
Lectio Divina – Domingo de Pentecostes 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e 

querer fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 
 

 «Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do vosso amor.  

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito,  

e tudo será criado; 

e renovareis a face da terra.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

 
  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

Domingo de Pentecostes – (Jo 20,19-23) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

 

Ambiente 

Este texto (lido já no segundo domingo da Páscoa) situa-nos no cenáculo, no 

próprio dia da ressurreição. Apresenta-nos a comunidade da nova aliança, nascida da 

acção criadora e vivificadora do Messias. No entanto, esta comunidade ainda não se 

encontrou com Cristo ressuscitado e ainda não tomou consciência das implicações da 

ressurreição. É uma comunidade fechada, insegura, com medo… Necessita de fazer a 



experiência do Espírito; só depois, estará preparada para assumir a sua missão no mundo e 

dar testemunho do projecto libertador de Jesus. 

Nos “Actos”, Lucas narra a descida do Espírito sobre os discípulos no dia do 

Pentecostes, cinquenta dias após a Páscoa (sem dúvida por razões teológicas e para fazer 

coincidir a descida do Espírito com a festa judaica do Pentecostes, a festa do dom da Lei e 

da constituição do Povo de Deus); mas João situa no anoitecer do dia de Páscoa a recepção 

do Espírito pelos discípulos. 

 

Mensagem 

João começa por pôr em relevo a situação da comunidade. O “anoitecer”, as “portas 

fechadas”, o “medo” (vers. 19a), são o quadro que reproduz a situação de uma 

comunidade desamparada no meio de um ambiente hostil e, portanto, desorientada e 

insegura. É uma comunidade que perdeu as suas referências e a sua identidade e que não 

sabe, agora, a que se agarrar. 

Entretanto, Jesus aparece “no meio deles” (vers. 19b). João indica desta forma que 

os discípulos, fazendo a experiência do encontro com Jesus ressuscitado, redescobriram o 

seu centro, o seu ponto de referência, a coordenada fundamental à volta do qual a 

comunidade se constrói e toma consciência da sua identidade. A comunidade cristã só 

existe de forma consistente se está centrada em Jesus ressuscitado. 

Jesus começa por saudá-los, desejando-lhes “a paz” (“shalom”, em hebraico). A 

“paz” é um dom messiânico; mas, neste contexto, significa, sobretudo, a transmissão da 

serenidade, da tranquilidade, da confiança que permitirão aos discípulos superar o medo e 

a insegurança: a partir de agora, nem o sofrimento, nem a morte, nem a hostilidade do 

mundo poderão derrotar os discípulos, porque Jesus ressuscitado está “no meio deles”. 

Em seguida, Jesus “mostrou-lhes as mãos e o lado”. São os “sinais” que evocam a 

entrega de Jesus, o amor total expresso na cruz. É nesses “sinais” (na entrega da vida, no 

amor oferecido até à última gota de sangue) que os discípulos reconhecem Jesus. O facto 

de esses “sinais” permanecerem no ressuscitado, indica que Jesus será, de forma 



permanente, o Messias cujo amor se derramará sobre os discípulos e cuja entrega 

alimentará a comunidade. 

Vem, depois, a comunicação do Espírito. O gesto de Jesus de soprar sobre os 

discípulos reproduz o gesto de Deus ao comunicar a vida ao homem de argila (João 

utiliza, aqui, precisamente o mesmo verbo do texto grego de Gn 2,7). Com o “sopro” de 

Deus de Gn 2,7, o homem tornou-se um “ser vivente”; com este “sopro”, Jesus transmite 

aos discípulos a vida nova e faz nascer o Homem Novo. Agora, os discípulos possuem a 

vida em plenitude e estão capacitados – como Jesus – para fazerem da sua vida um dom de 

amor aos homens. Animados pelo Espírito, eles formam a comunidade da nova aliança e 

são chamados a testemunhar – com gestos e com palavras – o amor de Jesus. 

Finalmente, Jesus explicita qual a missão dos discípulos (ver. 23): a eliminação do 

pecado. As palavras de Jesus não significam que os discípulos possam ou não – conforme 

os seus interesses ou a sua disposição – perdoar os pecados. Significam, apenas, que os 

discípulos são chamados a testemunhar no mundo essa vida que o Pai quer oferecer a 

todos os homens. Quem aceitar essa proposta será integrado na comunidade de Jesus; 

quem não a aceitar, continuará a percorrer caminhos de egoísmo e de morte (isto é, de 

pecado). A comunidade, animada pelo Espírito, será a mediadora desta oferta de salvação. 

 

Actualização 

♦ A comunidade cristã só existe de forma consistente, se está centrada em Jesus. Jesus é a 

sua identidade e a sua razão de ser. É n’Ele que superamos os nossos medos, as nossas 

incertezas, as nossas limitações, para partirmos à aventura de testemunhar a vida nova 

do Homem Novo. As nossas comunidades são, antes de mais, comunidades que se 

organizam e estruturam à volta de Jesus? Jesus é o nosso modelo de referência? É com 

Ele que nos identificamos, ou é num qualquer ídolo de pés de barro que procuramos a 

nossa identidade? Se Ele é o centro, a referência fundamental, têm algum sentido as 

discussões acerca de coisas não essenciais, que às vezes dividem os crentes? 



♦  Identificar-se como cristão significa dar testemunho diante do mundo dos “sinais” que 

definem Jesus: a vida dada, o amor partilhado. É esse o testemunho que damos? Os 

homens do nosso tempo, olhando para cada cristão ou para cada comunidade cristã, 

podem dizer que encontram e reconhecem os “sinais” do amor de Jesus? 

♦ As comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo Espírito. O Espírito é 

esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma 

o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e 

humilde… É Ele que nos faz vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, 

derrotar o cepticismo e a desilusão, reencontrar a orientação, readquirir a audácia 

profética, testemunhar o amor, sonhar com um mundo novo. É preciso ter consciência 

da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades e estar atentos aos 

seus apelos, às suas indicações, aos seus questionamentos. 

 

 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

5) Contemplar a Palavra.  

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a 

oração do Pai Nosso, conscientes de 

querermos viver a mensagem do Reino de 

Deus e fazermos a Sua vontade. 


