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Santo Agostinho (345-430), bispo de Hipona (África do Norte) e doutor da 
Igreja 
Sermão 90; PL 38, 559ss 

Vestir o traje nupcial 

Que traje nupcial é esse de que nos fala o Evangelho? Tal traje é certamente 
algo que só os bons possuem, os que devem participar no festim [...]. O traje 
serão os sacramentos? O baptismo? Sem o baptismo, ninguém chega até 
Deus, mas alguns recebem o baptismo e não chegam a Deus [...] Será o altar, 
ou o que se recebe no altar? Mas ao receber o Corpo do Senhor alguns 
comem e bebem a sua própria condenação (1Co 11,29). Então será o quê, 
esse traje? O jejum? Também os maus jejuam. Será frequentar a igreja? 
Também os maus vão à igreja como os outros [...]. 
 
O que é então esse traje nupcial? Diz-nos o apóstolo Paulo: «O objectivo desta 
recomendação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa 
consciência e de uma fé sincera» (1Tm 1,5). Eis o traje nupcial. Não se trata de 
um amor qualquer, porque por vezes vemos homens desonestos amar outros 
[...], mas não vemos neles aquela caridade autêntica «que procede de um 
coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera»; ora, esta caridade 
é precisamente o fato de núpcias. 
 
«Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, diz o apóstolo Paulo, 
se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um címbalo que retine [...]. 
Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a 
ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não 
tiver amor, nada sou.» (1Co 13,1-2) [...] Poderia ter tudo isto, disse ele; sem 
Cristo, «nada sou» [...]. Como são inúteis os bens, se um só deles nos faltar! 
Se não tiver amor, bem posso ter distribuir todos os meus bens, confessar o 
nome de Cristo e entregar o meu corpo para ser queimado (1Co 13,3), que de 
nada me aproveita, pois posso agir assim por amor da glória [...]. «Se não tiver 
amor, de nada me aproveita.» Eis o traje nupcial. Examinai-vos a vós próprios: 
se o tiverdes, aproximai-vos confiantes do banquete do Senhor.  

 


