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Parece-nos que se torna especialmente necessário neste ano de 2020 descrever, com a maior 

clareza possível, do que se trata quando celebramos a festa de Pentecostes. 

A festa do Espírito Santo. 

Contam os evangelistas que dez dias após o desaparecimento do Cristo nas nuvens, ou da sua 

elevação para as alturas das nuvens, os discípulos se sentem fecundados pelo fogo ou Amor 

Divino que acende neles a compreensão a respeito de com quem andaram durante três anos, e 

depois da morte e ressurreição novamente durante quarenta dias. O resultado desta 

fecundação dos apóstolos pelo Espírito Santo ou pelo Amor abrangente do Cristo, a consciência 

maior e sublime do Cristo, é que eles, então, tornam-se capazes de compreender os seres 

humanos independentemente das suas origens, religião ou língua que falem. 

Dito de outro modo: no momento em que o ser humano eleva o calor do seu coração às alturas 

da sua cabeça, lá este calor começa a se transformar em luz, ideias e consciência. 

Isto significa que inteligência e sentimentos (calor, amor como sentimento) estão intimamente 

interligados; esta inteligência no patamar do coração se expressa como sentimento; inteligência 

e sentimentos que o ser humano cultiva em si, em seu íntimo, e que estão essencialmente 

interligados em termos qualitativos. Esta é uma compreensão básica, mas essencial, a respeito 

daquilo que chamamos de inteligência. 

Isto conduz à conclusão de que inteligência é a transformação de calor em luz. Estes dois 

ingredientes, na verdade, não existem sem a existência de uma fonte ou um ser que produza 

calor e luz, ou de um ser que tenha sentimentos. 

Também podemos dizer que inteligência sempre precisa ser produzida necessariamente por um 

ser que antes produza calor, ou que precisa partir de um ser que tenha sentimentos. 

Podemos também falar que um ser que produza calor e o eleve para a cabeça ou a consciência 

irradia ideias a partir de si mesmo. 

Ou ainda: um ser humano, por exemplo, com vontade bruta, pouco humanizada, gera em si 

sentimentos mais frios, brutais, e com isto tem uma transformação deste calor precário em 

ideias bastante limitadas ou em inteligência também precária. 

Por outro lado, uma pessoa que gera sentimentos mais humanitários, que é capaz de 

sentimentos de compaixão para com os seres que vivem ao seu redor, transforma estas 

emoções calorosas em ideias mais abrangentes e com isto alcança ideias mais sutis ou não 

materiais. 

No caso dos apóstolos temos a situação de que seu amor para com o Cristo e o vínculo que por 

isso foi construído entre eles e o próprio Cristo, permite que a consciência do Cristo no dia de 

Pentecostes possa se unir a eles ou fecundá-los, fluindo para eles de maneira que compreendam 

os desígnios de outros seres humanos e do mundo em que vivem. 

Cristo faz morada neles, unindo-se intimamente a eles, de maneira que Sua consciência - ou o 

Espírito Santo - se torna suas inteligências. A consciência do Cristo, a Luz do Cristo irradia agora 

por intermédio deles. 



Antes da morte no Gólgota, o Cristo fala aos discípulos: “Agora vocês ainda não compreendem, 

mas irei ao encontro do meu Pai e enviarei a vocês o consolador, o Espírito Santo”. Compreensão 

é sempre consoladora! 

Quando agora nos conscientizamos mais do que acabamos de pensar, podemos resumir e 

concluir: 

Não existe ideia ou luz neste mundo que não parta de um ser vivo e inteligente. Luz e ideias 

partem da fonte calórica que vive no coração, ou centro, destes seres vivos. 

Também podemos concluir que no momento em que pensamos uma ideia que pertence como 

luz a um outro ser e a transformamos em nossa propriedade, por a levarmos ao nosso coração, 

onde se transforma em calor, entusiasmo, convicção, nos unimos ao ser que irradiou esta ideia: 

entramos em comunhão com este ser. 

Ao pensar ativamente ou unindo-se a seres humanos ou hierárquicos, como o Cristo, por meio 

das ideias que se tornam convicções e entusiasmo, tecemos ativamente a grande fraternidade 

dos seres dotados de amor e inteligência que unem céus e Terra, que unem em essência homens 

e seres espirituais, hierárquicos. A grande irmandade universal, em que todos que têm um Eu 

se unem conscientemente, vivenciando a presença do Outro em Pentecostes e do Cristo em si. 

Quando o Cristo antes do Gólgota, antes da morte fala aos discípulos “Eu e o Pai somos um. Se 

vocês se unem a mim, através de mim, vocês também estão unidos ao Pai ou à vontade que 

sustenta este universo”, Ele fala da grande promessa desta irmandade universal que começa 

sua realização a partir deste primeiro Pentecostes. 

Com isto, em Pentecostes nasce para todos as épocas da Terra a possibilidade da grande 

irmandade consciente, à qual só tem acesso, entrada, quem aprenda a amar com o Cristo e 

quem queira ativamente transformar esta força calórica do amor em luz ou consciência, 

compreensão. 

Nasce em Pentecostes a irmandade que através do Eu pensante, consciente, supera o antigo 

princípio da hereditariedade, o princípio do pai para o filho, e transforma em fraternidade os 

Eus conscientes e de boa vontade, de corações mansos.  

Pentecostes, anualmente, a festa das festas! Inteligência ativa e amorosa que no instante 

mesmo em que se manifesta, gera comunhão! Gera irmandade entre todos os seres que se 

unem em Cristo. 

Esta compreensão se torna absolutamente necessária em nossos dias atuais, por encontrarmos 

diante de nós a grande, a imensa mentira de que inteligência, conhecimento, pode existir 

independente de uma fonte viva, como algo avulso no universo. Inteligência independente, 

anônima, que não pertence ninguém. Pertencendo a ninguém, sem fonte viva e calorosa de 

onde irradie, significa primariamente: inteligência morta ou total ilusão, sem vida nenhuma; e 

desta forma não entramos em comunhão com ninguém! Outra grande mentira, pois a morte, 

um tipo de força e de seres escuros, não luminosos, também partem todos de um ser, do Senhor 

da Morte por excelência - partem de Árimã. 

Quando compreendemos em Pentecostes que inteligência é amor transformado em luz que vive 

em Cristo, e sem comunhão com Ele não conseguimos ser verdadeiramente seres, Eus 

inteligentes, então compreendemos que cada conhecimento morto, anônimo, nos une 

intensamente ao Senhor da Morte, a Árimã. 



Quanto maiores o medo e o isolamento de um ser humano em relação a outro, mais nos parece 

verdadeira a possibilidade de alcançar, ter, trocar conhecimento por meios virtuais, aonde nossa 

imagem, nossa palavra flui através de meios da eletricidade, do magnetismo e de outras forças 

telúricas. Este meio em si requer que nossas ideias e sentimentos, para serem transmitidos, 

morram, se tornem neutros. Com isto milhares de seres humanos se interligam cada vez mais 

intensamente à morte; e ela congela o nosso ser. Sentimos então sempre mais o que 

normalmente o ser humano só sente um pouco antes da morte: um intenso frio anímico. 

Medo e pânico são os sentimentos que fazem parte da inteligência morta. 

Portanto entramos constantemente em comunhão com a morte sempre que usamos as vias 

virtuais; e sempre que temos a ideia abstrata de que conhecimento não pertence a ninguém, 

pertence a todos ou a quem quiser, pensamos uma total irrealidade. O que, por outro lado, não 

significa que o virtual não sirva para nada. Serve, sim, aparentemente para comunicação rápida, 

necessária ou urgente, para comunicação de fatos e informações do cotidiano, que espelham a 

ilusão de Maia do pensar, sentir e querer abstratos humanos. 

A compreensão da festa e da qualidade de Pentecostes nos traz a certeza de que, com cada ideia 

compreendida e vivificada em nós através dos sentimentos de entusiasmo, agradecimento, 

admiração e devoção nos interligamos ao ser humano que produziu estas ideias, entramos em 

comunhão com ela. Unidos, esta luz produzida com isto soma, multiplica. Esta é uma das razões 

pela qual Rudolf Steiner falava que o conhecimento da Antroposofia não pode ser separado do 

nome dele. Esta indicação é valiosíssima. Como os grandes pensadores cristãos da idade média 

e os grandes pensadores de hoje, sempre se sentiam unidos quando pensaram com a sabedoria 

em pessoa, a Kyros Sophia. Que benção esta comunhão!!! Que exigência, também, para que os 

seres humanos não estraguem esta união por meio de sentimentos e anseios que não sustentem 

esta qualidade. Quem se sente abandonado pelo consolador, sente algo assim. 

Elevemos então o mais alto possível as nossas ideias, pelo calor dos nossos pacificados corações 

para que possamos cada vez mais nos aproximarmos do Cristo e da Kyros Sophia, bem como do 

Arqueu Micael que permite e possibilita que o ser humano novamente se una aos seres 

hierárquicos. 

Uma boa festa de Pentecostes dia 31 de maio 2020 

Evelyn, Joel, Maria Cecilia e Leo 

 


