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C laudio P oullart des P laces

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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Tres acontecimentos contribuiram, entao, decisivamente, para
alimentar o clima de intenso fervor espiritual a que ja aludi, e conduziram-no a fundagao da Congregagao do Espirito Santo:
l 2 Encontro, atraves da leitura de uma biografia, com a pessoa
e espiritualidade de Le Nobletz, insigne evangelizador da Bretanha
no seculo XVII, pertencente a escola de espiritualidade francesa.
Esta leitura impressionou-o profundamente, tendo vindo ao encontro das resolugoes que tomara no retiro: desprezo pelos atractivos do
mundo, superagao do respeito humano, ascese vivida como meio pedagogico na busca da santidade:
«Coragem, minha alma, promete ao teu Deus fazer penitencia
dos teus pecados e mostrar-lhe o horror que por eles tens, pelo cuidado que teras em evitar recaidas. Que nada no mundo seja capaz de
me afastar da virtude. Percamos respeito humano, complacencia,
fraqueza, amor-proprio, vaidade, percamos tudo o que temos de mau
e guardemos apenas o que pode ser bom. Digam o que quiserem, que
me aprovem, que trocem de mim, que me tratem de visionario, de
hipocrita ou de homem de bem, doravante tudo me sera indiferente.
Procuro o meu Deus. Ele nao me deu a vida senao para que fielmente o sirva».
22 Entrada para a A a, isto e, Assembleia dos Amigos. A participagao neste grupo mariano de espiritualidade implicava o cultivo
de uma solida vida interior, vida esta apoiada numa pratica sacra
mental intensa, na oragao e na imitagao de Jesus Cristo; imitagao
que devia passar pelo amor aos irmaos, preferencialmente, os mais
pobres.
Altamente motivado - seja pelo encontro com Le Nobletz seja
pela participagao na A a - Poullart des Places viveu um processo de
conversao radical aos pobres: passagem, exodo pascal, do mundo
aristocratico-burgues que era o seu para o mundo dos mais pobres e
marginalizados. Comega por desfazer-se de suas roupas aristocratas,
visita os hospitais, socorre os necessitados, dando especial atengao
aos saboianos - pequenos limpa-chamines de Paris. Sua atengao a
estes, porem, nao se restringe exclusivamente a dimensao material,
mas atende tambem a dimensao espiritual, mediante o ensino da catequese. Por fim, seu olhar volta-se tambem para os seminaristas po
bres, sem condigoes economicas para se formarem bem.
32 N a altura da recepgao da tonsura (Agosto de 1702), Poullart
des Places recebeu a visita do seu amigo Grignion de Montfort, que
o convidou a tomar parte no seu projecto de fundagao de uma famflia
religiosa missionaria, a Companhia de Maria. Claudio Francisco, porem, declinou o convite. Certamente por ter ja em mente outro pia
no, como se depreende da resposta que deu ao seu amigo: «Se Deus
me conceder a graga, podes contar com missionaries; forma-los-ei, e
dar-lhes-as trabalho».
Por duplo motivo, os jesuftas apoiaram-no. Primeiro, porque
eram tambem eles sensfveis aos pobres. Segundo, porque a Comunimissdo espiritana
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dade/Seminario de Poullart des Places constituia uma alternativa a
do P. Gillot, cujos estudantes pobres seguiam o ensino da Sorbonne.
Os estudantes do Seminario do Espirito Santo, frequentando o colegio Luis-o-Grande, ficavam isentos da influencia jansenista e galicana. A formagao solida que Claudio Francisco queria para os.seus
amigos pobres enraizava-se na fidelidade ao Magisterio e a catolicidade eclesial.
Em breve e em pouco tempo, o projecto foi posto em marcha.
Aumentou o numero de estudantes, e Poullart des Places decidiu
alugar alguns quartos na vizinhanga de Luis-o-Grande. Mais, em
Margo de 1703, deixou o quarto que tinha no Colegio e foi partilhar
a vida de seus amigos pobres. A sua conversao aos pobres tornou-se,
assim, despojamento total, solidariedade e partilha incondicionais.
Claudio Francisco levou ate as ultimas consequencias o seu exodo
pascal: passara ja do viver como rico ao viver como pobre; passa agora a viver com os pobres a vida dos pobres.
A 27 de M aio 1703, dia de Pentecostes, no fim de um re tiro,
com um grupo (rico de simbolismo) de 12 companheiros, aos pes de
N ossa Senhora do Bom Sucesso, Claudio Poullart des Places, sim
ples tonsurado, com apenas 24 anos de idade, realiza o gesto que
inaugura a fundagao da Congregagao do Espirito Santo. N a verdade, era ainda um esbogo: Com unidade/Sem inario consagrada ao
Espirito Santo, sob a invocagao da Santissim a Virgem concebida
sem pecado.

3 - Mistica de Vida e Acgao
«Ao ver a multidido, Jesus subiu a um monte, e, depots de se
ter sentado, aproximaram-se dele os discipulos. Tomando
entao a palavra, comegou a ensinddos, dizendo: “Bem-avem
turados os pobres em espirito, porque deles e o reino dos
ceus» (Mt 5,1-3).
Pelo seguimento da experiencia de fe de Claudio Poullart des
Places, pudemos ja discernir muito do dinamismo interior que o
levou a fundar a Congregagao do Espirito Santo. Parece-me poder
afirmar que e uma mistica de pobreza e de humildade, no sentido
global da primeira bem-aventuranga, que o inspira. N a verdade, e a
partir do seu processo de conversao e no contexto desta mistica
que se sentiu cham ado a langar os fundamentos da Congregagao.
Esta mistica de pobreza que o habitava enraizava-se num amor ardente —de profundo enamoram ento —a Jesus Cristo; amor suscitado pela «experiencia-descoberta» do amor salvifico, misericordioso
e cbeio de ternura, de Deus.
A partir dos Escritos dos dois retiros fundamentais da sua
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