Queridas Irmãs, Formandas e Leigos Franciscanos da Misericórdia!
Celebrar esta Solenidade é pura graça recebida por Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo, que por nos
amar infinitamente, nos presenteia com o seu Espírito Santo para que ele possa permanecer
sempre conosco. Reconhecer este potencial do Espírito e do amor agindo em nossa vida, em
nossa história, em nossas fraternidades, em nossas casas, principalmente neste tempo de
pandemia é pura graça. Para que cada uma (um) de nós possa estar nesta abertura de coração para
acolhê-lo imploramos:
Espírito de Deus, consolo que acalma, hóspede da
alma, doce alívio, vinde ao nosso encontro e afaga
com sua luz bendita, nossas incertezas, medos,
preocupações e desilusões.
Espírito que com o seu fogo abrasador, na
diversidade das nossas situações, purifica nossas
limitações e imperfeições, transformando nossos
corações.
Espírito que com seu sopro suave, penetra para
dentro do âmago do nosso ser, concede-nos a
graça de acolhe-lo com muita fé, amor e ternura,
gerando em nós, novas criaturas.
Espírito que cria, que gera, que sopra onde quer,
fonte de inspiração, desce sobre nós e permanece
em nossas fraternidades, em nossos lares, dandonos o necessário sustento e o bom discernimento
em tempos de epidêmica tensão.
Espírito, que nos move na ciranda de seus sete
dons, concedendo-nos o Temor a Deus, a
Sabedoria, o Conselho, a Inteligência, a Ciência, a
Fortaleza e a Piedade. Vinde inflamar e faz arder de
amor nossos corações, pelos mais pobres e
excluídos de nossa sociedade.
Assim, como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no cenáculo, que
todo nosso ser, seja um receptáculo dos dons do Divino Espírito, descendo sobre toda a
humanidade, sobre nossas fraternidades e famílias que se encontram reunidas, para bem
celebrarmos esta Solenidade.
Sob o sopro divino, vos saúdo com terna afeição!
Curitiba, 31/05/2020
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