
 

 
 

AS NÚPCIAS DO CORDEIRO 

“Chegou o momento das núpcias do Cordeiro; a sua esposa já está adornada. Ele ofereceu-lhe um 

vestido de linho resplandecente e puro. O linho representa as boas obras dos santos. Felizes os 

convidados para as núpcias do Cordeiro!” (Ap 19, 7-8) 

As núpcias do Cordeiro 

Não há maior dom de Deus sobre a Terra do que o dom da Eucaristia; e não há momento mais importante na 

vida de um cristão e de uma família cristã do que a hora da Eucaristia dominical. Educar uma criança na fé 

católica é educa-la para amar a Eucaristia e fazer da Eucaristia o centro e o cume da sua vida também; 

porque é deste amor que nasce o amor pelos outros e pela vida. 

Estaremos conscientes de tudo isto? Quantas vezes repetimos os mesmos gestos de forma mais ou menos 

distraída, talvez até indiferentes ao drama e ao banquete que se desenrola diante dos nossos olhos, no altar?  

Drama, pois a Eucaristia transporta-nos misticamente para aquela sexta-feira santa em que Jesus derramou o 

seu Sangue por nós e entregou o seu Corpo em alimento, sobre a Cruz. A Eucaristia coloca-nos 

misticamente junto de Maria, João, Maria Madalena e alguns outros amigos de Jesus, de pé junto à Cruz, 

adorando, contemplando, sofrendo, chorando, amando. A Eucaristia faz-nos participantes da dor de Jesus, 

dos seus espinhos, das suas chagas, da sua sede. A Eucaristia transporta para o altar todo o sofrimento do 

mundo, toda a dor dos homens, todo o meu sofrimento, todos os pecados da humanidade, e todos os meus 

pecados. Tudo se faz presente e é assumido naquele Pão e naquele Vinho, e tudo vai ser convertido em 

amor. 

Banquete, pois a Eucaristia não nos transporta “apenas” para o passado doloroso de Jesus. Na verdade, ela 

transporta-nos misticamente para o futuro glorioso de cada um de nós e da humanidade, feito presente desde 

já na glória do Ressuscitado. E este futuro glorioso é um banquete de núpcias, pois o fim último de cada um 

de nós e de toda a humanidade é a união íntima e total com o Senhor – as núpcias do Cordeiro! Graças ao 

mistério da Eucaristia, todos podemos viver o Céu já aqui na Terra – “Nós, Jesus!” 

A sua esposa já está adornada 

Para celebrarmos, em grande alegria, esta festa gloriosa que o Senhor nos prepara, precisamos de estar 

adornados, vestidos a rigor. O texto do Apocalipse diz-nos com simplicidade: as nossas vestes são as nossas 

boas obras… Na verdade, que melhor presente podemos levar a Jesus, todas as semanas, do que as nossas 

boas obras? Que maravilha, quando uma família é capaz de preparar a Eucaristia dominical fazendo boas 

ações, com o espírito de as oferecer a Jesus sobre o altar! Que belo seria se as nossas crianças, imitando os 



 

 
 

seus pais, se empenhassem neste trabalho diário, com o pensamento na Eucaristia semanal! Repetindo a 

nossa pequena oração “Nós, Jesus” vezes sem conta, todos os dias, unimos os nossos esforços, as nossas 

pequenas obras, os nossos pequenos sacrifícios, os nossos gestos quotidianos, ao grande e único sacrifício da 

nossa salvação – a morte de Jesus na cruz. Assim, durante a Eucaristia, somos sinceros quando o sacerdote 

deita uma gotinha de água no vinho, momentos antes da consagração, e pede a Deus que, à semelhança da 

gota dissolvida no vinho, a nossa vida se una intimamente ao sacrifício de Jesus. 

Felizes os convidados 

A Eucaristia é o centro e o cume da nossa vida e da nossa família. E se não podemos comungar? Com a 

simplicidade e a alegria que caracterizam a nossa espiritualidade, não nos revoltamos, não batemos com a 

porta e não procuramos justificações. Sabemos que Deus nos ama com amor infinito e que quer ser íntimo 

de cada um de nós, seja qual for a nossa situação. Sabemos que Ele nos educa através da sua Lei, a Lei da 

Igreja, e que nunca nos enganamos se obedecemos com fé, segundo o conselho da Mãe: “Fazei tudo o que 

Jesus vos disser!” Assim, como podemos chegar a esta união intensa com o Senhor, na Eucaristia, sem 

comungar? De joelhos, diante do Corpo e do Sangue de Cristo, violentamente separados por nosso amor, 

podemos imitar Maria, João e Madalena, e adorar. Em silêncio, sem tocar nem saborear, podemos reparar 

por todos os que, tocando e saboreando, o fazem sem fé e sem amor. E sobretudo, podemos fazer um ato 

profundo de humildade: “Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas dizei apenas uma 

palavra, e serei salvo!” Escutemos então com atenção profunda essa Palavra, dia a dia, deixemo-nos desafiar 

por ela e façamos o que Jesus nos disser… A humildade e a obediência abrem as portas do Céu. 

Recebendo Jesus no nosso coração, mesmo que apenas em desejo e espiritualmente, deixemo-l’O penetrar 

os nossos mais profundos recantos, curar as feridas mais escondidas, perdoar os pecados mais repugnantes, 

converter todos os pensamentos, as emoções e os desejos. Sejamos generosos! Saibamos acolher Jesus no 

nosso coração como Ele nos acolhe no seu. Conversemos com Ele “como um amigo com o seu amigo”, à 

semelhança de Moisés. E prolonguemos a nossa ação de graças durante todo o dia, repetindo muitas vezes o 

nosso desejo de união: “Nós, Jesus!”  

Se encontrarmos o Céu no Coração de Jesus, aberto para nós na Eucaristia, também Jesus encontrará o seu 

Céu no nosso coração, aberto para Ele através da dor e do amor de cada dia. Peçamos ao Senhor a graça de 

nunca mais O adorar ou comungar rotineiramente; a graça de acordarmos para o milagre que acontece, cada 

vez que, na igreja, pelas mãos dos sacerdotes, Ele nos oferece o Paraíso e nos convida para as Bodas do 

Cordeiro! Ámen. 

Teresa Power, 1-8-15 


