Na viragem do século XX

Perspectiva Católica

No fim do século XIX, a Beata Elena Guerra, fundadora das Irmãs Oblatas do Espírito Santo, em Lucca, Itália, pediu insistentemente ao Papa Leão XIII para reconduzir a Igreja ao Cenáculo. De 1895 a 1903, a Irmã Elena, movida pelo Espírito Santo, escreveu doze cartas confidenciais ao Papa pedindo-lhe uma renovação da pregação sobre o Espírito Santo.

Nos seus diferentes escritos ao Sumo Pontífice, ela exortava-o a convidar os fiéis
a redescobrir o que é uma vida vivida sob a acção do Espírito Santo. Na sua oração, ela pedia uma renovação da Igreja, a unidade dos cristãos, uma renovação da sociedade e por isso mesmo “uma renovação da face da terra”. 
No seu coração, havia a ideia de um Pentecostes permanente; dizia ela:

O Pentecostes não terminou; de facto é sempre Pentecostes em todos os tempos e em todos os lugares, porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens e, aqueles que o desejam, podem recebê-lo sempre; portanto não temos nada a invejar aos Apóstolos e aos primeiros cristãos; nós só temos que nos dispor, como eles, a recebê-lo bem e Ele virá a nós como veio a eles.

Para pedir esta renovação, a Irmã Elena teve também a ideia de um movimento mundial de oração segundo o modelo do Cenáculo de Jerusalém, onde Jesus celebrou a última Ceia. Exactamente onde no dia de Pentecostes, Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo, enquanto cento e vinte pessoas, entre as quais os Apóstolos e Maria, Mãe de Jesus, estavam reunidos em oração incessante. A Irmã Elena declarava:

“Oh, se de todos os lugares da cristandade, se pudesse elevar ao Céu uma oração tão unânime e fervorosa como a do Cenáculo de Jerusalém, para reacender o fogo do Espírito Divino!”

Incitado pela Irmã Elena, Leão XIII publicou vários documentos importantes sobre o Espírito Santo. Primeiro, em 1895, escreveu uma Carta Apostólica, Provida Matris Caritate, a qual terminava pedindo aos fiéis para rezarem uma novena solene 
(9 dias de oração) ao Espírito Santo, entre as Festas da Ascensão e do Pentecostes, suplicando a unidade dos cristãos. Houve um segundo documento em 1897, uma Encíclica sobre o Espírito Santo, Divinum Illud Munus, que terminava também convidando os fiéis a lembrarem-se da novena solene que tinha sido pedida em 1895. Declarava que a novena não era para ser limitada a um único ano, mas que devia ser uma novena perpétua, celebrada cada ano entre as Festas da Ascensão e do Pentecostes e sempre com a mesma intenção: a unidade dos cristãos.

Outro importante acontecimento, de novo, a pedido da Irmã Elena, teve lugar  
a 1 de Janeiro de 1901. Em nome de toda a Igreja, Leão XIII invocou o Espírito Santo cantando o Veni Creator Spiritus. Nesse mesmo dia no outro lado do mundo, em Topeka, no Kansas, houve no Colégio Bethel e na Escola Bíblica, uma efusão do Espírito Santo que é geralmente reconhecida como sendo a origem do movimento Pentecostal. Depois o renovamento em Azusa Street, em 1906, do Afro-Americano
William J. Seymour, difundiu o movimento pentecostal em todos os continentes em menos de dois anos.

Quando olhamos para os inícios da Renovação Carismática Católica em 1967, dois anos após o final do Concílio Vaticano II e setenta anos após a Encíclica de Leão XIII sobre o Espírito Santo, recordamo-nos muitas vezes das palavras de João XXIII que, na preparação do Concílio Vaticano II, pediu a todos os fiéis que rezassem por “um novo Pentecostes”. Além disso a primeira pessoa a ser beatificada por João XXIII foi a Irmã Elena Guerra a quem ele chamou “uma Apostola do Espírito Santo” para os nossos dias.

“Renova as tuas maravilhas no nosso tempo, como num novo Pentecostes. Concede à tua Igreja que, num só coração, seja assídua à oração com Maria, Mãe de Jesus, e sob a condução do bem-aventurado Pedro, possa avançar o reino do nosso divino Salvador, reino de verdade e de justiça, reino de amor e de paz. Ámen.”     

O Pentecostes de 1998 foi para a Igreja Católica um outro momento muito importante na manifestação da acção do Espírito no decorrer do último século. O Papa João Paulo II convidou os diferentes movimentos eclesiais e as novas Comunidades, surgidos como frutos da acção do Espírito Santo ao longo deste  século, a reunirem –se com ele na Praça de S. Pedro, na vigília de Pentecostes. Foi o primeiro encontro deste género que alguma vez teve lugar, com representantes de mais de cinquenta movimentos eclesiais e comunidades novas, entre os quais os Focolares (Itália 1943); os Cursillos (Espanha 1949); os Neocatecumenais (Espanha 1964); Luz e Vida (Polónia 1957); Foyers de Charité (França 1936); Comunhão e Libertação (Itália 1954); Comunidade de S. Egídio (Itália 1968); e Renovação Carismática Católica (USA 1967).

Nessa histórica vigília de Pentecostes, João Paulo II exprimiu-se assim: “Podemos dizer que o que se passou em Jerusalém há dois mil anos se renova esta tarde nesta praça…Como os Apóstolos então, também nós, nos encontramos reunidos num grande Cenáculo de Pentecostes desejando a efusão do Espírito…

O acontecimento de hoje, verdadeiramente não tem precedentes. Pela primeira vez, os movimentos e as novas comunidades eclesiais se encontram em conjunto com o Papa: é o grande “testemunho comum” que desejei para o ano que, na caminhada da Igreja para o Grande Jubileu, é consagrado ao Espírito Santo…

O aspecto institucional e o aspecto carismático são como co- essenciais à constituição da Igreja. Concorrem, embora de forma diferente, para a vida, a  renovação e a santificação do Povo de Deus. É a partir desta redescoberta providencial da dimensão carismática da Igreja que, antes e depois do Concílio, se afirmou uma linha singular de desenvolvimento para Igreja, movimentos eclesiais e novas comunidades.” 

O Papa João Paulo II, nesse dia em que mais de 350.000 a 400.000 pessoas estavam reunidas, prosseguiu:

“Hoje uma grande oração se eleva deste Cenáculo da Praça de S. Pedro: Vem, Espírito Santo, vem e renova a face da terra! Vem com os teus sete dons! Vem Espírito de Vida, Espírito de Verdade, Espírito de Comunhão e de Amor! A Igreja e o mundo têm necessidade de ti. Vem Espírito Santo e torna sempre mais fecundos os carismas que nos concedeste. Dá nova força e zelo missionário aos teus filhos e filhas aqui reunidos. Abre o seu coração, renova o seu compromisso cristão no mundo. Faz deles corajosos mensageiros do Evangelho, testemunhas de Jesus Cristo Ressuscitado, Redentor e Salvador do homem. Fortalece o seu amor e a sua fidelidade à Igreja.

Voltemos o nosso olhar para Maria, primeira discípula de Cristo, Esposa do Espírito Santo e Mãe da Igreja, que acompanhou os Apóstolos no primeiro Pentecostes, e supliquemos-lhe que nos ajude a aprender do seu “Fiat” a docilidade à voz do Espírito Santo.
Hoje desta praça, Cristo diz a cada um de vós: “Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda a criação! (Mc 16,15). Ele conta com cada um de vós, a Igreja conta convosco. “ E eu – promete o Senhor – estou convosco todos os dias até ao fim do mundo! (Mt 28,20). Estou convosco. Ámen.”

A Beata Elena colocou um desafio à Igreja no alvorecer do século passado, de redescobrir a vida vivida segundo o Espírito Santo. Ela convidava a voltarmos ao Cenáculo e dizia: “A primeira fonte viva de uma acção renovada é a oração que nos liga ao Espírito de Cristo, Ele que renova a face da terra.

Na sua Carta Apostólica, após o Jubileu, Novo Millenio Ineunte de 2001, o Santo Padre voltou a desafiar o Povo de Deus com as seguintes palavras: “ As nossas Comunidades cristãs devem tornar-se autênticas “escolas” de oração, em que o encontro com Cristo não se exprime só em pedido de auxílio, mas também em acção de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, ardente devoção, até a uma verdadeira “loucura” do coração (…) Foi Pedro que disse a palavra da fé: “À tua palavra, lançarei as redes”. No começo deste milénio, permiti que o sucessor de Pedro, convide toda a Igreja a este acto de fé, que se exprime num compromisso renovado de oração. “Duc in altum” (Lc 5,4)

Na declaração do Santo Padre à Fraternidade Católica das Comunidades de Aliança em Junho de 2001, ele afirmou: “Rezo com muito fervor para que as vossas comunidades e todo o Renovamento Carismático “avancem nas águas profundas” da oração a fim de “avançarem nas águas profundas” da missão. Então ajudareis a Igreja inteira a viver ainda mais esta vida de acção e de contemplação que é a matriz da evangelização”.

A surpresa de Pentecostes - no sábado 29 de Maio de 2004, na Praça de S. Pedro, durante a celebração das primeiras Vésperas de Pentecostes, o Papa João Paulo II
afirmou:
“ Saúdo de forma particular os membros do Renovamento no Espírito, uma das   expressões da grande família do Movimento Carismático Católico. Graças ao Movimento Carismático, numerosos cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, redescobriram o Pentecostes como realidade viva na sua existência quotidiana. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na Igreja como um dinamismo renovado de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio.
A este propósito, encorajo a iniciativa dita da “Sarça Ardente”, promovida pelo Renovamento no Espírito. Trata-se de uma adoração incessante, noite e dia, diante do Santíssimo Sacramento; um convite aos fiéis para “voltar ao Cenáculo” a fim de que unidos na contemplação do Mistério Eucarístico, intercedam pela plena unidade dos cristãos e pela conversão dos pecadores. Desejo de todo o coração que esta iniciativa conduza um grande número de pessoas a redescobrir os dons do Espírito, que têm a sua fonte original no Pentecostes… Vem Espírito Santo, enche o coração dos teus fiéis, acende neles o fogo do teu amor. Embora os povos falem diferentes línguas, tu os unes na proclamação da mesma fé, Aleluia”
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