Adoração Eucarística na Renovação Carismática Católica:
Uma Resposta Providencial


Depois do encontro na Praça de São Pedro com o Santo Papa, que se tornou uma grande véspera de Cenáculo, pedimos a Kim Catherine-Marie Kollins para falar um pouco sobre a Iniciativa da Sarça Ardente.


O que é?
A Iniciativa da Sarça Ardente é um chamado para conclamar o Povo de Deus a retornar ao Cenáculo em adoração e intercessão fazendo-o experimentar um Pentecostes não somente por um momento ou por um dia, mas um Pentecostes permanente, de acordo com o que a bem-aventurada Elena Guerra sentiu, no final do século dezenove, levando-a a exortar o Papa Leão XIII a levar a Igreja de volta ao Cenáculo de Jerusalém, para que fosse cosntantemente iluminada como a Sarça Ardente. É uma resposta á Carta Apostólica do Papa João Paulo II, Novo Milenio Ineunte, “Quando este milênio inicia, permita ao sucessor de Pedro convidar toda a Igreja para fazer este ato de fé, que se expressa em um comprometimento renovado com a oração”.
 Este retorno não é um retorno em nostalgia, olhando para as experiências iniciais da RCC, mas um retorno com um coração de servo, com maturidade, com um coração que sabe o que é experimentar o poder do Espírito e Seus carismas, em oração e em contemplação unificada ao mistério Eucarístico.

Como começou?
No coração da Igreja em Roma  na semana da Páscoa de 1997 em uma reunião de líderes da RCC Européia quando estávamos em intercessão por uma “nova evangelização” na Europa na Capela da Renovação Carismática, meu coração estava impregnado com a visão da Sarça Ardente de um “retorno ao Cenáculo em adoração e intercessão”. Passei nove meses em um local protegido da Capela, com esta visão se aprofundando e expandindo e reconhecendo que este chamado era para todos, além das fronteiras da RCC, um chamado para toda a Igreja, para toda a Cristandade.

Como você acha que a RCC deveria responder ao este chamado?
Este chamado mundial desafia a RCC a ir além do que é normalmente o âmbito de nossas orações em família, com amigos, nosso grupo ou comunidade, para uma adoração incessante onde possamos interceder, pelo Espírito, com grande fervor por uma renovação da Igreja, pela unidade cristã plena e pela conversão dos pecadores, uma renovação da sociedade e, portanto  “uma renovação da face da terra”. Como exemplo, citamos os Comitês de Serviços Nacional da  RCC Européia, que se uniram para a Novena de Pentecostes (promovida noite e dia, quando possível) por estas intenções da Europa, de acordo com a moção que o Espírito Santo dava a cada Comitê de Serviço Nacional em seus respectivos países. O que esperamos que é que o Senhor, para todos aqueles que responderem a esse chamado, multiplique muitos outros promotores como a Renovação Carismática, de forma que essa iniciativa possa ser difundida em todo o mundo, respondendo assim à oração do Papa “que vossas comunidades e toda a RCC entre profundamente em oração de forma a responder profundamente em forma de missão”.

O que está implícito no pronunciamento do Papa durante as vésperas de Pentecostes?
A iniciativa, como um convite aos fiéis, não se restringe a nenhum movimento eclesial ou área, portanto ele expressa sua esperança de que esta iniciativa leve muitos a redescobrirem os dons do Espírito, cuja fonte original é Pentecostes. Isto será certamente um instrumento para colocar toda a RCC a serviço de toda a Igreja através de seu mandado específico recebido do Senhor: Aqueles que adoram em espírito e verdade.

