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‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA

Invocar o dom

do Espírito Santo,
na clareza das
decisões

O Espírito Santo é «Senhor que dá a
vida». Esta é a nossa fé, é a fonte da

vida nova recebida no nosso batismo:
«fomos batizados num só Espírito».
A terminar o tempo de Páscoa,
celebramos com toda a Igreja o dom
pleno do Espírito Santo: «todos ficaram
cheios do Espírito Santo». Sim, foi
desse grande sopro do Espírito que
nasceu a Igreja. «Recebei o Espírito
Santo». Como os Apóstolos reunidos
em oração, hoje, em assembleia
eucarística, invocamos o mesmo
dom: «Enviai, Senhor, o vosso Espírito e
renovai a face da terra». O Espírito de
luz e de paz abre os nossos corações
à palavra de Jesus Cristo, sustenta a
nossa esperança, confirma a nossa fé,
reaviva em nós a caridade. Sejamos
testemunhas do «Amor ardente» e da
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«Luz de santidade»!

“Recebei o
Espírito Santo”
A clareza da decisão, mais forte do
que todas as dúvidas, é a primeira

‘O que é que Deus quer de mim?’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

modalidade pela qual Deus nos pode
revelar a sua vontade. Não é um

Nas diversas decisões quotidianas,

processo demorado de discernimento.

como é que me posso deixar

Quando recebo a iluminação do

iluminar pela vontade de Deus?

Espírito, a decisão pode ser imediata:

Inspira com serenidade. Acolhe o

aceito essa intuição que vem de Deus

sopro do Ressuscitado. Concentra-

e ajo em conformidade. Limito-me a

te no essencial. Não vem para nos

consentir livremente. Cheio do Espírito

incomodar, nem para ferir a nossa

Santo, posso dizer: É isto que eu quero!

intimidade. O Espírito Santo vem para

É isso que eu desejo fazer com todo o

despertar o melhor de nós mesmos.

meu coração! «A primeira modalidade

Ele vem para nos conectar com a

de discernimento pode ocorrer

nossa missão no mundo. Santo Inácio

não só de uma forma assombrosa,

dizia que o Espírito Santo é quem

mas também de formas silenciosas

melhor nos capacita para levar por

e ocultas». A clareza da decisão

diante com docilidade aquilo que a

está sempre associada a uma paz

razão mostra ser para maior serviço

profunda que desce sobre nós e

e glória de Deus. O Espírito Santo vem

repousa no nosso coração.

clarificar as nossas decisões.

