O ESPÍRITO SANTO

qadosh

(Is 63, 10; Sl 51, 13)

A palavra “qadosh” = santo,
é um titulo reservado a Deus,

só Deus é Santo (Os 11,9).
Santo é Aquele que é divino,
enquanto o homem é simplesmente
humano.
O Espírito Santo é «a força do
Altíssimo», fecundo o ceio puríssimo
de Maria (Lc 1,35) que ungiu Jesus
«que passou fazendo o bem a todos e
libertando aquele que eram escravos
do demónio» (Atos 10, 38).

Ora, o Senhor é o Espírito
e onde está o Espírito do
Senhor, aí está a liberdade.
E nós todos que, com o
rosto descoberto, refletimos
a glória do Senhor, somos
transfigurados na sua
própria imagem, de glória
em glória, pelo Senhor que
é Espírito. (2 Cor 3,17-18)

O Espírito de Deus pairava sobre as
águas da criação,
Cobriu com a Sua Sombra Maria, e
realizou o mistério da Incarnação: o
Verbo Eterno de Deus fez-se Homem.
Pelo Espírito, no Batismo, faz dos
homens, filhos de Deus; de pessoas
isoladas, forma uma família: a Igreja.
«O Espírito Santo virá sobre ti e a
força do Altíssimo estenderá sobre ti
a sua sombra. Por isso, aquele que
vai nascer é Santo e será chamado
Filho de Deus.» (Lc 1,35)

«O Paráclito, o Espírito da Verdade, que procede
do Pai, e que Eu vos hei-de enviar da parte do Pai,
Ele dará testemunho a meu favor. 27E vós também
haveis de dar testemunho» (Jo 15,26-27)

O Espírito Santo é o Animador
e o Santificador da Igreja.
A Igreja não é uma sociedade
humana: é «Mistério»,
«Corpo Místico de Cristo»
amimada pelo Espírito Santo.

O mesmo Espírito Santo,
que operou em Jesus,
atua na Igreja:

«Com efeito o nosso Evangelho não se
difundiu entre vós como uma simples
palavra, mas com poder, pela acção do
Espírito Santo e com profunda
convicção» (1Tess 1,5)

Como no dia de Pentecostes: «Todos
ficaram cheios de Espírito Santo e
anunciavam com desassombro a palavra
de Deus» (Atos 4,13.29)
«O Espírito Santo – ainda hoje –
vem em auxilio da nossa fraqueza»
(Rom 8,26)

Jesus, o Filho de Deus, revelou
o rosto misericordioso do Pai e
disse: «quem Me vê, vê o Pai».

A presença do Espírito Santo atravessa a história humana,
desde a criação até ao fim dos tempos. Jesus prometeu aos
seu discípulos o Espírito Santo, «o outro Paráclito» que
Ele enviará (Jo 14. 15-21).

Pelo BAPTISMO torna-nos FILHOS DE DEUS
Pelo Batismo,
somos filhos de Deus.
«recebestes um Espírito que
faz de vós filhos adotivos.
É por Ele que clamamos:
Abbá, ó Pai! …
Espírito testemunha ao nosso
espírito que somos filhos de
Deus. E se somos filhos de
Deus, somos também herdeiros
de Deus, co-herdeiros com
Cristo». (Rom 8,14-17)

O Espírito Santo é Pessoa,
Uma pessoa divina, a terceira pessoa
da Santíssima Trindade.
Atua sempre, a Sua ação é imprevisível:
é brisa suave, respiração, mas também vento impetuoso;
é uma fonte de água calma que jorra continuamente e
por onde passa dá vida, mas também é uma cascata
que inunda e ninguém pode conter.
É fogo que aquece e cura mas também um incendio
que queima e destrói, purifica e santifica.
Não é possível descrever o Espírito Santo:
- reconhecemos a Sua presença,
- percebemos a Sua passagem,
- sentimos os Seus efeitos benéficos,
- mas não O conseguimos explicar,
- tampouco O podemos reter.

