O Mistério de Pentecostes
Pensas na criação?– exclama São Basílio. – Ela foi realizada no Espírito
Santo que consolidava e ornava os céus. Pensas na vinda de Cristo? O Espírito a
preparou e depois, na plenitude dos tempos, realizou-a, descendo sobre Maria.
Pensas na formação da Igreja? Ela é obra do Espírito Santo. Pensas na Parusia? O
Espírito não estará ausente nem mesmo então, quando os mortos se erguerão da
terra e revelar-se-á do céu o nosso Salvador (São Basílio, De Spiritu Sancto [Sobre o
Espírito Santo], 16; 19).

No desenrolar dos acontecimentos de toda história da Salvação se
faz visível a forte intervenção do Espírito de Deus. Os padres da Igreja por
excelência elucidam esse pontos luminosos que perpassam toda Bíblia até
o grandioso dia de Pentecostes.
Terminada sua obra, Jesus é glorificado à direita do Pai... E o que
deixa sobre a terra? Onze apóstolos e algumas dezenas de discípulos
apavorados, amedrontados, e porque não dizer acovardados, temerosos
dos próximos acontecimentos, sem saber o que devem fazer e ainda por
entender a ordem de ir ao mundo para pregar o Evangelho. Por assim
dizer um corpo inanimado e inerte que nos remete a forte imagem de
Ezequiel na profecia dos ossos secos da planície.
Daquela sala, daquele pequeno cenáculo, nascerá o vivo anuncio
da Salvação ao Coração da Humanidade. De uma força sem igual, que a
escritura tenta balbuciar o Mistério, numa linguagem limitada comparada
a arrebatadoras línguas de fogo nasce a Igreja de Cristo! O que acontece
na alma daqueles homens? Arde no íntimo de cada um a doce
Presença...vem à tona a força das palavras do Cristo....sinais e prodígios de
Jesus recordados no Coração dos discípulos... O crer se torna mais forte
que tudo... É vencida toda debilidade... Eis o Mistério de Pentecostes! O
cumprimento da Promessa! Ele não nos deixa órfãos e se fará agora
presente entre nós pela misteriosa unção do Espírito Santo. Que se
atualize no Coração da Igreja a força arrebatadora dos primeiros tempos
da Igreja inflada pelo Amor. Que preguem com ardor os ministros de
Deus... Que cantem com unção os ministros dos louvores.... Que rezem
com fervor os intercessores... Que os doutores ensinem com propriedade
nas palavras... Venha esta maravilhosa "Chuva de outono" que é o Espírito
Santo a tornar frutuosa toda ação da Igreja no mundo!

