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“Oh, se somente....orações unânimes e fervorosas fossem elevadas ao Céu em cada parte da Cristandade, como foram uma vez no Cenáculo ( sala superior) de Jerusalém para um reavivamento do Espírito Divino”.

(Beata Elena Guerra)

Muitos testemunhos tem surgido sobre Experiências da “Sarça Ardente”, que são convites “para retornar ao Cenáculo” em adoração e intercessão. Um retorno não à nostalgia, procurando pelas experiências iniciais na RCC, mas um retorno de maturidade com um coração de servo, entendendo o que é experimentar o poder do Espírito e Seus dons em oração, em contemplação unificada do mistério Eucarístico. Nosso desafio é interceder além do nosso âmbito normal de oração, família, grupo ou comunidade, para adoração incessante, na qual possamos interceder com grande fervor por meio do Espírito para a renovação da Igreja, para a unidade plena dos Cristãos, para a conversão dos pecadores,  para a renovação da sociedade e então para “a renovação da face da terra”, unindo-nos com as intenções do Santa Papa.
A iniciativa da “Sarça Ardente” espalhou-se pelo mundo, na Europa, Oriente Médio, África, Américas, etc. desde o seu início durante a Páscoa em Roma, em 1997. O chamado da “Sarça Ardente” contém uma visão comum com aplicações diversas pelos vários grupos que a ela estão respondendo, quer nas paróquias, ou na diocese, ou a nível de cidade, ou em movimentos eclesiais ou novas comunidades. A forma do Espírito Santo operar tem sido variada e diferente nas Novenas Pentecostais de Sarça Ardente e em outros eventos de “Sarça Ardente”, cada experiência com sua exclusividade.

O Espírito Santo está inspirando outros dentro de um contexto similar – Um evento será realizado em Miami neste Pentecostes, o Cenáculo de Oração da América de 2005.  

Novena de Pentecostes da Sarça Ardente 2005

Este ano, em todo o mundo, uma nova Novena de Pentecostes da Sarça Ardente está sendo recitada. Por sugestão da Beata Elena, o Papa Leão XIII pediu a todos os fiéis para celebrar uma novena solene ( nove dias de oração) perpetuamente, entre as festas da Ascensão e Pentecostes, para a unidade dos cristãos. A novena da Sarça Ardente combina a invocação ao Espírito Santo com temas diários de intercessão. Já foi traduzida para sete idiomas, incluindo o Swahili ( www.burningbush.beatitudes.org).

Europa

Foi na Europa onde a intensa promoção da Novena de Pentecostes “Sarça Ardente” primeiramente começou, com três grupos respondendo em 2001 ao chamado: Renovação no Espírito (RnS), Itália;  Comitê Nacional de Serviço (CNS) da Renovação Carismática Católica (RCC) na Áustria, e St Leu, Paróquia Francesa em Paris. Os grupos tem levado adiante esta resposta nos últimos 4 anos. Na conferência Européia do ICCRS,  em Czestochowa ( Polônia, 2002), tivemos um exercício de intercessão com testemunhos de cada país, onde foram compartilhadas suas experiências com as Novenas de Pentecostes “Sarça Ardente” 2001-2002.  No caso do RnS (Renovação do Espírito), houve um testemunho do grupo da Bologna. Além de outros países, a Bélgica e a Alemanha  também iniciaram sua promoção mundial da Novena de Pentecostes em 2002. Na Polônia, o chamado à “Sarça Ardente” foi lançado em Dezembro 2003, durante o 7°  Fórum Carismático organizado pelos grupos Jesuítas de Lodz.  Durante o Pentecostes de 2004, eles se reuniram todas as noites na igreja  para uma adoração de 2 horas. Desde então, quatro grupos de oração se revezam na  liderança da adoração e intercessão. Houve pelo menos 400 pessoas presentes cada noite. Os Comitês Nacionais de Serviço da RCC na Europa tem se unido desde 2003 em um esforço conjunto para promover a Novena de Pentecostes em cada país.

Jovens

O Conselho de Jovens da RCC da Alemanha implementou a “Experiência da Sarça Ardente” em  2004, em sua conferência de jovens “Salte”. Vigílias de Oração de Sarça Ardente foram organizadas em suas reuniões de líderes antes e depois da conferência realizada durante o evento Tenda de Oração “Sarça Ardente” ( noite e dia). Em sua reunião de líderes, realizada no outono, os jovens aprofundaram o tema da Sarça Ardente e iniciaram uma campanha de oração de Sarça Ardente chamada de Operação Trailblazer 2005, para a Conferência Nacional da RCC e Dia Mundial da  Juventude (www.erneurung.de).

América

Um evento será realizado em Miami neste Pentecostes, o Cenáculo de Oração da América 2005. Durante este Ano da Eucaristia, um “retorno ao Cenáculo” está planejado, com 40 horas de adoração Eucarística e intercessão pela América, incluindo uma procissão Eucarística no centro de Miami. O evento terminará com uma grande celebração de Pentecostes “para invocar sobre nós e sobre toda a Igreja um derramamento abundante dos dons do Espírito Santo” (Convite do Papa João Paulo II nas Vésperas Solenes de Pentecostes 2004). O evento incluirá os Estados Unidos, Canadá, Caribe e a América Latina, todos respondendo ao convite do Santo Papa (Papa anterior): “ Eu convido pessoas, comunidades e grupos eclesiais...para fortalecer, através da oração,  a ligação espiritual entre todos os Católicos Americanos” ( Ecclesia in América, 76) ( www.nsc-chariscenter.org).





