
PENTECOSTES na Liturgia (adaptado para estudo) 
Para a Festa de Pentecostes  o missal Romano na  Litúrgia da Vigília e do dia de 

Pentecostes nos indica as leituras que seguem.   Lendo todas as leituras da Vigília e do dia de 
Pentecostes terá uma compreensão verdadeira de Pentecostes e do Espírito Santo. 

 
ANO A , B  e C 

 

Missa da VIGÍLIA de PENTECOSTES: 
Antífona de entrada:   Rm 5,5;  10,11 
1ª Leitura: Gn 11,1-9   ou   Ex 19,3-8ª.16-20b     ou   Ez 37, 1-14   ou    Jl 3, 1-5 
Sl 104 (103), 1-2ª.24 e 35c.27-28.29bc-30:  
                      Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra, toda a face renovai. 
2ª Leitura:  Rom 8,22-27 
Aclamação ao Evangelho: Aleluia...Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os 

corações dos fiéis; e acendei neles o amor como um fogo abrasador! 
Evangelho: Jo 7, 37-39   
 

Missa do DIA de  PENTECOSTES: 
Antífona de entrada: Sb 1,7   ou   Rm 5,5;  10,11 
1ª Leitura:  At 2, 1-11 
Sl 104 (103), 1ab e 24ac.29bc-30.31 e 34:  
                       Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra, toda a face renovai. 
2ª Leitura: Ano A: 1Cor 12 ,3b-7.12-13     ou  
                  Ano B:  Gal 5, 16-25     ou   
                  Ano C:  Rom 8,8-17 
Seqüência:  Is 11,1-9 
Aclamação ao Evangelho: Aleluia...Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os 

corações dos fiéis; e acendei neles o amor como um fogo abrasador! 
Evangelho: Ano A: Jo 20, 19-23  ou  
                    Ano B: Jo 15, 26-27; 16,12-15  ou  
                    Ano C: Jo 14,15-16.23b-26   

 

PENTECOSTES* 
        Para entender bem o que é PENTECOSTES, leia  os seguintes trechos da Sagrada Escritura      
                (com as respectivas explicações do roda-pé):  
1.  Torre de Babel: “E confundiu as suas línguas” – Gn 11,1-9 
2.  Os 7 dons do Espírito Santo – Is 11,1-9  
3.  O Espírito faz os ossos ressequidos tomarem vida.. Ez 37, 1-14  
4.  “Sobre meus servos e servas derramarei o meu Espírito”:: Joel 3, 1-5 citado por Pedro  em At 

2,17-36  
5.  “... e falarão novas línguas...” – Mc 16, 14-20  
6.  a) “Todos ficaram repletos do Espírito  Santo e começaram a falar em    
           outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem”.  
               At 2, 1-13;  
     b)  “Pois ouviam-nos falar em línguas e glorificar a Deus” At 10,44-48  
               At 10,1-11,18  (leia o capítulo 10 todo e parte do 11)  
    c)   “e, quando Pedro lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre     
               eles, e eles puseram-se a falar em línguas e a profetizar”. At 19,1-7  
     Não há diferença entre: falarão novas línguas em Mc 16,17 e  
                                              Falar outras línguas em At 2, 4; 10,46; 19,6  
                              At 2, 4 é a realização de Mc 16,17  
     Obs: At 10,46 e 19,6 deve ser entendido com o mesmo sentido de At  2, 4 – explicado em At 2, 

11b : “E cada um de nós em sua própria língua os ouve anunciar AS MARAVILHAS DE 
DEUS”.  Quais são as maravilhas de Deus? Verifica Sl 104 (103)    - Sl 33 (32), 6    e 
todo o projeto de Jesus: . (http://xacute1.com/?p=3310) O REINO DE DEUS
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** Então quem  vive segundo o Espírito   (como Jesus, o homem novo)   
      está  “falando as outras línguas” e  deixou de viver segundo os instintos egoístas (segundo a 

carne)  (como Adão – o homem velho)  Rom 8, 1-17  
** Quem  vive segundo o Espírito  prática  as obras do Espírito Cf. Gl 5, 22-23 
                        (novas línguas ou outras línguas).  
    E quem  vive segundo os instintos egoístas (segundo a carne) 
                         pratica as obras dos instintos egoístas (antigas línguas). Cf. Gl 5, 19-21  
 
7.  O único texto no Novo Testamento que fala do  "dom de falar em  línguas” e de “as interpretar" 

se encontra em  1Cor 12,10 (leia os 3 capítulos (1Cor 12-14) em seqüência.) . Tem referência 
disso no Antigo Testamento:   (Nm 11,25-29; 1Sm 10,5-6.10-13; 19,20-24; 1Rs 22,10)  

      
     No Novo Testamento "o dom de falar em línguas” e de “as interpretar" não parece ter tido 

destaque a não ser na 1ª Carta a Corinto, comunidade complicada como se vê da própria carta. 
Paulo tem restrições com respeito à atitude da comunidade de Corinto e chama a sua atenção. 
Leia a explicação do Roda-Pé da Bíblia Pastoral de 1Cor 12.    

      
     Importante não confundir ou igualar a promessa de Jesus dos sinais que acompanharão os 

discípulos na sua missão:  
                           “falarão novas línguas” (Mc 16, 17), promessa realizada nos próprios discípulos 
                             em Atos  ao “falar outras línguas”  (At 2, 4; 10,46; 19,6) (todo mundo entende) 
                   com  
                          “o dom de falar em línguas” e de “as interpretar” (1Cor 12-14). (Ninguém entende) 

 
Pentecostes não fala do “dom de falar em línguas e de as interpretar”.; Em Pentecostes os 
Apóstolos "começaram a  falar em outras línguas” confirmando a promessa de Jesus em  
Marcos 16,17: “E falarão novas línguas”.    

       
Antes, o que se falava, dominados pelos "instintos egoistas" ou "pela vivência segundo a carne" 
eram as línguas antigas. Agora, com a presença de Jesus, o seu Espírito introduz o novo: a 
vivência segundo o Espírito (Cf: Gl 5, 16-26). 

São Francisco de Assis, na sua ORAÇÃO, expressou bem o que são as 
línguas velhas e as línguas novas, o que não é nada diferente do homem velho e o 
homem NOVO ou de Adão e de Cristo. “Onde há ódio, que eu leve o perdão”..... 
 

8. O que era PENTECOSTES dos Judeus (no AT)  
      Sobre o sentido da Festa da Páscoa dos Judeus e dos Pães sem fermento no Antigo 

Testamento leia a nota do roda-pé em Ex 12, 1-28 
      Sobre a Festa das Semanas, também chamada Pentecostes, e a festa das Tendas leia a nota 

do roda pé em Ex 23, 14-19 
      A festa da messe, também chamada festa das Semanas (Ex 34,22), celebrada durante sete 

semanas ou cinquenta dias, marcava o fim da colheita do trigo, quando se celebrava a festa 
da Colheita.  

 

9. O que é  PENTECOSTES dos cristãos narrado em At 2,1-13?  
10. Qual é a diferença entre o Antigo Testamento e  o Novo Testamento?  
11. O que há de novo no Novo Testamento?  
12. Aprofunda o tema O HOMEM NOVO Ef 2,15; 4,24; Nova criatura 2Cor 5,17... 
___________________ 
*(pesquisa feita por Pe. Xavier Cutajar:   xacute@uol.com.br             http://xacute1.com 

 

Veja mais material sobre PENTECOSTES  e  O ESPÍRITO SANTO: 
http://xacute1.com/?p=5046 
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