
Vinde, Espírito Criador! 

Desde o Antigo Testamento, o Senhor promete, através dos profetas, derramar o seu Espírito 

sobre a humanidade: 

“Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de 

todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo e em vós porei um Espírito Novo; 

tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós 

colocarei meu Espírito...” (Ez 36, 25-27). 

Os cantos do Servo anunciam a maneira como o Messias derramará o Espírito Santo para 

vivificar a multidão: não partindo de fora, mas assumindo a nossa “condição de escravo” (Fl 2, 

7). 

O Espírito Santo se manteve guardado na humanidade de Cristo como o perfume em um vaso 

de alabastro. Na Paixão, quando a humanidade de Cristo é dilacerada, o vaso se quebra e o 

perfume se derrama sobre seus discípulos. 

Na hora da Morte, Jesus entrega o seu espírito nas mãos do Pai e, ressuscitado, dá 

imediatamente o Espírito Santo, “soprando” sobre os discípulos reunidos no Cenáculo. Este 

gesto recorda o gesto criador de Deus sobre Adão (cf. Gn 2,7). 

Na primeira criação, com um sopro, Deus infundiu alento de vida no homem, que se tornou 

um ser vivente. Jesus infunde agora em seus discípulos o seu alento de vida: o Espírito, que 

havia entregue na Cruz. 

É a segunda criação: nasce o homem novo, chamado a ser livre filho de Deus em Cristo 

ressuscitado. 

O objetivo do projeto criador de Deus é que o homem tenha a plenitude da vida. A “carne”, 

isto é, a natureza humana, é incapaz de dar a vida eterna. Só o Espírito, o princípio divino do 

Alto, pode dar a vida plena. O homem sem Espírito é “carne”, isto é, obra inacabada. O homem 

que recebeu o Espírito é o homem plenamente realizado, portador da vida definitiva, que só o 

Espírito pode dar. 

Os discípulos são as primícias desta nova criação que, no entanto, se destina a toda a 

humanidade. Jesus os incumbe de estender o Reino de Deus na Terra, para que este cresça até 

a sua fase final. 

No dia de Pentecostes, Cristo derrama em profusão o seu Espírito sobre os Apóstolos. O 

mundo entra, então, nos “últimos tempos”, no tempo da Igreja. A partir daí, o Reino 

anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele e deverá crescer até à Parusia. Na 

segunda Vinda de Cristo, isto é, na Parusia, este Reino chegará à sua consumação. 

O Espírito Santo está preparando a humanidade para este coroamento, da mesma forma que 

preparou “um povo bem disposto” (Lc 1, 17) para receber o Messias na sua primeira Vinda. 

Vivemos agora a feliz expectativa de um segundo Pentecostes. O Espírito Santo virá instaurar 

definitivamente o Reino glorioso de Cristo na Terra. 



O Coração Imaculado de Maria é o novo e espiritual Cenáculo, em que toda a Igreja deve 

entrar para obter o dom do novo Pentecostes. É hora de rezarmos com maior intensidade e 

frequência o Rosário. É hora de renovarmos insistentemente e vivermos de maneira irrestrita a 

consagração ao Coração Imaculado de Maria. 

E seremos os Apóstolos dos Últimos Tempos... 

Vinde, Espírito Criador, visitai-nos e enchei com a vossa divina graça os corações que Vós 

criastes. 

 


