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Retiro: Vem Espírito Santo!
“O Espírito Santo é a única força verdadeira, o único poder real que
sustena a Igreja! Como o fiel cristão individual, a Igreja não vive da própria
força (...) É do Espírito Santo que é a Fonte e o Segredo da coragem e da
audácia do fiel cristão” (O Canto do Espírito, Frei Raniero Cantalamessa).
A oração mais simples (ao Espírito Santo) e mais direta é também
tradicional: "Vinde, Espírito Santo"... e cada tradição litúrgica a desenvolveu
em antífonas e hinos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e
acendei neles o fogo de vosso amor. Rei celeste, Espírito Consolador, Espírito de
Verdade, presente em toda parte e plenificando tudo, tesouro de todo bem e
fonte da Vida, vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, ó Vós, que sois
bom! (Catecismo da Igreja Católica 2671)
I.

Quem é o Espírito Santo?
A terra estava informe e vazia; as trevas cobriam o abismo e o Espírito de
Deus pairava sobre as águas. (Gn 1,2)
"Se conhecesses o dom de Deus!" (Jo 4,10). A maravilha da oração se revela
justamente aí, à beira dos poços aonde vamos procurar nossa água; é aí que
Cristo vem ao encontro de todo ser humano, é o primeiro a nos procurar, e é
Ele que pede de beber. Jesus tem sede, seu pedido vem das profundezas do
Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a
sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele.
(CIC 2560)

II.

O Batismo me ungiu no Espírito Santo
“O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu” (Lc 4.18)
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O Sacramento do Batismo me torna:
Filho (a) de Deus (Jo 1, 12; Gl 3, 26; 4, 6; Rm 8, 14-15)
Filho (a) da luz (Ts 5, 5 )
Sou abençoado (a) com toda a bênção espiritual em Cristo (Ef 1, 3)
Sou selado (a) com o Espírito Santo (Ef 3, 13)
Sou templo do Espírito Santo (ICor 6,19)
Sou morada de Deus (Jo 14,23; ICor 3, 16; 6, 19 )
III.

Conduzidos pelo Espírito Santo
“O Espírito Santo ensinar-vos-á e vos recordará tudo o que vos tenho dito”
(Jo 14,26).
“... deixai-vos conduzir pelo Espírito...” (Gl 5,16).

 Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua
graça proveniente, nos atrai ao caminho da oração. ...Por isso, a Igreja nos
convida a implorar cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de
toda ação importante (CIC 2570).
 “Existe um momento em nosso dia em que é mais necessário e mais
espontâneo fazer a experiência do poder criador do Espírito: é a hora do
despertar matinal. Toda manhã, que sucede à noite, é uma viva reminiscência
e um símbolo do mundo do caos primordial. Renova-se o prodígio da criação”
(O Canto do Espírito, Frei Raniero Cantalamessa).
IV.

Frutos do Espírito Santo
“Eu vos escolhi para que produzais fruto, o vosso fruto permaneça” (Jo
15,16).
“Pelos seus frutos os conhecereis... Toda árvore boa dá bons frutos...” (Mt
7,16-20).
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“... o fruto do Espírito Sant o é caridade, alegria, paz, paciência,
afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança” (Gl 5,22).
V.

Curados pelo Espírito Santo
“Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais
vosso Pai celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem” (Lc 11,13).
 “Se alguém tiver sede, venha a mim e beba... e do seu interior manarão
rios de água viva” (Jo 7,37-39).
 O Espírito de Deus se manifesta sobre os ossos secos: “Profere um
oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, dir-lhes-ás, escutai
a palavra do Senhor” (Ez 37,1-10).

VI.

Vitoriosos no Espírito Santo
“E a esperança não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5).
 “... O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza...” (Rm 8,26).
“A própria fraqueza é ocasião privilegiada para fazer a experiência do
poder do Espírito Santo. Todas as coisas na Igreja e no fiel individual, ou
ganham a força do Espírito ou são impotentes” (O Canto do Espírito, Frei
Raniero Cantalamessa).
 O Espírito Santo, cuja Unção impregna todo o nosso ser, é o Mestre
interior da oração cristã. ...é o mesmo Espírito que atua em todos e com
todos. Na comunhão do Espírito Santo, a oração cristã se torna oração da
Igreja (CIC 2672).

Retiro de Carnaval realizado nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2011
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