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«… Quando vier o Espírito da verdade…..... »

«… Ele vos guiará para a verdade plena... »
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Estamos no contexto da última ceia e do discurso 

de despedida que antecede a “hora”

de Jesus. Depois de constituir a comunidade do 

amor e do serviço(Jo 13,1-17) e de apresentar o 

mandamento fundamental que deve dar corpo à 

vida dessa comunidade (Jo 15,9-17), Jesus vai 

definir a missão da comunidade no mundo: 

testemunhar acerca de Jesus, com a ajuda do 

Espírito (Jo 15,26-27). Jesus avisa, no entanto, que 

o caminho do testemunho deparará com a oposição 

decidida da religião estabelecida e dos poderes de 

morte que dominam o mundo (cf.Jo 16,1-4a); mas 

os discípulos contarão com o Espírito:

A Solenidade que hoje celebrámos não é um convite a decifrar a mistério que se esconde por 

detrás de “um Deus em três pessoas”; mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é 

família, que é comunidade e que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de amor.

Ambiente:
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«… Ele vos guiará para a verdade plena... ... »

Mensagem:

O que Jesus quer significar ao dizer “que há muitas

outras coisas que eles não podem compreender de

momento (vers. 12)” ?

Isto significa que Jesus não revelou tudo o

que havia para revelar ou que a sua proposta de 

salvação/libertação ficou incompleta? Não…

As palavras de Jesus acerca da acção do 

Espírito referem-se ao tempo da existência cristã 

no mundo, ao tempo que vai desde a morte de 

Jesus até à parusia. Como será possível aos 

discípulos, no tempo da Igreja, continuar a 

captar, na fé, a Palavra de Jesus e a guiar a vida 

por ela?
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«… Ele vos guiará para a verdade plena... ... »

Mensagem:

A resposta de Jesus é: “pelo Espírito da verdade,

que fará com que a minha proposta continue a

ecoar todos os dias na vida da comunidade e no

coração de cada crente; além disso, o Espírito

ensinar-vos-á a entender a nova ordem que se

segue à cruz e à ressurreição e a discernir, a partir

das circunstâncias concretas diante das quais a

vida vos vai colocar, como proceder

para continuar fiel às minhas propostas”.

O Espírito não apresentará uma doutrina nova, 

mas fará com que a Palavra de Jesus seja 

sempre a referência da comunidade, porque é a 

Ele que o Espírito irá tudo recolher, para dar de 

“beber” aos discipulos. 
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O Espírito aparece, aqui, como presença

divina na caminhada da comunidade cristã,

como essa realidade que potencia a fidelidade

dinâmica dos crentes às propostas que o Pai,

através de Jesus, fez aos homens. A Igreja de

que fazemos parte tem sabido estar atenta, na

sua caminhada histórica, às interpelações do

Espírito?

Ela tem procurado, com a ajuda do Espírito,

captar a Palavra eterna de Jesus e deixar-se

guiar por ela?

Tem sabido, com a ajuda do Espírito,

continuar em comunhão com Jesus?

Tem-se esforçado, com a ajuda do Espírito,

por responder às interpelações da história e por

actualizar, face aos novos desafios que o

mundo lhe coloca, a proposta de Jesus?

Nossa Senhora

Conceição

Reflexão:
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