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C laudio P oullart des P laces

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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uma ocasiao para falar dele».
N a verdade, quando alguem «saboreou como o Senhor e
bom» (IP e 2,3), quando alguem «viu» a salvagao de Deus, nao
pode deixar de dizer com S. Paulo: «A i de mim, se nao evangelizar» (1 Cor 19, 16)!
A o descobrir a beleza e a bondade do amor de Deus, Claudio
Francisco sente-se movido a sacrificar tudo, ate as coisas mais licitas
que a vida neste mundo oferece, a fim de corresponder ao amor do
Senhor. Quer levar a Boa N ova do amor divino ate aos confins do
mundo, fazendo da propria vida uma oferta de amor:
«Q uase nao podia pensar senao em Deus. A minha maior pena
era nao pensar sempre nele. N ao desejava senao ama-lo e, para merecer o seu amor, tinha renunciado ate as coisas mais licitas da vida.
Desejava ver'me um dia despido de tudo, a viver apenas de esmolas,
depois de tudo haver dado. De todos os bens temporais, nao queria
guardar a nao ser a saude da qual desejava fazer um sacrificio total a
Deus no trabalho das missoes. E considerar-me-ia imensamente feliz
se, apos ter abrasado o mundo inteiro do amor de Deus, tivesse podido dar, ate a ultima gota, o meu sangue, por aquele cujos beneficios
me estavam quase sempre presentes».
A missao nasce do Am or e e irradia^ao do Am or! Esta e uma
convicgao que encontramos na perspectiva da M issao que nos oferece Francisco Libermann, o segundo Fundador da Familia Espiritana.
A m issao e irradia^ao do A m or de Deus. A m issao e irradia§ao do Espiritq. Por outras palavras: a M issao nasce no «coraQao»
da Trindade. E pela acgao do Espirito Santo que Jesus Cristo vive
e realiza a m issao que o Pai Lhe confiou; e, antes de partir para o
Pai, prom ete enviar-nos o Espirito da Verdade (cf. Jo 14,16.26;
A ct. 1,4-8).
Os Actos dos Apostolos dao testemunho da consciencia que a
Igreja nascente tinha de viver e realizar a missao pelo poder do Espirito. N a carta apostolica Redemptoris Missio, Joao Paulo II afirma
que o protagonista da Missao e o Espirito. Precisamente nesta perspectiva nos situa o Veneravel Libermann, quando diz:
«Um e o que semeia, isto e, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E Ele que merece e que comunica a cada alma a, semente da
graga. Outro e o que recolhe, isto e, o Espirito Santo. E Ele que e a
luz e a forga dos Apostolos; e Ele que e a forga das suas palavras; e Ele
que toca as almas, que as atrai; e Ele que e a Vida comunicada nos
sacramentos, que fazem entrar na Igreja e que santificam. Nosso Senhor atribui a si o envio dos ceifeiros porque e Ele que envia o Espn
rito Santo, mas e o divino Espirito que consuma, e e o verdadeiro
ceifeiro».
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