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L’ESPERIT SANT REUNEIX L’ESGLÉSIA  

 

Benvolguts diocesans: 

 

El primer element constitutiu de la Diòcesi és l’Esperit Sant. Sense la presencia i l’impuls de  
’Esperit, no seríem més que una societat humana. Podríem  ser un grup de persones que s’uneixen 
per fer coses bones, però no l’Església de Jesucrist. És l’Esperit el que ens dóna la capacitat de 
perllongar en aquesta illa la persona i presència de Jesucrist al  llarg de la història. 
 
Qui reuneix l’Església és l’Esperit. Ell fa que, com per Pentecosta, s’enderroquin les divisions que 
provoca el pecat i siguin reunits els fills dispersos. Ell fa que siguem “comunió”, “koinonia”, ja que 
vessa sobre nosaltres l’amor de Déu (Rm 5, 5), que ens posa en comunió amb Ell. Aquesta 
comunió amb Déu ens fa estar també en comunió els uns amb els altres. L’Esperit ens ajuda a 
superar els nostres tancaments i indiferències, les divisions i conflictes, per fer de nosaltres una 
unitat en la diversitat. A més l’Esperit dinamitza constantment la vida de la nostra Església, vessant 
sobre ella els seus dons i carismes  (cf. 1 Cor 12, 4-11) i suscitant els diversos ministeris i vocacions, 
mitjançant els quals podem complir la nostra mission de ser signe i instrument de Jesucrist. A 
l’Esperit devem també la peculiaritat de la nostra Església de Menorca, la seva manera pròpia 
d’entendre i viure la fe, dins de la “comunió de les Esglésies” que formen l’Església catòlica. 
 
Sense l’Esperit tot queda inert. Per això l’Església demana que Ell intervingui; necessita del poder i 
la presència de l’Esperit que actua en la proclamació de la Paraula i en els sagraments. Per la seva 
acció, la Paraula que predicam cada diumenge pot ser acollida com a Paraula de Déu i romandre 
operant en el cor dels homes (cf. 1Te 2, 13). I per obra de l’Esperit Sant, el misteri pasqual de Crist 
és actualitzat en els sagraments. L’Esperit, finalment, és qui empeny a la nostra Església a la 
missió, el que la fa abandonar la seguretat del Cenacle i sortir al carrer per proclamar que Jesús 
és el Senyor. Ell és el principal protagonista de la missió. En efecte, en la missió  de l’Església, Ell 
està “abans” (impulsant, donant confiança, preparant el cor); està “durant” (enfortint perquè 
siguem testimonis) i està “després” (conduint al creient fins a la maduresa cristiana).   
 
Ja veieu que l’Esperit no és un apèndix de la Diòcesi, sinó Aquell que la reuneix, la dinamitza i la 
impulsa. La seva acció fa que aquí a Menorca hi hagi l’única Església de Crist, amb la seva 
peculiaritat específica.  
 
Us convido a invocar amb freqüència perquè tota la nostra Diòcesi se situï sota la seva acció, 
perquè vessi sobre nosaltres els seus dons i perquè sembri la llavor de la vocació en el cor de molts 
menorquins. 
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