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PENTECOSTES
Atos 2, 1-11

Salmo 103 (104)

1Coríntios 12, 3b-7. 12-13
João 20, 19-23

Chegamos ao entardecer do primeiro
dia, o primeiro e último dia de Páscoa.
Cinquenta dias: eis a plenitude!
«Bendiz, ó minha alma, o Senhor. [...] A
terra está cheia das vossas criaturas.
[...] Se mandais o vosso espírito,
retomam a vida e renovais a face
da terra». O Ressuscitado cumpre a
promessa: «Recebei o Espírito Santo».
Ninguém lhe pode ficar indiferente!
O Espírito Santo manifesta-se na
suavidade de um ‘sopro’ como numa

PERGUNTA
DA SEMANA

Continuas a

sentir esta força
renovadora,
agora que
termina

a Páscoa?

«forte rajada de vento». Invoquemo-lo:
«Vinde, ó santo Espírito, vinde, Amor
ardente, acendei na terra vossa luz
fulgente». Ele vence os medos e dá
serenidade. Na diversidade, promove
a unidade, «para constituirmos um
só Corpo», a Igreja. A todos põe em
marcha de renovação e nos dá a
mansidão e a alegria.

“Recebei
o Espírito Santo”
Jesus Cristo volta a soprar sobre os

discípulos, como Deus tinha insuflado

‘Sem medo!’
em laboratoriodafe.pt

o alento de vida na simbologia
do (primeiro) ato criador. É a nova
criação: «Recebei o Espírito Santo». Os
primeiros discípulos, cheios do Espírito,
venceram o medo, partiram corajosos
a proclamar a alegria do Evangelho.

A janela
da criatividade

Hoje, «significa encontrar a coragem

A ressurreição de Jesus Cristo

de abraçar todas as contrariedades

inaugura um novo dinamismo:

da hora atual, abandonando por

passamos a viver o tempo do Espírito

um momento a nossa ânsia de

Santo, que nos acompanha até ao

omnipotência e possessão, para

final dos tempos. O Espírito Santo, à luz

dar espaço à criatividade que só o

da vida de Jesus Cristo, ajuda-nos a

Espírito é capaz de suscitar. Significa

ser criativos diante de todos os nossos

encontrar a coragem de abrir

acontecimentos, tanto os positivos,

espaços onde todos possam sentir-se

como os negativos, as alegrias e as

chamados e permitir novas formas

esperanças, também as tristezas e

de hospitalidade, de fraternidade e de

angústias. A criatividade faz de nós

solidariedade» (Papa Francisco).

homens e mulheres ressuscitados!

