DOMINGO DE PENTECOSTES

Evangelho: Jo 20,19-23

“Assim como o Pai me enviou
também eu vos envio: Recebei o
Espírito Santo!”

Ir. Aneti M. Neumann, sjbp.
Ir. Uezineire Ribeiro, sjbp.

Somos convidados a meditar sobre a aparição de Jesus ao discípulos e
a missão que eles receberam. Eles estavam reunidos com as portas fechadas
porque tinham medo dos judeus. De repente, Jesus se coloca no meio deles e
diz: “A paz esteja com vocês!” Depois de mostrar as mãos e o lado, Ele diz
novamente: “A paz esteja com vocês! Como o Pai me enviou, eu envio vocês!”
Em seguida, lhes dá o Espírito Santo para que possam perdoar e reconciliar. A
Paz! Reconciliar e construir a paz! Esta é a missão que recebem.
João 20,19-21: A experiência da ressurreição
Jesus se faz presente na comunidade. As portas fechadas não podem
impedir que ele esteja no meio dos que nele acreditam. Até hoje é assim!
Quando estamos reunidos, mesmo com todas as portas fechadas, Jesus está
no meio de nós. E até hoje, a primeira palavra de Jesus é e será sempre: “A
paz esteja com vocês!” Ele mostrou os sinais da paixão nas mãos e no lado. O
ressuscitado é o crucificado! O Jesus que está conosco na comunidade; não é
um Jesus glorioso que não tem mais nada em comum com a vida da gente.
Mas é o mesmo Jesus que viveu nesta terra, e traz as marcas da sua paixão.
As marcas da paixão estão hoje no sofrimento do povo, na fome, nas marcas
de tortura, de injustiça. É nas pessoas que reagem, lutam pela vida e não se
deixam abater que Jesus ressuscita e se faz presente no meio de nós.
João descreve o momento culminante de Jesus Ressuscitado, o
nascimento da Igreja, como uma “nova Criação”. Ao enviar seus discípulos
Jesus “soprou sobre eles e lhes diz: Recebei o Espírito Santo” (Jo 20,22).
Sem o Espírito de Jesus, a Igreja é de barro sem vida, incapaz de introduzir
esperança, consolo e vida ao mundo. Como defender-se da morte sem o
Espírito do Ressuscitado? O medo impede o anúncio e o testemunho. Jesus
liberta do medo, mostrando que o amor doado até a morte é sinal de vitória e
alegria.

João 20,21: O envio – “Como o Pai me enviou, eu envio vocês!”
É deste Jesus, ao mesmo tempo crucificado e ressuscitado, que
recebemos a missão, a mesma que ele recebeu do Pai. E ele repete: “A paz
esteja com vocês!” Esta dupla repetição acentua a importância da paz.
Construir a paz faz parte da missão. Paz significa muito mais do que só
ausência de guerra. Significa construir uma convivência humana harmoniosa,
em que as pessoas possam ser elas mesmas, tendo todas o necessário para
viver, conviver felizes e em paz. Esta foi a missão de Jesus, e é também a
nossa missão. Numa palavra, é criar comunidade a exemplo da comunidade do
Pai, do Filho e do Espírito Santo.
João 20,22: Jesus comunica o dom do Espírito
Segundo o teólogo José Antônio Pagola (Caminho aberto por Jesus, p.
245) afirma num dos seus comentários que: “Os hebreus, faziam uma ideia
muito bela do mistério da vida, descrevendo a criação do homem, muitos
séculos antes de Cristo. O Senhor Deus modelou o homem do barro da terra,
depois soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. “E assim o homem se converteu
em um (ser) vivente (Gn 2, 7)”. O ser humano é barro, pode desmontar a
qualquer momento. Como caminhar com os pés de barro? Olhar a vida com
olhos de barro? Amar com coração de barro? No entanto este barro vive! Em
seu interior há um sopro que faz viver! É o sopro de Deus. Seu Espírito
vivificador”.
Jesus soprou e disse: “Recebei o Espírito Santo”. É só com a ajuda do
Espírito de Jesus que seremos capazes de realizar a missão que ele nos dá.
Para as comunidades do Discípulo Amado, Páscoa (ressurreição) e
Pentecostes (efusão do Espírito) são a mesma coisa. Tudo acontece no
mesmo momento.
Dessa forma, foi possível perceber que sem a presença do Espírito Santo a
Igreja permanece fechada. Com a presença do Ressuscitado as portas se
abrem, há um novo começo para os cristãos. Os discípulos de Jesus celebram
o novo pentecostes em suas vidas. As coisas antigas serão passadas,
restando apenas o novo. Interessante notar que, estando com Jesus existe um
chamado caminho de vida e esperança para todos. Ele liberta a humanidade
velha, medrosa, egoísta transformando-a numa sociedade cheia de alegria,
superação, confiança plena no Mestre.
João 20,23: Jesus comunica o poder de perdoar os pecados
O ponto central da missão de paz está na reconciliação, na tentativa de
superar as barreiras que nos separam: “Aqueles a quem vocês perdoarem os
pecados serão perdoados e aqueles a quem retiverdes serão retidos!” Este
poder de reconciliar e de perdoar é dado à comunidade (Jo 20,23; Mt 18,18).
No Evangelho de Mateus é dado também a Pedro (Mt 16,19). Aqui se percebe

a enorme responsabilidade da comunidade. O texto deixa claro que uma
comunidade sem perdão nem reconciliação já não é a comunidade cristã.
Conclusão:
Jesus não convidou só para estar com Ele, mas para fazê-lo presente no
mundo. “Como o Pai me enviou, assim também, eu vos envio”. Jesus sabe que
seus discípulos são frágeis, gente de pouca fé, cristãos e comunidades de
barro. A Igreja será sempre animada pelo Espírito de Jesus, pois ninguém vive
privado do Espírito Santo. Assim confere a mensagem básica da Festa de
Pentecostes. Neste evangelho a visão joanina da “exaltação de Jesus” (Jo 7,
37-39) possui uma realidade única de sua morte, ressurreição e dom do
Espírito. Portanto, as pessoas abertas ao Espírito, são fontes de Luz e de vida,
estabelecendo relações que nasce de Deus. Ele nos convida a viver em união
profunda com toda a criação conforme afirma o tema da Campanha da
Fraternidade 2017 baseado em (Gn 2,15). Com o despertar do Ano Mariano
somos chamados a olhar para Maria e perceber nela as características de uma
verdadeira discípula, que soube amar a vida e cuidar da Igreja.
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