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C laudio P oullart des P laces

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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vida, ja pudemos perceber a riqueza do seu dinamismo espiritual.
Para completar a nossa visao, vamos abordar os Regulamentos Gerais e Particulares que elaborou para a Com unidade/Sem inario do
Espirito Santo.

O Espirito Santo e a Imaculada Conceicao
«Todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente a oragao, em companhia de algumas mulheres,
entre as quais Maria, mae de Jesus e de seus irmaos. Quando
chegou o dia de Pentecostes, encontravam^se todos reunidos
no mesmo lugar. Subitamente ressoou, vindo do ceu, um som
compardvel ao de forte rajada de vento, que encheu toda a
casa onde se encontravam. Viram, entao, aparecer umas linguas a maneira de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de Espirito Santo
e comegaram a falar outras linguas, conforme o Espirito Ihes
inspirava que se exprimissem» (A ct 1,14. 2,1-4).
E, de per si, significativo que Claudio Francisco tenha feito,
no dia de Pentecostes de 1703, a consagragao da sua obra ao Espirito Santo, sob a invocagao da Santissim a Virgem concebida sem
pecado.

Admitir'Se-a sem dificuldade a influencia vinda do contacto
com os jesuitas e com a escola de espiritualidade francesa. Mas que
pode significar tal escolha?
Deixemos que o proprio Claudio Poullart des Places nos elucide. N os Regulamentos Gerais e Particulares que redigiu para
orientagao da obra, o Fundador declara:
«Todos os estudantes adorarao de modo particular o Espirito
Santo ao qual foram especialmente consagrados. Terao tambem
uma singular devogao a Santissim a Virgem, sob a protecgao da qual
foram oferecidos ao Espirito Santo. Escolherao as festas do Pentecostes e da Imaculada Conceigao como festas principais. Celebrarao a primeira para obter do Espirito Santo o fogo do amor divino,
e a segunda para obter da Santissim a Virgem uma pureza angelica:
duas virtudes que devem constituir todo o fundamento da sua piedade»
A consagra^ao ao Espirito Santo e a atitude de adoragao nao
sao pensaveis a nao ser como expressao de inteira disponibilidade e
docilidade ao Espirito. Ou seja, a docilidade brotara naturalm ente
de um coragao consagrado ao Espirito Santo e de um coragao que
vive em atitude de adoragao ao divino Espirito.
A interpretagao pertence-me. Parece-me, no entanto, nao
atraigoar a atitude de busca da vontade de Deus que Poullart des
Places vivia.
missao espiritana
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A celebragao do Pentecostes «para obter do Espirito Santo o
fogo do amor divino» diz-nos que a caridade apostolica se ha-de
enraizar e brotar do proprio amor divino. Alias, nao e precisamente
a partir do momento em que se deixa inundar por este fogo do amor
divino que Claudio Francisco vive o exodo pascal - passagem do
seu mundo aristocrata para o mundo dos pobres - que o leva a fundar a Congrega^ao do Espirito Santo?
A presenga inspiradora e protectora de Maria. N a verdade,
quern melhor do que Ela, que se entregou por inteiro a ac^ao do
Espirito, nos podera ajudar a doarmo-nos ao mesmo Espirito?
A celebragao da festa da Im aculada Conceigao para obter
uma «pureza angelica*. E um apelo a santidade de vida. Com efeito, a «pureza angelica* de que aqui se trata nao se circunscreve a
virtude da castidade; ela diz-se mais como integridade do coragao e
santidade de vida, a semelhanga de M aria Imaculada, inteiramente
isenta de pecado, sem macula, porque «cheia de graga*. N ela o
Verbo de Deus pode habitar, encarnou, pelo poder do Espirito Santo, e Ela, qual A rea da N ova Alianga, tornou Jesus presente no
mundo!

Mistica de Pobreza
«Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e
aliviar'VOS'ei. Tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de
mim, que sou manso e humilde de coraqao, e achareis alivio
para as vossas almas, pois o meu jugo e suave e o meu far do
e leve» (Mt 11,28-30).
A disponibilidade e a docilidade ao Espirito, a caridade apostolica e a santidade de vida, sao assumidas no contexto de uma mistica
de pobreza e de humildade.
N os Regulamentos Gerais e Particulares, Claudio Poullart des
Places expressa esta mistica de pobreza de diferentes modos e graus.
N o artigo 2g das Regras Fundamentais, estabelece, como principio
geral a nao admissao de «individuos que possam pagar noutro lugar a
sua pensao*. N o artigo 4Qdas Regras Particulares, estabelece um estilo de vida humilde e pobre, comum a todos os membros da cornunidade, quando, a proposito da alimentagao, estipula que «nao se
servira nada mais ao Superior do que aos outros» e afirma que todos
«devem ter prazer em olhar-se como pobres a quern a Providencia
apresenta o alimento que lhes e dado no refeitorio». Esta vida humil
de e pobre passa por uma ascese que visa a liberta§ao do amor-proprio egolatrico.
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Vida de comunidade
«Se hd, pois, alguma consolagao em Cristo, alguma comunhao pelo Espirito de ternura e misericordia, tomai completa
a minha alegria, tendo todos o mesmo pensar, a mesma carU
dade, uma so alma e um mesmo sentir. N ada fagais por espirito de partido ou por vangloria, mas, com humildade, considerai os outros superiores a vos mesmos, sem atender cada
um a seus proprios interesses, mas aos dos outros. Tende
entre vos os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus»
(FI 2,1-5).

Esta vida humilde e pobre e vivida em contexto de vida comunitaria. E, por seu lado, a vida de comunidade e tecida de relagoes
cordiais e fraternas: «Tratar-nos-emos sempre com muito respeito e
delicadeza, sendo amaveis, como diz o Apostolo, uns com os outros».
A comunidade e lugar para aprender a traduzir o amor a Jesus
Cristo nos multiplos servigos aos irmaos que a vida comunitaria implica. Neste sentido, o enfermeiro, «tera o cuidado de dar aos doentes aquilo de que necessitarem. Leva-los-a a suportar a doenga por
amor de Jesus Cristo. N ao tera repugnancia dos pequenos incomodos
que tera neste cargo, tais como: despejar os bacios, fazer as camas,
etc., e fa-los-a de bom grado por amor de Deus. Servira os doentes
como se cuidasse do proprio Jesus Cristo».
N o interior da vida fraterna em comunidade, e fundamental
cultivar uma atitude de disponibilidade e docilidade ao Espirito que
passa por uma obediencia generosa e alegre: «Obedecer-se-a sempre
com prontidao e alegria».

Vida Orante
«Orai unicamente em uniao com o Espirito, multiplicando
invocagoes e suplicas. Perseverai nas vossas vigilias, com
preces por todos os santos, e tambem por mim, para que me
seja dado anunciar corajosamente o misterio do Evangelho,
do quad, mesmo com as algemas, sou embaixador, e para que
tenha a auddcia de falar dele como convem» (Ef 6,18-20)..
A docilidade/disponibilidade ao Espirito, a caridade apostolica
e a busca da santidade, vividas em atitude de profunda humildade e
pobreza, em comunidade fraterna, nao se podem viver se nao e o fogo
do amor divino a mover-nos interiormente. Mais ainda. A missao
exige que o missionario viva em intima uniao com o Senhor. D ai que
Claudio Poullart des Places tenha em especial atengao o cultivo da
vida interior, marcada por uma vida de intensa oragao, como se demissao espiritana
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preende das o rie n ta te s que estabeleceu nos Regulamentos Gerais e
Particulares, que, embora sem citar de modo exaustivo, ouso transcrever longamente:

«Far'Se-a, todas as manhas, um pouco mais de meia hora de
oragao vocal e mental. 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, pedinse-a ao Espirito
Santo luz para trabalhar com eficacia: o Veni Sancte Spiritus, com
esta finalidade, e uma Ave-maria em honra da Santissima Virgem.
«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 dias do sacramento da
penitencia.
«Todos os domingos, dias de festa, de ferias e de passeio, rezarse-a, em dois coros, o tergo.
«N ao se saira para a cidade, para ir as aulas ou a qualquer outro lado, mesmo quando se va so para qualquer afazer, sem que se
entre em alguma igreja para adorar o Santissimo Sacramento. Far-sea o mesmo ao regressar a casa, depois das aulas».
O jovem Fundador insiste na importancia da vida espiritual. E,
dentro da vida espiritual, destacam-se: a devogao ao Espirito Santo e a
Maria, a leitura espiritual, a oragao de meditagao, o lugar central da
Eucaristia e a adoragao do Santissimo, a assiduidade na celebragao da
Reconciliagao e o exame de consciencia. Ainda neste contexto do cub
tivo da vida espiritual, encontramos o apelo ao silencio, a modestia, a
paz interior, a simplicidade e ao desapego, sobretudo de si proprio.

4 - Objectivo e Originalidade da Obra
« 0 Espirito do Senhor esta sobre mim, porque me ungiu,
para anunciar a Boa Nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertagao aos cativos e, aos cegos, o recobrar da vista;
a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano de
graga do Senhor» (1x4,18-19).

Explicitado que esta o dinamismo interior, a mistica de vida e
de acgao que Claudio Poullart des Places quis incutir a sua obra, fb
xemo-nos no seu objectivo e assinalemos a sua originalidade.
Num a primeira aproximagao, diria que o apelo interior que
missao espiritana

