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C laudio P oullart des P laces

19 - Uniao com Deus e Missao
«Permanecei em mim e Eu permanecerei em vos. Como a
vara nao pode dar fruto por si mesma se nao estiver na videira,
assim acontecerd convosco se nao estiverdes em mim. Eu sou
a videira, vos as varas; quern estd em mim e Eu nele, esse dd
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguem
nao estiver em mim, sera langado fora como a vara, e secard;
langd-lo-ao ao fogo e arderd. Se vos estiverdes em mim e as
minhas palavras estiverem em vos, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos'd concedido. Dando vos muito fruto, meu Pai e
glorificado; e assim sereis meus disdpulos» Go 15,4-8).

N o capitulo 15 do Evangelho de Joao, Jesus diz-nos que so na
medida em que permanecemos unidos a Ele e que podemos dar fruto.
Sem esta mtima e vital uniao com o Senhor, nao podemos fazer nada:
por mais que nos afadiguemos em tarefas apostolicas, nada faremos
para o crescimento do Reino de Deus.
A ora^ao autentica leva a missao. E so ha vivencia da missao
quando ha oragao. Como a propria palavra diz, missao e envio. Mas
o envio implica uma relagao. A relagao do enviado com aquele que
envia, e deste com o enviado. E ainda, a relagao do enviado com
aqueles a quern e enviado, e destes com o enviado. A missao tern
uma origem e um objectivo. Entre a origem e o objectivo, uma relagao que lhe da sentido e fundamento.
Quando falo de missao, gosto de me referir a Francisco Libermann. Ora, a perspectiva que tern o Veneravel Libermann da missao
e, antes de mais, cristocentrica. Ele entende que a missao da Igreja e,
na Igreja, a nossa missao, nao e senao a missao de Jesus Cristo.
Como Jesus Cristo foi Enviado pelo Pai, assim nos somos enviados por Ele. Ele nos chama. Ele nos envia. E em seu nome que
vivemos a missao. N a verdade, os membros da Congregagao, diz o
Veneravel Libermann, <<imbuir-se-ao da ideia de que o Filho de Deus
os envia como seu Pai O enviou», pois formam uma comunidade de
consagrados que «em nome e como enviados de Jesus Cristo, se dedicam inteiramente a anunciar o seu Evangelho e a estabelecer o seu
Reino entre os pobres e os mais abandonados na Igreja de Deus».
N ao ha senao uma missao: a missao que o Pai confiou a Jesus,
pelo poder do Espirito. A nossa missao e partilha e comunhao na
missao de Jesus Cristo. Mas a nossa participagao na missao do Salva
dor so acontece na medida em que vivemos unidos a Ele e temos a
sua vida em nos.
Desta compreensao da missao, que Francisco Libermann nos
oferece, dimana toda uma dinamica de vida e de acgao. A missao e um
apelo que compromete por inteiro a vida e a pessoa do missionario.
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A vida e missao. A missao e vida. N o interior, no coragao desta vida, a relagao do missionario com Cristo. Que relagao? A relagao
que Jesus tinha com o Pai, enquanto Enviado do Pai, essa relagao
tem-na o missionario com Jesus Cristo. Eis como se expressa Francis
co Libermann:
«N os somos, em relagao a Jesus que nos enviou, o que Jesus era
para seu Pai». E qual era a relagao de Jesus Cristo com o Pai? «Como
e que o Pai enviou o seu Filho? N ao O enviou para que Ele se santificasse, a fim de santificar os outros na santidade e na verdade?» Pois
bem, «vivendo em nos e comunicando-nos a missao que recebeu de
seu Pai, Jesus Cristo envia-nos como Ele mesmo foi enviado, e quer
que aqueles que nos veem, O vejam em nos como se via o Pai nele, e
isto pela santidade da nossa vida, pela sua semelhanga com a dele, e
pela nossa uniao com Ele».
Esta perspectiva que o Veneravel Libermann nos oferece da
missao, podemos entreve-la em Claudio Poullart des Places, pois insiste, nos Regulamentos do Seminario, a que deu o nome de Regulamentos Gerais e Particulares, na importancia do cultivo de uma vida
de santidade e de uniao com Deus, que passa pela oragao e vivencia
assidua dos sacramentos. Transcrevo, a titulo de exemplo, algumas
das prescribes:
«Far-se-a, todas as manhas, um pouco mais de meia hora de
oragao mental e vocal. A primeira sera sempre a mesma e so durara
um quarto de hora, para deixar cerca de meia hora para a segunda,
cujo tema podera mudar todos os dias.
«Antes de cada estudo ou explicagao, pedir-se-a ao Espirito
Santo luz para trabalhar com eficacia. Recitar-se-a todos os dias o
oficio ao Espirito Santo.
«Elevar-se-a o mais frequentemente possivel o coragao para
Deus, durante o dia.
«N ada se recomenda mais insistentemente do que a assistencia a santa Missa com todo o respeito possivel, a que nao se faltara
nunca a nao ser por doenga.

«Aproximar-nos-emos de oito em oito em oito dias do Sacra
mento da penitencia».
O exemplo mais claro da importancia que Claudio Francisco
da a uniao com Deus, atraves da oragao, esta na sua propria pratica,
de que temos algumas indicagoes nos Fragmentos de um Regulamento Particular, referentes ao seu projecto pessoal de vida espiritual,
Para nos apercebermos da assiduidade e intensidade da sua vida de
oragao basta considerar o artigo 15Q:
«N unca entrarei nem sairei do meu quarto (se nao tiver afazeres muito urgentes), sem ajoelhar-me e sem pedir a bengao do Bom
Deus, mais ou menos do seguinte m odo... “Santissima Trindade,
Pai, Filho e Espirito Santo, que, por vossa graga, adoro de todo o
coragao, com toda a minha alma e com todas as minhas forgas, suplico-vos que vos digneis conceder-me a fe, a humildade, a castidade, a
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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 gramas, meu Deus, com a
vossa santissima bengao, e que - o meu coragao e o meu espirito, nao
estando cheios senao de Vos - eu permanega sempre na vossa presenga e vos reze sem cessar, como devo. + + + Meu Jesus, sede meu
Jesus eternamente; permanecei eternamente em mim e eu em Vos.
Por intermedio da Santissima Virgem, entrego em vossas maos o meu
espirito e o meu coragao; em nome do meu Jesus e de Maria».
Seja-me desculpada esta repetida citagao, mas ela mostra como
nenhuma outra o lugar que o jovem Fundador dava a sua uniao com
Jesus Cristo. N a versao mais longa desta oragao, que Claudio Fran'
cisco rezava de manha e de tarde, ele pede, a par de outras, a graga
de viver profundamente unido a Jesus Cristo e intimamente compe'
netrado dos misterios da sua vida neste mundo:
«Concedei'm e ainda a graga, meu Deus, de gravar em meu
coragao, com indeleveis tragos da vossa graga, a morte e a paixao do
meu Jesus, a sua vida sagrada e a sua santa Encarnagao».
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