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P aul C oulon

a comunidade e o
seminario do espirito
santo num documento
de 1744

E

ste testemunho que aparece em latim na Gallia Christiana (1774)
tinha sido ja apresentado por Le Floch, mas em latim. O P. Rene
Charrier, finalmente, traduziu-o para vemaculo e o P. Coulon
apresentado na sua recente obra “Claude-Frangois Poullart des Places
et les Spiritains” (Volume VII).
Esta comunidade^ cuja sede se situa em Paris, na rua des Postes
e na paroquia de Saint Etienne du Mont, foi fundada em 1703, com o
titulo do Espirito Santo e dedicada a Imaculada Conceigao por ClaudiO'Francisco Poullart des Places, padre da diocese de Rennes, que,
sendo ainda estudante de teologia no colegio Luis o Grande teve a feliz
ideia de utilizar o dinheiro que seus pais lhe davam para os seus lazeres,
para tomar a seu cargo o sustento de estudantes muito pobres. E nisso
sobretudo que o Seminario do Espirito Santo se distingue entre varios
outros que se encontram em todo o reino da Franga. De notar que
deste seminario sao excluidos mesmo aqueles que possam pagar uma
modica pensao e que so sao nele admitidos aqueles que nao tiverem
qualquer especie de recursos; assim podiam comegar os seus estudos de
teologia e filosofia. E uma vez estes terminados, podiam ficar ainda
mais dois anos para se aperfeigoarem na vida clerical.
No principio, apenas dois ou tres, seguiram o virtuoso fundador,
que apenas terminava a sua teologia, quando cerca de doze (jovens
estudantes) pediram para se consagrar a vida eclesiastica. Foi por isso
que ele os reuniu numa casa alugada, fora do colegio, e pouco depois
numa segunda, a tal ponto que em 1709, aquando da morte do fundador, o seminario contava ja quase setenta alunos, que, sujeitos por ele
a uma dura e humilde formagao, tanto pela palavra como pelo exemplo, eram assim preparados para um mesmo fim e com a mesma exu
gencia, para todos os cargos eclesiasticos os mais dificeis e os mais humildes. Aqueles que saiam do seu estabelecimento eram destinados a
vigarios em pequenas paroquias, a servir nos hospitais e noutros lugamissao espiritana, Ano 9 (2010) n.e 18, 103'105
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res quase abandonados, cargos para os quais os bispos dificilmente em
contravam obreiros.
Os alunos desta casa frequentavam o colegio Luis o Grande,
onde manifestamente progrediam tanto nas ciencias como na virtude;
um duplo exame interno tinha sido institmdo para eles, um a volta da
Pascoa e outro no fim do ano escolar; os alunos mais idosos que, aquando dos exames, nao satisfizessem tanto nas ciencias como na virtude
eram reenviados para casa sem piedade; como dizia o virtuoso fundador, um clerigo fervoroso nas coisas divinas, mas pouco capaz nas dencias, tern um zelo cego e um clerigo sabio mas sem piedade, nao esta
longe de se tornar herege e rebelde a Igreja.
Os directores do estabelecimento eram escolhidos so entre os
alunos formados durante longo tempo nesta casa. O superior era eleito
pelos membros todos os tres anos, tempo que poderia ser prolongado,
se necessario; e o caso do actual superior que dirige a casa ha mais de
trinta anos com tanto zelo e prudencia, que o defunto Henri de Thiard,
Cardeal de Bissy e Bispo de Meaux e Charles Francois de Dromenil,
conde (e bispo) de Verdun, pediram para os seus dois seminarios direm
tores safdos da casa de Paris. A maior parte dos sujeitos formados neste seminario foram distribuidos pelas diversas provmcias francesas e
felizmente trabalham no bem espiritual que devem as populates. Outros percorrem &s regioes mais longmquas do mundo para anunciar
Cristo. Hoje sao arautos do Evangelho na China, em Tonquim, em
Siao, na Cochinchina e no Canada e tambem nas colonias francesas e
entre os indigenas da America. Mas, como nos o diziamos, a sociedade
nao destina os seus alunos a nao ser para as tarefas mais humildes da
Igreja, varios bispos franceses tem-nos chamado e chamam-nos ainda
para fungoes diocesanos da primeira fila.
Isto mesmo deduzimos de um decreto real citado em anexo, do
rei Luis XV, datado de Maio de 1726, decimo primeiro ano do seu
reinado, no qual se informa que seis directores administram presentemente esta casa que alberga cerca de oitenta pessoas e tern sobrevivido
ate ao presente, gragas a Deus e apenas a ajuda de esmolas casuais. O
rei concede seiscentas libras, a acrescentar as suas maiores esmolas e
junta depois um suplemento extrafdo da sua caixa.
O mesmo documento louva a caridade de varios bispos para
com esta casa que incitaram a Assembleia do clero frances do ano de
1723 a conceder-lhe urria pensao de mil libras. O documento lembra
tambem que Charles le Baigue, padre colado da paroquia de Saint
Medard, legou por testamento a esta mesma sociedade um fundo de
44.000 libras, creditado na cidade de Paris com a condigao de se celebrar de maneira perpetua o seu aniversario e que os alunos da casa
assistam ao Offcio Divino na paroquia de Saint Medard nos domingos
e dias de festa.
Publicando este documento, o rei, com o acordo do Cardeal de
Noailles, arcebispo de Paris, aprovou tudo o que precede, e deu autorizagao para comprar uma casa e um espago necessarios, que ele doou
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com direito de “mainmorte” e acrescentou a faculdade de aceitar legados e fundagoes, ate duas mil pegas de renda anual.
Pouco depois da publicagao deste documento real, foi ordenado
por um “senatus-consulte” de 17 de Junho de 1726 uma investigagao
jurfdica pedida pelo procurador geral do rei, investigagao de comodo et
incomodo confiada a Pierre de Paris, da Camara Alta do Parlamento,
que convocou varias testemunhas a 26 de Junho de 1726: Charles Ge
rm, padre Doutor pela Sorbona e paroco da Santa Cruz da Cidade,
Jean Baptiste Joseph Lenguet de Gery, padre doutor e professor na Sor
bona, paroco de S. Sulpicio, Firmin Paulet, economo do seminario de S.
Nicolau du Chardonet, Pierre Perrin, homem nobre do conselho privado do Rei, etc., Pierre Nicolas Annillon, conselheiro do rei e primeiro
presidente da Corte de Paris, Sebastian Joseph Galpin, questor de Franga na generalidade de Paris, e finalmente Jean Vivant, padre doutor
pela Sorbona e decano da igreja colegial de Saint Germain l'Auxerris
de Paris; todos estes se pronunciaram em favor deste Seminario; o Parlamento de Paris publicou o documento real de 19 de Margo de 1731 e
a Camara das Contas de 30 de Julho de 1734. Que mais desejar para
esta comunidade? Que ela seja conduzida e habitada ainda durante
mais trinta anos. Eis porque, gragas ao privilegio real, se pode comprar
a casa e o espago que fazia falta para cerca de cem pessoas..

Os superiores
1. Claudio Francisco Poullart des Places foi o primeiro a instituir
este seminario em 1703 e dele foi o reitor ate a morte, que aconteceu
em 1709, quando tinha cerca de trinta anos. Era filho de um nobre senhor, que depois se estabeleceu na cidade de Rennes. Teve apenas uma
irma, ainda viva, que se casou com M. Henri Le Chat, Conselheiro do
Parlamento de Rennes. Porque o seu pai no fim dos estudos em humanidades e em filosofia tinha o projecto de transmitir ao filho os seus
negocios, enviou-o primeiro para fazer Direito em Angers (de facto foi
em Nantes), depois em Caen e finalmente em Paris. Foi aqui que ele
desiludiu o sonho de seu pai, tomando-se estudante de teologia no Colegio Luis o Grande e comegando a ensinar as bases da doutrina crista a
pobres saboianos; foi entao que pensou fundar uma sociedade de pobres
estudantes, que Deus tomou fecunda e cumulou com as suas melhores
bengaos.
2. M. Gamier, padre, sucedeu em 1710 a Claudio Francisco, a
quern sobreviveu apenas seis meses.
3. Luis Bouic, padre da diocese de Saint Malo, eleito como responsavel por sete dos mais antigos membros da comunidade, dirige a
casa ate ao presente com a virtude e a prudencia de que nitidamente
deu provas durante a sua gestao, razao pela qual sera de desejar que ela
se prolongue por muito tempo.
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a virgem negra
de paris, nossa senhora
do bom sucesso

A

s origens da antiga igreja de Saint Etienne des Gres remontam
ao seculo V ou VI (segundo escava^oes de 1876). Pilhada no
seculo IX, aquando da invasao normanda, Saint Etienne nao
conseguiu restabelecer-se senao duzentos anos mais tarde. Foi entao
que foi construfda a capela, num patamar inferior, dedicada a Virgem,
invocada sob o nome de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Notre Dame
de la Bonne Delivrance).
As duvidas que nos restam sao as seguintes: Porque uma imagem negra da Virgem? Porque esta devogao do povo a uma Nossa Senhora Negra? Porque o tftulo de Nossa Senhora da “Bonne Delivran
ce”? Qual a tradugao em portugues do termo “Bonne Delivrance”?
Estara ligada a libertagao dos presos ou ao bom sucesso da maternidade? A falta de melhor, traduziu-se por Nossa Senhora do Bom Sucesso
ou do Alfvio ou da Libertagao. A estatua primitiva foi substitufda nos
finais do seculo XIV por aquela que hoje conhecemos.
A estatua de Nossa Senhora do Bom Sucesso e uma Virgem
com um Menino e e tambem uma Rainha. O escultor deu a Nossa
Senhora todas as insignias da realeza: a coroa esculpida com a mesma
pedra, a tunica de purpura, sfmbolo do principado; o manto florelizado
(com a flor de liz) que os reis de Franca usavam, sfmbolo do principa
do, e o ceptro, igualmente florelizado.
O culto a Nossa Senhora do Bom Sucesso atingiu o seu auge por
altura das lutas religiosas do seculo XVI. No dia 20 de Abril de 1533,
foi fundada a «Conffaria da Caridade de Nossa Senhora do Bom Sucesso», que cedo se transformara numa conffaria real.
Com os seus doze mil socios, provenientes de todos os estratos
sociais e enriquecida pela Santa Se com muitas indulgencias, esta con
ffaria participava em todas as manifestagoes publicas. Cada ano no
primeiro de Maio e no dia 24 de Agosto, organizava as suas procissoes
com estagoes nas paroquias vizinhas. Os membros da Conffaria comprometiam-se a levar uma vida crista mais autentica e mais fervorosa a
exemplo de Nossa Senhora; comprometiam-se igualmente a certas
miss&o espiritana, Ano 9 (2010) n.- 18, 107-110
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obras de caridade em favor dos mais necessitados. A Conffaria trabalhava particularmente pelo resgate e alfvio dos prisioneiros: as quotas
dos associados atingiam somas avultadas que eram depois usadas para
resgatar os prisioneiros encarcerados por causa das suas dfvidas.
As palavras ‘Bom Sucesso’ hao-de tomar-se num sentido muito
amplo: tratava-se de conseguir ver-se livre de todas as miserias e calamidades possfveis, atraves da intercessao da Virgem Maria. No entanto nos fins do seculo XVII, insistir-se-a mais nas miserias espirituais nas
tentagoes; a Virgem Maria era invocada com essa finalidade: ser aliviado de sofrimentos interiores e fortalecidos nas tentagoes. Foi assim que
o jovem Francisco de Sales, quando era estudante em Paris, ao sentirse tentado pelo desespero a ponto de parecer-lhe que era evidente a
sua condenagao eterna, encontrou a paz interior e a confianga ante a
imagem do Nossa Senhora do Bom Sucesso, ao rezar a oragao: «Lembrai-vos 6 pifssima Virgem Maria». As grandes figuras da espiritualidade da primeira metade do seculo XVII vieram rezar ante esta imagem:
Monsenhor Olier, fundador da «Companhia de Sao Sulpfcio», Sao Vicente de Paulo, que a chama «Virgem das almas atribuladas», Claudio
Poullart des Places, fundador da ‘Congregagao do Espfrito Santo’. .. O
Rei Luis XIII e a rainha de Austria inscreveram-se a 4 de Maio de 1622
na lista dos membros da conffaria real de Nossa Senhora do Bom Sucesso; seguir-lhes-ao Gastao de Orleaes, irmao de Luis XIII, depois
Luis XIV e o seu irmao Filipe de Orleaes, sua esposa, a rainha Maria
Teresa, o prfncipe e a princesa de Conde, o prfncipe e a princesa de
Conti, etc.
Foi na capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso que, “Claudio
Poullart des Places, em mil setecentos e tres, na festa do Pentecostes
(27 de Maio), sendo entao ainda aspirante ao estado eclesiastico, comegou o estabelecimento da dita Comunidade e Seminario, consagrado ao Espfrito Santo, sob a invocagao da Santfssima Virgem concebida
sem pecado”.
No dia 16 de Maio de 1792, a imagem foi posta a venda juntamente com os moveis e objectos de culto da Igreja de Santo Estevao de
Gres, condenada a ser demolida. A imagem de Nossa Senhora foi comprada por duzentas e uma libras pela duquesa de Carignan - Sao Maurfcio, que a guardou no seu domicflio da rua de Nossa Senhora dos
Campos, onde os sacerdotes ‘reffatarios’ celebravam a missa as escondidas. Mas no auge da perseguigao a propria condessa de Carignan Sao Maurfcio foi denunciada e metida na prisao. Af encontrou as Ir
mas de Sao Tomas de Vilanova com a sua superiora geral, Irma Walsh
de Valois. A piedosa condessa falou da Virgem do Bom Sucesso as Ir
mas e, juntas, invocaram-na fervorosamente. A queda de Robespierre
teve como resultado a sua libertagao, no dia 4 de Outubro de 1794; ao
ver-se livres da guilhotina a qual estavam condenadas, reconheceram
que tal graga era a resposta ao pedido feito a Nossa Senhora. A con
dessa de Carignan -Sao Maurfcio, nessa altura, doou a imagem precio108
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sa a Congregagao das Irmas de Sao Tomas de Vila Nova.
No dia 1 de julho de 1806, a imagem de Nossa Senhora do Bom
Sucesso e novamente exposta a veneragao publica dos fieis no oratorio
das Irmas na rua de Sevres, e o seu culto foi estimulado por Pio VII,
que confirmou as indulgencias anexas, ja anteriormente concedidas.
Alguns anos mais tarde, construiu-se uma capela ampla em sua honra,
no mesmo local.
Quando em 1830, Mons. de Quelen decidiu proceder a identificagao oficial da estatua, um dos quatro testemunhos recolhidos foi o
de M. Bertout, Superior geral da Congregagao do Espfrito Santo e sucessor de Poullart des Places, que pode declarar:
“Vi muitas vezes, antes da Revolugao, na igreja de Saint Etienne
des Gres, uma estatua da Santfssima Virgem, cuja cabega, pes e maos
estavam pintados em cor negra. Declaro, alem disso, que a estatua que
se encontra actualmente na casa das Irmas de S. Tomas, na rua de
Sevres, me parece ser a mesma”.
Mas em Julho de 1906, Nossa Senhora do Bom Sucesso muda
novamente de sftio: as religiosas sao obrigadas a mudar de lugar para
permitir a abertura da Avenida Raspail; foram morar em Neuilly-sun
Seine onde construiram uma nova capela e e la que actualmente se
venera a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Passeio de A n
genson n2 52).

Oragao a Nossa Senhora do Bom Sucesso (texto antigo integral).
O Santissima e sacratissima Virgem Maria, digna Mae de Deus!
Tende piedade de mim, pobre pecador, e obtende-me do vosso amantissimo Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, a santidade e a saude do corpo e
do espirito, se isso convem a Sua maior gloria e a minha salvaqao; e que
muitas vezes, a Divina Majestade, na sua infinita bondade e misericordia,
permite que nos assaltem enfermidades e doenqas para nos obrigar a entrar
dentro de nos mesmos e nos estimular a corrigir-nos e converter-nos a Ele:
E como a Sua Divina Providencia decidiu que vos honremos e invoquemos
sob diversos titulos, principalmente por este: Nossa Senhora do Bom Suces
so; e por isso que recorro a vos com toda a humildade e confianga que me e
possivel, pedindo que vos digneis socorrer-me nesta minha necessidade extre
ma erne obtenhais, sobretudo, a dor verdadeira, a contriqao e a remissao dos
meus pecados, porque eles e que sao a causa das minhas enfermidades; depois sentir-me-ei obrigado a publicar durante toda a minha vida que vos
tendes toda a autoridade e todo o poder junto de Deus.
A quantos pecadores desesperados da sua salvaqao vos obtivestes a
conversao!
A quantas pessoas atingidas por doenqas incuraveis vos tendes restituido a saude!
missao espiritana
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A quantos justos tendes vos conseguido o dom da perseveranqa na
graga!
Finalmente, nunca se ouviu dizer que tenhais rejeitado algum daqueles que vos invocam com humildade e confianqa, por maior que tenha sido a
sua desgraga.
Espero, igualmente, Virgem Maria, que me haveis de conceder a graga
que vos pego, hem como o remedio de todas as minhas miserias espirituais e
corporais, e que me protegereis durante toda a minha vida e sobretudo na horn
da minha morte, que talvez esteja iminente. Assim seja!
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