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Vinde, Espírito Santo.. (Ano B)
Celebramos hoje a festa do Espírito Santo, também chamada
festa de PENTECOSTES – 50 dias depois da Páscoa.
Cumpre-se hoje, a promessa feita por Jesus, aos Apóstolos: o
Espírito Santo é-lhes enviado, tal como havia sido prometido.
O Espírito Santo veio esclarecer as inteligências dos Apóstolos
e recordar-lhes todas as coisas que Jesus lhes havia ensinado.
Ao descer sobre eles, o Espírito Santo comunicou-lhes um
espírito novo que os transformou por dentro e os capacitou
para serem fermento, num mundo decadente, como era o mundo
romano.
Iluminados na inteligência e fortalecidos na vontade, já não são
os mesmos homens de antes, agora são homens cheios de
ambições humanas. Já não querem ser os primeiros nas honras,
mas sim os primeiros no sacrifício.
O Pentecostes fez deles homens novos.
Esta festa já existia, havia muitos séculos.
Era uma festa agrícola... religiosa... celebrada 50 dias após a
Páscoa dos judeus: Era o Pentecostes judaico:
Inicialmente, era uma festa de agradecimento a Deus pelas
colheitas.
Mais tarde, o povo começou a dedicar esta festa:
- ao dom da ALIANÇA no Monte Sinai, quando o povo de Deus
saiu do Egipto.
- mais tarde, à entrega da LEI (isto é, dos Mandamentos da Lei
de Deus a Moisés) e
- e mais tarde ainda, ao surgimento de uma nova sociedade
depois da saída do Egipto...
Os cristãos deram-lhe outro sentido e significado:

O Pentecostes cristão é descrito na 1ª leitura e no Evangelho,
de um modo diferente e até divergente:
São Lucas faz coincidir o Pentecostes cristão com o
Pentecostes judaico... para mostrar:
- que está a acontecer uma NOVA ALIANÇA e
- que está a surgir um NOVO POVO DE DEUS:
Os apóstolos estavam reunidos... trancados numa casa...
De repente, veio um vento impetuoso que despertou a
curiosidade dos habitantes de Jerusalém...
Era o Espírito Santo, visível em chamas de fogo... (contar o que se
passou…)

Uma transformação completa aconteceu nos apóstolos,
que na praça pública começaram a falar de Cristo ressuscitado,
com grande entusiasmo e sabedoria.
- E os estranjeiros que se encontravam em Jerusalém, nesse
dia de festa, admirados, questionavam-se: "Como é que nós os
compreendemos na nossa própria língua?"
Este texto faz-nos lembrar a Torre de Babel (Gên 11):
- Lá, ninguém se entendia... Aqui, acontece o contrário:
por obra do Espírito Santo, agora, todos falam uma língua
que todos compreendem e que une a todos: a linguagem
do amor.
- Nasce assim uma NOVA HUMANIDADE:
- uma nova humanidade, iluminada pelas escrituras: pois
"eram perseverantes nos ensinamentos...".
. uma nova humanidade, unida na comunhão fraterna: pois
"Tinham tudo em comum..."
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. uma nova humanidade, reunida em oração, na fração do
pão: pois "Louvavam a Deus e eram estimados... e cada dia
aumentava o número de cristãos..."
Quem é o Espírito Santo?
Alguém Lhe chamou o grande desconhecido, porque muitas
vezes não é invocado, e fica esquecido na vida da Igreja e dos
Cristãos.
Ele é santificador. É o «dedo da mão de Deus» que toca e santifica
todas as coisas.
A santidade a que todos somos chamados é obra do Espírito
Santo em nós.
O trabalho de identificação com Cristo é obra do Espírito Santo.
Ele é purificador.
Todos estamos doentes pelo pecado. Precisamos de purificação.
E o Espírito de Deus tem força purificadora. Ele exerce em nós
uma ação medicinal, de cura interiormente.
Ele restaura o nosso ser estragado pelo pecado. Por isso, Jesus
disse logo na manhã da ressurreição: «Recebei o Espírito Santo,
os pecados serão perdoados àqueles a quem os perdoardes...».
Alguém disse que Ele é a “Alma da nossa Alma”. Ensina-nos a
“ver” e a conhecer o Senhor.
Ele é presença de Deus em nós. Somos templos do Espírito.
Somos sagrados, santificados.
No dia de Pentecostes, os Apóstolos receberam o Espírito
Santo.
O Pentecostes continua na nossa vida e na vida da Igreja...
NOSSA VIDA houve um Pentecostes:

Foi no dia do nosso CRISMA, quando recebemos a
plenitude do Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão
de missionários…
Desde então o Espírito Santo ilumina-nos e impulsiona-nos
para o bem.
"Ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo
Espírito Santo".
NA VIDA DA IGREJA. A Igreja nasceu no Pentecostes e
continua a ser recriada pelo Espírito.
O Espírito Santo é a alma da Igreja, à qual Ele confere os
dons e os carismas e dá coragem e sabedoria para
testemunhar Jesus Cristo no nosso mundo...
Neste dia do Espírito Santo, imploremos os Seus 7 dons:
- Dom da Ciência,
- Dom do Entendimento (Inteligência),
- Dom da Sabedoria,
- Dom do Conselho,
- Dom da Piedade,
- Dom da Fortaleza,
- Dom do Temor de Deus.
No dia de Pentecostes, as pessoas falavam a mesma
linguagem: a linguagem do Amor.
Que o amor possa continuar a ser a linguagem dos cristãos do
mundo inteiro, hoje e sempre.
"Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e
acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face
da terra.

