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O Arcebispo Metropolitano de Buenos Aires Iosif 

HOMILIA 
Domingo de Pentecostes 

“Παράδοξα σήμερον εἶδον τὰ ἔθνη πάντα ἐν πόλει Δαυΐδ…” 
“Coisas estranhas viram todas as nações hoje na cidade de Davi…” 

(Dos Hinos da Festa) 

Hoje, a Igreja celebra a grande festa de Pentecostes, durante a qual 
a Teotokos e os discípulos receberam de forma manifesta e sensivelmente 
revelada no "tipo" de línguas de fogo a promessa do "dom" prometida pelo 
Cristo-Messias antes de ascender à dimensão do Pai. 

Hoje, cumpre-se a promessa e a obra da "redenção" trinitária que, por sua 
vez, refere-se à "revelação", não apenas como chave hermenêutica da articulação 
teológico-litúrgica desde o início do Triódion, mas como seu significado homólogo 
no âmbito da teologia ortodoxa. O motivo para a "revelação" de Cristo-Messias é 
ainda mais evidente após a grande Festa da Páscoa. Os domingos que antecedem 
o Pentecostes apresentam perícopes evangélicas das quais a chave hermenêutica
comum é o dar-se a conhecer do Cristo-Messias, bem como a recepção dessa
identidade por seus interlocutores. Em todos elas, o vínculo redenção-salvação e
revelação-manifestação é claro.

A evolução "econômica" divina – ou também chamada Providência –, 
descrita através desta díade conceitual – e, portanto, "apocalíptica– redentora" – 
tem seu ponto ou momento culminante no evento que comemoramos hoje: o 
envio do Espírito Santo. Em um "Káthisma" de Matinas se recita: "O pós-
festa celebremos alegremente, ó fiéis, a última festa: este é o dia de Pentecostes: 
cumprimento da promessa e do pré-estabelecido; pois nele o fogo do Paráclito desce à 
terra na forma de línguas, e ilumina os discípulos e os manifesta como iniciados nos 
mistérios do céu: a luz do Paráclito se faz presente e ilumina o universo." A Prof. 
Despo Lialiou esclarece que essa referência à "última festa" é totalmente 
consistente com a coerência 
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hermenêutica que implica toda a arquitetura litúrgica já desde o Triódion, e que se 
resume em dois eixos conceituais contrastantes, a fim de dar o sentido holístico de 
continuidade e transcendência entre o antigo Israel e a nova Igreja: prefiguração-
promessa (AT) e transcendência-completação-perfeição (NT). 

A festa dos "cinquenta dias" já era celebrada na época de Jesus. Para o povo 
judeu, a Festa dos Shavuot ([7] semanas) ocorre 50 dias após o Pessach. Na origem 
e seguindo o ano agrícola, era a segunda festa do calendário, a festa da colheita, 
por isso também conhecida como a festa das "Primícias". Nesse contexto, os 
primeiros frutos eram apresentados em oferenda a Deus. Logo, há que se associar 
a memória da transmissão das Tábuas da Lei a Moisés a esta celebração, razão 
pela qual tornou-se, então, a celebração da Antiga Aliança entre Deus e o seu 
povo. Nesse contexto, a festa caracterizava-se pelos holocaustos e pela purificação 
do altar com água extraída da conhecida fonte de Siloé. 

A festa na época de Jesus durava uma semana. Jesus se encontrava com os 
seus discípulos em Jerusalém para tais festividades. O perícope do Evangelho faz 
referência a este evento. No dia mais solene da festa, Jesus, reunido no templo, 
com toda a multidão presente, ergue-se e proclama em voz alta: "Se alguém tem 
sede, venha a mim e beberá; aquele que crê em mim!" Conforme a palavra da 
Escritura: de seu seio jorrarão rios de água viva." É difícil, após mais de dois mil 
anos, precisar a situação; mas, valendo-se talvez, deliberadamente, da fantasia, 
creio que a cena deve ter sido de alto impacto na congregação: Onde se viu 
tamanha audácia? Onde se viu semelhante segurança? Onde se viu tanta verdade: 
E eles responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." 

Estamos ante uma revelação pública do Messias-Cristo. Não é privada, 
como acontecia com seus seguidores ou com outros indivíduos. Isso é 
fundamental, já que acontece em uma festa maior; ainda mais, em seu auge, e no 
templo. Sem reservas Jesus, o de Nazaré, nascido de Maria e filho de José, 
proclama em voz alta sua verdadeira identidade. Este fato, evidentemente, não 
passou despercebido. Como diz o evangelho, criou discórdia entre os presentes. E 
é natural que assim seja. Não é um fato comum: estamos falando do Apocalipse 
(Revelação) de Deus. E o Cristo-Messias não escolhe outra festa, escolhe a festa 
em questão que, a partir de agora, entendemos como a prefiguração daquela nova 
que acontecerá da mesma forma após o seu sacrifício na cruz e sua ressurreição ao 
terceiro dia. 

Os dois elementos da festa – água e luz – são usados pelo Cristo-Messias 
para se referir à sua identidade e à sua operação.  O Crisóstomo nos diz: "Que fala 
de bebida espiritual, e por isso é que ele mostra depois: ‘Aquele que crê em mim, como diz a 
Escritura: rios de água viva correrão de seu seio.’ Mas, onde as Escrituras dizem isso? Em 
lugar nenhum. Como entender, então? Separando: ‘Aquele que crê em mim, como diz a 
Escritura’, e então acrescenta: ‘Rios de água viva correrão de seu seio’, manifestando que é 
preciso ter um conhecimento reto, e assim, pelos milagres e as Escrituras, crer nele. É por 
isso que ele disse antes ‘Esquadrinhai as Escrituras1". (Em Ioannem, Hom. 50, Nº 38). 
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Mais uma vez o tema da fé. De fato, porque pentecostes é batismo: é 
batismo e eucaristia concomitantemente, como nos diz a Prof. Lialiou. A fé é, 
portanto, a dinâmica própria da receptividade de toda a pessoa humana que se 
dilata em direção ao Infinito-Incriado. É, portanto, conditio sine qua non não só 
para que o Cristo-Messias se revele, mas para que ele envie o dom do Paráclito e, 
desta forma, produza a consequente expansão sistêmica, irreversível e definitiva 
daquela: τὸ κήρυγμα - o kérygma – a proclamação: somente comparável à profecia 
e ao martírio. 

A proclamação é um movimento expansivo de toda a existência humana 
produzido pelo Espírito e que tende a revelar-comunicar-compartilhar a todos os 
pares criados – e a toda criação – a experiência viva de Deus: é a extensão da 
revelação-redenção divina nos redimidos, não per natura, per gratiam. 

Trata-se de um movimento transcendental-transpessoal: o "ego" é destruído 
enquanto é superado pelo Cristo-Messias já plenamente identificado na pessoa: 
"Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. 
Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no filho de Deus que me amou e se 
entregou a si mesmo por mim" (Gl 2:20). É um movimento espontâneo e holístico 
que não conhece barreiras de qualquer tipo, sem preconceitos, sem limites; É 
convergente e congregante, é dinâmico, é unitivo, é harmonizador, é 
aperfeiçoador, é redentor: "O espírito do senhor está sobre mim, porque ele me ungiu 
para evangelizar os pobres; enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a 
recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de 
graça do Senhor” (Lc 4:18). 

A proclamação – o kerigma – é um movimento pneumatocinético – 
πνευματοκίνητος - que se estende e transmite indeterminada e ilimitadamente – a 
todos e a tudo – a presença de Deus no teóforo: é o brotar das águas vivas que se 
refere ao por excelência "pneumatóforo" Cristo: "Disse rios, e não rio, para denotar a 
abundância copiosa de suas águas. Chama a água viva ao que opera sempre, porque a 
graça do Espírito Santo, quando entra em uma alma e ali se detém, brota mais do que 
qualquer fonte, e não diminui, seca ou mesmo se detém" (Em Ioannem, Hom. 50, Nº 38). 

É assim que através desta operação divino-humana de proclamar a "boa 
nova" vai se expandindo por toda a Ecumene. O antigo Israel se dilata e se 
converte na Igreja das Nações; a antiga prefiguração faz-se realidade; e todas as 
promessas do AT vêm a ser cumpridas aqui e agora com a vinda do Paráclito. O 
mistério da economia divina é aperfeiçoado e, a partir de agora, o Espírito de 
Deus é manifesto e evidente para toda a criação. Pentecostes é a primícia, a 
primeira colheita dos frutos do Espírito: assim, profetas, apóstolos e depois 
mártires e santos – os amigos de Deus – serão contados entre aqueles que são as 
causas naturais deste rio de água viva que inunda ilimitadamente e plenamente 
toda a criação, desde seu início até a Segunda Vinda de Cristo-Messias: a Ele – em, 
por e desde o Paráclito Vivificador - a glória e a honra pelos séculos dos séculos. 
Amém. 


