
 
 

AÍ VEM O ESPOSO! 

“A meio da noite, ouviu-se um brado: ‘Aí vem o Esposo! Ide ao seu encontro!’ Todas aquelas 

virgens despertaram então e aprontaram as candeias.” (Mt 25, 6-7) 

Novembro, mês das almas e dos Novíssimos 

Hoje em especial, e durante todo o mês, é tempo de rezar pelas almas dos nossos irmãos que já 

partiram para Casa, mas ainda expiam no Purgatório as faltas da sua vida. E é tempo de 

contemplar os mistérios que nos aguardam no final da nossa vida na Terra, e a que a Igreja chama 

de Novíssimos: morte, juízo particular, purgatório, céu e inferno.  

As dez virgens e o Esposo 

Enquanto o mundo nos sugere imagens tenebrosas para falar de morte e eternidade, o Evangelho 

sugere-nos a imagem mais bela - e a mais típica - de toda a Bíblia: o encontro nupcial. 

Recordemos por momentos a cerimónia do nosso casamento, ou imaginemos aquela que 

prepararemos um dia… O brilho no olhar, a adoração pura com que o noivo espera a noiva, a 

felicidade no rosto da noiva que caminha ao seu encontro, a música, a assembleia que se volta…. 

Será assim, diz-nos o Evangelho, no momento precioso da nossa morte. Alegremo-nos!  

Quando Santa Teresinha percebeu, numa noite fria de inverno, que estava tuberculosa, o seu 

primeiro impulso foi uma exclamação de alegria: aí vem o Esposo! Expressão unicamente 

feminina? De forma alguma: expressão máxima do misticismo católico, bem alicerçada no 

Evangelho, onde Jesus Se apresenta sempre como o Esposo. O grande São João da Cruz, por 

exemplo, pediu que acompanhassem a sua agonia com a leitura do Cântico dos Cânticos, para 

assim se preparar para o encontro definitivo com o Amado da sua Alma. 

Quando a jovem Beata Chiara Badano percebeu que o seu cancro não tinha retorno possível, 

pediu a uma amiga que lhe costurasse um belo vestido de noiva, enquanto ela própria escolhia e 

preparava os cânticos para a grande festa do seu funeral. E a Serva de Deus Chiara Petrillo foi 

sepultada com o seu próprio vestido de noiva. Neste caso, o encontro com o Esposo tinha sido 

preparado por uma vida de santidade, não na virgindade, mas no matrimónio, e o vestido interior 

com que se ataviava fora bordado, ponto por ponto, com as agulhas de uma heroica vivência da 

maternidade. Há assim qualquer coisa de muito especial no matrimónio cristão que o faz caminho 

privilegiado de encontro com o Senhor das núpcias. Não o desperdicemos… 

Aprontar as candeias 



 
 

Para que a morte seja realmente o momento mais feliz das nossas vidas, é preciso que culmine 

na nossa admissão à Sala das Núpcias. Na parábola que Jesus contou, cinco das virgens entraram 

na sala, mas as outras cinco ficaram de fora. De que lado estaremos nós? 

Talvez estejamos a dormitar, como as virgens da parábola. “Amanhã trato de ir buscar azeite”, 

pensamos, e lá adiamos nós uma confissão ou um retiro, porque os filhos não deixam dormir, o 

trabalho aperta, os pais precisam de cuidados… “Amanhã trato de ir buscar azeite”, pensamos, e 

lá descuidamos a lide da casa, a educação dos filhos, o serviço ao próximo, a missão no trabalho, 

na paróquia e na vizinhança, deixando tudo para quando tivermos tempo ou vontade… 

Aí vem o Esposo!  

Perante o anúncio de uma morte prematura, muitos afligem-se porque não realizaram os seus 

sonhos e, com a ajuda de bons amigos, apressam-se a fazê-lo. Se tivéssemos um pequeno 

vislumbre da amorosa impaciência com que o Noivo nos aguarda, não nos preocuparíamos 

minimamente com isso. “Agora é a minha vez”, dir-nos-á o Senhor, ao receber-nos na sua 

morada. E num instante, os nossos mais profundos anseios tornar-se-ão realidade. Isso mesmo 

experimentou Santa Gianna Molla, numa visão que lhe foi oferecida horas antes de morrer:  

“Pietro, agora estou curada. Pietro, eu já estava do lado de lá, se tu soubesses o que vi! Um dia to direi. 

Mas, como nós éramos demasiado felizes, estávamos demasiado bem com os nossos meninos 

maravilhosos, cheios de saúde e de graça, com todas as bênçãos do Céu, mandaram-me cá para baixo 

para ainda sofrer, porque não é justo apresentar-se ao Senhor sem muitos sofrimentos.”  

Bem mais importante do que realizar os nossos sonhos, é realizar os que Deus sonhou para nós, 

bordando ponto a ponto o nosso traje nupcial e enchendo as nossas candeias com o azeite das 

boas obras e da oração, mesmo que, como diz Gianna, isso signifique muito sofrimento. 

Compromisso 

Se nos fosse hoje dado um prazo muito curto de vida, como aconteceu com estas santas, o que 

mudaríamos? Quais seriam as nossas prioridades? Façamos este exercício com calma, num 

momento sereno de oração individual. E partilhemos depois a reflexão em oração familiar. Não 

há nada de tenebroso nesta conversa, porque não há nada melhor do que ir para o Céu!  

Se chegarmos à conclusão tranquila de que continuaríamos simplesmente a viver o que estamos 

a viver, somos felizes. Mas se chegarmos à conclusão inquietante de que teríamos de mudar 

muitas coisas, sejamos capazes de dar o passo seguinte: porque não mudo então hoje mesmo?  
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