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A espiritualidade de Pentecostes pertence à toda a igreja. A RCC exemplifica esta espiritualidade em sua vida e expressões. Isto é confirmado pelo Papa João Paulo II  nas Solenes Vésperas de Pentecostes de 2004, em sua homilia para toda a Igreja: “ Graças ao Movimento Carismático, muitos cristãos, homens e mulheres, jovens e adultos, tem redescoberto o Pentecostes como uma realidade viva e presente em suas vidas diárias. Desejo que esta espiritualidade de Pentecostes seja espalhada pela Igreja, na forma de um impulso para a oração, santidade, comunhão e proclamação. Encorajo a iniciativa conhecida como “Sarça Ardente”, promovida pela Renovação no Espírito, que envolve adoração incessante, dia e noite, na presença do Santíssimo Sacramento; é um convite para os fiéis, para  “retornar à Sala Superior” de forma que, unidos na contemplação do Mistério Eucarístico, possam interceder pela total unidade dos Cristãos e pela conversão dos pecadores. Desejo que esta iniciativa leve muitos a redescobrir os dons do Espírito, cuja fonte original é Pentecostes”. ( 1)
A iniciativa da Sarça Ardente permite responder ao chamado para uma Nova Evangelização, capacitando a Igreja a encontrar novamente um derramamento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, ajudando assim a “cultura de Pentecostes” a tomar forma. A primeira fonte de ação renovadora é a oração, que nos conecta ao Espírito de Cristo que é “Ele que renova a face da terra” ( Beata Elena Guerra).
A Iniciativa da Sarça Ardente deseja ajudar o povo de Deus a experimentar um Pentecostes não  somente por um momento ou dia, mas um Pentecostes permanente, de acordo com a intuição de Elena Guerra que, no final do século dezenove, urgiu o Papa Leão XIII a liderar a igreja de volta ao Cenáculo / Sala Superior de Jerusalém, para que a Igreja fosse sucessivamente iluminada e queimasse como uma Sarça Ardente. Nas primeiras doze cartas confidenciais de Elena ao Papa Leão XIII, ela escreve: “Santo Padre, o mundo é mau, o espírito de Satanás triunfa em nossa sociedade pervertida e afasta uma multidão de almas do Coração de Jesus;  mesmo neste terrível estado de coisas, os Cristãos não pensam em dirigir súplicas  unânimes a Ele que pode “renovar a face da terra”. As pessoas recomendam todo tipo de devoção, mas silenciam a respeito da única devoção que, de acordo com o Espírito Santo da Igreja, deveria ser a primeira e a mais importante. Tantas novenas são feitas, mas aquela Novena, que por ordem de Nosso Senhor em pessoa, foi recitada até por Nossa Senhora e pelos Apóstolos, está agora quase esquecida. Os pregadores louvam todos os Santos, mas quando ouvimos um sermão em honra do Espírito Santo, Ele que modela os Santos? Portanto, Oh Pai Santo, somente Tu podes fazer os cristãos retornarem ao Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo possa retornar a nós, derrotar o reino do demônio e conceder-nos a tão almejada renovação na face da terra (  17 de abril de 1895) (2).

A Iniciativa da Sarça Ardente é uma resposta à Carta Apostólica do Papa João Paulo II, Novo Millennio Ineunte, “ Nossas comunidades cristãs devem tornar-se “ escolas”  genuínas de Oração, onde o encontro com Cristo é expressado não apenas no implorar ajuda, mas também no agradecimento, no louvor, na adoração, na contemplação, nas devoções ardentes, até verdadeiramente “apaixonar-se”.. Foi Pedro que falou sobre as obras da fé: “Mas por causa da tua palavra, lançarei a rede”. No início deste milênio,  permita que o sucessor de Pedro convide toda a Igreja a fazer este ato de fé, que se expressa através de um comprometimento renovado com a oração. “Duc in Altum” ( Lc 5:4). O Santo Papa ainda pediu à Renovação para  “ir até as profundezas da oração” a fim de “ ir até as profundezas da missão”.  No último século, centenas de milhões de cristãos encontraram Deus na experiência da Sala Superior de um Pentecostes pessoal, o “batismo no Espírito”, uma experiência concreta de “graça de Pentecostes” na qual a obra do Espírito Santo tornou-se uma realidade experimentada em nossas vidas e nas comunidades de fé. A Iniciativa da Sarça Ardente ajuda a continuar a soprar a chama do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo para o serviço da Igreja.  Estamos em um tempo onde Deus chama seu povo para retornar novamente à Sala Superior.
Sejamos embaixadores do Espírito Santo e da espiritualidade de Pentecostes. Vivamos da fonte de oração em adoração e intercessão por toda a Igreja, de acordo com a graça que recebemos em nossa experiência pessoal de Pentecostes.
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1 Ver o boletim do ICCRS, edição especial de Julho/ Agosto 2004;
2 Elena Guerra ( 1835-1914) foi beatificada por João XXIII sob o título de “apóstola da devoção ao Espírito Santo”).



