pai, Filho e Espirito Santo, que, por
missdo espiritana
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vossa graga, adoro de todo o coragao, com toda a minha alma e com
todas as minhas for gas, suplico-vos que vos digneis conceder-me a fe,
a humildade, a castidade, a graga de nao fazer, de nao dizer, de nao
pensar, de nao ver, de nao escutar e de nao desejar senao o que Vos
quereis que eu faga, diga, pense, veja e escute. Concedei-me estas
gragas, meu Deus, com a vossa santissima bengao, e que - o meu
coragao e o meu espirito, nao estando cheios senao de Vos - eu pen
manega sempre na vossa presenga e vos reze sem cessar, como devo.
Meu Jesus, permanecei eternamente em mim e eu em Vos. Por intermedio da Santissima Virgem, entrego em vossas maos o meu espirito
e o meu coragao».

18 - A Missao Nasce do Amor
«Tendo sido baptizado todo o povo, e no momenta em que Jesus
se encontrava em oragdo, depois de ter sido baptizado, o Ceu
abriU'Se e o Espirito Santa desceu sobre Ele em forma corporea,
como uma pomba. E uma voz veio do Ceu: “Tu es o meu Filho
muita amado; em ti pus todo o meu enlevo”» (Lc 3,21-22).

Jesus, o Enviado do Pai por excelencia, vive a missao com a
ungao do Espirito Santo (cf. Lc 4,18). Mas a missao que o Pai lhe
confiou nao foi nada facil, pois levou-o ate ao estremo de dar a vida,
na cruz. Qual a forga interior que animava Jesus Cristo? O relato do
Baptismo de Jesus no Jordao oferece-nos a resposta: A ungao do Espirito, que lhe comunica a certeza inamovivel de ser o «Filho muito
amado» do Pai. Efectivamente, e o Amor que sustenta Jesus na hora
crucificante da missao.
Pois bem, foi o encontro com o amor de Deus revelado em Je
sus Cristo que despertou no coragao de Claudio Poullart des Places o
imperativo da missao. N a verdade, ele entende a missao como proclamagao agradecida do amor de Deus, anuncio jubiloso das maravilhas do seu amor misericordioso:
«Dar-vos-ei a conhecer a coragoes que jamais vos conheciam.
Conhecendo eu mesmo a desordem das almas que vivem no mau
habito, persuadirei, convencerei, forgarei a mudar de vida; e sereis
louvado eternamente por labios que eternamente vos amaldigoariam. Anunciarei a esses miseraveis o que a vossa divina bondade me
fez escutar hoje. Servir-me-ei dos poderosos meios da graga para os
converter.
«N ao me cansava de falar destes beneficios [de Deus], encon
trava pouquissima gente a quern conta-los, nao sentia prazer a nao
ser nas conversas em que Deus nao era esquecido, constituia motivo
de escrupulo para mim ter ficado em silencio quando tivesse tido
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