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O povo estava na expectativa da vinda do Messias prometido e muitos
pensavam que o próprio João Baptista fosse o Messias, ma ele dizia a todos:
«Eu baptizo-vos em água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, a
quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele há-de baptizarvos no Espírito Santo e no fogo». (Lc 3,16)

www.padreleo.org

Jesus, antes de baptizar a humanidade,
pela água e pelo Espírito Santo, Ele
mesmo quer receber esse Baptismo.
Quando Jesus foi baptizado, estando em
oração, o Céu rasgou-se e o Espírito
Santo desceu sobre Ele em forma
corpórea, como uma pomba. E do Céu
veio uma voz: «Tu és o meu Filho muito
amado; em ti pus todo o meu agrado.»
(Lc 3,21-22)

E João testemunhou: «Vi o Espírito que descia do céu como uma
pomba e permanecia sobre Ele». É Ele quem baptiza com o Espírito
Santo, e declara que Ele é o Filho de Deus (cf. Jo 1,32-34)
O Espírito Santo que permaneceu em Jesus é a prova de que Jesus é O
Ungido, O Messias, mais, O Filho de Deus.

1Cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-se
do Jordão e foi levado pelo Espírito ao
deserto, 2onde esteve durante quarenta
dias, e era tentado pelo diabo. (Lc 4,1)
As tentações no deserto resumem a luta de
Jesus contra o poder das trevas, durante
toda a Sua vida, mas nos relatos
evangélicos é o primeiro acto da Sua vida
pública: impelido pelo Espírito, Jesus
derrotou o poder de Satanás.

O Espírito Santo constitui, por assim dizer,
o “equipamento” de Jesus que o
acompanha em todos os momentos da
sua vida pública.
O Espírito Santo é o dom que o Pai
concede a todos aqueles que acreditam
em Jesus: «o Pai do Céu dará o Espírito
Santo àqueles que lho pedem!» (Lc 11,13)

Impelido pelo Espírito, Jesus voltou para
a Galileia e a sua fama propagou-se por
toda a região. Ensinava nas sinagogas e
todos o elogiavam. (Lc 4,14)

Cada acto da vida de Jesus é
manifestação do poder do Espírito Santo.
O profeta Isaías atribui ao futuro
Messias, todos os dons do Espírito
Santo: «Sobre ele repousará o espírito
do Senhor: espírito de sabedoria e de
entendimento, espírito de conselho e de
fortaleza, espírito de ciência e de temor
do Senhor. (Is 11,2)
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Jesus era conhecido como filho do carpinteiro, no entanto, na Sinagoga de Nazaré,
proclamou solenemente: «O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu
para anunciar a Boa-Nova aos pobres; enviou-me a proclamar a libertação aos
cativos e, aos cegos, a recuperação da vista; a mandar em liberdade os oprimidos,
19a proclamar um ano favorável da parte do Senhor.» (Lc 4,18-19)

Mesmo os adversários, não conseguem
negar as obras prodigiosas de Jesus,
especialmente quando Ele expulsa os
demónios. Eles diziam: «É por Belzebu,
chefe dos demónios, que Ele expulsa os
demónios». Mas Jesus dizia-lhes que
expulsava os demónios «pela mão de
Deus», isto é em virtude do Espírito de
Deus que estava n’Ele. (Lc 11,20)

Cristo Jesus veio como Sumo Sacerdote da Nova Aliança, e obteve
uma redenção eterna, não oferecendo sangue de animais, de
carneiros ou de bois, mas o Seu próprio sangue, porque «pelo
Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus» para nos purificar
das obras mortas do pecado e para prestarmos culto ao Deus vivo!
(cf. Heb 9,11-14)

Finalmente, na madrugada de Páscoa, o
Espírito Santo ressuscitou o corpo de
Jesus, aquele corpo que Ele formou no
seio puríssimo de Maria.
E se o Espírito daquele que ressuscitou
Jesus de entre os mortos habita em vós,
Ele, que ressuscitou Cristo de entre os
mortos, também dará vida aos vossos
corpos mortais, por meio do seu Espírito
que habita em vós. (Rom 8,11)
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Imediatamente antes de subir ao Céu,
Jesus promete a vinda do Espírito Santo:
«Eu vou mandar sobre vós o que meu
Pai prometeu. Entretanto, permanecei na
cidade até serdes revestidos com a força
do Alto.» (Lc 24,49)
Jesus deixou aos seus discípulos a
missão de anunciar o Evangelho a todas
as nações, mas não os deixou
desprovidos de meios por tão grande
missão: deu-lhes o Espírito Santo.

A morte e a ressurreição de Jesus é o
triunfo definitivo sobre Satanás, sobre o
pecado e a morte. A madrugada da
ressurreição de Jesus deu início a um
mundo novo: os homens já não são
escravos do demónio, nem da morte, mas
filhos de Deus destinados à Vida Eterna.
A ressurreição de Jesus é a obra mais
poderosa para a salvação da humanidade.
Com a Ascensão, é o Espírito Santo que
glorifica o Filho, colocando-O à direita de
Deus Pai Todo-poderoso, assim como o
colocou no seio puríssimo de Maria.

www.padreleo.org

118 - ESPÍRITO SANTO FOGO DE AMOR
Espírito Santo fogo de amor,
Espírito Santo, vem consolador.
1. Vem Espírito criador, vem visitar-nos
vêm iluminar os corações dos Teus filhos
enche os nossos corações de graça’e de luz
Tu que tudo criaste com amor.
2. Tu és o Dom, o enviado do Altíssimo
Tu és o nosso defensor
tu és o Amor, o Fogo, a fonte viva
força e mansidão da graça do Senhor,
3. Dá-nos Tua luz, e o Teu fogo
derrama em nós o Amor do Pai
vem fortificar os nossos corpos na sua fraqueza,
e dá-nos o Teu poder eterno,

4. Afasta de nós o inimigo ameaçador
apressa-Te a dar-nos o dom da paz
para que nos deixemos conduzir por Ti
e que sejamos lavados de todo o pecado.

5. Faz-nos ver o rosto do Altíssimo
e revela-nos a face do Filho
e Tu Espírito de Comunhão que Vos
reune / vem aos nossos corações
e dá-nos uma Fé que não vacile.
6. Glória a Deus nosso Pai dos céus
glória ao Filho que desceu aos
infernos / glória ao Espírito de
Força,e de Sabedoria
por todos os Séculos dos Séculos.
Amen.

