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Pedro amava a Jesus, por
isso e, disse-lhe: «Mesmo
que todos te abandonem,
eu não te abandonarei»
(Mc 14,29).
Quando Jesus foi preso,
Pedro seguia-O de longe.
No momento da verdade,
ficou cheio de medo e
renegou-O. Não se deu
conta da fraqueza humana
(Mc 14,70)

Pedro ficou cheio de Espírito Santo

Era medroso, tímido e ignorante e tornou-se
corajoso e eloquente. Com ousadia e convicção
anunciava a Ressurreição de Jesus (Atos 2,24).

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

«Deus é Espírito, por isso,
procura adoradores em Espírito e Verdade» (Jo 4,24)

No último dia, o mais solene da festa, Jesus, de pé, bradou: «Se alguém tem sede, venha a
mim; e quem crê em mim que sacie a sua sede! 38Como diz a Escritura, hão-de correr do seu
coração rios de água viva.» Ora Ele disse isto, referindo-se ao Espírito que iam receber os que
nele acreditassem; com efeito, ainda não tinham o Espírito, porque Jesus ainda não tinha
sido glorificado» (Jo 7, 37-38).

O Espírito Santo continua a ser
o Grande Desconhecido:
muitos cristãos não sabem quem Ele é,
como se manifesta, nem o que Ele faz.
Por isso, é necessário falar d’Ele,
descobrir a sua atuação incessante
na Criação, na História da Salvação,
na pessoa de Jesus e na Igreja.
É uma questão importante
porque sem o Espírito Santo
a Igreja deixa de ser Igreja
e nós deixamos de ser cristãos.

Jesus, o Filho de Deus, tem um
rosto humano, podemos
conhece a Sua história, sabemos
onde nasceu, como viveu e
como morreu e ressuscitou. Ele
revelou o rosto misericordioso
do Pai e disse: «quem Me vê, vê
o Pai», por isso, o Pai tem um
rosto humano, como Jesus.

Mas é difícil imaginar o Espírito Santo. A Sua presença atravessa as
páginas da Bíblia, do principio até ao fim. Jesus disse que é «o outro
Paráclito» que Ele enviará (Jo 14. 15-21). A Bíblia para falar do Espírito
recorre a imagens ou símbolos: vento, sopro, respiração, tempestade,
tremor de terra, fogo, água, pomba, templo, unção, dedo de Deus …

Jesus disse: «Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro
Paráclito para que estará sempre convosco» (Jo 14,16)
O palavra «paráclito» significa «Aquele que está ao lado de
alguém», o conselheiro, o advogado, o defensor, o consolador.
O Espírito Santo é o «outro Paráclito», é Aquele que está
sempre connosco, Aquele que continua a missão de Jesus até ao
fim dos tempos.

«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)

Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do Espírito é
espírito. Não te admires por Eu te ter dito: Vós tendes de nascer do Alto.
Como o vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de
onde vem nem para onde vai, assim é aquele que nasceu do Espírito.» (Jo
3,6-8)

Faz-nos renascer pela ÁGUA e pelo ESPÍRITO SANTO
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)

Pelo BAPTISMO torna-nos FILHOS DE DEUS

A Bíblia fala do Espírito Santo
servindo-se de símbolos
tirados da natureza.
«O Espírito (RUAH) de Deus
pairava sobre as águas» (Gn 1,2).
O Espírito Santo é o sopro de Deus,
o vento de Deus.
O ser humano era BASSAR (carne), mas Deus soprou nele a Sua RUAH (espírito), e fez
dele um NEPHESH (ser vivente) (Gn 2,7; Zac 12,1; Jo 10,12). Quando o homem morre o
espírito volta para Deus e a carne ao pó da terra (Ecle 12,7).
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifesta mediante um «vento impetuoso»
(Act 2,2). Jesus comunicou o Espírito Santo aos Apóstolos soprando sobre eles (Jo
20,22), e quando emitiu a última respiração, no alto da cruz, João diz que Ele «deu o
Espírito» (Jo 19,30)

O vento impetuoso ou o
turbilhão são imagens
que exprimir a força do
Espírito, a Sua liberdade
e transcendência.

A respiração é algo de mais íntimo, vital e pessoal. Sem respirar morremos.
Por isso a respiração, a brisa suave, exprime a presença do Espírito Santo
em nós que dá Vida a nossa vida. São símbolos que exprimem a bondade, a
calma, a paz, isto é a imanência do Espírito de Deus.

Tal como o ar e o fogo,
a água é símbolo de vida.
O seu mistério é que ela brota a
partir de uma fonte. Esta faz
brotar a água, mas ninguém sabe
donde ela se alimenta.
A fonte é a sua origem, dela
brota a água, continuamente,
sem se cansar, com uma
paciência infinita. Por onde
passa, alimenta, refresca, lava,
purifica, dá vida.

O Espírito Santo, não é simplesmente “água”, mas sim “Fonte”.
Jeremias fala dele como “Nascente de águas vivas” (2,13). Isaías:
“Rios de água” que fecundam a terra seca (Is 44,3-4). No Livro do
Géneses: ás água do dilúvio que destruíram o pecado e geraram
uma humanidade nova (Gen 8,1) …

«Esta água corre … e dirige-se
para o mar; quando chegar ao mar,
as suas águas tornar-se-ão
salubres. 9Por onde quer que a
torrente passar, todo o ser vivo
que se move viverá. (Ezequiel 47,8-9)

«Vou derramar água sobre o que tem sede, e fazer
correr rios sobre a terra árida. Vou derramar o meu
espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção
sobre os teus descendentes. 4Crescerão como erva
junto das fontes, como salgueiros junto das águas
correntes» (Is 44,3-4)

é como o fogo: aquece, purifica, transforma,
ilumina, reúne, cria comunhão.

O fogo é misterioso, fascinante:
aquece, reconforta e purifica.
A lareira é o lugar onde a família
se reúne e vive a sua intimidade.
O fogo é poderoso, como um incêndio
é difícil de controlar. Ele destrói, funde
o ferro, o purifica e transforma.
O fogo é símbolo do amor:
é algo que invade e incendeia
a nossa alma e renova a nossa vida.

No monte Horeb, Deus manifestou-se a Moisés
como fogo que ardia e não consumia. (Ex 3,2-6)
O Senhor purificou os lábio do profeta Isaías
com o fogo, uma braça ardente do altar do
Templo (Is 6,5-7)
O profeta Jeremias tinha em seu coração como o
fogo ardente que o impelia a anunciar a Palavra
do Senhor (Jer 20,7-9)
Uma coluna de fogo iluminava e protegia o povo
de Israel durante a noite no deserto (Ex 13,21)
O profeta Ezequiel numa visão viu “uma nuvem
espessa acompanhada por um clarão e uma
massa de fogo resplandecente à volta” (Ez 1,4)
João Baptista anunciou que Jesus iria baptizar
“no Espírito Santo e no fogo” (3,11); e no dia de
Pentecostes, o Espírito Santos manifestou-se
com “línguas de fogo” ((Act 2,3)

O Espírito, como uma pomba a voar, exprime doçura e mansidão.
É símbolo do Amor e da Ternura de Deus. Pela sua brancura é sempre
associada a Deus, ao Céu, à luz à candura. No dia do batismo, o Espírito
Santo, como uma pomba desceu e pousou em Jesus, como também em todos
os batizados que renascem pela Água e pelo poder do Éspitito (Mt 3,13)

O Espírito Santo é liberdade

A pomba é um símbolo muito especial,
é símbolo de liberdade e de paz.
O Espírito é livre, tem asas, voa, não está limitado à terra.
A pomba voa, mas lentamente, é o símbolo da paz.
A pomba trazia um raminho de oliveira
que anunciava a paz, depois do dilúvio.
Jesus deu-nos a Sua Paz, soprou e deu-nos
o Espírito, o outro Consolador.

O Espírito Santo é PODER ABSOLUTO
e TERNURA INFINITA.

O ar e a água são símbolos de vida. O Espírito Santo
é como o ar que respiramos ou como a água que
bebemos. O Espírito Santo é Alguém que dá Vida.

O Espírito Santo é Pessoa, é Alguém que atua.
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.

