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C laudio P oullart des P laces

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
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sentiu se pode traduzir assim: formagao de sacerdotes pobres, para
servigos pobres e dificeis. Mais globalmente, diria: formagao solida de
pobres, para a evangelizagao de pobres. Um a trilogia exprime, em
meu entender, o essencial: Formagao < = > Pobres < = > Evangelizagao. Exclua-se um dos termos, e ter-se-a atraigoado a profundidade
do seu carisma fundacional.
Este objectivo, embora presente, de modo claro, nos Escritos
de Poullart des Places, e desenvolvido e explicitado pelos seus sucessores imediatos, que souberam ser-lhe fieis. Limito-me a citar Luis
Bouic, por ser aquele que deu solidez a sua obra:
«Formar, no amor da obediencia e da pobreza, estudantes pobres que, na mao de seus prelados, estejam prontos para tudo, a servir
nos hospitais, a levar o Evangelho aos pobres, mesmo aos infieis, e
dispostos nao somente a aceitar, mas a amar de todo o coragao e a
preferir, a quaisquer outros, os postos mais humildes e mais dificeis,
para os quais a Igreja dificilmente encontre obreiros».
Claudio Francisco quer formar pobres realmente pobres; e
quer que estes aprendam a viver a missao com o espirito da bemaventuranga dos pobres em espirito. Por isso, so eram admitidos ao
Seminario aqueles que nao podiam pagar pensao.
O intuito do jovem Fundador nao e nao apenas formar pobres.
Ele quer garantir-lhes uma formagao solida - tanto no piano intelectual como no piano espiritual - na fidelidade ao Magisterio e a catolicidade eclesial. Formagao vivida em comunidade fraterna e prolongada por varios anos. Esta formagao assim entendida constitui a
originalidade da obra de Claudio Francisco Poullart des Places, tornando-a, no entender do seu mais conceituado biografo, o P. Joseph
Michel, «a melhor resposta ao concilio de Trento», em Franga.
A proposito desta solida formagao que queria proporcionar aos
seus amigos pobres, Poullart des Places «costumava dizer que, se receava o zelo cego de um padre piedoso, mas ignorante, temia pela fe
e submissao a Igreja de um padre sabio, mas desprovido de virtude».
Esta formagao solida visa preparar homens apostolicos, cheios
de caridade e imbuidos de uma mistica de pobreza e humildade, despojados de tudo, sobretudo de si mesmos, capazes de permanecer
inteiramente disponiveis para evangelizar os pobres mais pobres, capazes de aceitar e preferir os servigos mais humildes, para os quais a
Igreja dificilmente encontra obreiros.
A evangelizagao dos pobres, em Poullart des Places, privilegia
a evangelizagao «ad intra», mais concretamente, em Franga. Mas
nao se circunscreve a esta dimensao. N a verdade, Claudio Poullart
des Places, pela formagao recebida nos colegios dos jesuitas, abrira
seus horizontes a missao universal. Dai que admita a participagao na
evangelizagao «ad extra», como vem atestado no texto acima citado
daquele que deu solidez e continuidade a sua obra, o P. Luis Bouic.
Claudio Francisco morre jovem, com apenas 30 anos de idade,
sem ter tido tempo para conferir solidez a sua obra. Morre como humiss&o espiritana
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milde semente langada a terra... Nisto esta a sua profecia, que nos
convida a seguir Jesus mediante a oferta pascal da propria vida. O seu
imediato sucessor, eleito com apenas 26 anos de idade, Tiago Jacinto
Gamier, no seguimento do Fundador, morre a principios de Margo
de 1710, menos de seis meses apos ter assumido o governo da Comm
nidade/Seminario do Espirito Santo. Sucedeudhe Luis Bouic, que,
no seu longo superiorato de 50 anos, estruturou e conferiu consistent
cia a Congregagao do Espirito Santo, permanecendo fiel ao projecto
tragado por Claudio Francisco Poullart des Places.
A mais de 300 anos de distancia historica, nos quatro cantos
do mundo, os missionaries da Congregagao do Espirito Santo sao
chamados a tornar presente a profecia do seu jovem Fundador: entregando a vida, na evangelizagao dos pobres mais pobres, com amor
e por amor de Jesus Cristo!
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