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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

- Digníssimo irmão concelebrante,  Dom Romanós, Reverendos Padre, Hoje a 

Igreja Ortodoxa celebra o dia de Pentecostes, festa da descida do Espírito Santo 

sobre os discípulos, os quais aguardavam o cumprimento da promessa feita pelo 

seu Mestre, Jesus Cristo, o Salvador, depois de sua gloriosa ressurreição e antes 

de sua ascensão ao Pai Celeste, de que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, 

Espírito da verdade, que procede do pai e permaneceria com eles até o fim dos 

tempos. 

O Livro dos Atos dos Apóstolos relata este evento com clareza de detalhes, 

como foi lido hoje.  

A palavra “pentecostes” é de origem grega, vem de “cinqüenta”, e se refere 

aos cinqüenta dias após a grande festa da Santa Páscoa. Esta festa de Pentecostes 

é essencial para a Igreja, por aquilo que nela se comemora.  

Antes de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, os discípulos do Senhor 

Jesus se reuniram várias vezes para meditar sobre o que havia acontecido a seu 

Mestre: sua crucificação, sua morte e ressurreição e ascensão, e tentavam, dentro 

das limitações naturais a todo ser humano, compreender esses acontecimentos tão 

incomuns. Mas Jesus não os deixou nesse situação, pois lhes havia prometido 

enviar o Espírito Santo, o qual os ensinaria toda a verdade. 

Os Santos Padres da Igreja ensinaram que a descida do Espírito Santo sobre 

os discípulos de Jesus foi fruto da ressurreição do Senhor, pois se Cristo não 

houvesse ressuscitado toda a nossa fé seria vã, como disse o apóstolo Paulo. 

Se Jesus não fosse ressuscitar dos mortos, não teria dito aos discípulos: 

“Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós”... “Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará 

outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco”.  
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Depois de sua ressurreição, Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, Sua 

saudação aos discípulos foi: 

“Recebei o Espírito. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão 

perdoados; àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos”, e com estas palavras 

ele instituiu o sacramento da Confissão. 

E ainda, segundo os Atos dos Apóstolos, “ordenou-lhes que não se 

afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu 

Pai, que ouvistes”, disse ele, “da minha boca porque João batizou na água, mas 

vós sereis batizados no Espírito Santo daqui há poucos dias”. Assim, no dia de 

Pentecostes, o Espírito Santos desceu sobre cada um deles em forma de línguas 

de fogo, como lemos hoje na Epístola. 

Vemos, então, no período após a ressurreição dois movimentos distintos: 

a subida aos Céus da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo 

(primeiro movimento), e a descida à terra da terceira pessoa da Santíssima 

Trindade, o Espírito Santo, o qual veio para estar com os fiéis, em suas vidas, 

para sempre.  

Me chama atenção que nós, cristãos, nos lembramos muitas vezes de Deus 

Pai e de Deus Filho, Jesus, mas quase nos esquecemos do Espírito Santo, o 

Espírito Divino, da mesma essência e eternidade que o Pai e o Filho, que foi 

enviado pelo Pai para nos acompanhar em nossa caminhada, aqueles que nos 

acompanha em todas as etapas da vida cristã.  

O Senhor Jesus desceu dos Céus e se encarnou, e depois de ter realizado a 

obra da nossa redenção subiu aos Céus, de onde havia vindo, mas Deus não nos 

deixou órfãos, como o próprio Jesus havia prometido, e nos enviou o Espírito 
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Santo, o Consolador, para estar conosco, e do qual todos tem grande necessidade, 

pois ele fortalece os fiéis para que, com sua ajuda, eles possam superar todas as 

dificuldade que enfrentam nesta vida. 

Aquele acontecimento, 50 dias após a Páscoa, foi o dia do nascimento da 

Igreja Cristã, pois a Igreja só pode existir pela força e ação do espírito Santo, o 

Espírito da vida, presente em cada comunidade de cristãos. 

 Ao falarmos da Igreja, nos referimos à Igreja viva, não à construção, como 

muitos pensam, mas às pedras vivas, espirituais, que somos todos os fiéis que 

deixam lugar para o Espírito Santo em seus corações. Pela fé que temos, a graça 

do Espírito Santo tem íntima relação com nossas vidas. 

Alguns perguntam: como podemos perceber a presença do Espírito santo, 

e de sua força divina colocada pelo próprio Deus em nossas vidas? 

A resposta é : somente pela vivência do Evangelho e pela prática da vida 

cristã na Igreja, participando dos ofícios religiosos, especialmente dos Santos 

Sacramentos. Sabemos que nossa Igreja Ortodoxa é reconhecidamente um Igreja 

sacramental, e os sacramentos estão ligados às várias etapas da vida do cristão.  

Eles são 7: Batismo, Crisma, Eucaristia, Santos Óleos, Confissão, 

Matrimônio e Ordem Sacerdotal. Estes Sacramentos foram instituídos por Jesus 

Cristo e pelos santos apóstolos aos quais ele concedeu a graça do Espírito Santos 

e, através deles às gerações futuras. 

Não há sacramento no qual não haja a ação do Espírito Santo, pois este, 

como bem entenderam os hinógrafos eclesiásticos, é o Espírito de sabedoria, de 

inteligência, de temor de Deus” Finalmente, A razão desta celebração, de nosso 

encontro hoje, nesta ocasião especial, é pedirmos a descida do espírito Santo 

sobre nós, para que ele nos santifique a nossos corações e sentimentos, enfim, a 

toda a nossa vida, e nos transforme em fermento de santificação neste mundo.  
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Hoje nós estamos celebrando a festa da santificação, pois, pelo espírito 

Santo, tudo pode ser abençoado e santificado, e isto teve início, para nós e para 

toda a Igreja, com a descida do Espírito Santo no dia de pentecostes, quando 

nasceu, como já dissemos, a Igreja Cristã. 

Daqui a pouco faremos as orações da Grande Prostração do dia de 

Pentecostes, um ofício que tem um importante significado e nos ensina sobre o 

Espírito Santo e seu papel na vida dos fiéis e da Igreja em geral.  

Encerramos com a invocação litúrgica com a qual iniciamos e encerramos 

nossos ofícios. Esta oração diz:  

Rei Celestial, Consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte e ocupando 

todo lugar, tesouro de todo bem e doador da vida: vem e habita em nós, purifica-

nos de toda mancha e, pór tua bondade, salva nossas almas”. Amém.        

 
Dom Damaskinos 

Arcebispo 

31/05/2015 Festa de Pentecostes 

 


