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A promessa de Deus se cumpre: veio o Consolador!
I. Introdução geral
A promessa que Jesus fizera aos seus discípulos de que não os deixaria sós se cumpre com o envio do
Espírito. A liturgia deste dia foi preparada pela liturgia da Ascensão, pois, no evangelho do domingo
passado, o Senhor diz: "Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu" (Lc 24,49). Por isso,
agora, celebramos a realização dessa promessa e somos convidados a nos alegrarmos com essa
realização. O salmo do dia pede a vinda do Espírito e, com ela, a renovação de toda a obra da criação.
Toda esta celebração é festiva e convoca à alegria!
Primeira Leitura (At 2,1-11)
Leitura dos Atos dos Apóstolos:
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De
repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se
encontravam.

Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos
ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os
inspirava.
Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho,
juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria
língua.
Cheios de espanto e admiração, diziam: "Esses homens que estão falando não são todos
galileus" Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e
elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da
Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem; judeus
e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em
nossa própria língua!"

II. Comentários dos textos bíblicos

I leitura (At 2,1-11): O dom do Espírito, fim da confusão das línguas
No evangelho, os discípulos recebem o Espírito pelas mãos de Jesus, que sopra sobre eles, numa
experiência limitada ao seu grupo mais próximo. Nos Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito
acontece durante a festa dos judeus conhecida como Semanas (cf. Dt 16,9-12), Primícias (cf. Nm
28,26) ou ainda como Pentecostes, pois era ligada à colheita e era celebrada sete semanas depois de
iniciada a ceifa (cf. Dt 16,9). Já Lv 23,15s precisa que a festa deve ser celebrada cinquenta dias
depois do oferecimento do primeiro feixe, donde provém o nome Pentecostes, que também identifica
essa festa na versão grega do texto bíblico. Após as reformas de Esdras e Neemias, por volta do
século V a.C., a festa foi ressignificada e passou a celebrar o dom da Lei no Sinai. Era marcada pelo
júbilo e pelo entusiasmo, por isso todos deviam participar dela e alegrar-se.
O dom do Espírito é concedido ao grupo de discípulos, que estavam reunidos "no mesmo lugar" (v.
1). A imagem do vento e das línguas de fogo que se repartem e repousam sobre cada um dos
presentes na casa segue o padrão narrativo das teofanias, mas o resultado é um pouco distinto. Em
geral, nos relatos de teofania, o espanto e, por vezes, o medo apoderam-se daqueles que contemplam
o acontecimento; aqui, os presentes começam a falar até mesmo em outras línguas, segundo a
inspiração do Espírito. E todos os que ouviam os discípulos falar ouviam-nos em sua própria língua.
Esse texto é uma imagem inversa do texto da torre de Babel, no qual a confusão das línguas é a
razão do desentendimento e da incompreensão entre os povos.
Segunda Leitura (1Cor 12,3b-7.12-13)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios:
Irmãos: Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons,
mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há
diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a
manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos
membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim
também acontece com Cristo.
De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para
formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito.
II leitura (1Cor 12,3b-7.12-13): O Espírito, fundamento do único corpo de Cristo

A segunda leitura traz uma orientação de Paulo à difícil comunidade de Corinto, marcada por
divisões e por toda sorte de dificuldades. Paulo tenta conscientizar os coríntios de sua unidade
fundamental, a pertença ao corpo de Cristo. Primeiramente, alerta para a responsabilidade da
confissão do senhorio de Jesus, que só é possível no Espírito. Logo depois, alerta para o lugar de
cada membro da comunidade no corpo de Cristo e faz isso pela referência aos dons do Espírito.
Paulo recorda que cada membro da comunidade tem seu lugar e função e isso se revela pela
manifestação do dom do Espírito, com a ressalva de que tal realidade não deve ser motivo de divisão
ou separação entre os membros. Não é lícito a nenhum membro da comunidade sentir-se superior
aos outros por causa do dom recebido do Espírito, uma vez que todos são membros do único corpo
de Cristo. Paulo fundamenta esse entendimento no fato de que tanto judeus como gregos, escravos e
livres foram batizados num único Espírito. Como um é o Cristo e um é o Espírito, os membros da
comunidade formam um único corpo. A unicidade do corpo está fundamentada no Espírito, que os
anima e orienta no testemunho e na confissão de fé no Cristo Senhor.
Anúncio do Evangelho (Jo 20,19-23)
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas
do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz
esteja convosco". Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se
alegraram por verem o Senhor.
Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio".
E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: ?Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes
os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos?.
Evangelho (Jo 20,19-23): O Espírito e a missão confiada aos discípulos
O evento narrado no evangelho desta celebração está bem situado no tempo: acontece no primeiro
dia da semana (cf. v. 19), entenda-se: o domingo. O encontro com os discípulos se dá na sequência
da narração do encontro de Maria com o Ressuscitado no sepulcro, experiência que ela anuncia aos
discípulos. Na tarde desse mesmo dia, Jesus aparece aos seus discípulos e lhes dirige, por duas
vezes, a saudação: ?A paz esteja convosco? (v. 19.21). Após a primeira saudação, mostra-lhes as
mãos e o lado, e isso revela que eles estão diante do que fora crucificado. Os discípulos se alegram
por verem o Senhor (cf. v. 20). Essa alegria é característica dos tempos messiânicos, e eles estão
cientes de que testemunham um acontecimento único na história de seu povo.
Depois da segunda saudação, Jesus confere aos discípulos uma missão: "Como o Pai me enviou,
também eu vos envio" (v. 21). Em seguida, sopra sobre eles e diz: "Recebei o Espírito Santo" (v. 22).
Jesus confere o dom do Espírito aos discípulos nos moldes do relato da criação, no qual Deus sopra o
sopro da vida nas narinas do homem que moldou do solo e o torna um "ser vivente" (Gn 2,7). O dom
do Espírito é derramado sobre os discípulos, e Jesus os orienta sobre qual deve ser a missão desse
grupo: perdoar pecados (cf. v. 23). A missão dos discípulos é dar continuidade àquela de Jesus. Uma
vez que a vida e a morte dele tiveram como meta a reconciliação da humanidade com Deus, cabe
agora aos discípulos, continuadores de sua missão, levar adiante esse serviço universal.
II. Pistas para reflexão

Na liturgia de hoje, solenidade de Pentecostes, depois de ler o relato da descida do Espírito Santo
sobre os apóstolos e sobre Maria, a mãe de Jesus, no 50º dia depois da Páscoa (cf. At 2, 1-11),
proclama-se o trecho do Evangelho segundo João, no qual é narrado o dom do Espírito aos discípulos
na noite do mesmo dia da ressurreição, o primeiro dia da semana judaica (cf. Jo 20, 1). Essa
diferença, na realidade, é uma sinfonia com a qual a Igreja testemunha o mesmo evento lido de

modos diferentes, mas não discordantes.
Nos Atos, Lucas recorda que Jesus, tendo subido ao céu, cumpriu a promessa feita, enviando sobre a
comunidade dos discípulos o vento ardente do Espírito Santo, quando os judeus festejavam em
Pentecostes o dom da Torá entregue por Deus a Moisés. Para Lucas, é o cumprimento dos
cumprimentos, a estipulação plena da nova aliança, aliança não mais fundada sobre a Lei, mas sobre
o Espírito Santo, escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações dos fiéis (cf. Jr 31, 31-33). É o
nascimento da Igreja, da comunidade do Senhor imersa, batizada no Espírito Santo, habilitada pelo
mesmo Espírito a proclamar a boa notícia do Evangelho a todos os povos, de Jerusalém a Roma.
João, por sua vez, que conclui o seu Evangelho com aquele dia da ressurreição, pretende atestar a
plenitude da salvação que se manifestou na vitória de Jesus sobre a morte, no dom do Santo Sopro
que dá início a uma nova criação na qual a misericórdia de Deus tem o primado, reina e, por isso,
existe a remissão dos pecados do mundo. É essa remissão, esse perdão gratuito e definitivo dado por
Deus do qual os discípulos devem ser ministros no meio da humanidade.
Embora já tenhamos lido, escutado e comentado esse texto no segundo domingo de Páscoa,
retornemos fiel e pontualmente à escuta e à meditação sobre ele, pedindo ao Senhor que renove a
nossa mente, para que, lendo palavras antigas, escutemos palavras novas para o nosso "hoje".
Estamos, portanto, no primeiro dia da semana, o primeiro depois do sábado que foi a Páscoa naquele
ano, o dia 7 de abril do ano 30: é o dia da descoberta do sepulcro vazio, porque Jesus ressuscitou da
morte. Os discípulos de Jesus, que haviam fugido no momento da prisão, estão trancados na sua casa
em Jerusalém, oprimidos pelo medo de serem também eles acusados, procurados e presos como o
seu rabi e profeta Jesus. Sim, a comunidade de Jesus é esta: homens e mulheres que fugiram por
medo, paralisados pelo medo, sem a coragem que vem da convicção e da confiança, da fé naquele a
quem tinham seguido sem entendê-lo em profundidade.
No entanto, nessa aporia, há um trabalho que se realiza no coração dos discípulos e na vida da
comunidade: as palavras de Jesus, escutadas tantas vezes, embora como que adormecidas, estão no
seu coração; a leitura das Sagradas Escrituras, da Torá, dos Profetas e dos Salmos (cf. Lc 24, 44),
feita junto com Jesus, continua gerando pensamentos e aquisições de conhecimento do mistério de
Deus e da identidade do próprio Jesus; a força da fé do discípulo amado que "viu e acreditou" (Jo 20,
8) e de Maria Madalena, que diz: "Eu vi o Senhor" (Jo 20, 18), os contagia e os move.
Medo e fé combatem o seu duelo no coração dos fiéis, quando Jesus, na realidade, está no meio deles,
até que possam dizer: "Entrou e pôs-se no meio deles". O Senhor está presente com a sua presença
de ressuscitado vivo e glorioso lá onde estão os seus, mas os nossos olhos estão impossibilitados de
vê-lo, o nosso coração não tem a coragem de ver o que deseja e sabe ser possível.
Não sabendo dizer outra coisa, afirmamos: "Entrou e pôs-se no meio deles", mas o Ressuscitado está
sempre presente e aparece como Aquele que vem quando nos damos conta disso. Essa é a realidade
em que vivemos todo primeiro dia da semana, todo domingo, e aqueles discípulos não eram mais
privilegiados do que nós. Jesus está no meio de nós, na posição central: se não está, isso significa
que não o vemos por falta de fé ou que tomamos de bom grado o seu lugar no centro, atentando
contra o seu senhorio único de ressuscitado e vivo. Somente quem sabe dizer: "É o Senhor"(Jo 21, 7)
sabe vê-lo e reconhecê-lo.
O Senhor está no meio de nós! Não nos esqueçamos que a maior tentação vivida por Israel no
deserto foi precisamente a de se perguntar: ?O Senhor está no meio de nós ou não?? (Ex 17, 7). Eis a
pouca fé ou a não fé de que somos presas, nós que nos dizemos pessoas de fé... Na verdade, Jesus
está sempre no meio de nós, ele é o Immanuel, o Deus-conosco (cf. Mt 1, 23; 28, 20), não nos deixa,
não nos abandona. No máximo, somos nós que o abandonamos e fugimos dele como os discípulos do
Getsêmani (cf. Mc 14, 50; Mt 26, 56); somos nós que, diante do mundo, acabamos dizendo: "Não o
conhecemos", como Pedro na negação (cf. Mc 14, 71 e par.); somos nós que, quando devemos
constatar a sua presença porque os outros no-la testemunham, continuamos desconfiando e

alimentando dúvidas, como Tomé (cf. Jo 20, 24-25).
E eis que, no relato joanino, assim que Jesus "é visto", ele dá a paz, o shalom, a vida plena, e
acompanha essa palavra com gestos. Acima de tudo, faz-se reconhecer, porque não tem mais a
forma humana de Jesus de Nazaré, aquela que os discípulos conheciam e tantas vezes haviam
contemplado. Ele é outro, porque o seu corpo cadavérico não foi reanimado, mas sim transfigurado,
transformado por Deus em um corpo cuja respiração é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele
que Jesus respirava no seio do Pai desde sempre, antes da sua encarnação no ventre da Virgem
Maria, antes da sua vinda ao mundo.
Mas naquele corpo de glória permanecem os traços da sua vivência humana, do seu
sofrimento-paixão, do fato de ter amado até dar a vida pelos outros (cf. Jo 15, 13). São as chagas, os
estigmas, os sinais da cruz na qual ele foi suspenso e, junto com eles, o sinal da abertura do peito
por causa do golpe de lança, abertura que proclamava o seu amor, que, como um rio saído dele,
queria imergir a humanidade para perdoá-la, purificá-la e levá-la à comunhão com o Pai (cf. Jo 7,
37-39; 19, 34).
E, assim, os discípulos o reconhecem e se alegram ao ver o Senhor. Finalmente a sua incredulidade
é vencida, e a alegria da sua presença, da sua vida neles os invade. Então, Jesus sopra sobre eles a
sua respiração, que não é mais hálito de homem, mas sim Espírito Santo. Na criação do ser humano,
no princípio, Deus havia soprado nele um hálito de vida (cf. Gn 2, 7); na última criação, soprará um
sopro, um vento de vida eterna (cf. Ez 37, 9): entretanto, agora, toda vez que está presente na
comunidade dos cristãos e por eles é invocado e reconhecido, o Espírito continua expirando.
Essa respiração do Ressuscitado torna-se a respiração do cristão: nós respiramos o Espírito Santo!
Cada um de nós respira esse Espírito, mesmo que nem sempre o reconheçamos, mesmo que muitas
vezes o entristeçamos (cf. Ef 4, 30) e o sufoquemos na garganta, nas nossas revoltas, nas nossas
recusas do amor e da vida de Deus.
Esse Sopro que entra em nós e se une ao nosso sopro tem como primeiro efeito a remissão dos
pecados. Ele os perdoa, apaga-os, de modo que Deus não se lembra mais deles. Esse Sopro é como
um abraço que nos coloca "no seio do Pai"(en tô kólpo toû Patrós: cf. Jo 1, 18), nos estreita a Deus de
modo que não somos mais órfãos, mas nos sentimos amados sem medida por um amor que não
merecemos nem devemos merecer todos os dias.
?Recebei o Espírito Santo?, diz Jesus, isto é, "acolhei-o como um dom". Só uma coisa é pedida: não
recusem o dom, porque o Pai dá sempre o Espírito Santo àqueles que lho pedem (cf. Lc 11, 13). É o
dom da vida plena; o dom do amor que nós não seremos capazes de viver; o dom da alegria que nós
apagaremos todos os dias; o dom que nos permite respirar em comunhão com os irmãos e as irmãs,
confessando com eles uma única fé e uma única esperança; o dom que nos faz falar em nome de
todas as criaturas como voz que louva e confessa o Criador e Senhor.
Jesus, que antes de ir embora dissera: "Recebei, comei; isto é o meu corpo" (Mt 26, 27), agora diz:
"Recebei o Espírito Santo", sempre o mesmo convite a acolher o dom.
Cabe a nós receber o corpo de Cristo para nos tornarmos corpo de Cristo,
cabe a nós receber o Espírito Santo para respirar o Espírito.
E, nessa nova vida animada pelo Sopro Santo, sempre de novo ocorre a remissão dos pecados: Deus
os perdoa a nós, e nós os perdoamos aos outros que pecaram contra nós (cf. Mt 6, 12; Lc 11, 4). Não
há libertação senão da morte, do mal e do pecado! O Pentecostes é a festa dessa libertação que a
Páscoa nos deu, libertação que alcança as nossas vidas cotidianas com as suas fadigas, as suas
quedas, o mal que as aprisiona. Podemos realmente confessar: o cristão é aquele que respira o
Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, e graças a esse Espírito é santificado, reza ao seu
Senhor, ama o seu próximo.

