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Caríssimos irmãos, 

Benedicite Dominus 

 

“O vento sopra onde quer e, embora você ouça seu som, não sabe de onde vem ou para onde está 

indo. Assim é com todos aqueles que nascem do Espírito.” João 3: 8 

 

Dois eventos marcam o nascimento da Igreja: a Páscoa e Pentecostes, ambos de origem judaica e 

que para o primeiro século, estes dois eventos chegariam a ser a festa da Igreja e ficariam marcados 

como eventos históricos para o fundamento da fé. O primeiro proclama a vitória de Jesus sobre 

tudo o que é morte, destruição, pecado, desumanização, sua vitória proclamada na ressurreição. A 

segunda, a chegada do Espírito Santo, para dar poder, autoridade e força para testemunhar a 

mensagem do Evangelho que a Igreja proclama em torno de Jesus e do seu Reino. 

 

Num mundo e numa sociedade em que vivemos, é necessário deixarmo-nos guiar pelo Espírito, 

para que as nossas palavras e ações desafiem o ser humano e promovam uma mudança que produza 

vida. Como chamados, temos a tarefa e o desafio de criar estruturas que produzam vida, dentro e 

fora da Igreja. A mensagem do profeta Joel, retomada por Lucas, deve ser uma constante na 

comunidade, visto que o Espírito veio para ficar entre nós: “E depois derramarei o meu Espírito 

sobre toda a carne, sobre os teus filhos e as tuas filhas irá profetizar; seus velhos terão sonhos e 

seus jovens terão visões. E também sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles 

dias.” A chegada do Espírito abre em nós novos caminhos de vida, novos caminhos pelos quais 

devemos caminhar. 

 

Quando o Espírito entra em nossas vidas, nos faz renascer à vida, e nesse renascimento nos faz 

sonhar, sonhar que outra Igreja é possível: uma Igreja mais inclusiva, que não se preocupa com 

gênero, raça, condição social, idade etc. Uma igreja solidária, cheia de graça e amor pelos mais 

desamparados e esquecidos, marginalizados e oprimidos, uma igreja menos fundamentalista, 

religiosa e fanática e mais aberta a caminhar guiada pelo Espírito Santo. 

 

Renascer no Espírito nos faz sonhar que outro mundo é possível e, enquanto Igreja, assumirmos o 

desafio de seguir Jesus, confiantes de que o Espírito nos guiará e realizaremos grandes feitos. 

Nesse outro mundo possível, nos faz sonhar com esperança em meio a um mundo vazio, sem 

esperança, vivendo no medo, no terror. Faz sonhar que a vida é bela e que vale a pena ser vivida. 
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Ele nos faz ver o mundo como Deus o vê e colaboramos com ele para que o sonho de Deus seja o 

sonho de todos (Isaías 65: 17-25, Apocalipse 21-22). 

Esse sonho nos leva a formar Comunhão, buscando no Espírito exercer cada um dos carismas ou 

dons, pois isso não pode ser escondido, e se o fizermos, o próprio Senhor o exigirá de nós. 

 

No dia de Pentecostes, o Espírito Santo não veio exclusivamente para os doze apóstolos, não veio 

apenas para alguns crentes que estavam reunidos com medo ou que guardavam a doutrina. Veio 

para muitos. Ao celebrar a festividade do Espírito Santo em Pentecostes, a Igreja deve recordar 

que a força do Evangelho e o poder da Igreja, transmitem a força do Espírito, força que dá a seu 

povo na gratuidade do amor de Deus. O Pentecostes homenageia a Graça de Deus, que veio de 

forma indiscriminada e massiva, e de forma pública e notória. Então, celebremos o Pentecostes 

cheios de felicidade. 

  

Abençoado Dia de Pentecostes!  

 

Minha saudação.  

 

Fraternalmente, vosso,  

 

+Dom José da Santa Cruz 

Abbas generalis 

 


