
PENTECOSTES 

                           

“Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em oração e de repente, veio 

do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso que encheu toda a casa onde 

estavam sentados. Apareceram-lhes então, línguas de fogo que pousaram sobre cada 

um deles enchendo-os do Espírito Santo e logo começaram a falar em línguas, 

conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem”. (Atos dos Apóstolos 2:1-4). 

Pentecostes é a celebração cristã que comemora a descida do Espírito Santo sobre os 

apóstolos de Jesus Cristo, cinquenta dias após a Páscoa. Foi a primeira vez que os 

apóstolos, reunidos no mesmo lugar em oração, receberam o Espírito Santo e daí 

passaram a pregar o Evangelho, dando início à expansão da Igreja, que continua até os 

dias de hoje. 

No antigo testamento, Pentecostes, cujo significado é “quinquagésimo” representava a 

festa para agradecer a Deus pela colheita do alimento que Ele providenciava. Outro 

significado era a celebração da lei de Deus em referência à saída dos israelitas do Egito 

e o encontro de Dele com Moisés no Monte Sinai onde lhe foi entregue a tábua dos dez 

mandamentos. 

A festa da dádiva do Espirito Santo, revivida 50 dias depois do primeiro domingo de 

Páscoa, lembra aos cristãos que só a força que vem de Deus permite contrariar as 

fraquezas humanas como o egoísmo, a violência, a discórdia e a inveja. 

Na solene celebração do Pentecostes, somos enviados a professar a nossa fé na presença 

e na ação do Espírito Santo e a invocar a sua infusão sobre nós, sobre a Igreja e sobre o 

mundo inteiro. Portanto, façamos nossa e com intensidade particular, a invocação da 

própria Igreja: Vem, Santo Espírito! Uma invocação tão simples e imediata, mas ao 

mesmo tempo extraordinariamente profunda, que brota em primeiro lugar do Coração 

de Cristo. 

No meio da desconfiança e do medo que marcam as relações humanas atuais, o 

Pentecostes permanece como uma marca de "comunhão", uma língua de fogo que tem o 

dom de transformar aqueles que se mostram disponíveis para Deus. Com o Pentecostes, 



o medo desapareceu, as línguas dos discípulos se soltaram, para que todos pudessem 

entender a mensagem de Cristo crucificado e ressuscitado. 

Reflexão 

E nós, como autênticos cristãos católicos, lembramo-nos de valorizar diariamente a 

presença do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade? 

A infusão do Espírito Santo transformou os apóstolos que em seguida saíram pelo 

mundo pregando o Evangelho. Estamos nós também preparados para exercer nosso 

apostolado? 
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