OS DONS
DO
ESPÍRITO
SANTO

Pelo Santo Sacramento da Confirmação, recebemos os Sete Dons do Espírito Santo:
–Sapiência, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e o Santo Temor de
Deus. É neste tempo de crise, sobretudo, que nós mais precisamos destas virtudes, e de que
elas nos fortaleçam e nos assistam enquanto avançamos em defesa de Nossa Senhora de
Fátima e da nossa Verdadeira Fé, Una, Santa, Católica e Apostólica.
O Espírito Santo é um Espírito de vigor. Inspira coragem e perseverança heróicas
aos seus fiéis devotos. Esta ação do Espírito Santo manifestou-se logo no inicio da História
da Igreja.
Na madrugada no dia de Pentecostes, aqueles apóstolos atemorizados
transformaram-se em admiráveis propagadores da Fé. Dissipara-se não só a escuridão
nos seus espíritos mas também o receio dos seus corações. Ficaram cheios de coragem
para enfrentar a perseguição e a morte na instauração do Reinado de Cristo. O Espírito
Santo exortava-os a levarem a cabo este empreendimento: e é do mesmo modo que Ele
encoraja cada Cristão a estabelecer o reino de Deus na sua alma.
A obra específica do Espírito de Jesus é formar um Cristão para ser Cristão. Jesus
Cristo, ao deixar os seus Apóstolos aquando da Sua Ascensão ao Céu, disse-lhes que não
ficariam despojados de um guia; que Outro lhes seria enviado depois d’Ele, para os
conduzir em direção ao Céu.
A sua condição de órfãos terminaria com o advento deste Outro. A História revela
como esta promessa de Cristo foi confirmada.
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Os Apóstolos foram transformados no dia de Pentecostes. Toda a Verdade de
Cristo, dali em diante, vinha deles sem erro nem hesitação.
Mas não foi só a eles que Cristo fez a promessa. A promessa foi feita, na devida
proporção, a todos os fiéis de todos os tempos. A ação do Espirito Santo revela-se naquele
conhecimento quase intuitivo das Verdades profundas da Religião sobrenatural que se pode
distinguir naqueles Cristãos que procuram viver de um modo tal que reflitam os
ensinamentos de Cristo. O seu conhecimento e compreensão das verdades transcendentais
são o descontentamento e a inveja daqueles que são sábios apenas segundo o saber
mundano.
A vida do Homem é corretamente vivida quando ela o leva a caminhar sem desvios
em direção à Visão Beatifica. E a virtude de Prudência é necessária, para arrumar a vida
nesse sentido. O Espírito de Jesus infunde a virtude de Prudência nas atividades de todo o
Corpo Místico de Cristo e no interior de cada membro deste Corpo.
O Cristão porá em ordem acertadamente os assuntos da sua vida, até sob o ponto de
vista temporal, quando quer deixar-se guiar pela inspiração do Espírito Santo.
O caminho para seguir a Cristo ao longo da vida é uma vereda abundantemente
semeada de provas e tribulações. A aflição às vezes pesa sobre a alma e paralisa as suas
energias. É preciso fortalecer a alma, para ela não se tornar cobarde nas chamas da
tribulação. A simpatia humana é incapaz de fornecer esta fortaleza e consolação interiores.
Só Deus no-las pode comunicar.
O Divino Salvador enviou o Espírito Santo para sustentar e confortar o Cristão nas
suas provações. O Espírito Santo é o “Paráclito” – o que significa ‘Aquele que conforta’; e
o Espirito Santo é o Amor de Deus personificado.
O Amor de Deus tem toda a mansidão e entendimento do afeto materno. É,
portanto, algo natural à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade amar, encorajar e dar
consolação àqueles filhos de Deus que enfraquecem sob o peso da dor.
Seremos sensatos se recorrermos ao Espírito Santo em todos os assuntos da nossa
vida, tanto temporais como espirituais. O nosso recurso ao Seu auxílio não deve ser
ocasional e só de tempos a tempos, mas deve ser contínuo e a respeito de tudo de primeira
necessidade.
-Rezai diariamente ao Espírito Santo! – devoção tantas vezes esquecida, mas que é
absolutamente essencial.
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