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“Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em 

Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra.” 

(Atos dos Apóstolos 1, 8) 

Hoje, 31 de Maio, é o Domingo de Pentecostes. Pentecostes é uma Solenidade Cristã. 50 dias se 

passaram desde o dia da Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

O Papa Francisco enviou uma mensagem de vídeo, por ocasião desta solenidade de Pentecostes, a todos 

os fiéis, a todos nós, portanto. Começa lembrando que “quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos 

estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que 

encheu toda a casa em que 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 lhes concedia expressar-se.” (Atos 2, 1-4) 

No Versículo 8 do capítulo 1, Jesus lhes diz: “Quando o Espírito vier sobre vocês, vocês receberão poder 

e sairão para testemunhar sobre mim em Jerusalém, em toda a região da Judeia e na de Samaria e, mesmo nas 

partes mais distantes da terra.” 

Testemunho de Jesus. O Espírito Santo nos leva a esse testemunho. Hoje o mundo sofre, está ferido, 

vivemos em mundo muito ferido e sofrendo, especialmente os mais pobres, que são descartados. Quando os 

nossos valores humanos desaparecerem, o mundo precisará de nós para dar Jesus. Você precisa do nosso 

testemunho com a força do Espírito Santo. 

Precisamos que o Espírito Santo nos dê olhos novos; abra nossas mentes e nossos corações, para 

enfrentar esse momento. Somos o futuro da humanidade. Nós não nos salvamos sozinhos. Ninguém é salvo 

sozinho. Ninguém! 

São Paulo diz, na epístola aos Gálatas: “Não importa mais ser judeu ou grego, escravo ou homem livre, 

porque todos somos unidos a Cristo; somos um, um corpo só”; unidos pela força do Espírito Santo. 

Quando fomos crismados, recebemos o poder do Espírito Santo. Ele nos fez testemunhas de Jesus. O 

mesmo poder que o Divino Espírito Santo deu aos Apóstolos e a Maria Santíssima no Cenáculo de Jerusalém, 

deu também a nós pelo Sacramento da Crisma. Como tenho vivido este poder de testemunhar Jesus nos 

diversos ambientes onde sou chamado e enviado a viver cada dia? 
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