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Estamos a passar por um momento especial.
O Coranavirus parece ter todos sob controlo. E nós humanos parece que não temos mais
nada a controlar. Todos nos esforçamos para combater o vírus através da distância social e da
higiene. E isso é uma coisa boa.
Políticos, virologistas, investigadores, médicos e todos nós estamos a tentar fazer a nossa
parte.
Há muitas preocupações. Preocupação com a saúde, com o trabalho; cuidados às crianças e à
sua educação e formação; preocupação com a paz social.
Alguns estão a perder-se para a situação de ignorância; outros têm muito medo.
O que devemos fazer? Onde posso arranjar ajuda?
Estamos a passar por um momento especial. Porquê?
Porque estamos no tempo antes de Pentecostes. Festejámos a Páscoa. Agora estamos à
espera da chegada do Espírito Santo. É um momento de oração especial. Os discípulos
tinham medo, como muitas pessoas hoje em dia. Mas rezaram- juntamente com as mulheres
e com Maria, a Mãe de Jesus.
O Espírito Santo é a nossa ajuda. É o nosso amante. É a nossa força.
O Espírito Santo é também o espírito do conhecimento e da ciência.
Pedimos-lhe ajuda, incluindo para pesquisar novos medicamentos.
O Espírito Santo é também o espírito da paz. Ele coloca a sua paz nos nossos corações. Se
temos a paz dele em nós, também espalhamos a paz, então irradiamo-la. Isto é importante
para a nossa vida familiar, para a vida na comunidade e na sociedade.
Se realmente queremos celebrar Pentecostes, vamos abrir-nos a este Espírito Santo.
Nós rezamos: vais trabalhar em nós. Vire o meu coração. Seja o fogo do amor que me
reacende para que eu possa viver o amor.
Queremos isto? Quer isto?
Nossa Senhora de Fátima, a quem celebramos hoje, chamou-nos para rezar pela paz e pela
conversão da Rússia. Hoje ela também nos chama para rezar pela nossa própria, sempre nova
conversão.
O que significa conversão?
Não cometa erros? Não.
Continuamos a cometer erros.
Mas conversão significa dar a Deus o primeiro lugar.
É também esse o ponto da mensagem de Fátima.
E é exatamente isso que Deus nos dá O Seu Espírito Santo.

