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Chega hoje ao seu termo o tempo de Páscoa, desde a Ressurreição de Jesus 
até ao Pentecostes: cinquenta dias caraterizados de modo especial pela presença 
do Espírito Santo. De fato, o Dom pascal por excelência é Ele: o Espírito criador, 
que não cessa de realizar coisas novas. As Leituras de hoje mostram-nos duas 
novidades: na primeira, o Espírito faz dos discípulos um povo novo; no Evangelho, 
cria nos discípulos um coração novo. 

Um povo novo. No dia de Pentecostes o Espírito desceu do céu em «línguas, 
à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. 
Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas» (At 2, 3-
4). Com estas palavras, é descrita a ação do Espírito: primeiro, pousa sobre cada 
um e, depois, põe a todos em comunicação. A cada um dá um dom e reúne a todos 
na unidade. Por outras palavras, o mesmo Espírito cria a diversidade e a unidade e, 
assim, molda um povo novo, diversificado e unido: a Igreja universal. Em primeiro 
lugar, com fantasia e imprevisibilidade, cria a diversidade; com efeito, em cada 
época, faz florescer carismas novos e variados. Depois, o mesmo Espírito realiza a 
unidade: liga, reúne, recompõe a harmonia. «Com a sua presença e ação, 
congrega na unidade espíritos que, entre si, são distintos e separados» (Cirilo de 
Alexandria, Comentário ao Evangelho de João, XI, 11). E desta forma temos a 
unidade verdadeira, a unidade segundo Deus, que não é uniformidade, mas 
unidade na diferença. 

Para se conseguir isso, ajuda-nos o evitar duas tentações frequentes. A 
primeira é procurar a diversidade sem a unidade. Sucede quando se quer distinguir, 
quando se formam coligações e partidos, quando se obstina em posições 
excludentes, quando se fecha nos próprios particularismos, porventura 
considerando-se os melhores ou aqueles que têm sempre razão. Desta maneira 
escolhe-se a parte, não o todo, pertencer primeiro a isto ou àquilo e só depois à 
Igreja; tornam-se «adeptos» em vez de irmãos e irmãs no mesmo Espírito; cristãos 
«de direita ou de esquerda» antes de o ser de Jesus; inflexíveis guardiães do 



passado ou vanguardistas do futuro em vez de filhos humildes e agradecidos da 
Igreja. Assim, temos a diversidade sem a unidade. Por sua vez, a tentação oposta é 
procurar a unidade sem a diversidade. Mas, deste modo, a unidade torna-se 
uniformidade, obrigação de fazer tudo juntos e tudo igual, de pensar todos sempre 
do mesmo modo. Assim, a unidade acaba por ser homologação, e já não há 
liberdade. Ora, como diz São Paulo, «onde está o Espírito do Senhor, aí está a 
liberdade» (2 Cor 3, 17). 

Então a nossa oração ao Espírito Santo é pedir a graça de acolhermos a sua 
unidade, um olhar que, independentemente das preferências pessoais, abraça e 
ama a sua Igreja, a nossa Igreja; pedir a graça de nos preocuparmos com a 
unidade entre todos, de anular as murmurações que semeiam cizânia e as invejas 
que envenenam, porque ser homens e mulheres de Igreja significa ser homens e 
mulheres de comunhão; é pedir também um coração que sinta a Igreja como nossa 
Mãe e nossa casa: a casa acolhedora e aberta, onde se partilha a alegria 
multiforme do Espírito Santo. 

E passemos agora à segunda novidade: um coração novo. Quando Jesus 
ressuscitado aparece pela primeira vez aos seus, diz-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados» (Jo 20, 22-23). 
Jesus não condenou os seus, que O abandonaram e renegaram durante a Paixão, 
mas dá-lhes o Espírito do perdão. O Espírito é o primeiro dom do Ressuscitado, 
tendo sido dado, antes de mais nada, para perdoar os pecados. Eis o início da 
Igreja, eis a cola que nos mantém unidos, o cimento que une os tijolos da casa: o 
perdão. Com efeito, o perdão é o dom elevado à potência infinita, é o amor maior, 
aquele que mantém unido não obstante tudo, que impede de soçobrar, que reforça 
e solidifica. O perdão liberta o coração e permite recomeçar: o perdão dá 
esperança; sem perdão, não se edifica a Igreja. 

O Espírito do perdão, que tudo resolve na concórdia, impele-nos a recusar 
outros caminhos: os caminhos apressados de quem julga, os caminhos sem saída 
de quem fecha todas as portas, os caminhos de sentido único de quem critica os 
outros. Ao contrário, o Espírito exorta-nos a percorrer o caminho com duplo sentido 
do perdão recebido e dado, da misericórdia divina que se faz amor ao próximo, da 
caridade como «único critério segundo o qual tudo deve ser feito ou deixado de 
fazer, alterado ou não» (Isaac da Estrela, Discurso 31). Peçamos a graça de tornar 
o rosto da nossa Mãe Igreja cada vez mais belo, renovando-nos com o perdão e 
corrigindo-nos a nós mesmos: só então poderemos corrigir os outros na caridade. 

Peçamos ao Espírito Santo, fogo de amor que arde na Igreja e dentro de nós, 
embora muitas vezes o cubramos com a cinza das nossas culpas: «Espírito de 
Deus, Senhor que estais no meu coração e no coração da Igreja, Vós que fazeis 
avançar a Igreja, moldando-a na diversidade, vinde! Precisamos de Vós, como de 
água, para viver: continuai a descer sobre nós e ensinai-nos a unidade, renovai os 
nossos corações e ensinai-nos a amar como Vós nos amais, a perdoar como Vós 
nos perdoais. Amen». 

http://pt.radiovaticana.va/news/2017/06/05/homilia_do_papa_na_missa_de_pentecostes_-_texto_integral/1316941 



SANTA MISSA NA SOLENIDADE DE PENTECOSTES 

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO 
Domingo, 15 de Maio de 2016 

«Não vos deixarei órfãos» (Jo 14, 18). 

A missão de Jesus, que culmina no dom do Espírito Santo, tinha este objetivo 
essencial:  

 reatar a nossa relação com o Pai, arruinada pelo pecado;  

 tirar-nos da condição de órfãos e restituir-nos à condição de filhos. 

Ao escrever aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo afirma: «Todos os que se deixam 
guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um Espírito de 
escravidão que vos escravize e volte a encher-vos de medo; mas recebestes um Espírito que faz 
de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos: Abbá, ó Pai!» (Rm 8, 14-15). Aqui temos 
restabelecida a relação: a paternidade de Deus reativa-se em nós graças à obra redentora de 
Cristo e ao dom do Espírito Santo. 

O Espírito é dado pelo Pai e leva-nos ao Pai. Toda a obra da salvação é uma obra de 
regeneração, na qual a paternidade de Deus, por meio do dom do Filho e do Espírito, nos liberta 
da orfandade em que caíramos. No nosso tempo, também se constatam vários sinais desta nossa 
condição de órfãos: a solidão interior que sentimos mesmo no meio da multidão e que, às vezes, 
pode tornar-se tristeza existencial; a nossa suposta autonomia de Deus, que aparece 
acompanhada por uma certa nostalgia da sua proximidade; o analfabetismo espiritual 
generalizado que nos deixa incapazes de rezar; a dificuldade em sentir como verdadeira e real a 
vida eterna, como plenitude de comunhão que germina aqui e desabrocha para além da morte; a 
dificuldade de reconhecer o outro como irmão, porque filho do mesmo Pai; e outros sinais 
semelhantes. 

A tudo isto se contrapõe a condição de filhos, que é a nossa vocação primordial, é aquilo 
para que fomos feitos, o nosso «DNA» mais profundo mas que se arruinou e, para ser restaurado, 
exigiu o sacrifício do Filho Unigênito. Do imenso dom de amor que é a morte de Jesus na cruz, 
brotou para toda a humanidade, como uma cascata enorme de graça, a efusão do Espírito Santo. 
Quem mergulha com fé neste mistério de regeneração, renasce para a plenitude da vida filial. 

«Não vos deixarei órfãos». Neste dia, festa de Pentecostes, tais palavras de Jesus fazem-
nos pensar também na presença maternal de Maria no Cenáculo. A Mãe de Jesus está no meio 
da comunidade dos discípulos reunida em oração: é memória vivente do Filho e viva invocação 
do Espírito Santo. É a Mãe da Igreja. À sua intercessão, confiamos de maneira especial todos os 
cristãos, as famílias e as comunidades que, neste momento, têm mais necessidade da força do 
Espírito Paráclito, Defensor e Consolador, Espírito de verdade, liberdade e paz. 

O Espírito – como afirma igualmente São Paulo – faz com que pertençamos a Cristo: «Se 
alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não Lhe pertence» (Rm 8, 9). E, consolidando a nossa 
relação de pertença ao Senhor Jesus, o Espírito faz-nos entrar numa nova dinâmica de 
fraternidade. Através do Irmão universal que é Jesus, podemos relacionar-nos de maneira nova 
com os outros: já não como órfãos, mas como filhos do mesmo Pai bom e misericordioso. E isto 
muda tudo! Podemos olhar-nos como irmãos, e as nossas diferenças fazem apenas com que se 
multipliquem a alegria e a maravilha de pertencermos a esta única paternidade e fraternidade. 

 https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160515_omelia-pentecoste.html 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2016/20160515-libretto-pentecoste.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160515_omelia-pentecoste.html


Papa Francisco na Missa de Pentecostes  

24/05/2015 

Papa: O mundo precisa de homens e mulheres repletos do Espírito Santo 

 

Perante milhares de fiéis reunidos na Basílica de São Pedro, o Papa 

Francisco presidiu à santa Missa neste Domingo de Pentecostes. Na sua homilia, 

recordando as palavras do Senhor no Evangelho de hoje «Assim como o Pai Me 

enviou, também Eu vos envio a vós (...) Recebei o Espírito Santo»,  o Papa falou da 

efusão do Espírito, que já teve lugar na tarde da Ressurreição, mas que se repete, 

e com sinais extraordinários, no dia de Pentecostes. Como resultado, disse 

Francisco, os apóstolos receberam uma força tal que os impeliu a anunciar, nas 

diferentes línguas, o evento da Ressurreição de Cristo: 

«Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas». 

Juntamente com eles, estava Maria, a Mãe de Jesus, primeira discípula, Mãe da 

Igreja nascente. Com a sua paz, com o seu sorriso e com a sua maternalidade, 

acompanhava a alegria da jovem Esposa, a Igreja de Jesus”. 

Em seguida, Francisco falou das três acções do Espírito nas pessoas e 

comunidades que estão repletas d’Ele: é guia para a verdade completa, renova a 

terra e produz os seus frutos (fá-los ‘capazes de  receber Deus’, como diziam os 

Santos Padres). 

Na verdade, explicou o Papa, no Evangelho Jesus promete aos seus 

discípulos o Espírito Santo que os «há-de guiar para a verdade 

completa»,  dizendo-lhes que a sua acção será introduzi-los sempre mais na 

compreensão daquilo que Ele, o Messias, disse e fez: “Aos Apóstolos, incapazes de 

suportar o escândalo da Paixão do seu Mestre, o Espírito dará uma nova chave de 

leitura para os introduzir na verdade e beleza do evento da Salvação. Estes 

homens, antes temerosos e bloqueados, fechados no Cenáculo para evitar 

repercussões da Sexta-feira Santa, já não se envergonharão de ser discípulos de 



Cristo, já não tremerão perante os tribunais humanos. Graças ao Espírito Santo, de 

que estão repletos, compreendem «a verdade completa», ou seja, que a morte de 

Jesus não é a sua derrota, mas a máxima expressão do amor de Deus; um amor 

que, na Ressurreição, vence a morte e exalta Jesus como o Vivente, o Senhor, o 

Redentor do homem, da história e do mundo. E esta realidade, de que são 

testemunhas, torna-se a Boa Notícia que deve ser anunciada a todos”. 

O Espírito Santo, além de ser guia, renova a terra, prosseguiu o Papa, 

reiterando que Espírito que Cristo enviou do Pai e o Espírito que tudo vivifica são 

uma só e mesma pessoa. E por isso, o respeito pela criação é uma exigência da 

nossa fé: o «jardim» onde vivemos é-nos confiado, não para o explorarmos, mas 

para o cultivarmos e guardarmos com respeito. Mas isto só será possível, se o 

homem se deixar renovar pelo Espírito Santo, se se deixar re-plasmar pelo Pai 

segundo o modelo de Cristo, novo Adão, para podermos viver a liberdade dos filhos 

em harmonia com toda a criação e, em cada criatura, podermos reconhecer 

o  reflexo da glória do Criador. 

Por último, o Espírito “dá os seus frutos, disse ainda o Papa, citando a Carta 

aos Gálatas na qual São Paulo mostra  o «fruto» que se manifesta na vida daqueles 

que caminham segundo o Espírito: “Temos, duma parte, a «carne» com o cortejo 

dos seus vícios elencados pelo Apóstolo, que são as obras do homem egoísta, 

fechado à acção da graça de Deus; mas, doutra, há o homem que, com a fé, deixa 

irromper em si mesmo o Espírito de Deus e, nele, florescem os dons divinos, 

resumidos em nove radiosas virtudes que Paulo chama o «fruto do Espírito»”. 

O mundo tem necessidade de homens e mulheres que não estejam fechados, 

mas repletos de Espírito Santo, disse ainda o Papa, acrescentando que o 

fechamento ao Espírito não apenas é falta de liberdade, mas também pecado, e 

elencando os modos como nos podemos fechar ao Espírito: “Há muitas maneiras 

de fechar-se ao Espírito Santo: no egoísmo do próprio benefício, no legalismo rígido 

– como a atitude dos doutores da lei que Jesus chama de hipócritas –, na falta de 

memória daquilo que Jesus ensinou, no viver a existência cristã não como serviço 

mas como interesse pessoal, e assim por diante. O mundo necessita da coragem, 

da esperança, da fé e da perseverança dos discípulos de Cristo. O mundo precisa 

dos frutos do Espírito Santo: «amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, 

fidelidade, mansidão, autodomínio»”. 

O dom do Espírito Santo foi concedido em abundância à Igreja e a cada um 

de nós, para podermos viver com fé genuína e caridade operosa, para podermos 

espalhar as sementes da reconciliação e da paz, disse o Papa a concluir, 

invocando para que, fortalecidos pelo Espírito e seus múltiplos dons, nos tornemos 

capazes de lutar, sem abdicações, contra o pecado e a corrupção e dedicar-nos, 

com paciente perseverança, às obras da justiça e da paz. (BS e DA) 
---------------------- 

http://pt.radiovaticana.va/news/2015/05/24/papa_mundo_precisa_de_homens_reple

tos_do_esp%C3%ADrito_santo/1146401 

http://pt.radiovaticana.va/news/2015/05/24/papa_mundo_precisa_de_homens_repletos_do_esp%C3%ADrito_santo/1146401
http://pt.radiovaticana.va/news/2015/05/24/papa_mundo_precisa_de_homens_repletos_do_esp%C3%ADrito_santo/1146401


Homilia do Papa Francisco na festa de Pentecostes -  
HOMILIA - Solenidade de Pentecostes 

Basílica Vaticana 
Domingo, 8 de junho de 2014 

Boletim da Santa Sé 
Tradução: Jéssica Marçal 
“Ficaram todos cheios do Espírito Santo” (At 2, 4). 

Falando aos Apóstolos na Última Ceia, Jesus disse que, depois da sua 
partida deste mundo, enviaria a eles o dom do Pai, isso é, o Espírito Santo (cfr Jo 
15, 26). Esta promessa se realiza com poder no dia de Pentecostes, quando o 
Espírito Santo desce sobre os discípulos reunidos no Cenáculo. Aquela efusão, 
embora extraordinária, não permaneceu única e limitada àquele momento, mas é 
um evento que se renovou e se renova ainda. Cristo glorificado à direita do Pai 
continua a realizar a sua promessa, enviando sobre a Igreja o Espírito vivificante, 
que nos ensina e nos recorda e nos faz falar. 

O Espírito Santo nos ensina: é o Mestre interior, nos guia pelo caminho certo, 
através das situações da vida. Ele nos ensina a estrada, o caminho. Nos primeiros 
tempos da Igreja, o cristianismo era chamado “o caminho” (cfr At 9, 2) e o próprio 
Jesus é o Caminho. O Espírito Santo nos ensina a segui-lo, a caminhar seguindo 
seus passos. Mais que um mestre de doutrina, o Espírito Santo é um mestre de 
vida. E da vida faz parte certamente também o saber, o conhecer, mas dentro do 
horizonte mais amplo e harmônico da existência cristã. 

O Espírito Santo nos recorda, nos recorda tudo aquilo que Jesus disse. É a 
memória viva da Igreja. E enquanto nos faz recordar, nos faz entender as palavras 
do Senhor. 

Este recordar no Espírito e graças ao Espírito não se reduz a um fato 
mnemônico, é um aspecto essencial da presença de Cristo em nós e na sua Igreja. 
O Espírito de verdade e de caridade nos recorda tudo aquilo que Jesus disse, nos 
faz entrar sempre mais plenamente no sentido das suas palavras. Todos nós temos 
esta experiência: um momento, em qualquer situação, há uma ideia e depois uma 
outra se conecta com um trecho da Escritura… É o Espírito Santo que nos faz fazer 
este caminho: o caminho da memória viva da Igreja. E isto pede de nós uma 
resposta: mais a nossa resposta é generosa, mais as palavras de Jesus se tornam 
em nós vida, se tornam atitudes, escolhas, gestos, testemunho. Em essência, o 
Espírito nos recorda o mandamento do amor e nos chama a vivê-lo. 

Um cristão sem memória não é um verdadeiro cristão: é um cristão pelo meio 
do caminho, é um homem ou uma mulher prisioneiro do momento, que não sabe 
fazer tesouro da sua história, não sabe lê-la e vivê-la como história de salvação. Em 
vez disso, com a ajuda do Espírito Santo, podemos interpretar as inspirações 
interiores e os acontecimentos da vida à luz das palavras de Jesus. E assim cresce 
em nós a sabedoria da memória, a sabedoria do coração, que é um dom do 
Espírito. Que o Espírito Santo reavive em todos nós a memória cristã! E naquele 



dia, com os Apóstolos, havia uma Mulher da memória, aquela que desde o início 
meditava sobre todas aquelas coisas no seu coração. Havia Maria, nossa Mãe. Que 
Ela nos ajude neste caminho da memória. 

O Espírito Santo nos ensina, nos recorda e – um outro traço – nos faz falar, 
com Deus e com os homens. Não há cristãos mudos, mudos de alma; não, não há 
lugar para isto. 

Faz-nos falar com Deus na oração. A oração é um dom que recebemos 
gratuitamente; é diálogo com Ele no Espírito Santo, que reza em nós e nos permite 
nos dirigirmos a Deus chamando-O de Pai, Pai, Abbà (cfr Rm 8, 15; Gal 4, 4); e isto 
não é só um “modo de dizer”, mas é a realidade, nós somos realmente filhos de 
Deus. “Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus” (Rm 
8, 14). 

Faz-nos falar no ato de fé. Ninguém de nós pode dizer: “Jesus é o Senhor” – 
ouvimos isso hoje – sem o Espírito Santo. E o Espírito nos faz falar com os homens 
no diálogo fraterno. Ajuda-nos a falar com os outros reconhecendo neles os irmãos 
e as irmãs; a falar com amizade, com ternura, com brandura, compreendendo as 
angústias e as esperanças, as tristezas e as alegrias dos outros. 

Mas tem mais: o Espírito Santo nos faz falar também aos homens na profecia, 
isso é, fazendo-se “canais” humildes e dóceis da Palavra de Deus. A profecia é feita 
com franqueza, para mostrar abertamente as contradições e as injustiças, mas 
sempre com brandura e intenção construtiva. Penetrados pelo Espírito de amor, 
podemos ser sinais e instrumentos de Deus que ama, que serve que dá a vida. 

Recapitulando: o Espírito Santo nos ensina o caminho; nos recorda e nos 
explica as palavras de Jesus; nos faz rezar e dizer ‘Pai’ a Deus, nos faz falar aos 
homens no diálogo fraterno e nos faz falar na profecia. 

O dia de Pentecostes, quando os discípulos “ficaram todos cheios do Espírito 
Santo”, foi o batismo da Igreja, que nasce “em saída”, “em partida” para anunciar a 
todos a Boa Notícia. A Mãe Igreja, que parte para servir. Recordemos a outra Mãe, 
a nossa Mãe que partiu com prontidão, para servir. A Mãe Igreja e a Mãe Maria: 
todas as duas virgens, todas as duas mães, todas as duas mulheres. Jesus foi 
peremptório com os apóstolos: não deveriam se afastar de Jerusalém antes que 
tivessem recebido do alto a força do Espírito Santo (cfr At 1, 4.8). Sem Ele não há 
missão, não há evangelização. Por isso com toda a Igreja, a nossa Mãe Igreja 
católica invoquemos: Vem, Santo Espírito! 

-------------------- 

http://noticias.cancaonova.com/especiais/pontificado/francisco/homilia-casa-

santa-marta/homilia-do-papa-francisco-na-festa-de-pentecostes-080614/ 

 



Homilia dia 19 de Maio de 2013 

 Amados irmãos e irmãs 
Neste dia, contemplamos e revivemos na liturgia a efusão do Espírito Santo realizada por 

Cristo ressuscitado sobre a sua Igreja; um evento de graça que encheu o Cenáculo de Jerusalém 

para se estender ao mundo inteiro. 

Então que aconteceu naquele dia tão distante de nós e, ao mesmo tempo, tão perto que 

alcança o íntimo do nosso coração? São Lucas dá-nos a resposta na passagem dos Actos dos 

Apóstolos que ouvimos (2, 1-11). O evangelista leva-nos a Jerusalém, ao andar superior da casa 

onde se reuniram os Apóstolos. A primeira coisa que chama a nossa atenção é o rombo 

improviso que vem do céu, «comparável ao de forte rajada de vento», e enche a casa; depois, as 

«línguas à maneira de fogo» que se iam dividindo e pousavam sobre cada um dos Apóstolos. 

Rombo e línguas de fogo são sinais claros e concretos, que tocam os Apóstolos não só 

externamente mas também no seu íntimo: na mente e no coração. Em consequência, «todos 

ficaram cheios do Espírito Santo», que esparge seu dinamismo irresistível com efeitos 

surpreendentes: «começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se 

exprimissem». Abre-se então diante de nós um cenário totalmente inesperado: acorre uma 

grande multidão e fica muito admirada, porque cada qual ouve os Apóstolos a falarem na própria 

língua. É uma coisa nova, experimentada por todos e que nunca tinha sucedido antes: «Ouvimo-

los falar nas nossas línguas». E de que falam? «Das grandes obras de Deus». 

À luz deste texto dos Actos, quereria reflectir sobre três palavras relacionadas com a acção 

do Espírito: novidade, harmonia e missão. 

1. A novidade causa sempre um pouco de medo, porque nos sentimos mais seguros se 

temos tudo sob controle, se somos nós a construir, programar, projectar a nossa vida de acordo 

com os nossos esquemas, as nossas seguranças, os nossos gostos. E isto verifica-se também 

quando se trata de Deus. Muitas vezes seguimo-Lo e acolhemo-Lo, mas até um certo ponto; 

sentimos dificuldade em abandonar-nos a Ele com plena confiança, deixando que o Espírito 

Santo seja a alma, o guia da nossa vida, em todas as decisões; temos medo que Deus nos faça 

seguir novas estradas, faça sair do nosso horizonte frequentemente limitado, fechado, egoísta, 

para nos abrir aos seus horizontes. Mas, em toda a história da salvação, quando Deus Se revela 

traz novidade – Deus traz sempre novidade – , transforma e pede para confiar totalmente n’Ele: 

Noé construiu uma arca, no meio da zombaria dos demais, e salva-se; Abraão deixa a sua terra, 

tendo na mão apenas uma promessa; Moisés enfrenta o poder do Faraó e guia o povo para a 

liberdade; os Apóstolos, antes temerosos e trancados no Cenáculo, saem corajosamente para 

anunciar o Evangelho. Não se trata de seguir a novidade pela novidade, a busca de coisas novas 

para se vencer o tédio, como sucede muitas vezes no nosso tempo. A novidade que Deus traz à 

nossa vida é verdadeiramente o que nos realiza, o que nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira 

serenidade, porque Deus nos ama e quer apenas o nosso bem. Perguntemo-nos hoje a nós 

mesmos: Permanecemos abertos às «surpresas de Deus»? Ou fechamo-nos, com medo, à 

novidade do Espírito Santo? Mostramo-nos corajosos para seguir as novas estradas que a 

novidade de Deus nos oferece, ou pomo-nos à defesa fechando-nos em estruturas caducas que 

perderam a capacidade de acolhimento? Far-nos-á bem pormo-nos estas perguntas durante todo 

o dia. 

2. Segundo pensamento: à primeira vista o Espírito Santo parece criar desordem na Igreja, 

porque traz a diversidade dos carismas, dos dons. Mas não; sob a sua acção, tudo isso é uma 

grande riqueza, porque o Espírito Santo é o Espírito de unidade, que não significa uniformidade, 



mas a recondução do todo à harmonia. Quem faz a harmonia na Igreja é o Espírito Santo. Um 

dos Padres da Igreja usa uma expressão de que gosto muito: o Espírito Santo «ipse harmonia est 

– Ele próprio é a harmonia». Só Ele pode suscitar a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade e, 

ao mesmo tempo, realizar a unidade. Também aqui, quando somos nós a querer fazer a 

diversidade fechando-nos nos nossos particularismos, nos nossos exclusivismos, trazemos a 

divisão; e quando somos nós a querer fazer a unidade segundo os nossos desígnios humanos, 

acabamos por trazer a uniformidade, a homogeneização. Se, pelo contrário, nos deixamos guiar 

pelo Espírito, a riqueza, a variedade, a diversidade nunca dão origem ao conflito, porque Ele nos 

impele a viver a variedade na comunhão da Igreja. O caminhar juntos na Igreja, guiados pelos 

Pastores – que para isso têm um carisma e ministério especial – é sinal da acção do Espírito 

Santo; uma característica fundamental para cada cristão, cada comunidade, cada movimento é a 

eclesialidade. É a Igreja que me traz Cristo e me leva a Cristo; os caminhos paralelos são muito 

perigosos! Quando alguém se aventura ultrapassando (proagon) a doutrina e a Comunidade 

eclesial – diz o apóstolo João na sua Segunda Carta – e deixa de permanecer nelas, não está 

unido ao Deus de Jesus Cristo (cf. 2 Jo v. 9). Por isso perguntemo-nos: Estou aberto à harmonia 

do Espírito Santo, superando todo o exclusivismo? Deixo-me guiar por Ele, vivendo na Igreja e 

com a Igreja? 

3. O último ponto. Diziam os teólogos antigos: a alma é uma espécie de barca à vela; o 

Espírito Santo é o vento que sopra na vela, impelindo-a para a frente; os impulsos e incentivos do 

vento são os dons do Espírito. Sem o seu incentivo, sem a sua graça, não vamos para a frente. O 

Espírito Santo faz-nos entrar no mistério do Deus vivo e salva-nos do perigo de uma Igreja 

gnóstica e de uma Igreja narcisista, fechada no seu recinto; impele-nos a abrir as portas e sair 

para anunciar e testemunhar a vida boa do Evangelho, para comunicar a alegria da fé, do 

encontro com Cristo. O Espírito Santo é a alma da missão. O sucedido em Jerusalém, há quase 

dois mil anos, não é um facto distante de nós, mas um facto que nos alcança e se torna 

experiência viva em cada um de nós. O Pentecostes do Cenáculo de Jerusalém é o início, um 

início que se prolonga. O Espírito Santo é o dom por excelência de Cristo ressuscitado aos seus 

Apóstolos, mas Ele quer que chegue a todos. Como ouvimos no Evangelho, Jesus diz: «Eu 

apelarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito para que esteja sempre convosco» (Jo 14, 16). É o 

Espírito Paráclito, o «Consolador», que dá a coragem de levar o Evangelho pelas estradas do 

mundo! O Espírito Santo ergue o nosso olhar para o horizonte e impele-nos para as periferias da 

existência a fim de anunciar a vida de Jesus Cristo. Perguntemo-nos, se tendemos a fechar-nos 

em nós mesmos, no nosso grupo, ou se deixamos que o Espírito Santo nos abra à missão. 

Recordemos hoje estas três palavras: novidade, harmonia, missão. 

A liturgia de hoje é uma grande súplica, que a Igreja com Jesus eleva ao Pai, para que 

renove a efusão do Espírito Santo. Cada um de nós, cada grupo, cada movimento, na harmonia 

da Igreja, se dirija ao Pai pedindo este dom. Também hoje, como no dia do seu nascimento, a 

Igreja invoca juntamente com Maria: «Veni Sancte Spiritus… – Vinde, Espírito Santo, enchei os 

corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor»! Amen. 

--------------- 

https://www.encontrocomcristo.com.br/papa-francisco-homilia-dia-19-de-maio-de-2013-

solenidade-de-pentecostes/ 
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ESPERANÇA CRISTÃ E O ESPÍRITO SANTO 

PAPA FRANCISCO, NA AUDIÊNCIA GERAL DE 31/05/2017 

 

"Ao aproximar-se o dia de Pentecostes, refletiremos sobre a relação entre a 

esperança cristã e o Espírito Santo.  

Na Carta aos Hebreus, a esperança é comparada a uma âncora, pois dá 

segurança e estabilidade à “barca” da nossa vida em meio às ondas turbulentas.  

A esperança é semelhante também a uma vela, que recebe o “vento” do 

Espírito Santo, convertendo-o em força que nos impele a atravessar o oceano da 

existência.  

O Espírito Santo faz com que vivamos cheios de esperança, sem nunca ficar 

desencorajados, literalmente esperando contra toda a esperança.  

Chamados a ser semeadores de esperança, façamo-nos paráclitos, ou seja, 

consoladores, advogados e defensores dos nossos irmãos, sobretudo dos pobres, 

dos excluídos e dos não amados; além de sermos defensores da criação que 

“espera” a manifestação dos filhos de Deus.  

Por isso, juntamente com Maria no Cenáculo, preparemo-nos para celebrar a 

Festa do Espírito Santo." 

---------------------- 

Veja outras reflexões sobre Pentecostes e o Espírito Santo: 
http://xacute1.com/?p=5046 
 

http://xacute1.com/?p=5046

