
Ler a Bíblia (Atos 2:1-13)

Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, 
um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu 
toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer 
umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e 
poisou uma sobre cada um deles.  Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme 
o Espírito lhes inspirava que se exprimissem.

Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos provenientes de 
todas as nações que há debaixo do céu.  Ao ouvir aquele 
ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um 
os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, 
diziam: «Mas esses que estão a falar não são todos 
galileus? Que se passa, então, para que cada um de nós os 
oiça falar na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, 
habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do 
Ponto e da Ásia,  da Frígia e da Panfília, do Egipto e das 
regiões da Líbia cirenaica, colonos de Roma,  judeus e 
prosélitos, cretenses e árabes ouvimo-los anunciar, nas 
nossas línguas, as maravilhas de Deus!»

Estavam todos assombrados e, sem saber o que pensar, 
diziam uns aos outros: «Que significa isto?»

Outros, por sua vez, diziam, troçando: «Estão cheios de vinho 
doce.»
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Tempo para refletir

A história do Pentecostes pode ser lida como uma jornada da 
incompreensão à compreensão, pelo dom do Espírito Santo. 

> De que modo se identifica com esta experiência? 
Realizou esta viagem da confusão à compreensão em algum 
evento ou momento? 

Os discípulos estavam em confinamento, contudo, receberam 
um grande dom. 

> Que dons descobrimos durante este tempo de 
confinamento, individualmente, e nos outros?

Como um dom do Espírito, na história, vemos os discípulos a 
estenderem a mão a outras pessoas. 

> Enquanto família, como podemos dar umas boas-
vindas calorosas a todas as pessoas que encontramos e que 
vêm a nossa casa?

Dons do Espírito

Reúna os dons identificados na questão 2, aqueles que 
encontrou em si e nos outros, e tente reduzi-los para sete.

Imprima ou desenhe sete das línguas de fogo que encontrará 
na próxima página, e decore-as, usando cores diferentes.

Escreva os dons da sua família nas línguas de fogo. Recorte-
as e coloque-as numa parte visível da sua casa como um 
lembrete de tudo o que receberam esta semana.



Se quiser partilhar as suas experiências com 
a  equipa  da  Olinda,  ou  se  quiser  falar 
pessoalmente  com  um  dos  elementos  da 
equipa, pode escrever‑nos ou enviar‑nos um 
pequeno  vídeo  com  as  suas  experiências 
para olindateam@taize.fr


