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VATICANO – Sem o Espírito Santo não há missão e não há evangelização
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – “Jesus foi peremptório com os Apóstolos: não deviam se afastar de
Jerusalém se ter recebido do alto a força do Espírito Santo. Sem Ele, não há missão e não há evangelização. Por
isto, com toda a Igreja e nossa Mãe Igreja católica invocamos: Vinde, Espírito Santo!” Com estas palavras, o
Santo Padre Francisco concluiu a homilia da Missa celebrada na Basílica Vaticana na solenidade de Pentecostes,
domingo, 8 de junho. O Papa recordou que “o dia de Pentecostes, quando os discípulos ‘foram preenchidos de
Espírito Santo’, foi o batismo da Igreja, que nasceu ‘em saída’, em ‘partida’ para anunciar a todos a Boa Nova. A
Mãe Igreja, que parte para servir. Recordamos a outra Mãe, a nossa Mãe que parte com prontidão para servir a
Mãe Igreja e a Mãe Maria: as duas virgens, as duas mães, as duas mulheres”.
Antes de rezar a oração mariana do Regina Cœli, o Santo Padre voltou a falar da solenidade de Pentecostes com
estas palavras: “A Igreja que nasce em Pentecostes é uma comunidade que suscita surpresa porque, com a força
que vem de Deus, anuncia uma nova mensagem – a Ressurreição de Cristo – com uma linguagem nova – a
universal do amor... Assim, é chamada a ser sempre a Igreja: capaz de surpreender anunciando a todos que Jesus,
o Cristo venceu a morte, que os braços de Deus estão sempre abertos, que a sua paciência está sempre ali nos
esperando para nos curar e nos perdoar. Justamente por esta missão, Jesus ressuscitado doou seu Espírito à
Igreja.” (SL) (Agência Fides 9/6/2014)
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