O ESPIRITO SANTO
Nos relatos da Infância de Jesus
Depois desceu com eles,
voltou para Nazaré e eralhes submisso. Sua mãe
guardava todas estas
coisas no seu coração.
E Jesus crescia em
sabedoria, em estatura e
em graça, diante de Deus e
dos homens.
(Lc 3,51-52)
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Depois de séculos de silenciosa espera,
O ESPÍRITO SANTO,
chegada a plenitude dos tempos,
tomou o VERBO ETERNO,
que estava no seio de DEUS PAI
e colocou-O no seio virginal
de uma humilde menina judia,
MARIA DE NAZARÉ.

Verbo fez-se homem e veio habitar connosco. E nós contemplámos a sua glória, a
glória que possui como Filho Unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade.
(Jo 1,1.14)

João Baptista, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe (Lc
1,15). O anjo respondeu a Maria: «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)
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no
seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. (Lc 1,41)

Ora, vivia em Jerusalém um
homem chamado Simeão; era justo
e piedoso e esperava a consolação
de Israel. O Espírito Santo estava
nele. Tinha-lhe sido revelado pelo
Espírito Santo que não morreria
antes de ter visto o Messias do
Senhor. Impelido pelo Espírito,
veio ao templo, quando os pais
trouxeram o menino Jesus, a fim
de cumprirem o que ordenava a
Lei a seu respeito. (Lc 2,25-27)

Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi
assim: Maria, sua mãe, estava
desposada com José; antes de
coabitarem, notou-se que tinha
concebido pelo poder do Espírito
Santo. José, seu esposo, que era um
homem justo e não queria difamá-la,
resolveu deixá-la secretamente.
Andando ele a pensar nisto, eis que o
anjo do Senhor lhe apareceu em
sonhos e lhe disse: «José, filho de
David, não temas receber Maria, tua
esposa, pois o que ela concebeu é obra
do Espírito Santo. (Mt 1,18-20)

Jesus é o Ungido, o Messias, toda a sua
vida está marcada pelo ação do Espírito
Santo, mas quase nada sabemos dos anos
escondidos passados em Nazaré, a não ser
que Jesus crescia em sabedoria e graça, em
obediente submissão a Maria e José .
Podemos pensar que a Sagrada Família
tenha passado com a paz e a alegria
interior do Espírito Santo.

Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe
guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria,
em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. (Lc 2,51)
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Quem sabe quantas vezes leram as profecias que lhe
diziam respeito, palavras inspiradas pelo Espírito
Santo, e quantas vezes cantaram os Salmos,
inspirados pelo Espírito Santo para louvar a grandeza
e santidade do Pai Celeste. De certeza, a nota
dominante, foi a paz e a alegria, no Espírito Santo.

