Regina Coeli: El Papa explica la "lògica de l'Evangeli" que ensenya l'Esperit Sant
27/05/2019 - ACiprensa

En finalitzar el rés del Regina Coeli aquest diumenge 26 de maig al Vaticà, el papa Francesc va explicar com l'Esperit Sant
ensenya la "lògica de l'Evangeli" i així ajuda a l'Església a recordar fidelment els ensenyaments de Jesús.

"El Senyor avui ens convida a obrir els nostres cors al do de l'Esperit Sant, per guiar-nos pels camins de la història. Dia a dia
ens ensenya la lògica de l'Evangeli, la lògica de l'amor acollidor, 'ensenyant-nos tot' i 'recordant-nos tot el que el Senyor ens ha
dit'", va dir el papa Francesc davant els fidels i els pelegrins reunits a la Plaça de Sant Pere.
Aquest diumenge, el Sant Pare va reflexionar sobre el discurs que Jesús va dirigir als Apòstols en l'Últim Sopar sobre la missió
de l'Esperit Sant: "El Paràclit, l'Esperit Sant que el Pare els enviarà en nom meu, els ensenyarà totes les coses, i els recordarà
tot el que jo els he dit ".
En aquest sentit, el Papa explica que Jesús els va recordar que l'Esperit Sant sempre els anava a donar suport a "la missió de
portar l'Evangeli a tothom. Així mateix, induirà a les persones "a posar en pràctica concretament els ensenyaments de Jesús".
"Jesús torna al Pare, però continua instruint i animant els seus deixebles a través de l'acció de l'Esperit Sant", ha afegit.
En un altre moment, el papa Francesc va assenyalar que l'Església mai "pot romandre estàtica", sinó "actua com una comunitat
en moviment, animada i recolzada per la llum i la força de l'Esperit Sant que fa que totes les coses siguin noves".
"Es tracta d'alliberar-nos dels lligams mundans que representen els nostres punts de vista, les nostres estratègies, els nostres
objectius, que sovint pesen sobre el camí de la fe, i de posar-nos a l'escolta dòcil de la Paraula del Senyor", va explicar.
Finalment, el Sant Pare va destacar que, en permetre la guia de l'Esperit de Déu, podrà brillar "el rostre autèntic, bonic i
lluminós, desitjat per Crist".
Al final del Regina Coaeli, el papa Francesc va saludar, com és habitual, les famílies, grups parroquials i associacions.
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