
 

Vinde Espírito Santo, doce alívio, vinde! 

Por Pe. Sergio Henrique Rodrigues – FAM 

A liturgia da Igreja com sua beleza é centrada sobre duas grandes festas: a festa da Encarnação 

(Natal) e a Festa Ressurreição do Senhor – a Páscoa, que se prolonga até o dia de outra grande 

festa: Pentecostes, onde celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Maria, que 

estavam reunidos em oração no cenáculo (At 2,1-11). “Jesus, tendo ressuscitado e subido ao céu, 

envia à Igreja o seu Espírito, para que cada cristão possa participar na sua mesma vida divina e 

tornar-se sua testemunha válida no mundo. O Espírito Santo, irrompendo na história, derrota a sua 

aridez, abre os corações à esperança, estimula e favorece em nós a maturação na relação com Deus 

e com o próximo” (Papa Francisco – Pentecostes 2012).  Na liturgia toda a Igreja clama: “Ó Deus... 

derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos 

fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho”. É a oração confiante de 

toda a Igreja que pede que venha o Paráclito prometido pelo Senhor. Espírito de Deus, enviai dos 

céus um raio de luz! Neste doloroso e triste tempo de pandemia, precisamos suplicar ao Espírito 

Santo de Deus que com seu seus santos dons nos acalme, nos favoreça o descanso, seja um doce 

alívio, como rezamos: “Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. Consolo que 

acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde! No labor descanso, na aflição remanso, no calor 

aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio 

aquecei. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós! Sem a luz que acode, nada o 

homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons. Dai 

em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amem”. Irmãos e irmãs, que a oração ao 

Espírito Santo de Deus traga este consolo tão necessário ao nosso coração e aos corações de 

tantos nossos irmãos que sofrem pela perda de um ente querido, vitimas desta pandemia. “Vem 

Senhor, com seu Santo Espírito, renove a face da terra”. Uma Feliz e Santa Festa de Pentecostes! 

 

 


