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A gostinho T avares

III

A Obra do Mais Jovem
Fundador

1 - O Segredo da Vida de Claudio
«Como o Pai me amou, tambem Eu vos amei; permanecei
no men amor. Ninguem tern maior amor do que aquele que
da a vida pelos sens amigos. Vos sereis meus amigos se fizerdes o que Eu vos mando. Jd nao vos chamo servos, porque o
servo nao sabe o que faz o seu senhor; chamei-vos amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vo4o dei a conhecer.
Nao fostes vos que me escolhestes, fui Eu que vos escolhi e
vos nomeei para irdes e dardes fruto e o vosso fruto permanecer» (Jo 15,9.13-16).

A missao e irradiagao do amor de Deus, que transborda sobre
o coragao do apostolo e, deste, sobre o mundo. Por isso, quando Jesus
quer unir de modo particular uma pessoa a sua missao, comega por
lhe manifestar o seu amor e estabelecer com ela uma relagao de pro
funda amizade, inundando-a com a luz e a forga do Espirito Santo.
Isto mesmo podemos constatar na vida do jovem Fundador da Congregagao do Espirito Santo.
Claudio Poullart des Places e o mais jovem Fundador de uma
Familia Religiosa que encontramos nos mais de 2000 anos de existencia da Igreja.
Nascido a 26 de Fevereiro de 1679, faleceu a 2 de Outubro de
1709, com apenas trinta anos de idade, tendo fundado a Congregagao do Espirito Santo a 27 de Maio de 1703, com apenas 24 anos de
idade. Onde reside o segredo desta vida tao breve, mas tao fecunda?
Como vimos, Claudio Francisco nasceu numa familia de pro
funda vida crista. Foi, por isso, desde tenra idade, iniciado na vivencia do dom da fe em Jesus Cristo.
Com efeito, neste terreno propicio, Deus comegou bem cedo a
langar a semente da vocagao ao sacerdocio no coragao de Poullart
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des Places, que o tera declarado a seus pais. Mas estes tinham outro
sonho para o filho primogenito do seu amor: proporcionar-lhe uma
carreira brilhante no parlamento da Bretanha, e, deste modo, recuperar, para a familia, o titulo de nobreza que havia perdido.
Claudio Francisco resistiu ao apelo a vida sacerdotal que lhe
ardia no coragao desde crianga. Aos 22 anos, ja formado em Direito,
entendendo que nao podia continuar a ignorar a voz de Deus, abriu
o coragao a luz do amor divino, como podemos ver no belo testemunho que ele nos deixou e que ouso, uma vez mais, transcrever:
«D e todos os bens temporais, nada queria guardar a nao ser a
saude para dela fazer um total sacrificio a Deus no trabalho das missoes. E sentir-me-ia imensamente feliz, se, apos ter abrasado o mundo inteiro com o amor de Deus, pudesse dar ate a ultima gota o meu
sangue por aquele cujos beneficios tinha quase sempre presentes».
Eis, a meu ver o segredo da vida do jovem Fundador: o amor
de Deus que iluminou e transformou de modo radical o seu coragao
e o rumo que deu a sua vida.
N a verdade, aos 24 anos, tendo renunciado ao sonho paterno
de uma vida aristocrata e a brilhante carreira que os seus dotes naturais desenhavam no horizonte, Poullart des Places fundou a Congregagao do Espirito Santo.
Claudio Francisco nao morreu martir, mas sacrificou a sua vida
numa entrega generosa a Deus, inteiramente dedicado a obra que
fundou a fim de formar sacerdotes pobres, competentes e disponiveis
para a evangelizagao dos pobres.

2 * Funda^ao da Congregagao
do Espirito Santo
«Jesus, tendo convocado os doze, deudh.es poder e autoridade sobre todos os demonios e para curarem doengas. Depois, enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os
doentes, e dissedhes: “N ada leveis para o caminho: nem
cajado, nem alforge, nem pao, nem dinheiro, nem tenhais
duas tunicas» (Lc 9,1-3)
Se quisermos seguir o processo da fundagao da Congregagao
do Espirito Santo, torna-se necessario que nos situemos nos tempos
de «consolagao espiritual» que se seguiram ao retiro de conversao e
discernimento vocacional que Claudio Francisco fez em 1701.
Apos esse retiro, tomada a decisao de abragar a vida sacerdo
tal, Poullart des Places foi viver, em Outubro de 1701, no colegio
Luis-o-Grande, dos jesuitas, em Paris, situado do outro lado da rua
onde esta radicada a Sorbonne.
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