PENTECOSTES – falar outras línguas
Mc 16, 14-20
1) Mc 16,15 – Então Jesus disse-lhes: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem
o EVANGELHO (BOA NOVA) para toda humanidade.
Quem acreditar e for batizado, será salvo.
Quem não acreditar, será condenado.
Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes:
a. expulsarão demônios em meu nome,
b. falarão novas línguas;
c. se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal;
d. quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados.”

2)

***********************************
FALAR NOVAS LÍNGUAS = FALAR OUTRAS LÍNGUAS
***********************************

3)
*At 2, 1-13 - 1º GRANDE CENTRO EM JERUSALÉM.
PENTECOSTES DOS JUDEUS
2,4 “Todos ficaram repletos do Espírito Santo,

e começaram a falar em outras línguas
conforme o Espírito lhes concedia que falassem”
2,11 “..E cada um de nós em sua própria língua os ouve
Anunciar as maravilhas de Deus”
4)

*At 10,1-11,18: DE CESARÉIA ->
2º grande centro -> ANTIOQUIA
PENTECOSTES DOS PAGÃOS
10,46. “De fato, eles os ouviam falar

em (outras) línguas
e louvar a grandeza de Deus..”

5)

*At 19, 1-7: 3º GRANDE CENTRO-ÉFESO
19,6-7 “Logo que Paulo lhes impôs as mãos,

o Espírito Santo desceu sobre eles,
e começaram a falar em (outras) línguas
e a profetizar. Eram 12 homens”

6) FALAR NOVAS LÍNGUAS = FALAR OUTRAS LÍNGUAS

7) AS LÍNGUAS VELHAS / ANTIGAS
VIVER SEGUNDO A CARNE
Gl 5,19-21
AS OBRAS
DOS INSTINTOS EGOÍSTAS
são bem conhecidas:
fornicação,
impureza,
libertinagem,
idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme,
ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja,
bebedeira, orgias
e outras coisas
semelhantes. Repito o que já disse: os
que fazem tais coisas não herdarão o
Reino de Deus.

AS NOVAS / OUTRAS LÍNGUAS
VIVER SEGUNDO O ESPÍRITO
Gl 5, 22-23
O FRUTO
DO ESPÍRITO É
amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé,
benevolência, mansidão e domínio de si.

8) Tg 3, 14-16 – Sabedoria não do Alto

Tg 3, 13. 17 – Sabedoria do Alto

Mas, se vocês têm no coração ciúme
amargo e espírito de rivalidade, não fiquem
se gabando e não mintam contra a
verdade. Esse tipo de sabedoria não vem
do alto; é sabedoria terrena, animal,
demoníaca. De fato, onde há ciúme e
espírito de rivalidade, existe também
desordem e todo tipo de ações más.

13 Quem é sábio e inteligente entre vocês?
Pois então, mostre com a boa conduta que
suas ações são de uma sabedoria humilde.
17 A sabedoria que vem do alto é, antes
de
tudo,
pura,
pacífica,
humilde,
compreensiva, cheia de misericórdia e bons
frutos, sem discriminações e sem
hipocrisia.

9) Mc 7, 20-23 – impuro (pecador)
10) Rom 1, 28-31 - Os seres humanos
desprezaram o conhecimento de Deus
11) Os «instintos egoístas» (literalmente
«carne») são os desejos e projetos do ser
humano fechado no seu egoísmo, fonte de
todos os pecados: é a vida do ser humano
voltado para si mesmo, colocando tudo a
serviço dos próprios caprichos e interesses.
Daí nascem a corrupção das relações
humanas e a promoção de um sistema
social que institucionaliza as relações
injustas, nas quais um ser humano explora
e oprime o outro.

O regime novo do Espírito é bem o contrário:
à exemplo de Jesus Cristo, o ser humano não
vive mais para si, mas para Deus e para o bem
do outro. O projeto de Deus, que é justiça e
fraternidade entre os seres humanos, torna-se
o projeto de uma nova ordem social, e esta
supera o sistema injusto.
(Bíblia Edição Pastoral - Roda-pé: Rom 7,1-6)

12) As expressões
«segundo os instintos egoístas»
e «segundo o Espírito»
(literalmente: «carne»)
não designam duas partes do ser humano, e sim duas orientações diferentes de comportamento:
«segundo os instintos egoístas»
«segundo o Espírito» é a orientação do amor
é a orientação do egoísmo,
amor, que leva o homem a servir o outro;
que leva o homem a servir a si mesmo.
(Bíblia Edição Pastoral - Roda-pé: Gl 5,16-18)

13) Rom 7,1-6 e 8,1-39 – A lei e A vida no Espírito
14) VEJA A ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
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