
 

 

Homilia de Pentecostes 2020 

«Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen» 

 

Que «nova normalidade»? 

«Chegou o tempo»!  

 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 

Hoje, dia 31 de Maio, e após dois meses e meio de confinamento que nos 

impediu de estar fisicamente reunidos, as Igrejas em todo o país reabriram 

as suas portas. Aleluia, graças a Deus ! Aleluia, Graças a Deus ! Quis Deus 

que esta reabertura e reencontro de uns com os outros, ocorresse 

precisamente no dia em que se celebra a Festa de Pentecostes; o dom do 

Espirito Santo e o nascimento da Igreja de Jesus Cristo. Não se trata apenas 

queridos irmãos, de uma mera coincidência de calendário mas sim de um 

sinal, um forte sinal que Deus nos concede para recomeçarmos o nosso 

caminho na ação do Espirito Santo.  

Depois de tudo o que vivenciamos ao longo destes dois meses e meio, Deus 

está hoje, a oferecer à Igreja que somos, uma oportunidade de renascer de 

novas e variadas maneiras. Tem-se dito e repetido muitas vezes que «nada 

ficará como dantes» após a passagem desta Pandemia. Poderá ser verdade, 

mas sabemos todos que as mudanças (sejam elas individuais ou coletivas) 

só ocorrem verdadeiramente, quando interiormente formos capazes na 

ação do Espirito Santo de mudar hábitos, pensamentos e comportamentos 

de vida. Por isso, este Pentecostes é a oportunidade que se nos oferece, 

para renascermos em Cristo na ação do Seu Santo Espirito.  

Não queremos nem deveremos querer retomar somente velhos hábitos, 

rotinas e modos de estar. Não deveremos apenas aspirar àquilo que agora 



se denomina «a nova normalidade». Qual é o interesse de voltar a uma 

«nova normalidade» se mantivermos velhos hábitos e costumes que nos 

impedem de servir mais a Deus e à sua Igreja e nos fecham em nós próprios 

e nos tornam incapazes de amar mais o próximo? Qual é o interesse de 

voltar a uma «nova normalidade» se os recursos da Criação continuarem a 

ser destruídos, se continuarmos num sistema de consumo desenfreado e 

se continuarmos sem tempo uns para com os outros?  

Pela Graça de Deus irmãos, muito aconteceu de bom e de novo ao longo 

destes dois meses e meio de confinamento. Fomos capazes de perceber a 

nossa comum humanidade e como necessitamos e tanto uns dos outros. 

Percebemos que somos todos muito frágeis e verdadeiramente não somos 

senhores do nosso tempo e do nosso destino. Percebemo-nos iguais nos 

nossos sentimentos, necessidades e expectativas. E por isso fomos capazes 

(paradoxalmente!) de comunicar mais uns com os outros e também de orar 

uns pelos outros. Fomos capazes de partilhar os nossos dons, o nosso 

tempo e o nosso dinheiro com aqueles que estavam em necessidade. Não, 

queridos irmãos, este não é um tempo para ser esquecido e deitado fora!  

Foi e é um tempo que apela ao que de melhor existe em cada um de nós. 

Neste contexto de tanta intensidade, sofrimento e amor, estou certo que 

cada um abriu ainda mais a porta do seu Coração ao sopro do Espírito Santo. 

E por isso Ele fez e está a fazer tantas maravilhas na nossa vida! Como 

alguém diria, Ele o Espirito Santo, o Espirito de Cristo ressuscitado está «a 

fazer das suas» e nós, temos que estar atentos e recetivos. 

Verdadeiramente este tempo de confinamento foi o tempo do Espirito 

Santo! Como se explica que apesar de estarmos tão distantes uns dos 

outros nos sentíssemos tão unidos e próximos e irmanados num mesmo 

Espírito? Como se explica que a Igreja apesar da adversidade e das portas 

cerradas, se tenha reconstruído e reconfigurado e tenha crescido em cada 

casa, em cada lar e em cada família? S. Paulo dá-nos a resposta quando diz: 

«Não sabem que não pertencem a vocês mesmos, mas que o vosso corpo é 

templo do Espírito Santo que está em vocês e que Deus vos deu?» (I Cor. 

6,19). Sim, somos verdadeiramente Templo do Espírito Santo onde quer 

que estejamos e perante qualquer adversidade que estejamos a viver! 

Neste sentido, partilho convosco irmãos, que o texto bíblico que mais me 

interpelou ao longo deste tempo, foi sem dúvida o maravilhoso diálogo de 

vida entre Jesus e a mulher samaritana particularmente quando Jesus lhe 



diz : «Chegou o tempo, em que todo aquele que adora o Pai como deve ser, 

o deve adorar espiritualmente e com verdade.» (João 4, 23).Durante este 

período tivemos a graça de viver uma espiritualidade «sem o templo e sem 

os sacramentos». Fomos assim confrontados com a necessidade de assumir 

a verdade que está em nós e de viver e expressar toda a dimensão espiritual 

do nosso ser. Sem a mediação do Templo e dos Sacramentos assumimos 

tão só o que está em nós e nos faz ser cristãos, ou seja, o Espírito Santo. 

Assumimos o que de mais profundo está gravado no nosso coração e que 

veio ao de cima revelando-nos a nossa verdadeira identidade e vocação de 

filhos e filhas de Deus chamados a viver em comunhão uns com os outros. 

Assumimos a graça batismal! Fomos pois Igreja de um modo diferente mas 

não menos importante e significativo dado que o Espirito é o mesmo!  

Este sentir e esta redescoberta é uma bênção dado que nos confronta 

connosco próprios e a nossa vocação de batizados em Cristo. Nenhum vírus, 

nenhum sofrimento e numa adversidade por mais intensa que seja, pode 

apagar aquilo que indelevelmente está em nós e nos foi concedido por puro 

amor e pura graça. Assim, podemos afirmar, que a efusão do Espirito Santo 

e o Pentecostes foram acontecendo já em cada dia do nosso confinamento. 

E assim sei, que renascemos para a fé, e deste modo a Igreja que somos 

também renasceu. E hoje e neste dia, Jesus diz-nos tal como disse à 

samaritana «Chegou o tempo», «Chegou o tempo»! 

Para que a «nova normalidade» seja verdadeiramente «nova» em Espírito, 

deixemos agora então fluir tudo aquilo que de bom e de novo o Espirito 

Santo tem vindo a cultivar na nossa vida nos últimos tempos. Portanto (e 

como nos diz Jesus) «o vinho novo deve ser metido em vasilhas novas» (Luc. 

5,38). O «vinho novo» é o Espirito Santo que jorra abundantemente e as 

«vasilhas novas» somos nós, cada um de nós, testado, purificado e 

experimentado ao longo deste período que nos transformou.  

Neste domingo 31 de maio, em que pela graça de Deus reabrimos as Igrejas 

e celebramos o dom do Espírito Santo, somos chamados enquanto cristãos 

e enquanto Igreja a renascer de novas maneiras na fidelidade ao caminho 

que o Espirito Santo nos está a indicar para seguir.  

Para que tal aconteça digamos em oração : Vem, Espirito Divino! 

Que assim seja!  

+ Jorge 




