Iniciativa “ Sarça Ardente” – Características 

A iniciativa “Sarça Ardente” é uma redescoberta do que o Espírito Santo tinha já colocado no coração da Igreja, através do Papa Leão XIII, encorajado pela Beata Irmã Elena Guerra. É um apelo a uma vida de oração renovada, pelo poder do Espírito Santo, entrando na graça de Pentecostes. É um convite a redescobrir os dons do Espírito que tiveram a sua fonte original no Pentecostes. O seu objectivo é amar e tornar conhecido o Espírito Santo, Senhor e Doador de Vida, e deixar que o fogo do Espírito transforme os nossos corações em sarças ardentes. É responder à Carta Apostólica de João Paulo II, Novo Millenio Ineunte: “Permiti que o sucessor de Pedro, no início deste milénio, convide toda a Igreja a este acto de fé que se exprime num compromisso renovado de oração”.

Características principais da iniciativa “ Sarça Ardente”

Um retorno ao Cenáculo:

É um convite feito a todos os fiéis de voltar ao Cenáculo, unidos na contemplação do Mistério Eucarístico. A Igreja deve continuamente voltar ao Cenáculo, para sem cessar ser abrasada e arder como uma “Sarça Ardente”. 
Deve experimentar o Pentecostes não como um momento ou um dia, mas como um Pentecostes permanente, segundo a intuição da Beata Elena Guerra, que no final do século XIX incitava o Papa Leão XIII a reconduzir a Igreja ao Cenáculo de Jerusalém. É a plenitude da experiência do Cenáculo que o Espírito nos quer fazer aprofundar, não só a experiência de Pentecostes mas também a da última Ceia, lembrando-nos sempre que foi no Cenáculo que Jesus institui a Eucaristia e o Sacerdócio Ministerial. Somos chamados à docilidade ao Espírito Santo, como nos ensina o Fiat de Maria, Esposa do Espírito, que nos convida a esperar no Cenáculo, unidos na contemplação do Mistério Eucarístico.

Como a Beata Elena proclamava:

“Santo Padre, chamai os fiéis ao Cenáculo, sem demora, imitando S. Pedro que ia à frente para preparar o Cenáculo. Vamos todos ao Cenáculo! Voltemo-nos para o Espírito Santo para que o Espírito Santo se possa voltar para nós…”
“Chamai os fiéis, multiplicai as orações e o Espírito Santo virá… Virá, converterá os pecadores, santificará os fiéis e a face da terra será renovada na alegria. Santo Padre, por amor de Deus e da alma dos homens, mais um passo: abrir o Cenáculo Universal.”

Em adoração:

É uma adoração incessante, noite e dia (onde for possível); com três modalidades possíveis:

- pela adoração e louvor jubiloso
- pela oração das Escrituras convidando à adoração (salmos e apocalipse 4 e 5)
- diante do Santíssimo Sacramento

“ A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. Ela exalta a grandeza do Senhor que nos fez (Sl 95, 1-6) e a omnipotência do Salvador que nos liberta do mal. …” Catecismo da Igreja Católica nº 2628) 

Em intercessão:

É pela intercessão no poder e nos dons do Espírito Santo, que podemos interceder com grande fervor, focando em primeiro lugar a renovação da Igreja, a unidade dos cristãos, a renovação da sociedade e consequentemente a “renovação da face da terra” onde está contido o apelo à nova evangelização e à conversão de todos os pecadores, assim como outras intenções.

Esta intercessão inclui orações de intercessão, de súplica, de acção de graças, de bênção, numa oração carismática segundo o Espírito, sabendo que:

“O Espírito Santo que ensina a Igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, educa-a também na vida de oração, suscitando expressões que se renovam
(Catecismo da Igreja Católica nº 2644 )

Quem é chamado?

O apelo para voltar ao Cenáculo é um apelo que vai para além das fronteiras 
da Renovação Carismática Católica, é um apelo a toda a Igreja e a toda a cristandade.

Todos os cristãos devem suplicar a uma só voz uma “nova efusão do Espírito Santo” sobre cada pessoa, sobre a Igreja de Jesus Cristo e sobre o mundo do nosso tempo. Devemos unir-nos todos aos Apóstolos e a Maria, Mãe de Jesus,
reunidos no Cenáculo de Jerusalém, esperando que o Senhor nos envie a “força do alto” para transformar este mundo.

A iniciativa da “Sarça Ardente” pode ser vivida com expressões diferentes

- Oração de Pentecostes: adoração incessante, noite e dia, pedindo ao Espírito Santo a unidade dos cristãos. Leão XIII tinha dado esta intenção no decreto
em que pedia a Oração Perpétua (da Ascensão ao Pentecostes). A esta juntam-se outras intenções da Beata Elena Guerra, que são a renovação da Igreja (começando pela renovação dos corações) e a renovação da sociedade “para renovar a face da terra” (Nova Evangelização e conversão dos pecadores).

- Tríduo de Pentecostes: oração ao Espírito Santo, noite e dia, nos três dias antes do Pentecostes para aqueles que não podem viver toda a Novena

- Vigília de Pentecostes: Uma vigília de oração na véspera de Pentecostes (durante toda a noite onde for possível)

- Fins-de-semana, jornadas, vigílias: diversos acontecimentos podem ser organizados em qualquer altura do ano com grupos, paróquias, movimentos, comunidades, ou outros conjuntos de cristãos, para rezar pelas iniciativas da “Sarça Ardente”.

- Tendas de Oração: Oração incessante (noite e dia) durante seminários e conferências

- Casas de Oração: centros de adoração incessante, noite e dia

- Escolas de oração de formas diversas, jornadas, fins-de-semana, semanas ou meses.

“ Conduzi-los-ei à minha montanha santa, enchê-los-ei de alegria na minha Casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceites sobre o meu altar, porque a minha Casa será chamada Casa de Oração para todos os povos” (Is 56, 7) 
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