
 

FELIZES OS CONVIDADOS PARA AS NÚPCIAS DO CORDEIRO 

“Alegremo-nos e rejubilemos, porque chegou o momento das núpcias do Cordeiro. A sua esposa já está 

preparada. 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, 7-9) 

A viagem 

A Bíblia é a história de uma viagem, que começa no lugar de servidão, de sofrimento, de prova, e termina na 

Casa Paterna – a Canaã que acolheu Abraão e Moisés, a Jerusalém que recebeu os exilados na Babilónia, a 

casa do pai que abraça o filho pródigo, o Céu para onde Jesus sobe, no final dos Evangelhos. O livro do 

Apocalipse, encerrando esta grandiosa viagem do povo de Deus e de cada um de nós, fala-nos das Bodas do 

Cordeiro, celebradas entre Deus e a sua Igreja, entre Jesus e a nossa alma. O clima final da Bíblia é, pois, de 

festa intensa e de inimaginável felicidade, celebrando a comunhão entre o Criador e as suas criaturas. 

A história da nossa vida terrena é a história da nossa viagem em direção a Casa. Cada um de nós é chamado 

por Deus a percorrer este caminho entre o deserto e Canaã, entre a Babilónia e Jerusalém, entre a Terra e o 

Céu. Pelo caminho, e tal como o povo de Deus, temos de travar batalhas, aceitar derrotas, celebrar vitórias, 

descansar em oásis, recolher o “maná” divino, beber da “água da rocha”, perdoar, dar, acolher, amar. Mas 

nunca nos podemos esquecer que somos peregrinos, caminhantes, viajantes neste mundo, e que a nossa Casa 

definitiva é o colo de Deus: o Céu, onde somos esperados com ânsias de paixão pelo Esposo. 

As Bodas do Cordeiro 

Estaremos nós verdadeiramente conscientes disto? Teremos desejo do céu? Ansiamos pelo encontro face a 

face com o Senhor? Sentimo-nos tão apaixonados por Deus como Ele por nós? 

Se não acalentamos o desejo da morte, isso significa que não amamos verdadeiramente o Senhor, pois quem 

ama sonha continuamente com o encontro com o amado. Faz-nos confusão escutar estas palavras? 

Meditemos um pouco nelas então, para que não soem macabras, mas antes revelem a sua beleza. 

A mãe grávida mal consegue esperar para abraçar o recém-nascido, e as mães trabalhadoras aguardam com 

impaciência a hora de ir buscar os pequeninos à creche. As crianças que se sentem amadas esperam com 

ansiedade os pais que as vêm buscar à escola, no final do dia. O marido que viaja com frequência em 

trabalho mal pode esperar pela hora de regressar a casa, e a esposa aguarda-o com efusiva alegria à porta, 

para se lançar nos seus braços. Quem ama deseja ardentemente o encontro com o amado! 

Se nos falta esta ânsia de morrer, é porque ainda não amamos o Senhor verdadeiramente. Nos últimos anos 

da sua vida, e segundo as suas irmãs carmelitas, a Irmã Lúcia repetia com frequência: “Querida Nossa 

Senhora, disseste-me que ficava na terra mais algum um tempo… Mas já lá vai tanto tempo!” Mirjana, 



 

vidente de Medjugorge, afirma várias vezes: “Eu amo as minhas filhas com loucura, como todas as mães, e 

dava a vida por elas; mas quando estou com Nossa Senhora, não consigo pensar em mais nada senão em 

partir para o Céu para estar com Ela e com Jesus para sempre!” Os mártires dos primeiros séculos entravam 

na arena romana e enfrentavam os leões esfomeados a cantar… A jovem Chiara Badano pediu que lhe 

fizessem um vestido de noiva para vestir depois de morrer. Com intensa alegria, no alto dos seus dezoito 

aninhos, ela preparou cuidadosamente cada pormenor do seu funeral, dos cânticos às leituras, como quem 

prepara o dia do seu casamento. Quem olhasse para o rosto sorridente naquele corpo vestido de noiva, 

dentro do caixão, não teria dúvidas sobre o verdadeiro significado das Bodas do Cordeiro. 

Um vestido resplandecente e puro 

Esta ânsia por estar com Jesus é totalmente diferente da falta de vontade de viver, causada por uma vida sem 

fé ou por uma depressão. Não! A morte que nós desejamos não é a fuga da vida, mas o encontro com o 

Amado, o único que nos atrai irresistivelmente, a ponto de, por Ele, estarmos dispostos a deixar tudo. Esta 

“vontade de morrer” – as palavras soam estranhas à nossa sensibilidade atual, mas deixemo-las cair no 

coração - deve aumentar em nós a vontade de viver, porque é vivendo aqui na Terra que preparamos, como a 

Chiara, o nosso vestido nupcial, a fim de partirmos ao encontro do noivo em clima de verdadeira festa.  

O Apocalipse diz-nos que é o Senhor quem nos prepara o vestido de linho, e que esse vestido são as boas 

obras que fazemos. Significa isto que o próprio Deus Se encarrega de nos oferecer todas as oportunidades de 

que precisamos para praticarmos obras de misericórdia, como diz S. Paulo: “Nós fomos criados por Ele 

para vivermos na prática das boas obras que Deus de antemão preparou para nelas caminharmos.” (Ef 2, 

10) Se acreditarmos verdadeiramente nesta Palavra, então alegrar-nos-emos continuamente no concreto da 

nossa realidade, sabendo que tudo o que Deus coloca no nosso caminho, bom e mau (segundo os nossos 

critérios…), é uma oportunidade para prepararmos o vestido de linho resplandecente e puro, com que 

entraremos no Reino de Deus; e sabendo também que só morreremos quando Deus entender que já tivemos 

oportunidades suficientes para nos adornarmos para a festa.  

Compromisso 

Aproveitemos este mês de novembro para meditar assiduamente no mistério da morte, a quem Francisco de 

Assis tratava por “irmã”. E meditando na morte, meditemos na vida: estaremos a aproveitar todas as 

oportunidades que o Senhor nos dá para preparar o nosso vestido nupcial? Estaremos decididos a 

surpreender o noivo com a beleza da nossa vida? Felizes os convidados para as Bodas do Cordeiro! Felizes! 

Felizes! Imensamente felizes! Ámen. 
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