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S. Francisco de Sales, Filoteia, Parte II, cap. I.

1. A oração, fazendo o nosso espírito penetrar na plena luz da 
divindade e expondo a nossa vontade abertamente aos ardores 
do amor divino, é o meio mais eficaz de dissipar as trevas de 
erros e ignorância que obscurecem a nossa mente e de purificar 
o nosso coração de todos os seus afectos desordenados. É ela 
a água da graça, que lava a nossa alma das suas iniquidades, 
alivia os nossos corações, opressos pela sede das paixões, e 
nutre as primeiras raízes que a virtude vai lançando, que são os 
bons desejos.

2. Mas o que muito em particular te aconselho é a oração de 
espírito e de coração e, sobretudo, a que se ocupa da vida e 
paixão de Nosso Senhor: contemplando-O, sempre de novo, 
pela meditação assídua, a tua alma há de por fim encher-se 
d’Ele e tu conformarás a tua vida interior e exterior com a sua. 
Ele é a luz do mundo: é n’Ele, por Ele e para Ele que devemos 
ser iluminados. Ele é a árvore misteriosa do desejo de que fala a 
Esposa dos Cantares. É a seus pés que temos que ir respirar 
este ar suavíssimo, quando o nosso coração se vai afrouxando 
pelo espírito do século. Ele é a cisterna de Jacob, essa nascente 
de água viva e pura; a ela cumpre chegarmo-nos muitas vezes, 
para lavar nossa alma de suas manchas. 
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

Efésios 5,22-23
� Texto fundamental para 

o problema do 
matrimónio e do 
sacramento.

� Trata do mistério 
“desde séculos”
“escondido em Deus”, 
como dom eternamente 
destinado ao homem.
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

Efésios 1,3-6: o mistério escondido em 
Deus
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, /

que do alto dos céus nos abençoou com toda a 
espécie de bênçãos espirituais em Cristo. /

N’Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, 
para sermos santos e irrepreensíveis, em 
caridade, na sua presença. /

Ele nos predestinou, conforme a benevolência da 
sua vontade, a fim de sermos seus filhos 
adoptivos, por Jesus Cristo, /

para louvor da sua glória e da graça que 
derramou sobre nós, por seu amado Filho.
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

Efésios 1,7-10: a fase de actuação do 
mistério, o dom que o torna parte 
real do homem no mesmo Cristo
[...] N’Ele, pelo seu sangue, temos a 

redenção e a remissão dos 
pecados. Segundo a riqueza da sua 
graça, /

que Ele nos concedeu em abundância, 
com plena sabedoria e inteligência, /

deu-nos a conhecer o mistério da sua 
vontade, o desígnio de benevolência 
n’Ele de antemão estabelecido, /

para se realizar na plenitude dos 
tempos: instaurar todas as coisas 
em Cristo, tudo o que há nos Céus e 
na terra.
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

� O mistério passou da
� Fase de escondimento à
� Fase de revelação e actuação

� Cristo
� Segundo o desígnio eterno
� Revela e actua o mistério 

eterno entre os homens
� Em perspectiva escatológica

� Por isso
� Exortação a modelar a vida no 

espírito da verdade conhecida
� Todos aqueles a quem 

chegou a revelação
� Particularmente os cônjuges

cristãos: maridos e mulheres
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

� A maior parte do contexto:
� Parénese: aspectos morais da vocação dos cristãos

� Mas em contínua referência ao
� mistério que já actua neles

� Revelação
� Aceitação
� Ordem sacramental (o Baptismo)

� “Foi n’Ele que vós também, depois de ouvirdes a palavra da 
verdade, o Evangelho da vossa salvação, abraçastes a fé e 
fostes marcados pelo Espírito Santo [prometido]” (Ef 1,13). 
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

� Importância de Ef 5,22-
33
� Luz especial sobre 

� A relação essencial 
entre o mistério e o 
sacramento

� O carácter sacramental 
do matrimónio. 
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

� No centro do mistério, Cristo. 
� N’Ele a humanidade foi

� Abençoada com toda a espécie 
de bênçãos espirituais

� Escolhida antes da criação do 
mundo, em caridade

� Predestinada à adopção de 
filhos

� Na plenitude dos tempos
� Realiza
� Revela
� Cumpre “mediante o seu 

sangue” a redenção, a remissão 
dos pecados (Ef 1,7)
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

� Os homens que aceitam, 
mediante a fé, o dom de 
Cristo 
� Tornam-se realmente 

participantes do 
mistério eterno

� Numa relação de 
carácter esponsal

� Portanto: “não 
constituem um dom 
somente os frutos da 
redenção, mas o 
próprio Cristo é dom: 
Ele dá-Se à Igreja, 
como sua esposa.”
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

� Q: A analogia permitirá penetrar mais 
profundamente e com maior precisão 
no conteúdo essencial do mistério?
� (base): a analogia surge no 

contexto do AT e dos textos 
proféticos:

� o amor que YHWH nutre por 
Israel

� não encontra compreensão nem 
correspondência

� pelo contrário, encontra 
infidelidade e traição: a idolatria. 

� Todavia: na base de todos estes 
enunciados dos profetas, a 
convicção de que o amor de 
YHWH pelo povo eleito pode e 
deve ser comparado ao amor 
que une o esposo com a esposa
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94 – O amor de YHWH ao povo eleito, sinal do 
amor que une os esposos (15Set1982)

� Passagens:
� Profetas

� Isaías
� Oseias
� Ezequiel

� Cântico dos Cânticos
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
Uma rica tradição, exemplo: Is 54,4-10
� Não tenhas medo, porque não voltarás a ser humilhada. / Não te 

envergonhes, porque não voltarás a ser desonrada. / Esquecer-te-ás 
da vergonha do teu estado de solteira, / e não te lembrarás da 
vergonha da tua viuvez. / Com efeito, o teu criador é que é o teu 
esposo, / o seu nome é Senhor do universo. / O teu redentor é o Santo 
de Israel, / chama-se Deus de toda a terra. / O Senhor chamou-te 
novamente como a uma mulher abandonada e angustiada. / Na 
verdade, como se pode repudiar a esposa da juventude? / É o teu 
Deus quem o diz. / Por um curto momento Eu te abandonei, / mas, 
com grande amor volto a unir-me a ti. / Num acesso de ira, e por um 
instante, / escondi-te a minha face, / mas Eu tenho por ti um amor 
eterno. / É o Senhor, teu redentor quem o diz. / Vou agir como no 
tempo de Noé: / jurei que nunca mais o dilúvio se abateria sobre a 
terra. / Do mesmo modo, juro nunca mais me irritar contra ti, nem te 
ameaçar. / Ainda que os montes sejam abalados e tremam as colinas, 
/ o meu amor por ti nunca mais será abalado, e a minha aliança de paz 
nunca mais vacilará. / Quem o diz é o Senhor que tanto te ama.
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
Uma rica tradição, 

exemplo: Is 54,4-10
� Não contém as repreensões 

feitas a Israel como esposa 
infiel 

� o conteúdo essencial da 
analogia bíblica torna-se mais 
transparente 
� Isaías explica os 

acontecimentos que 
compõem o percurso da 
história de Israel, recuando 
ao mistério escondido quase 
no próprio coração de Deus. 

� Anos mais tarde, Efésios
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� O texto Is 54,4-10

� Contém a mentalidade dos homens do Antigo Testamento 

� Fala a Israel como esposa

� Ardor de amor

� a escolha por parte do homem retira, à mulher, a “desonra”
que, segundo a opinião da sociedade, parecia ligada ao 
estado núbil 

� Virgindade
� Viuvez

� Repúdio

� Mulher infiel
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� O texto Is 54,4-10

� Contém a dimensão da 
graça contida no amor

� Amor misericordioso 
(hesed-rahamim)

� Índole social da Aliança
� Carácter do dom

� Talvez, a mais forte 
“declaração de amor” da 
parte de Deus, ligada ao 
solene juramento de 
fidelidade para sempre. 
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� O texto Is 54,4-10

� Contém a analogia do amor que une os 
cônjuges

� “[...] o teu criador é que é o teu esposo , / o 
seu nome é Senhor do universo. / O teu 
redentor é o Santo de Israel, / chama-se 
Deus de toda a terra” (Is 54,5). 

� Deus Amor 
� Criador e Senhor da criação
� Esposo do povo eleito

� Afecto que não se afastará
� Aliança de paz

� Redentor
� Conclusão

� O tema do amor esponsal e do 
matrimónio é ligado com o tema da 
aliança

� O texto contém conteúdos teológicos 
de extraordinária riqueza.
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)

� Confronto de Isaías com Efésios
� Continuidade quanto à analogia do amor esponsal e do 

matrimónio
� Diversidade de perspectiva teológica

� Efésios
� Mistério do amor paterno
� Mistério da eleição à santidade (“para ser santos e 

imaculados [irrepreensíveis] na sua presença”) (Ef 1,4)
� Mistério da adopção como filhos em Cristo (“predestinando-

nos a ser seus filhos adoptivos por Jesus Cristo”) (Ef 5,1)
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� Dedução da analogia acerca do 

matrimónio, que encontrámos 
em Isaías (”o teu criador é que 
é o teu esposo, / o seu nome é
Senhor do universo”) (Is 54,5)
� Um desígnio interior à

perspectiva teológica. 

� A primeira dimensão do amor e 
da eleição, como mistério 
escondido desde séculos em 
Deus, é uma dimensão paterna 
e não “conjugal”. Paternidade
de Deus (cf. Os 11, 1-4; Is 63, 

8-9; 64, 7; Ml 1, 6).
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� A analogia do amor esponsal e 

do matrimónio surge quando o 
“Criador” e o “Santo de Israel”, 
(cf. Isaías), se manifesta como 
“Redentor”. 
� “Com efeito, o teu criador é

que é o teu esposo, / o seu 
nome é Senhor do universo. / 
O teu redentor é o Santo de 
Israel” (Is 54,5).

� O paralelismo entre o “esposo”
e o “Redentor”.

� Em Efésios, este pensamento 
é plenamente desenvolvido.
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� O “Redentor” [heb. go’el] . 

� Nos livros mais antigos
� pessoa obrigada pelos laços de sangue 

� a vingar o parente assassinado [cfr., ex. gr., Nm. 35,19] 
� a dar ajuda ao parente desfavorecido, [cfr., ex. gr., Ru. 4, 

6] 
� a resgatá-lo da escravidão [cfr., ex. gr., Lv. 25, 48], 

� com o tempo, a analogia foi 
� aplicada a YHWH, “que resgatou Israel da casa de 

servidão, da mão do Faraó, Rei do Egipto” [Dt. 7, 8] 
� em Deutero-Isaías, a acção de resgate desloca-se para a 

pessoa do Redentor, que, pessoalmente, salva Israel, 
quase só mediante a sua presença, “sem dinheiro e sem 
presentes” [Is. 45, 13]. 
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� Em Efésios :

� Aplicação dos textos do Cântico sobre o 
Servo de YHWH, [cfr. Is. 53, 10-12; Ef. 5, 

23. 25-26],

� Capítulo I: o “Filho dilecto” do Pai (Ef
1, 6), desde a eternidade: 

� Aquele no qual todos nós fomos 
amados “desde os séculos” pelo Pai.

� O Filho, da mesma substância do 
Pai, “no qual, pelo seu sangue, 
temos a redenção e a remissão dos 
pecados. Segundo a riqueza da sua 
graça” (Ef 1,7).

� O mesmo Filho, como Cristo 
(Messias), “amou a Igreja e Se 
entregou por Ela” (Ef 5,25).
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� Em Efésios :

� Esta formulação esplêndida 
resume em si e ao mesmo 
tempo coloca em relevo os 
elementos do Cântico sobre o 
Servo de YHWY e do Cântico de 
Sião (cf. ex. gr. Is 42, 1; 53, 8-
12; 54, 8). Assim, a entrega de 
Si mesmo pela Igreja equivale 
ao cumprimento da obra da 
redenção. 

� o “criador, Senhor dos 
exércitos” (Isaías)

� o “Santo de Israel”, do 
“novo Israel”, Redentor.
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)
� Em Efésios , a perspectiva teológica do texto profético 

� É conservada, aprofundada, transformada. 
� Elementos novos: 

� Momento trinitário,
� Momento cristológico

� AT: “Deus-Israel” // Paulo: “Cristo-Igreja”
� Em Cristo, tudo o que no AT se refere a YHWH [Adonai – Kyrios]
� Em Cristo (Deus) tudo aquilo que se refere ao Servo de YHWH nos 

quatro Cânticos, [Is. 42; 49; 50; 52-53]
� O tema da “Cabeça” e do “Corpo” (origem helenística [estóica?]).

� Em Efésios, contexto do matrimónio
� Em Coríntios, a ordem que reina na sociedade
� Do ponto de vista bíblico, a introdução deste motivo constitui novidade 

um absoluta e, por fim, escatológica.
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)

� Efésios 
� Mostra de que modo o 

“Redentor”, (Filho 
primogénito; “dilecto do Pai”), 
revela o seu amor salvífico, 
(doação de si), amor 
esponsal com o qual ele 
desposa a Igreja e a torna o 
seu próprio Corpo.

� Mistério, em certo sentido, 
explicado.

� Distinta
� dimensão eterna 
� dimensão da sua 

realização histórica 
(cristológica
eclesiológica)

� A analogia do matrimónio 
refere-se, sobretudo, à
segunda dimensão. 

� Isaías

� “o teu esposo é o teu 
criador”

� Mistério, apenas 
delineado, quase 
“entreaberto”, pré-
anunciado

� Dimensão histórica: 
história do povo eleito da 
Antiga Aliança, com a 
história de Israel

� Dimensão eclesiológica e 
cristológica em embrião
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95 – O texto de Isaías sobre a analogia entre o 
amor de Deus ao seu povo e o amor nupcial 
(22Set1982)

� Mesmo assim 
� É claro que o texto de 

Isaías nos ajuda a 
compreender melhor a 
carta aos Efésios e a 
grande analogia do amor 
esponsal de Cristo e da 
Igreja.
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96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)

� As funções da analogia
� Primeira: auto-comunicação de Deus
� Segunda: modo de compreender o matrimónio
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96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)

� Os limites da analogia
� A analogia do amor conjugal ou esponsal ajuda a 

penetrar na própria essência do mistério. 
� Ajuda a compreendê-lo até um certo ponto, em modo 

de analogia. 
� A analogia do amor terreno, não pode proporcionar uma 

compreensão adequada e completa daquela Realidade 
absolutamente transcendente, que é o mistério divino, seja no seu 
esconder-se desde os séculos em Deus, seja na sua realização 
“histórica”, no tempo, quando “Cristo amou a Igreja e se entregou 
por ela” (Ef 5,25). O mistério mantém-se transcendente em relação 
a esta analogia como também em relação a qualquer outra 
analogia, através da qual procuramos exprimi-lo em linguagem 
humana. 
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96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)

� Primeira função: compreender, em certo modo, o mistério que 
está escondido em Deus, desde séculos, e que é realizado no 
tempo por Cristo, como o amor próprio de um total e irrevocável 
dom de si, da parte de Deus, ao homem, em Cristo. 
� o “homem” na sua dimensão pessoal e, ao mesmo tempo, 

comunitária 
� «Israel»
� «Igreja»: Povo de Deus da Antiga e da Nova Aliança

� Uma redução da comunidade à pessoa
� Não apenas personificação
� corporate personality”, específica da Bíblia, marcada por uma 

contínua e recíproca relação do indivíduo com o grupo. O “eu” -«»-
o “nós” bíblico
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96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)

� Analogia que ajuda a 
compreender, em certo sentido, 
o mistério revelado pelo Deus 
vivo:
� Criador
� Redentor 
� (enquanto tal) Deus da aliança

� amor esponsal
� amor “misericordioso” (Isaías) 
� amor “paterno”
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96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)

� A analogia do amor dos esposos evidencia o momento do dom 
de si mesmo da parte de Deus ao homem, escolhido “desde 
séculos” em Cristo (literalmente: a “Israel”, à “Igreja”), dom
� total ( “radical”)
� irrevogável no seu carácter essencial (como dom). 

� “Radical” e, por isso “total” (não em sentido metafísico) 
� Um tal “dom total”, (não criado), só é participado por Deus 

na “comunhão trinitária das pessoas”. 
� O dom de si mesmo, da parte de Deus, ao homem, só pode 

ter a forma da participação na natureza divina (cf. 2 Ped
1,4): “tudo” o que Deus “pode” dar de si mesmo ao homem, 
considerando as limitadas faculdades do homem-criatura. 

� Desta maneira, a analogia do amor esponsal indica o carácter 
“radical” da graça: de toda a ordem da graça criada.
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96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)

� Primeira função
� Conclusão: compreender o 

mistério da graça, como 
realidade eterna em deus e 
como fruto “histórico” da 
redenção da humanidade em 
Cristo 
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� Segunda função: o mistério define e 
determina o modo adequado de 
compreensão da analogia e, 
precisamente, esta sua componente, na 
qual os autores bíblicos vêem “a imagem 
e semelhança” do mistério divino. 
� Nesta perspectiva: o problema do 

Sacramento e mistério (o carácter 
sacramental do matrimónio). Ef 5,22-33:

� realização do divino mistério eterno 
� modo através do qual este mistério se 

exprimiu na ordem visível, do modo 
através do qual se tornou visível, e, por 
isso, entrou na esfera do Sinal. 

96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)
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� Sinal: entendido aqui simplesmente como 
Visibilidade do invisível.
� O mistério desde os séculos escondido em Deus

� Tornado visível no próprio processo histórico de 
Cristo

� mysterium magnum : A relação de Cristo com a Igreja 
constitui o cumprimento e a concretização da 
visibilidade do próprio mistério 
� Indissolúvel 

� Cristo – Igreja
� Homem – Mulher

� No acto criador Gen 2,24

96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)
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� Pode dizer-se que o sinal visível do matrimónio “no princípio”, 
enquanto sinal visível de Cristo e da Igreja, no vértice da 
economia salvífica de Deus, transpõe o plano eterno de amor 
para a dimensão “histórica” e torna-o fundamento de toda a 
ordem sacramental. Mérito particular do Autor da carta aos 
Efésios é o de ter aproximado os dois sinais, tornando-os o 
único grande sinal, isto é, um grande sacramento 
(“sacramentum magnum”).

96 – Função da analogia do matrimónio ou do amor 
nupcial entre Cristo e a Igreja em relação ao mistério 
revelado na antiga e na nova aliança (29Set1982)
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97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� “O homem aparece no mundo 

visível como a mais alta 
expressão do dom divino, 
porque transporta em si a 
dimensão interior do dom. Com 
essa dimensão interior, 
transporta no mundo a sua 
específica semelhança com 
Deus, com a qual ele 
transcende e domina também 
a sua “visibilidade” no mundo, 
a sua corporeidade, a sua 
masculinidade ou feminilidade, 
a sua nudez. Um reflexo desta 
semelhança é também a 
consciência primordial do 
significado esponsal do corpo, 
permeada pelo mistério da 
inocência originária” (L’amore
umano nel piano divino, Città
del Vaticano 1980, p. 90). 
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97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� Sacramento primordial:

� “Assim, nesta dimensão, é
constituído um sacramento 
primordial, entendido como 
sinal que transmite 
eficazmente para o mundo 
visível o mistério invisível, 
escondido em Deus desde 
a eternidade. Este é o 
mistério da Verdade e do 
Amor, o mistério da vida 
divina, da qual o homem 
realmente participa. [...] É a 
inocência originária que 
inicia esta participação [...].”
(Ivi.).
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97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� Ef 5,31 refere-se ao princípio, à

instituição do matrimónio (Gen
2,24)
� Estado da gratificação originária do 

homem na existência e na graça, 
que foi o estado de inocência e de 
justiça original. 

� “Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, / [...] nos abençoou com
toda a espécie de bênçãos 
espirituais em Cristo. / N’Ele nos 
escolheu, antes da criação do 
mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis [imaculados], em 
caridade, na sua presença [...].” (Ef
1,3-4). 



39

97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� A carta aos Efésios abre, diante 

de nós, o mundo sobrenatural 
do mistério eterno, dos 
desígnios eternos de Deus Pai 
em relação ao homem. 
� Precedem a criação do mundo
� Precedem a criação do homem
� Começam a realizar-se já na 

realidade da criação
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97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� Se o estado da inocência originária 

do homem criado, como varão e 
mulher, a imagem de Deus pertence 
ao mistério da criação também o 
dom primordial, conferido por Deus 
ao homem, encerrava já em si 
mesmo o fruto da eleição, 

� “Nos escolheu, [...], para sermos
santos e irrepreensíveis
[imaculados], [...], na sua 
presença [...].” (Ef 1,4). 

� “Deus viu tudo o que tinha feito: 
era tudo muito bom” (Gén 1,31). 

� Só depois do pecado, depois da 
ruptura da aliança original com o 
Criador, é que o homem sente a 
necessidade de se esconder “do 
Senhor Deus” (Gen 3,10).
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97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� Antes do pecado, em vez disso, 

o homem trazia na sua alma o 
fruto da eleição eterna em 
Cristo, Filho eterno do Pai. 
� Na graça da eleição

� Santo e imaculado na presença de 
Deus

� Estando nus, não sentiam vergonha 
(Gen 2,25)
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97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� A realidade da criação do homem estava já permeada com a 

eleição perene do homem em Cristo:
� chamamento à santidade através da graça de adopção a ser filhos 

(Ef 1, 5-6).

� Gratificação sobrenatural, anterior pecado original (graça da justiça 
e da inocência originais)

� fruto da eleição do homem em Cristo
� antes dos séculos

� em consideração a Ele, Filho único Amado

� Antecipando cronologicamente a Sua vinda no corpo.
� Na dimensão do mistério da criação, a eleição para a dignidade da 

filiação adoptiva foi apenas a do “primeiro Adão”, isto é, do homem 
criado a imagem e semelhança de Deus, como varão e mulher. 
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97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� De que modo se verifica, a realidade do sacramento, 

do sacramento primordial?
� “O sacramento, como sinal visível, constitui-se com o homem, 

enquanto «corpo», mediante a sua masculinidade e feminilidade 
«visível».

� O corpo, de facto, e somente ele, é capaz de tornar visível o que é
invisível: o que é espiritual e divino. Ele foi criado para transferir o 
mistério, escondido desde a eternidade em Deus, para a realidade 
visível e, assim, ser o seu sinal” (L’amore umano nel piano divino, 
Città del Vaticano 1980, p. 90). 

�“A inocência original, ligada à
experiência do significado esponsal 
do corpo” faz com que “o homem 
se sinta, no seu corpo de varão e 
de mulher, sujeito de santidade”
(Ivi., p. 91). “Sente-se” e é-o, desde 
o “princípio”. 
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97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� As palavras do Génesis 2,24, “o 

homem [...] para se unir à sua 
mulher, e serão dois numa só
carne”, pronunciadas sobre o 
plano de fundo desta realidade 
originária, em sentido teológico, 
constituem o matrimónio como 
parte integrante e, em certo 
sentido, central do “sacramento 
da criação”. Elas constituem –
ou talvez e, sobretudo, 
simplesmente confirmam – o 
carácter da sua origem. 
Segundo estas palavras, o 
matrimónio é sacramento 
enquanto parte integral e, diria 
mesmo, ponto central do 
“sacramento da criação”. Neste 
sentido, é sacramento 
primordial.



45

97 – O matrimónio, sacramento, à luz da doutrina 
paulina, expressa na carta aos Efésios 
(06Out1982)
� A instituição do matrimónio, segundo as 

palavras do Génesis 2,24, exprime
� o início da comunidade humana 

fundamental que, mediante a força 
“procriadora”, que lhe é própria, (“sede 
fecundos e multiplicai-vos”) (Gen 1,28), é
necessária para continuar a obra da 
criação, 

� a iniciativa salvífica do Criador, 
correspondente à eleição eterna do 
homem, de que a carta aos Efésios nos 
fala. 

� O sacramento originário da criação recebe 
a sua eficácia do “Filho amado” (cf. Ef 1,6: 
a “graça que derramou sobre nós, por seu 
amado Filho”)
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