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1. Hoje a Igreja festeja a solenidade de Pentecostes, que recorda a efusão prodigiosa do Espírito
Santo sobre Maria e os Apóstolos no Cenáculo.

Cinquenta dias depois da Páscoa, realizou-se aquilo que Cristo tinha prometido aos discípulos: 
ou seja, que eles receberiam  o  baptismo  no  Espírito Santo (cf. Act 1, 5) e seriam revestidos do
poder do Alto (cf. Lc 24, 49), para ter a força de anunciar o Evangelho a todas as nações.
Animados pelo fogo do Espírito, os Apóstolos saíram do Cenáculo e começaram a falar de Cristo,
morto e ressuscitado, aos fiéis vindos a Jerusalém de todas as partes, e cada um os ouvia falar
na sua própria língua nativa.

2. Com o Pentecostes realiza-se o projecto de Deus, revelado a Abraão, de dar vida a um novo
povo. Nasce a Igreja, Corpo místico de Cristo espalhado pelo mundo. Ela é composta por homens
e mulheres de todas as raças e culturas, congregados na fé no amor da Santíssima Trindade,
para ser sinal e instrumento da unidade de todo o género humano (cf. Concílio Vaticano II,
Constituição Lumen gentium, 1).

Conformados pelo Espírito com Cristo, homem novo, os fiéis tornam-se suas testemunhas,
semeadores de esperança, instrumentos de misericórdia e de paz.

3. Voltemo-nos agora para Maria Santíssima, a quem contemplamos no Cenáculo enquanto
recebe com os Apóstolos e os discípulos o dom do Espírito Santo. Invoquemos agora com
confiança a sua intercessão maternal, a fim de que renovem na Igreja os milagres de Pentecostes



e todos os homens possam  acolher  o  feliz  anúncio  da salvação.

Saudações

Saúdo os peregrinos de língua francesa, presentes na Praça de São Pedro, nomeadamente, os
jovens do Instituto de São Miguel, de Saint-Laurent-sur-Sèvres. Neste dia de Pentecostes,
possais vós abrir o vosso coração ao Espírito Santo, que vos dá a força para a vida quotidiana.

Com a minha Bênção Apostólica!

É-me grato saudar os jovens estudantes de Sieniawa em Podhale, e todos os fiéis presentes na
Praça de São Pedro.

De modo particular, quero saudar o mundo do trabalho, que hoje foi em peregrinação a Piekary.
Também eu fiz esta peregrinação várias vezes.
Prezados Irmãos, confio todos vós e as vossas famílias à Mãe de Deus.
Deus vos abençoe!

Saúdo os peregrinos de expressão italiana, enquanto formulo a todos uma tranquila festa de
Pentecostes. O Espírito Santo conceda a cada um de vós a luz para escolher o bem, e a força
para o realizar com coragem e generosidade.

Bom domingo!
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