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Joaquim Ramos Seixas

com a força do

*

espírito,

ao encontro dos pobres
*

a partir do carisma fundacional de

Poullart des Places

Para todos, a fonte primária da Missão será
,f
sempre o próprio Espírito Santo, o Protagonista
da Missão". O Espírito infunde em nós o desejo
de servir os pobres e oprimidos e modela os nossos
corações para responder a este desejo.*. Discernir
a acção e inspiração do Espírito Santo caracteriza
a nossa autêntica espiritualidade que nos foi
transmitida pelos nossos fundadores e que é parte
essencial do

f,

ser espiritano".

Com

estas palavras

o autor deste artigo deixa entender o seu objectivo:

procurar mostrar como a experiência de

de

fé

Poullart des Places, animado e conduzido pelo
fogo do Espírito de

Deus que

faz de pobres homens,

apóstolos santos e zelosos junto dos mais pobres,

continua a ser

uma

experiência inspiradora para

os espiritanos de hoje.

Tomando
como

o slogan

Com a

força do Espírito ao encontro dos pobres

momento do Jubileu Espiritano na
P Eduardo Miranda, Provincial, lembrava, na

iluminador do terceiro

Província de Portugal, o
sua carta de Outubro

em

"Missionários Espiritanos"

1
,

a perspectiva da nossa

interiorização pessoal, para revitalizar a fidelidade ao carisma dos nossos

Fundadores
comunitária:

com novo
"Com a

impulso dinamizador da acção apostólica pessoal e
força do Espírito,

é o

Joaquim Ramos Seixas, espiritano português. Vive

e

lema do Jubileu Espiritano

trabalha na Província espiritana de

Espanha desde 1960 onde, para além de formador, animador missionário
serviços e funções,

também

espiritualidade espiritana,

foi provincial. Foi

membro do grupo de

formado pelo Conselho Geral

em

e

muitos outros

especialistas e estudiosos

da

1979.

N. 126, Outubro 2002.

missão espiritana,

Ano

g

2 (2003) n. 3,

105422

"

com a força do

Espírito, ao encontro dos pobres

assumido por toda a Congregação.

Ao

encontro dos pobres, indica-nos a

direcção inequívoca da missão espiritana.".

Dois pólos, portanto, relacionados entre
revitalizadora

para a conexão da energia

si,

que brotará dessa interiorização pessoal e comunitária durante

a última etapa

do

Ano jubilar

espiritano,

com

o olhar posto principalmente

em
Não

do nosso carisma fundacional
se trata de uma contemplação estática, mas antes de impulsionar uma
atitude dinâmica, isto é, criativa e fecunda, para a nova arrancada da nossa
história missionária, se essa atitude for iluminada e movida pela acção do
Poullart des Places e a ideia originária

Espírito.

As

com

celebrações jubilares realizadas até agora nos vão

Ano

morações do

Espírito realizou

é

pondo em sintonia

o objetivo e o espírito que o Capítulo Geral quis imprimir às come-

"favorecer

Espiritano por ele proposto. 2 Recordaremos o que o

na Congregação ao longo da sua

a renovação da Congregação

missionária espiritana".

Celebrando

um

e

história, e

o seu objetivo

a difusão da

espiritualidade

passado gloriosamente fecundo de

serviço à Missão da Igreja e ao destino de milhões de

homens dos cinco

não podemos ficar estancados nele. Interiormente e no
horizonte da nova etapa da história missionária espiritana, continuará
continentes,

repercutindo o eco da forte interpelação lançada pelo Capítulo Geral de
Iaticí (Brasil),

o das grandes "experiências

significativas", precursoras das

que os tempos futuros nos depararão: "Aonde nos conduz o

I

1

.

Q

-

COM A FORÇA DO ESPIRITO
O Espírito Santo "Protagonista da Missão

Partindo das diferentes

experiências

vividas nas múltiples situações culturais

missionária

e inspiração

do

relatadas

que

se

pelos

capitulantes

missionário

no contexto

e

desenvolve a actividade

da Congregação, o último Capítulo Geral, celebrado
(Irlanda) considerou as características

em

ou atitudes exigidas ao

actual: presença, solidariedade, abertura, diálogo e

uma

espiritualidade profunda cuja primeira

atitude de fé pressupõe que o Espírito nos precede no caminho da Missão, por

um lado,

e

por outro,

sinais

da sua presença que acompanham o nosso trabalho.

"Para todos, a fonte primária da Missão será sempre o próprio Espírito

Espírito Santo

caracteriza a

em

Maynooth

proclamação da Boa-Nova,
Discernir a acção

Espírito?

Santo, o "Protagonista da Missão" (Redemptoris Missio).

em

O Espírito infunde

nós o desejo de servir os pobres e oprimidos e modela os nossos corações

nossa autêntica

para responder a este desejo... Discernir a acção e inspiração do Espírito
espiritualidade

que nos

foi

Santo caracteriza a nossa autêntica espiritualidade que nos
pelos nossos fundadores e que é parte essencial

A

transmitida
pelos nossos

foi

transmitida

"ser espiritano".

3

segunda ideia-força pressupõe que a Missão é peregrinação, aventura,

contemplação, descoberta da obra do Espírito.

fundadores

Capitulo Geral 1998, Maynooth,

8.6.

Capítulo Geral 1998, Maynooth,

3.

missão espiritana

do

A compreensão desta dinâmica de

Joaquim Ramos Seixas

evangelização implica
refere

uma

"revisão de vida pessoal e comunitária

à qualidade da nossa relação com Deus, ao nosso

olhar sobre o

no que

se

de vida e ao nosso

estilo

mundo.*

Estas perspectivas

exigem ao Espiritano uma permanente busca de fontes

de inspiração para "revitalizar o seu compromisso missionário-religioso no

mundo contemporâneo".

Por detrás de todas essas fontes inspiradoras e de

em

encorajamento está sempre o Espírito de Jesus que encontrou

Poullart

des Places e Libermann verdadeiros modelos de docilidade à Sua força e
acção.

2~*

O espiritano, pessoa

Como

Espiritanos,

"consagrada ao Espírito Santo"

distingue-nos

Espírito Santo, situando-nos

nossa

a

no coração da

consagração

especial

ao

espiritualidade pneumatológica

restituiu à Igreja ocidental: a

acção fecunda do

Espírito Santo, o Paráclito e Consolador, cuja presença

permanente Jesus

que o Concílio Vaticano

prometeu à

II

ninguém,

falar

da nossa identidade, deveríamos, melhor que

sentir e saber exprimir o

existencial dos nossos Fundadores e
espírito e estilo

O

a seguir os

dinamismo do Espírito na trajectória
na inspiração das opções de serviço,

de vida, o carisma que nos legaram.

Capítulo

verdadeiro

verdade plena.

Igreja para a iluminar e fortalecer e conduzi-la à

Por outro lado, à hora de

Geral

nome

de

Maynooth

recalcou

esta

característica:

"O

de "Espiritano" significa que somos pessoas consagradas

caminhos do

Espírito; a nossa espiritualidade

deve

baseada no discernimento, disponibilidade e união prática

Se a dedicação ou consagração de
espírito, Poullart des Places

uma

estar,

com

por

isso,

espírito

de "Espiritano"
significa

nos dois

seguir os caminhos

do Espírito

primeiros artigos dos Regulamentos gerais e particulares, pelos quais a obra

por ele fundada se devia conduzir, consagrando-a ao Espírito Santo: Todos
os alunos adorarão particularmente o Espírito Santo a

consagrados. Terão

uma singular devoção a

foram consagrados ao
obter da Santíssima

Virgem a pureza

fundamento da sua piedade.

Numa

amor

especialmente

Santíssima Virgem sob cuja protecção

Espírito Santo. Celebrarão

obter do Espírito Santo o fogo do

quem foram

divino, e

angelical:

a

festa

do Pentecostes para

a da Imaculada Conceição para
duas virtudes que constituirão o

"6

fervorosa alocução

aos

Espiritanos,

no

dia

de Dezembro

8

de 1837, reunidos para renovar a sua habitual consagração, nos dias de
Pentecostes e da Imaculada Conceição, segundo a Regra, o

P Warnet,

sétimo Superior Geral, sucessor de Poullart des Places, comentando o
sentido dessa consagração, dizia aos seus confrades:
Esta consagração faz parte essencial do

espírito das nossas Constituições; as

santas promessas que nela fazemos são herança que nos deixaram os nossos
pais....

Compreendamos bem a extensão

4

Maynooth, 2-2.3.

5

Maynooth,

destas

palavras:

"se

dedicantem,

3.1.

Regulamentos

gerais, artigo 1, in

Joaquín

Ramos

Seixas, Antologia Espiritana

I,

que

somos pessoas
consagradas a

Deus." 5

obra significam a sua natureza e

plasmou bem a sua intenção e

O verdadeiro nome

p. 147.

missão espiritaria

i

com a força do

consacrantem

et

Espírito, ao encontro dos pobres

me

voventem." Dizendo "me dedico,

consagro", pela con-

como templos dedicados
ao seu culto... nos oferecemos a Ele inteiramennte... Nos comprometemos a
procurar a honra do Espírito Santo, primeiramente no nosso interior, com espírito
sagração que fazemos de nós próprios ao Espírito Santo

de docilidade perfeita à vontade de Deus...

cumprir outro dever:

filhos

Estaremos então dispostos para

de Maria e do Espírito Santo, entregar-nos-emos, pela

amar

palavra e pelo exemplo, a dáA,os a conhecer,

levaremos os nossos

e servir;

irmãos a glorificar o Espírito Santo, a honrar a sua divina esposa.

Fundindo

e

desenvolvendo o

"

7

espírito das duas obras fusionadas

em

1848:

Congregação do Espírito Santo e a do Imaculado Coração de Maria, o
R Libermann escrevia nos "Regulamentos de 1849:
Para fazer entrar os seus membros na sua devoção fundamental e cheia de
a

santidade, e para dardhes

um meio poderoso

seus deveres da vida privada,

comum

de santificação, no cumprimento dos

e apostólica,

a Congregação consagra-os

especialmente ao Espírito Santo, autor e consumador de toda a santidade e

Encontrarão no
Espírito Santo, que
vive nas suas almas,

uma fonte

da vida

inspirador do espírito aspostólico, e ao Imaculado

e participando o

no
e

um poderosíssimo

caridade perfeita

mais perfeitamente da vida

mundo (Aer Q

para a redenção do

interior e religiosa

princípio dessa

Coração de Maria, superabun-

dantemente repleto pelo Espírito Santo da plenitude da santidade

Espírito Santo,

um

e

III,

cap.VI, Sec.III, Parte

que vive nas suas almas,

e

do apostolado,

e sacrifício de Jesus Cristo,

uma fonte

da vida

II).

seu Eilho,

Encontrarão

interior e religiosa

poderosíssimo princípio dessa caridade perfeita que é a alma do zelo e das

um

demais virtudes apostólicas. Considerarão o Imaculado Coração de Maria

modelo

a todas as santas inspirações do Espírito Divino

perfeito de fidelidade

prática interior das virtudes da vida religiosa e apostólica.

E de grande
Espírito Santo!

R

[...]

(Art

Q

e

da

IV). 8

Libermann sobre o
dimensão "événementielle", (segundo a expressão do

riqueza a doutrina desenvolvida por

A

ou a sua accção através dos acontecimentos, a presença do
de Deus na História, a doutrina do momento de Deus e da sua

Tenaillau,)

Espírito

Providência, profusa e ricamente transmitidas

ao

estilo judaico, são

em

expressões e imagens

fundamentais na espiritualidade libermaniana, e que

todos necessitamos aprender para sentir e descobrir essa presença divina nos
"sinais

dos tempos", e ser assim verdadeiras testemunhas de esperança e de

salvação para o

mundo que

evangelizamos.

A

9

força do Espírito na fidelidade ao carisma fundacional
"Sendo os fundadores "homens e mulheres do Espírito" - escreve Fábio
Ciardi - "e especialistas insignes no seguimento de Cristo, o seu carisma
permanente constitui uma manifestação histórica da "vida e santidade da

3

(LG. 44)- Os fundadores são suscitados pela criatividade inesgotável

Igreja"

do Espírito Santo, como alma da

O

carisma de "fundador" é

Igreja."

um

definidos pela contínua acção de

Antologia

Notes

e

Espiritaria,

tomo

Documents (N.D.)

I,

p.

9

selo que se revela e adquire contornos
Deus na vida do sujeito que Ele escolhe,

234-

X, pp. 367-368.

Fábio Ciardi, Los fundadores, hombres dei Espíritu, Ed. S Pablo, Madrid,

missão espiritaria

p. 75.
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através da trama dos acontecimentos da sua história, nas quais o eleito faz

a experiência do mistério de

O

Deus

"predestinado" a dar início a

mesmo tempo uma experiência do
como sacramento de salvação.

A

e da sua salvação

um novo

estilo

mistério do

Santo

experiências

amadureceu

do amor

necessidades dos

salvífico

homens cujo

de

ao

um

fundador quando o
preparatório,

estas

da missão da Igreja e das

Deus,

No currículo destas

serviço é urgente realizar.

experiências e vocação pessoal dos fundadores se vai forjando
que, por inspiração do Espírito Santo, sai à luz

toma corpo com

faz

e da missão da Igreja

como caminho

nele,

e por Jesus Cristo.

homem

inspiração fundacional emerge da vida de

Espírito

em

de vida evangélica,

uma

intuição,

num momento

histórico,

com

a sua vida

a obra fundacional, desenvolve-se e floresce

e acção evangélicas.

Não se trata de algo repentino. Esta experiência não pode separasse
do resto da sua vida, pelo contrário, inscreve-se e torna-se patente em todo
o seu caminhar. Por mais escritos que um fundador legue aos seus
continuadores, o grande tesouro que lhes deixa é a sua própria experiência e
na qual o

vida,

Em

Espírito de

Deus gerou a obra

um

fundador exige

uma

visão de fé que ilumine a sua

Quer

objectividade e destaque o seu conteúdo.

dizer que, para

além da

investigação histórica, se deve abordar a história do nosso fundador

olhar da

fé,

que lhes deixa

é

a sua própria
experiência e vida,

inspirada.

consequência, toda reflexão e análise profundas para descobrir a

profecia de futuro de

O grande tesouro

com

na qual

o Espírito

de Deus gerou a

obra inspirada

o

único capaz de captar a presença e os sinais do Espírito.

A família religiosa que vive o carisma fundacional,"
ao Fundador

como

um

a

uma

Viganó. "Vê nele o iniciador de

um modelo

estático,

não pode retroceder

santo solitário", escreveu o salesiano

nem mesmo um

P.

Egídio

experência que ainda vive; não

intercessor,

senão a fonte de

uma

experiência do Espírito, transmitida aos seus próprios discípulos (citava

Mutuae Relationes,ll) para
temente desenvolvida

em

ser vivida, guardada,

sintonia

com

aprofundada e constan-

o corpo de Cristo

em

perene

crescimento." 10

O

maior desafio do

inspiração espiritual
actualizá-los

de

-

Ano

Espiritano, portanto,

as intuições e

modo

é descobrir a nossa

o carisma dos nossos fundadores

-

para

a responder de forma criativa às necessidades da

O esforço de

evangelização do nosso tempo, segundo a expressão da nossa Regra de Vida

nascida do processo renovador lançado pelo Concílio Vaticano

O

esforço de aprofundar o carisma fundacional é

uma

da Companhia de
e

com tom

profético:

"O

P.

Arrupe, Geral

futuro dos nossos

depende do serviço que, conforme o nosso carisma, possamos oferecer,

mundo no

qual devemos encarnar-nos.

uma

exigência de

identidade e de
sobrevivência

temos o direto de atraiçoar o carisma dos nossos fundadores; precisamos

esforçar-nos

10

Jesus, afirmava

oferecemos de facto, à Igreja, ao

Não

o carisma

exigência de
fundacional é

identidade e de sobrevivência. Era nesta perspectiva que o

Institutos

aprofundar

II.

Ibidem,

em

captáAo sempre e adaptá-lo às circunstâncias históricas actuais."

p. 9.

missão espiritaria

com a força do

Itinerário

O

Espírito, ao encontro dos pobres

humano e espiritual de Poullart des Places
humano e espiritual de Cláudio Poullart

des Places, ao

itinerário

longo do qual ele ouviu, acolheu e correspondeu à voz do Espírito Santo

que lhe chegava numas condições muito concretas,

com

urgências impreteríveis ao qual o seu coração, abrasado de
pela misericórdia divina experimentada

podia fechar os ouvidos. Sentia,
(2

q

Cor, 5,14). Ai de

mim

Ainda que todas

se

as

como

no seu

retiro

S. Paulo:

o clamor de

amor

e gratidão

de conversão, ele não

O amor de Cristo me obrigai

não evangelizar! (1- Cor. 9,16).

situações

e

da suâ infância

circunstâncias

adolescência façam parte do itinerário e do

campo de acção do

e

Espírito

Santo e tenham importância para entender a sua orientação, nos limitaremos a umas breves pinceladas sobre as situações mais srgnificativas que
conduziram o jovem e rico advogado à opção pelo sacerdócio humilde e
ao serviço dos pobres. Remetemos o leitor ao resumo biográfico de Poullart
des Places, da autoria do
Espiritaria.

P.

Amadeu

Martins, publicado já

em

Missão

11

"Flash" biográfico de Poullart des Places

Nascido no seio de
Poullart des Places teve
e

amor

uma família nobre, abastada e
uma esmerada educação social e

a seus pais foram os primeiros rasgos

inteligente,

de olhar vivo e doce, de rosto

piedosa, Cláudio
cristã.

A piedade

do carácter deste menino

alegre, destinado,

por profunda

aspiração paterna, a restablecer os títulos nobres da familia, perdidos

período de decadência.
e

Em

ambiente de

afecto,

mas tambén de

num

disciplina

exigências, Cláudio viveu a sua adolescência e juventude orientado

na perspectiva das legítimas ambições paternas, que cresciam com os seus
destacados êxitos nos estudos e o apreço dos professores e companheiros e
da sociedade em que se movia.
Uma formação cristã e vida de piedade esmeradas, alimentadas na
família e no colégio com as prácticas das congregações marianas e as
actividades de caridade e apostolado
Experiências entre

gente pobre e

em

situações de pobreza e visitas aos

doentes e recolhidos no hospitahasilo de Rennes,

educação exigente, própria do seu ambiente

acompanhavam

a sua

social. Estas experiências entre

marginalizada

gente pobre e marginalizada produziam forte impacto na alma do jovem

produziam

Cláudio, naturalmente sensível à miséria, ao sofrimento e à marginalidade.

forte

impacto na alma
do jovem Cláudio

Terminado o curso de Filosofia com enorme êxito na defesa pública da
jovem Cláudio, depois de um retiro, propôs aos pais abraçar o
estado eclesiástico, ideia que o vinha assaltando com frequência. Por subtil
sua tese, o

desejo de apartar o filho de tal propósito e
e necessidade de

amadurecer a

de Direito, dando-lhe

também

também por

ideia, seu pai

a oportunidade de contactar e conhecer o

ambiente da Corte de Versalhes, donde poderia

com uma nobre

Cf Missão

missão espiritana

donzela da Corte.

Espiritana rrl,

Maio 2002,

razões de prudência

aconselhou-o a fazer o curso

pp. 75-í

surgir

um

possível noivado

"

Joaquim Ramos Seixas

Esta experiência

no esplendoroso palácio do

espevitou e seduziu

"rei Sol"

a sua natural ambição e tendência para a vanglória, para os aplausos e a

no entanto,

sentindo,

adulação,

débil

tendência para o matrimónio.

em Direito com 21 anos apenas, depois de ter vivido os anos
universidade em ambiente bastante mundano, longe dos pais, entregue a

Licenciou-se

de

mesmo

com

na piedade, que a sua consciência
E neste estado que experimenta
a manifestação mais viva da sua tendência dominante de vanglória e
autocomplacência, "incapaz de suportar um insulto": na rixa com o
carreteiro de Batz, que ele considerará o seu "enorme crime", será um
verdadeiro revulsivo para a sua consciência: "Para me atrair a si, Deus fechou
os olhos sobre um enorme crime, que punha o cúmulo às minhas iniquidades
e que eu cometera no momento em que Ele mais urgia para me converter.
O novo advogado regressou à casa paterna e, depois de rejeitar a toga
si

e

certo

desleixo

escrupulosa lhe advertia frequentemente.

com tanto entusiasmo, dedicou-se a ajudar o
com os seus negócios, cuja direcção podia ser obrigado
tarde.
Mas a sua situação não o satisfazia. O íntimo

que sua mãe lhe preparara
pai e a familiarizasse

a assumir mais

pensamento do sacerdócio, que pusera de parte mas que não tinha
conseguido esquecer, voltou a acicatá-lo. Já não suportava mais a sua
constante

indecisão

e

decidiu

enfrentar-se

um

problema no ambiente de recolhimento de

um sério discernimento vocacional e

Um

Conflicto existencial

daria o

com o
que finalizaria com
mesmo

consigo
retiro,

rumo

manifestou ao acabar o curso de retórica, se podia tomar

sem base

sólida, fruto

uma imaginação

de

da vida do mundo, neste
aspecto.

Tem

mesmo

si

uma

sem experiência

momento o problema muda absolutamente de
com liberdade plena e

mesmo, em ambiente mundano, capaz de

plena consciência do seu

mundo

dar-lhe

das suas aspirações, da sua

afectivo,

personalidade. Tinha alcançado o grau de maturidade intelectual e
cional que requere

uma eleição vocacional, opção

A decisão de enfrentar o conflicto
a afectividade,

os atractivos de

interior,

um possível chamamemto

uma

livre e

no qual

emo-

comprometida.

se

agitavam desde a

de Deus, os afectos da família,

vida brilhante no mundo, é

um momento

que requer

convicção, força de carácter, generosidade de alma e claridade de razões.

Quem

é

este

homem, que

personalidade

tem?

Neste

momento

transcendental do seu projecto existencial, é especialmente valioso o seu
autoretrato, a análise

que

ele

mesmo

faz

da sua personalidade, forjada ao

longo e por virtude de todas as experiências vividas, donde ele parte para o
discernimento que se propunha

Homem

fazer:

muito introspectivo,

com uma

fina consciência psicológica de

Tem um grande autodomínio
uma permanente vigilância, condido-

todas as disposições que agitam o seu interior.
das suas reacções, que submete a

nando-as

às

motivações conscientes,

sem a espontaneidade

e

o problema

21 anos e é advogado. Tinha vivido

responsabilidade sobre

fé e

-se consigo

ilusão

adolescente imadura e de

sensibilidade marcada, pela sua educação religiosa rígida,

constante indecisão
e decidiu enfrentar*

que

eclesiástica,

como una

suportava

mais a sua

com

definitivo à sua vida.

Se a atracção pela vida

-

e

J anão

primária.

missão espiritaria

com a força do
Reconhece'Se
fortemente ambicioso,

apaixonado

pela glória e tudo

quanto pode elevar

um homem,

por

méritos próprios,

por cima dos outros

Espírito, ao encontro dos pobres

Reconhece-se fortemente ambicioso, apaixonado pela

um homem,

quanto pode elevar

Assaltam-no os ciúmes
rioriza,

glória e

tudo

por méritos próprios, por cima dos outros.

que não exte-

e a inveja perante os êxitos alheios,

mas servem-lhe de aguilhão

à sua natural tendência para a inacção.

A autoestima e ânsia de boa reputação motivam a sua complacência até
não perdoar-se a mínima falta em sociedade, para não perder a imagem.
Qualquer insulto revolvia a sua agressividade latente até chegar à violência... Toda a sua vida terá presente na memória o golpe de espada contra o
cocheiro Batz a caminho de Nantes, que considerará o seu grande "crime".

O

de conversão

retiro

-

A

primeira victória de Cláudio sobre a sua

no

"indecisão" e "inconstância", que reconhece
obstáculos,

determinação

a

foi

de

autoretrato os seus maiores

enfrentar-se

inquietações,

suas

às

retirando-se para reflectir, aclarar as suas ideias e definir o seu futuro

no

recolhimento e na oração.

Com

os Jesuitas de Rennes, durante duas

começou

um

distintas:

a primeira centrada

da

religião e

retiro

semanas do verão de 1701,

seguindo o método inaciano,

com

duas partes

bem

na meditação das verdades fundamentais

o destino do homem; a segunda, consagrada à eleição de

um

estado de vida.

A
léveis

da

vivências

bondade,

apremiante de Deus perante
estas

em

introspecção autocrítica, presente

tinhanvno

feito

capacidade pecadora.
desabafa a sua alma

em

as

todo o

retiro, leva-o a inde-

misericórdia

paciência,

predilecção

e

situações mais críticas da sua história;

provar a sua limitação, as suas debilidades e a sua

No

auge destas duas profundas emoções Cláudio

sentidas preces de contricção, de acção de graças, de

em

petição e de confiança que terminavam

disposições e resoluções de

entrega, de docilidade e de anelo por seguir incondicionalmente a vontade

O verdadeiro drama

de Deus...

de angústia íntima,

que conclui
paz

numa

celestial,

fruto do Espírito

Santo, a

seguiu

quem

e

filial

generosa

disponibilidade

velho"

do

o

e

até nós os dois cadernos escritos por Cláudio,

o verdadeiro drama de angústia íntima, que conclui
fruto

Espírito Santo, a

quem

com

seguiu

"homem

numa

docilidade

novo",

que transmitem
paz celestial,

filial

e generosa

disponibilidade.

O

com

docilidade

"homem

Desta luta suprema entre o

chegaram

impacto exercido por este

retiro sobre

próprio considera-o a sua "conversão".

agora

um homem

O

Cláudio

foi

muito

forte; ele

menino de piedade precoce

é

de 22 anos, maduro, de inteligência esclarecida e de

afectividade experimentada, ao seviço de

uma

consciência moral delicada,

recta e autocrítica severa...

O ponto de partida do retiro é a persistente acção do Espírito Santo que,
numa amorosa

perseguição, dispõe lentamente a sua timidez e inconstância

para o encontro consigo próprio, na presença de Deus,

com

sinceridade e

paz.

A

evolução do retiro é

reflexão e sentimento.

A

uma

impressionante harmonia de oração,

sua alma integra de

tal

modo

estes

elementos

que lhe fazem saborear a transcendência de Deus e a imensa realitividade

missão espiritaria

.
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com

das criaturas; dispõenvna gradualmente,

quanto não

firmeza, à renúncia de tudo

conhecer

No

seja

convicção, intensidade e

vontade de Deus, que anela

e seguir.

plano de Deus Criador, Cláudio sabe que tem que

ser

um homem.

Mas, nas suas vivências humanas, a sua consciência recta e delicada
recrimina-o por não o ser

homem

aguilhão do

como Deus quer que o

seja.

Experimenta o

débil e pecador e sofre a sua fragilidade. Mas,

caminhar humano, é outro "Agostinho" que sente o seu coração
Deus e para Deus e só n'Ele encontrará a paz.

O

diálogo

com

a sua consciência e

com

no seu

feito

por

Deus, a meditação e a oração

uma

vão levantando da confusão, como fundamentos de
renovada, as convicções básicas, as coordenadas de

um

personalidade

itinerário espiritual

deliberadamente assumido:
*

Sentimento profundo da própria fragilidade e condição pecadora;

*

Consciência de merecer castigo;

*

Experiência da resposta divina: a sua benevolência, misericórdia,
perdão,

amor paciente

* Perseguição divina
* Forte

e apremiante;

como

se

o necessitasse e quisesse

servir-se dele;

impacto do horror do pecado e necessidade da Graça de Deus

para vencê-lo;
*

O grande

amor de Deus manifestado no

mistério redentor de Cristo,

que derramou o seu Sangue para salvar o homem;
*

Deus

é

espírito

*

o Senhor absoluto e

do mundo

Conversão

Sumo Bem,

as coisas são relativas e

sincera:

-

Dá-se por vencido e convencido por Deus;

-

Mudança de conducta:

-

o

é vaidade.

do velho Adão para

depojar-se

do homem novo segundo Deus;
Renúncia ao mundo e propósito de

revestir-se

luta contra a sua paixão

dominante: a ambição, a vanglória e os aplausos

-

por

uma

vida

pobre, humilde e abnegada.
-

Propósito de amar e dar-se inteiramente a Deus e anseio de
trabalhar pela conversão dos pecadores, especialmente dos que

servem aos
-

salvação

A

ídolos.

Discernir o estado de vida concreto

com

total fidelidade à

conclusão é eloquente:

Oh meu

em

Deus,

se

Vós

quereis para

eleger aquele

Será,

que

realizará

a sua

guardo estas boas resoluções,

a minha piedade devê-la-ei somente à Vossa santa graça.

Tenho tudo a temer do meu estado

que

vontade de Deus.

actual.

Não

.

estou certamente naquele que

mim; para conseguir a minha salvação como devo, tenho que

me

destinais. Isto é o primeiro

meu Deus, uma enorme

em que devo pensar.
não me engano na

felicidade se

eleição.

Vou

tomar todas as precauções para descobrir a Vossas santa Vontade. Vou revelar
ao

meu

director todas as

minhas inclinações

e as

minhas repugnâncias sobre

missão espiritaria

com a força do

qualquer

modo

convém.

Não

Espírito, ao encontro dos pobres

com a maior

de vida, para analisar,

descuidarei

nada do que

me

atenção, o que mais

creia necessário para consultar

a Vossa

Providencia.

Que a

vossa Graça, Mestre Divino,

me

ilumine

em

todos os

meus passos
u

possa merecer, pela minha adesão inviolável a tudo quanto possa agradar-Vos

e

.

Exemplar discernimento

O estado de angustiosa preocupação com que Cláudio iniciou a primeira
parte

do seu

dando

retiro foi

renúncia,

evangélica,

lugar ao clima de paz espiritual, dè indiferença

disponibilidade que nos revela esta oração,

necessidade imperiosa de

uma opção

definitiva.

estado anímico, psicológico e espiritual propício para

A oração de
Deixasse iluminar

essenciais para

pela luz do Espírito

luz

do

e

à

Cláudio tinha conseguido o

um discernimento

introdução dos seus apontamentos revela estas disposições

uma

eleição tão transcendente, para deixar-se iluminar pela

Espírito, e analisar,

com

inteira liberdade interior e disponibilidade,

os prós e contras:

Liberdade espiritual e psicológica, desprendimento de preconceitos,
apetências e preferências: Recorro à Vossa Providência Divina
ela

e

abandono-me a

completamente; renuncio às minhas inclinações, aos meus apetites e à minha

meu
me provoca.
Deus no estado em que

própria vontade, para seguir cegamente a Vossa... Espero que faleis ao

coração e o

tireis

Não pode

desta penosa inquietação que a

ser

minha

indecisão

mais recta a sua intenção: Servir a

lhe seja agradável e receba as graças necessárias para glorificá-lo: Sinto muito

bem que não

aprovais a vida que levo, que

me

tendes destinado a algo melhor.

meu Deus, não

fazer qualquer diligência sem examinar
antes, sem preguntar-me se é por vossa glória que eu actuo... Em

Prometo-Vos,

em que me encontre, eu estarei onde estejam os vossos
para protegê-los, mas fugirei, como de uma serpente, donde

qualquer estado
interesses

encontre só os do mundo.

Desprendo-me,

Falai, Senhor, ao

meu

coração:

estou disposto a

obedecermos

até agora

em

meu Deus,

modo de ver humano que tive
minha vida... Renuncio a todas as

de todo

todas as opções da

vantagens que possam lisonjear*me e que Vós não aprovais. Consegui
uma grande indiferença por todos os estados. Ealai, Senhor, ao meu
coração: estou disposto a obedecermos

13
.

Este processo de discernimento vocacional além de exigir

consciência da intenção e dos motivos, implica

"EU"

temperamento

pessoal,

um

uma

clara

autoconhecimento do

e carácter próprios, dos aspectos positivos e

como prova de maturidade humana.
com a sua objetividade e realismo
como ponto de partida para a análise que

negativos, qualidades e defeitos,

Poullart des Places impressiona-nos

no

autoretrato que perfilou

queria realizar

em ordem

exemplar humildade

à eleição

do seu estado de vida

definitivo.

rações, atractivos e repulsas, os aspectos mais íntimos

da sua afectividade

que influem permanentemente na vivência da pobreza, da castidade
12

Antologia, op.

13

Ibidem,

missão espiritaria

p.

cit., p.

65-66.

63.

Com

e sinceridade, desinterioriza as suas tendências e aspi-

e

da

Joaquim Ramos Seixas

obediência no sacerdócio, que exigem a força da sublimação sobrenatural
das motivações, profundamente assumidas e amadas, e a Graça de Deus.

Se

estas disposições são

num

fundamentais

sério discernimento,

não o

é

menos o conhecimento do modo de vida concreto que se quer escolher,
pelo menos nos seus aspectos gerais. No seguinte passo do seu exame,
Poullart des Places, honrando a sua condição de advogado, revelou-nos, sem
rodeios,

com

habilidade e objectividade e de

uma forma muito

original, a

sua alma, os seus atractivos e repulsas, as suas aspirações e medos, a sua
atitude perante os diferentes estados de vida e as tarefas qie poderia realizar.

Num

diálogo directo,

como

hábil inquisidor, nos seus titubeios, subterfúgios e contradições.

O

chama

a julgamento o seu coração, surpreendendo-o,

esteve presidido por um espírito realista e uma
"Em todos os estados" - escreveu - "uma pessoa pode sansalvar-se, com tanto que escolha aquele que Deus lhe destina". O

"julgamento"

convicção
tificasse e

clara:

não se enganar é a pureza de intenção: ter em vista
somente a glória de Deus e a salvação. O cilício e a batina - confessava
sem rodeios - cobrem também corações viciosos e pecadores, como a toga do
magistrado ou o uniforme do militar. Desta maneira, um juiz ou um militar
podem ter um coração recto e puro como o ermitão mais austero ou o sacerdote
critério seguro para

mais regular. Deus está

em

toda parte e

com

todas

essas pessoas. H

militar,

vida eclesiástica e a vida do

está

parte e

Volta-se depois para os vários estados de vida que poderia abraçar: a vida
religiosa, a

Deus

com

mundo na magistratura, carreira
uma das alternativas, a

sua consciência define o seu pensar e o seu querer, as convicções e os

um homem

que ama muito a sua

antes de tudo, salvar-se e merecer a toda custa o

família, mas quer,
amor de Deus, que ele

exprimentou de maneira tão sensível.
Depois deste balanço tão objetivo

nem

como

sincero,

sem dissimulações

benevolências, a personalidade de Poullart des Places fascina-nos

inevitavelmente. Sente-se nele, através da serenidade do seu exame, o

do

Espírito Santo,

que conduz

as

almas

"fortiter sed suavter":

com

dom

firmeza e

suavidade.

A

balança inclinou-se pelo estado eclesiástico.

Mas

a sua

mesma

na decisão, pois sentia capacidade para qualquer
indecisão no veredicto final mostra outra faceta da sua

sinceridade atrapalhava-o

dos estados.

A

uma dócil submissão ao seu director espiritual a quem aceita
como instrumento e mediador divino no discernimento:
E a Vós, Senhor, que devo dirigir-me para me decidir segundo a Vossa
Vontade. Vim aqui para receber o conselho da Vossa divina sabedoria. Destruí
em mim os apegos mundanos que me seguem por toda a parte. Que não tenha,
espiritualidade:

no estado que escolher para sempre, outras

como na

agradar;

e

sentindo

embora que

Senhor, descobrir-me

14

Ibidem,

vistas

que não sejam as de vos

em que me encontro é impossível decidir-me,
de mim mais do que as minhas incertezas, vou,

situação
quereis

sem

disfarces aos Vossos ministros. Fazei,

toda

todas

essas pessoas

vida da Corte ou nas finanças. Perante cada

temores, a postura de

em

por Vossa santa

p. 71.

missão espiritaria

com a força do
Ponho em Vós
todas as

minhas

Espírito, ao encontro dos pobres

Graça, que eu encontre

como a

um

Ananias que me descubra o verdadeiro caminho,

S. Paulo. Seguirei os seus conselhos

como ordens

meu Deus, que eu seja enganado. Ponho em Vós

esperanças

Cláudio deixa,

pois,

bem

claro que

sua parte, endossando a outrem

uma

não

Vossas.

Não

permitais,

15
todas as minhas esperanças.

de irresponsabilidade da

se trata

decisão tão transcendental, atitude

própria de caracteres tímidos e imaduros. Trata-se de

uma

atitude de espírito

na Providência Divina que se manifesta através das mediações. As
coordenadas de fundo do retiro, assumidas por ele, deixanvno bem
de

fé

evidente.

O advogado clérigo
Em

em

outubro de 1701, Cláudio começou o curso teológico

no

Paris,

Colégio Clermont ou Louis-le-Grand, da Companhia de Jesus, realizando
assim a sua resolução básica,

mente

e

com

no caminho para o

sacerdócio. Deliberada-

pleno conhecimento de causa, seguindo possivelmente a

orientação do seu director espiritual, que tinha captado

bem

as aspirações

do seu dirigido e os desígnios de Deus, renuncia a diplomas universitários

com

decide fazer a teologia

e

os Jesuitas. Três facetas influíram certamente

nesta eleição do ambiente jesuíta: desprender-se mais da família e das suas
relações sociais, encontrar-se entre directores e professores conhecidos e

uma formação

conhecedores da sua alma, e assegurar-se
já

que corriam pela Sorbona

fortes ares

com um novo

Iniciou o curso

teológica sólida,

de Jansenismo e de Galicanismo.

no qual

retiro,

dispôs as linhas funda-

mentais da organização do seu trabalho, estudo, vida de piedade e alguma
possível actividade apostólica. Estava

no ambiente propício para

realizar

todos os bons propósitos do seu retiro de conversão Pelos sentimentos

experimentados durante ele e pelas convicções formadas, Cláudio sentia-se,
nos seus colóquios

com

Deus,

um homem

novo, humilde e confiado no seu

Senhor.

A

clarividência que

tem da sua

realidade

humana profundamente

sentida e analisada, especialmente a sua tendência dominante
a vanglória
Deitará

mão da

oração e de

um

ascetismo severo

-

e a necessidade de dominá-la

seus esforços e a luta

Deitará

vitória.

-

a ambição e

e controlá-la, revelam

bem

os

sem trégua que a Graça de Deus culminará com

mão da

oração e de

de penitência, que o conduzirá

um

ascetismo severo,

com

a

espírito

gradualmente à renúncia evangélica e ao

desapego do mundo.
Regulamento

em

particular:

Cláudio, metódico e sério, sabia que não podia

Acomodado ao regulamento

geral

do

Seminário, elaborou o seu regulamento particular, do qual nos ficou

um

ficar

desejos

quiméricos.

fragmento de resoluções que

em

16 pontos.

Os

fazia parte

de

um

programa de vida dividido

quatro pontos (de 13 a 16) que constam do fragmento

arquivado na Congregação (os restantes desapareceram ou ele
destruiu), são

todo o

dia.

Ibidem,

missão espiritaria

uma

Revelam claramente o desejo de viver

p. 79.

mesmo

os

mostra das suas devoções e prácticas de piedade para

um

espírito

de

fé

dando

Joaquim Ramos Seixas

uma

a cada

uma

das suas mínimas actividades

disposição de viver sempre na presença de Deus,

em

evitar o pecado, e de viver

As

união

estreita

que

práticas e devoções a

com

se obrigava

intenção sobrenatural, a

como remédio

seguro para

Deus.

no seu regulamento

pessoal

revelam também os temas fundamentais que constituiam o núcleo da sua
vida espiritual: a Santíssima Trindade, a Redenção (Encarnação, Paixão e

Morte de

Jesus), a Eucaristia e a Santíssima

formavam

"Três coisas
pelo

medo do

o tema das suas meditações: os seus pecados, não

bondade de Deus

castigo senão pela

segunda coisa que meditava, con muito fruto,
reconhecimento

A

Senhor...

Virgem, a pobreza e renúncia

Vontade de Deus.

evangélicas, a

almas

dás

terceira,

verdadeiramente

que era para

e

e as próprias ingratidões...

que é o objeto do amor

convertidas,

a

era

e

Paixão

A
do
do

o tema mais consolador, era o Santíssimo

ele

altar. O amor de Deus penetrava-o então sensivelmente para
sem reserva Aquele que se lhe dava inteiramente." 16
R Thomas, seu discípulo e primeiro biógrafo, relatava ainda: "Poullart

Sacramento do
dar-se

O

des Places sustentava e aperfeiçoava a sua conversão

oração mas frequentava

Desde a abertura do
forte

também com grande
curso,

Dedicou-se

aplicação

ardor ainda que

não só com

esta entrega à

utilidade os sacramentos." 11

Cláudio dedicou-se aos estudos

com piedosa e
com mais

ao estudo das ciências divinas

no estudo das

letras

humanas do

Direito e da Filosofia.

A

autocomplacência, o amor dos aplausos e da glória tinham deixado de ser
a motivação inspiradora da sua conduta e dos seus esforços.

resumia para ele nesta fórmula: Deus

Renúncia

A

e desapego do

Agora tudo

se

Deus

e as almas.

mundo: entrega

total

e as

a Deus

vida diária de regularidade, de piedade e docilidade aos propósitos

tomados

foi

para ele de aprofundamento espiritual e de preparação para

A

grandes decisões.

primeira dessas resoluções torna-se notória a partir de

15 de Agosto de 1702, dia

em

que recebeu a tonsura e

se vestiu

de clérigo, e

o advogado assumiu o espírito da sua nova condição de clérigo que o
apartava do espírito do mundo.

O

Thomás

P.

recolhe assim esta situação:

Cláudio meditava no desígnio de

se

"Havia muito tempo que

dar todo a Deus; conservava, no entanto,

exteriormente e nas suas maneiras, um ar muito educado segundo o mundo.
Mas, em 1702, mostrou-se totalmente aferente de aquele que tinham conhecido.
Conservou apenas a honestidade, a doçura e alegria que a virtude exige para não
ser intratável...

Viram-no

dum momento

para o outro, no meio do colégio tão

numeroso, onde era conhecido, abandonar o
se revestir

reformados.

16

Pierre

THOMAS,

Henry J.
17

18

brilho e as

maneiras do século para

mesmo tempo do hábito e da simplicidade dos
"
Não se incomodou com o que poderiam dizer. 18

ao

KOREN,

Ibidem,

p.

Ibidem,

p. 272.

Mémoire sur
Les Écrits

la vie

de

Spirituels...,

M.

eclesiásticos

mais

Caude-François Poullart des Places, recolhido por

1959,

p.

256.

264.

missão espiritaria

almas

com a força do

A

leitura

da vida de Michel Nobletz, sacerdote missionário falecido na
influência muito notória na atitude

com fama de santo, teve uma
desapego do mundo assumida por

Bretanha
de

Espírito, ao encontro dos pobres

Cláudio.

O

nosso fundador tinha

conhecimento da reputação de santidade do seu patrício Nobletz. Mas, a
leitura da sua biografia, publicada pelo jesuita P. Verjuz, causou-lhe forte
impacto. Certas coincidências da vida de ambos arrastaranvno a seguir o
seu exemplo de renúncia e desprendimento do mundo. Desde a infância
viveram os dois uma especial devoção à Santíssima Virgem. Os dois foram
educados nos

jesuítas,

igualmente escolhidos para defender a tese de

ao terminar este curso; ambos tiveram que lutar contra a ambição

Filosofia

dos pais para poder seguir o sacerdócio.

Qual não terá sido o impacto na alma de Cláudio ao ler que também
Michel de Nobletz tinha estado a ponto de atravessar com a espada a um
jovem. Não. Mas a faceta com influência mais decisiva sobre Poullart
des Places foi a sua luta encarniçada contra a sua tendência ou paixão

dominante,

raiz

de todos os apegos da sua alma. Descobrindo no temor ao

desprezo a paixão dominante do seu coração, Nobletz pedia constantemente

com grande fervor, que se dignasse exercitá-lo no desprezo da
mundo através das afrontas e opróbrios que mais o ferissem.
Também Poullart des Places, pedia fervorosamente, durante o seu retiro:
Sendo a ambição o meu inimigo mais temível, porque é a minha paixão
dominante, humillhai-me, abatei o meu otgulho e confundi a minha glória. Que
a Deus, e

estima do

Mas,

o que é que

desprezem... Custar-me-á muito sofrer e apagar esta vaidade

deverá fazer por

um homem

Vós, que sois
e

Deus

mim

não deverá fazer por Vós, que

vosso precioso Sangue?

fez frente à

o vosso

sois

Deus

.

derramastes por

e

si

sua tendência dominante,

com

a mais

mim

o

e,

com

decisão,

e dócil obediência ao

fiel

do convite de Jesus: Quem quiser
mesmo, tome a sua cruz e siga-me (Mt. 16,24).

A

me

19

espírito evangélico

a

rejeitem e

Mas, o que é que

Cláudio entrou gradualmente pelo caminho da renúncia

derramastes por

precioso Sangue?

me

eu encontre mortificações por toda a parte; que os homens

um homem não

vir

após mim, negue-se

primeira parte das suas "Reflexões sobre o passado" revelam-nos o

clima de piedade que Poullart des Places conseguia manter e o grau de vida
interior alcançado.

Recorda os momentos de fervor que teve a felicidade de

experimentar ao começo do seu regresso a Deus: "Ja
depois que, por

Quando fazia
esforço

um
um

para dar

passo para o Senhor,
logo este terno

Mestre

me

levava

arrancou,

quase

milagres a

meu
Não

o coração.

misericórdia extraordinária, Ele

contra minha
favor...

O

vontade,

das

garras

vão mais de

lá

me

tirou

de

três

do mundo

anos
e

me

Operou

Satanás...

Sua paciência começou a penetrar-me
momento em entregar-me a Ele. Por um

excesso da

teria hesitado nesse

pequeno acto de amor para com Deus... recebia abundantes consolações...

Quando
Mestre

fazia

me

um

esforço para dar

um

passo para o Senhor, logo este terno

levava aos ombros léguas inteiras. 10

Quase não podia pensar senão em Deus... Só desejava amá-lo

aos ombros léguas
inteiras

uma

merecer o seu amor,

KOREN,

teria

19

Henry

20

Cf. Antologia Espiritara,

missão espiritaria

renunciado aos mais legítimos apegos da vida.

Les Ecrits spirituels de

Tomo

I,

p. 95.

M. Claude

e,
.

.

para

Tive o

François Poullart des Places, 1959, p. 82.

Joaquim Ramos Seixas

prazer de viver deste

modo

aumentado, como devia,

II

-

durante dezoito meses,

estes

demasiado

feliz

por

ter

começos de regularidade. 21

AO ENCONTRO DOS POBRES

Zelo apostólico

A euforia fervorosa
ânsias de santidade

da alma de Cláudio não era fogo de palha. As suas
alimentavam a sua vida de piedade intensa e a aplicação

mais esmerada aos estudos.

Durante o

retiro

de conversão, a emoção experimentada por Cláudio

atingiu certo arrebatamento de zelo apostólico missionário que o levou a
escrever:

Não poderei familiarizar-me com

fortes entrincheiramentos e

com

os ídolos;

irei

destruí-los nos seus

mais

razões sólidas, apoiadas pela graça, procurarei

arrancar as cabeças renascentes do dragão. Dar-Vos-ei a conhecer a corações

que não Vos conheciam... Anunciarei o que a Vossa divina bondade
hoje compreender.

converter.

fez

corações que não

Vos conheciam

Servir-me-ei dos poderosos meios da Vossa graça para os

12

Este fervor mantinha-se

com

me

Dar-Vos'ei

a conhecer a

no seu

interior, talvez

menos

mas
amor menos

arrebatado,

a clara dimensão de entrega e despojamento, portanto de

sentimental,

mas de generosidade

e

sacrifício:

Queria ver-me

despojado de tudo, vivendo só de esmolas, depois de tudo

ter

dado.

De

um

dia

todos os

bens temporais, apenas pretendia reservar a saúde, que desejava sacrificar por

completo a Deus no trabalho das Missões, demasiado

abrasado o

mundo

inteiro

no amor de Deus,

tivesse

feliz

se,

depois de ter

podido dar até a última gota

meu sangue por Aquele cujos benefícios me estavam sempre presentes. 20
As suas ânsias de santidade traduzianvse numa marcada vida interior,

do

na sua dimensão de serviço aos mais
opção de Poullart des Places pelo sacerdócio não é de

projectada atavés da caridade,
necessitados.

A

mas sim de um sacerdócio activo. O apostolado é
a sua ânsia de viver a dimensão do amor de Deus e buscar-lhe servidores
que O conheçam e amem, de trazer para Deus os que estão afastados d 'Ele:

As suas

de santidade
traduziam'Se

numa marcada
vida interior

caracter contemplativo,

os pecadores, os infiéis, os pagãos, os idólatras.
este apostolado entre a gente

Além

disso, queria realizar

mais pobre e mais abandonada.

Se o seu temperamento era muito sensível ao sofrimento dos pobres,
esta inclinação natural estava agora

profundas.

O

R Thomas

marcada por motivações evangélicas

revela-nos os sentimentos subjacentes de esta

caridade apostólica:

"Um

coração tão sensível ao amor de Deus e tão generoso tinha a preocu-

pação de provar ao seu Libertador,
ele

e

em

toda a parte, a sua gratidão. Era para

motivo de grande consolação poder socorrê-lo na pessoa dos seus membros, os
"

pobres.. Por isso privava-se de tudo o que tinha, e até do necessário

21

Ibidem,

p. 99.

22

Ibidem,

p. 112.

23

Pierre

THOMAS,

Mémoire sur

la vie

de

M.

M

Caude-François Poullart des Places, recolhido por

HenryJ.KOREN,op.cit.,p.270.
24

Ibidem,

ânsias

p. 266.

missão espiritaria

com a força do

Espírito, ao encontro dos pobres

Esta caridade tinha

dava

ele próprio

não

só

um

sentido ascético

às suas privações e esmolas,

apostólica e evangelizadora:

"

Embora

com uma

finalidade que

mas também uma perspectiva

as necessidades corporais dos

mem-

bros de Cristo afectem tanto o seu coração, ele era muito mais sensivel ás
suas necessidades espirituais.

uma

lhe surgia

O

seu zelo levava-o a instruí-los sempre que

oportunidade. Incentivava-os ao

bem com

tanta doçura e

caridade que causava admiração."

"Tinha, desde então,

um

afecto particular pelas obras mais difíceis, pelas

obras mais abandonadas. Reunia, de vez

almas não eram menos queridas a Jesus Cristo do que

senhores,

e

que

também o exemplo de

Deus de o

servidores.

fiéis

dimensão do

dos grandes

seu Mestre, que veio anunciar o Evangelho aos

pensava - nada havia que não
ao Senhor

as

poderia esperar deles grandes frutos. Seguia assim

se

pobres. Para desagravar a

A

quando, os meninos saboianos

sempre que tinha oportunidade, persuadido de que

e dava-lhes catecismo,
as suas

em

ter servido tão

mal

- assim o
em ordem a atrair

até então

estivesse disposto a fazer

25

zelo apostólico de

Cláudio era evidente:

as

almas dos

pobres "não eram menos queridas por]esus do que as dos grandes senhores". 16

Assembleia dos Amigos
Inesperadamente, Cláudio teve a oportunidade de partilhar e alimentar

com

outros companheiros, igualmente piedosos, estas disposições íntimas e

pessoais ao ser convidado para fazer parte da "Assembleia de Amigos".

No

Colégio Clermont funcionava a associação conhecida pela abreviatura

"AA"

-

Assembleia de Amigos,

um

pequeno grupo secreto de estudantes de
uma elite de apóstolos, não pelo

Teologia que "se propunha suscitar
seu nascimento

mas pelo seu valor

espiritual, e, pela irradiação desta elite,

operar a reforma do clero".

Além
tos,

simples
Cuidado dos pobres
que deviam tratar

como membros
sofredores de Cristo

de

uma

intensa vida de oração, frequência assídua dos sacramen-

de devoção a Cristo e à Santíssima Virgem,
pobre,

e

actividades

os

com um

estilo

de vida

zelo

diversas

membros da "AA" exerciam com

apostólicas:

catecismo nas paróquias,

visitas

aos

hospitais,

como membros sofredores de Cristo.
preocupação com a massa cristã que, "para

cuidado dos pobres que deviam tratar

Deviam
sair

viver

uma

verdadeira

da sua profunda ignorância

ociosos e ávidos,

mas sim de

religiosa,

não necessita de

beneficiários

apóstolos segundo o Evangelho, pobres e

desinteressados".

Este

espírito

com

apostólico

consagrado

especialmente

aos

pobres

era

do livro "Pratique des dévotions
et des vertues chrétiennes..."das Congregações Marianas de Paris.
Pela sua personalidade, pela conducta e vida de piedade, Cláudio
despertou a atenção da "AA", que, depois dos rigorosos trâmites, não tardou
em associá-lo aos seus objectivos e métodos de apostolado. Se o selecto grupo
alimentado

25

Ibidem,

26

Ibidem

missão espiritaria

p.

268.

a meditação frequente

Joaquim Ramos Seixas

um elemento

conseguia

eficaz,

não

é

menos

certo que Cláudio entrava

ambiente muito propício ao seu projecto de vida
piedade

como

num

espiritual, tanto para a

para o seu zelo apostólico.

O grave problema dos estudantes clérigos pobres
Cláudio
e,

ia

conhecendo, cada dia melhor os problemas

sociais

de forma mais concreta, o ambiente estudantil. Misturados

do bairro dos colégios

em

com uma

pouco tempo

tinham que trabalhar ou mendigar para

Dão ao

alimentação e vestuário miseráveis.

restante,

o vulgo

da Universidade, viviam numerosos estudantes

e

situação de verdadeira miséria:

sobreviver

do bairro

com

com

estudo o

a consequente diminuição da sua capacidade de

estudo e de aprendizagem da gramática, da literatura e da

Entre

filosofia.

havia muitos aspirantes ao estado eclesiástico. Agora já não eram só os

eles

limpa-chaminés que oprimiam e cativavam o coração de Cláudio. Estes
infelizes estudantes

tinham idêntica

situação,

com

a agravante de ter que

estudar.

Depois de consultar o seu director, Cláudio abriu

uma nova frente

O

seu apostolado e os limitados recursos económicos.

membros

mortificação, perante este desafio dos

encontra limite para
P.

as privaçõs

que

para o

seu espírito de

sofredores de Cristo

como nos

se tinha imposto,

não

revela o

Thomas:

"O

seu pai dava-lhe só

módica para

uma

uma

um jovem da sua

pensão de 800

idade.

No

grande parte dela aos pobres. Assistia

envergonhados; inclusivamente tinha

Era

libras.

uma

pensão bastante

entanto, ele encontrava maneira de dar

uma

com maior

liberalidade aos pobres

maravilhosa habilidade para evitar-lhes

a confusão".
"hl estas obras de caridade utilizava, entre outros,

quem pagou a pensão

O que ele

jesuítas.

até colocá-lo

numa comunidade

um

jovem estudante, a

assistida

por alguns padres

tinha que pagar pela sua pensão do colégio levava-lhe

a maior

parte do que o pai lhe dava; retirava então o melhor da alimentação que o
colégio lhe dava, tratando-se

a

si

próprio pior que o último deles." 21

Vm perfil de espiritualidade:
Apontávamos, no começo destas considerações, que "uma inspiração
fundacional emerge na vida de um Fundador quando o Espírito Santo
amadureceu nele, como via preparatória, as experiências do amor salvífico
de Deus, da Missão da Igreja e das necessidades dos homens".

No

itinerário

histórico

e

espiritual

de Cláudio Poullart des Places

descobrimos, através das suas múltiplas experiências, que adquiriu

uma

personalidade cujo perfil podíamos esboçar nos seguintes pontos:
Q
1

uma

.

Totalmente comprometido

numa séria formação
com quem se quer

vivência do mistério de Cristo

sacerdotal, revela
identificar mais e

mais, seguindo-0 e servindo-0 incondicionalmente.

27

Ibidem,

p.

266.

missão espiritaria

com a força do

1~.

Tem uma

Espírito, ao encontro dos pobres

consciência profunda da transcendência e do absoluto de

Deus, único Bem, e da sua vontade salvífica universal.
3

g
.

Tem uma comovedora

convicção da debilidade própria e da sua

condição de pecador sobre a qual experimenta a misericordiosa bondade do
perdão de Deus pelo

4

g
.

sacrifício

Redentor de Cristo.

Compenetrado de que Deus o persegue porque o quer num estado em
atractivos e seduções do mundo e a sua ambição de vanglória não o

que os
percam.
5

Q
.

Depois de sério discernimento que o levou à opção pela vida

sacerdotal, são a sua única

Por motivos de

fé

paixão pela

ambição "Deus e

glória, pelos aplausos,

opta por

prefere exercer as

em

suas actividades

cargos hierárquicos: vida de pobreza.

6

apostólicas entre
os pobres e

nas

situações de maior

abandono

ciência, piedade e pastoral,
g
.

entre

Por motivos de
pobres

os

preocupado
formação

com

e as

comunidades

nas

e
as

sem

fé prefere

situações

as almas".

Para dominar a sua

uma formação

sacerdotal digna

graus académicos, longe de benefícios e

exercer as suas actividades apostólicas

de maior abandono, profundamente

vocações sacerdotais e

as insuficientes

condições da sua

consequências nefastas dos sacerdotes mal formados sobre as
cristãs.

Deste itinerário espiritual e vivência evangélica do advogado clérigo
Poullart des Places

emergem

as linhas

coordenadas e o espírito que vai

marcar a futura fundação do Seminário do Espírito Santo, que

ele

em

ao

sacerdócio

espiritual.

Será este o

para

1703,

ambiente

e

proporcionar a esses pobres

aspirantes

meios para a sua formação intelectual e

fundou

berço da Congregação do Espírito Santo cujo espírito estará marcado por:

consagração e união a Deus (consagração ao Espírito Santo sob a tutela
da Imaculada Conceição) - vida de simplicidade e de pobreza - piedade e

formação teológica esmeradas

-

ardente zelo apostólico

obediência aos Prelados, preferência e
junto dos mais pobres.

missão espiritaria

amor

-

disponibilidade e

pelas obras mais difíceis e

