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Oração a S. João Bosco
Ó Pai e Mestre da juventude,
São João Bosco,
que, dócil aos dons do Espírito,
transmitiste à família o tesouro da tua
predilecção pelos pequenos e os pobres.
Ensina-nos a sermos cada dia mais para eles
sinais e portadores do amor de Deus, 
alimentando em nós os mesmos sentimentos de
Cristo Bom Pastor.
Pede para todos os membros da tua família
um coração bom,
a dedicação no trabalho,
a sabedoria no discernir,
a coragem de testemunhar o sentido da igreja
a generosidade missionária.
Obtém-nos a graça
da fidelidade à especial Aliança
Que o Senhor estabeleceu connosco
e faz com que, guiados por Maria,
percorramos alegremente com os jovens
o caminho que conduz ao amor.

E.14 – 31 JAN 2011
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)
� O «princípio» sacramental do 

homem e do matrimónio no 
estado da justiça (inocência) 
original – sacramento primordial

� Com o pecado original
� A herança da graça foi 

rejeitada pelo coração do 
homem

� A perspectiva da procriação
foi ofuscada

� No entanto, o matrimónio 
� nunca deixou de ser a figura 

do sacramento (// Ef 5,22-
33) – «mistério grandioso»

� permaneceu como 
plataforma de actuação dos 
desígnios eternos de Deus

Lucas Cranach il Maggiore (1472-1553 
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)

� V. 31 // Gen 2,24: “por isso o homem 
deixará pai e mãe e unir-se-á à sua 
mulher e os dois serão uma só carne”
� A identidade do mistério escondido 

desde a eternidade
� Continuidade entre o

� sacramento primordial (gratificação 
sobrenatural do homem na criação)

� sacramento da Redenção (nova 
gratificação; dom redentor de Cristo):

� Pela Igreja 
� À Igreja

� “Cristo amou a Igreja e se entregou 
por ela para a santificar...” (Ef 5,25-
26).

Catedral de Troia
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)

� O sacramento da redenção reveste a figura e a 
forma do sacramento primordial

� Matrimónio do primeiro 
marido e mulher
� graça da eleição, no 

“princípio”

� Analogia dos esponsais 
de Cristo com a Igreja
� grande sinal de 

gratificação do homem 
no sacramento da 
redenção

� renovação definitiva da 
aliança da graça da 
eleição, quebrada “no 
princípio” com o pecado

Stampa del XVII secolo, 
opera di Tommaso de Leu 
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)

� Em Efésios: o sacramento da 
redenção = actuação definitiva do 
mistério escondido desde a 
eternidade em Deus.
� Neste mistério grande realiza-se 

definitivamente o que a carta 
tinha tratado no cap. 1:

� N’Ele nos escolheu antes da 
criação do mundo para sermos 
santos e irrepreensíveis na sua 
presença [...] (Ef 1,4)

� No Qual temos a redenção pelo 
seu sangue, a remissão dos 
nossos pecados, segundo a 
riqueza da sua graça, que Ele 
nos concedeu em abundância 
[...] (Ef 1,7-8)

Cristo re di pace e Sposo della Chiesa – Min. 
bizantina, Vat. gr. 1162, fol 82v (sec. XII). 
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)

� A gratificação no 
sacramento da redenção
� É nova (em relação ao 

sacramento da criação) 
actuação do Mistério
escondido desde a eternidade 
em Deus.

� A gratificação original (com 
à criação do homem) tinha 
constituído o homem, desde 
o princípio, no estado de 
inocência e justiça original.

� A nova criação dá
sobretudo a remissão dos 
pecados

� “Onde abundou o 
pecado, 
superabundou a 
graça” (Rm 5,20)

Catedral de Troia
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)

� O sacramento da redenção, fruto do amor redentor 
de Cristo, torna-se uma dimensão permanente da 
vida da Igreja, fundamental e vivificante
� O mysterium magnum de Cristo e da Igreja

� mistério eterno realizado por Cristo que Se entregou por 
Ela (Ef 5,25)

� Mistério que se actua continuamente na Igreja, amada 
por Cristo (Ef 5,25)

� Amor indissolúvel
� Como no matrimónio, em que a mulher completa o marido, 

em virtude do amor esponsal (Gen 2,20)
� A Igreja unida a Cristo alcança do Sacramento da Redenção 

a sua fecundidade e maternidade espiritual: “Regenerados, 
não por uma semente corruptível, mas imortal, isto é, a 
Palavra de Deus, viva e eterna” (1 Ped 1,23)
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)

� O mistério escondido em Deus 
� torna-se realidade visível

� Através da união do primeiro 
homem e da primeira mulher na 
perspectiva do matrimónio

� Na união indissolúvel de Cristo 
com a Igreja (sacramento da 
redenção) // como a união 
esponsal dos cônjuges, marido e 
mulher
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)

� O sacramentum magnum (a realização 
do mistério eterno torna-o visível com a 
visibilidade do sinal)
� Nova  e definitiva realização do mistério 

escondido
� Torna o mistério visível (visibilidade do 

Invisível)
� Mantendo-se como mistério (não passa a 

uma total clareza do mistério, objecto de 
fé)

� No princípio (sacramento da criação)
� Na união de Cristo com a Igreja 

(sacramento da redenção)

� Pertence à ordem dos sinais (o sinal indica 
mas não desvela)

Tommaso di Stefano, Adorazione dei 
pastori (ca.1525-1564 
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98 – O sacramento da criação do homem e 
o sacramento da redenção (13Out1982)
� O sacramentum magnum

� O primeiro Adão (chamado, no 
estado de inocência, à união 
conjugal) – Sacramento da criação

� O segundo Adão (unido com a 
Igreja de modo indissolúvel) –
sacramento da redenção

� Analogamente à aliança entre os 
cônjuges

� É sinal definitivo do mistério eterno
� Falando da realização do mistério 

eterno, falamos
� Do facto de que ele se torna visível 

com a visibilidade do sinal
� Do carácter sacramental de toda a 

obra da Criação e da Redenção

Abbazia di Sesto al Reghena
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99 – O matrimónio, sacramento primordial 
(20Out1982)
� Ef 5,22-33: o matrimónio faz 

parte da herança integral 
(sacramento primordial)
� Modelo e figura do 

sacramento da Igreja
� Parte essencial da nova 

herança (no sacramento da 
redenção, a Igreja é
gratificada em Cristo)

� Mt 19,3-9 (Mc 10,5-9): ao 
falar do matrimónio Cristo 
faz apelo exclusivo ao 
“princípio”

� // Ef 5,22-33: uma 
relação biunívoca entre o 
matrimónio e toda a 
ordem sacramental
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99 – O matrimónio, sacramento primordial 
(20Out1982)

� Relação em dois sentidos:
� O matrimónio (sacramento primordial)

� Figura, protótipo, modelo
� Estrutura de suporte da nova economia da 

salvação, nascida da redenção
� Mt 19,3-9
� Todos os sacramentos da nova aliança 

encontram, em certo sentido, no 
matrimónio o seu protótipo

� Parte integrante da nova economia 
sacramental, da nova ordem dos sinais 
salvíficos

� Com origem no sacramento da Redenção
� // economia originária surgiu do sacramento da 

criação
� Cristo limita-se ao único sacramento, a 

“imagem e semelhança de Deus”
(inocência e justiça original)

(Replication) of William 
Holman Hunt,

Light of the world, 1881
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99 – O matrimónio, sacramento primordial 
(20Out1982)

� Nova economia sacramental
� Construída na base do 

Sacramento da Redenção, 
destinada

� Não ao homem da justiça e 
inocência original

� Sim ao homem marcado pela 
herança do pecado original 
(condição de pecado, status 
naturae lapase, homem da 
tríplice concupiscência); (cf. 
1 Jo 2,16; Gal 5,17).

� Difere da economia de 
origem
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99 – O matrimónio, sacramento primordial 
(20Out1982)

� No âmbito do discurso da montanha 
(cf. olhar de concupiscência; 
adultério do coração)
� Preparação para compreender o 

matrimónio como Sacramento da 
Nova Aliança, cuja obra de 
salvação está unida ao ethos da 
redenção

� Efésios:
� Um sacramento “grande”
� Em amplo contexto parenético 

(exortações morais)
� O ethos deve qualificar a vida 

dos cristãos (como os que têm 
conhecimento da eleição que se 
realiza em Cristo e na Igreja)
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99 – O matrimónio, sacramento primordial 
(20Out1982)

� Neste contexto, os sacramentos 
da Igreja

� O nome e o conceito de 
«sacramento» (Tomás de Aquino e 
escolástica)
� «Sinais instituídos por Cristo e 

administrados pela Igreja, que 
exprimem e conferem a graça 
divina à pessoa que recebe o 
respectivo sacramento»

� Cada um, caracterizado (teoria 
hilemórfica)

� Por uma acção litúrgica
� Forma sacramental (Palavra)
� Matéria sacramental
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99 – O matrimónio, sacramento primordial 
(20Out1982)

� Um significado mais amplo, 
mais antigo e fundamental 
(cf. cat. 93, a partir de Ef
5,22-33); sacramento :
� O próprio mistério de 

Deus, escondido desde a 
eternidade, não 
enquanto escondimento 
eterno, mas na sua

� Revelação e actuação 
(tb.: revelação mediante 
a actuação)
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99 – O matrimónio, sacramento primordial 
(20Out1982)

� Assim:
� Sacramento da criação (carácter 

sacramental originário do 
matrimónio, sacramento primordial)

� Sacramento da redenção (carácter 
sacramental da união de Cristo 
com a Igreja),

� na similitude do matrimónio (união 
esponsal do marido e da mulher)

� Não só uma comparação 
metafórica

� Uma real renovação (re-criação; 
nova criação) de quanto 
constituía o conteúdo salvífico 
(substância) do sacramento 
primordial

� Ver assim a sacramentalidade da 
Igreja (LG 1) e do matrimónio, 
como um dos sacramentos da 
Igreja.

Anastasis, Instambul
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100 – O carácter sacramental do matrimónio, 
baseado no «grande mistério» de Cristo e da 
Igreja (27Out1982)
� Ef 5,22-33, refere

� De modo indirecto 
(desenvolve a analogia)

� Os sacramentos da Igreja
� Baptismo - “para a tornar 

santa, purificando-a com o 
lavacro da água, 
acompanhada pela palavra”
(v. 26)

� Eucaristia – nutre e 
alimenta “como Cristo faz 
com a Igreja, porque somos 
membros do seu corpo” (v. 
29-30) Santa Maria degli Angeli, Lugano
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100 – O carácter sacramental do matrimónio, 
baseado no «grande mistério» de Cristo e da 
Igreja (27Out1982)
� Ef 5,22-33: uma sacramentária não desenvolvida, mas 

confirmada e aprofundada

� Sacramento do 
matrimónio
(sinal primordial 
da aliança e da 
graça)
� Enraizado no 

sacramento 
da criação

� A Igreja como 
o “grande 
sacramento”
(novo sinal da 
aliança e da 
graça)
� Enraizado no 

sacramento 
da Redenção

� Os cônjuges
� Sejam “submissos, uns 

aos outros, no temor de 
Cristo” (v. 21)

� Modelem a sua vida 
conjugal, fundando-a no 
sacramento 

� instituído no “princípio”
pelo Criador

� Definitivamente 
engrandecido e 
santificado na aliança 
esponsal de graça 
entre Cristo e a Igreja
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100 – O carácter sacramental do matrimónio, 
baseado no «grande mistério» de Cristo e da 
Igreja (27Out1982)
� Voltando aos enunciados da teologia do corpo

� Redenção do corpo (Rm 8,23)
� Significado fundamental

� Para o homem enquanto corpo (varão e mulher)
� Para o matrimónio (uma só carne; Gen 2,24)

� Para a vocação à continência pelo Reino dos céus (Mt 19,12)

� Em cada uma destas vias, a redenção do corpo não é
somente uma grande espera dos que possuem “as 
primícias do Espírito” (Rm 8,23), mas uma fonte de 
esperança permanente de que a criação seja 
“libertada da escravidão da corrupção para entrar na 
liberdade da glória dos filhos de Deus” (Rm 8,21).
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100 – O carácter sacramental do matrimónio, 
baseado no «grande mistério» de Cristo e da 
Igreja (27Out1982)
� Nas palavras de Cristo, 

o fermento desta 
esperança
� Dimensão escatológica
� Dimensão da vida 

quotidiana (homem 
histórico)

� Dimensão cósmica (de 
toda a criação que, no 
homem “espera com 
impaciência a revelação 
dos filhos de Deus” – Rm
8,19)

Crocifissione, Masaccio, 1426
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100 – O carácter sacramental do matrimónio, 
baseado no «grande mistério» de Cristo e da 
Igreja (27Out1982)
� Cristo, no colóquio com os 

Fariseus, sobre o repúdio (Mt
19,3-6)
� Indissolubilidade (cita Gen

2,24)
� Carta de repúdio, (Dt 24,1) só

pela dureza de coração, mas 
no princípio não foi assim

� O adultério (de quem repudia e 
casa com outra: Mt 19,8-9; de 
quem casa uma mulher 
repudiada: Lc 16,28)

Cristoforo de Predis, Miniatura, Gesu
e i farisei, 1476
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100 – O carácter sacramental do matrimónio, 
baseado no «grande mistério» de Cristo e da 
Igreja (27Out1982)
� Cristo, no colóquio com os Fariseus, sobre o repúdio 

(Mt 19,3-6)
� O horizonte da redenção do corpo

� Abre-se com estas palavras (plano jurídico-moral)
� Mas porque Cristo se coloca no plano do 

sacramento primordial
� Uma resposta universal (ao homem histórico, sobre a 

indissolubilidade)
� Porque, mesmo depois do pecado original, o homem 

não deixa de ser imagem e semelhança de Deus
� E a Redenção, como nova criação , assume tudo o 

que foi criado, para exprimir a plenitude da justiça, da 
equidade, da santidade

� na criação
� Sobretudo no homem, varão e mulher 
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101 – O carácter sacramental do matrimónio, 
à luz do Evangelho (24Nov1982)

� Cristo, em Mt 19: o matrimónio 
como sacramento (revelação 
primordial do querer e do 
operar salvífico de Deus, no 
“princípio”, no mistério da 
criação).
� Unidos numa só carne
� Unidos na verdade e na caridade
� Unidos como filhos de Deus (cf. GS 

24), filhos adoptivos no Filho 
Primogénito, dilecto, desde a 
eternidade

� Unidos na direcção da comunhão de 
pessoas, a semelhança da união das 
pessoas divinas (cf. ivi)

Giotto, Corteo nuziale
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101 – O carácter sacramental do matrimónio, 
à luz do Evangelho (24Nov1982)

� Cristo, em Mt 19,3-9 (cf. Mc 10,2-12), 
sobre o matrimónio
� Confirma-o como sacramento 

instituído pelo Criador, no “princípio”
(que exige a indissolubilidade)

� Abre-o à acção salvífica de Deus (às 
forças que brotam da redenção do 
corpo)

� Superar as consequências do pecado
� Construir a unidade do homem e da 

mulher

� A acção salvífica derivada do mistério 
da Redenção assume em si a acção 
santificadora originária, de Deus, no 
mistério da criação.

Giotto
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101 – O carácter sacramental do matrimónio, 
à luz do Evangelho (24Nov1982)

� Cristo, em Mt 19,3-9 (cf. Mc 10,2-12), sobre o 
matrimónio
� Estabelece-lhe um ethos adequado (eloquência ética 

muito expressiva; ethos da redenção)
� O ethos evangélico e cristão, na sua essência 

teológica é o ethos da Redenção do corpo
� Base para compreender a dignidade do corpo humano

radicada na dignidade pessoal do homem e da mulher.
� A razão desta dignidade está na raiz da 

indissolubilidade da aliança conjugal

� As conclusões de natureza ética:
� “Quem repudia a sua mulher e casa com outra comete 

adultério contra ela; e se a mulher repudia o marido e cada 
com outro, comete adultério” (Mc 10,11 s; cf. Mt 19,9)
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101 – O carácter sacramental do matrimónio, 
à luz do Evangelho (24Nov1982)

� A redenção
� É dada ao homem como graça da 

nova aliança com Deus em Cristo
� Depositada (confiada) como ethos

(como forma moral correspondente 
à acção de Deus no mistério da 
redenção)

� O matrimónio
� É sinal eficaz da acção de Deus, do 

“princípio”
� Exortação a participar 

conscientemente na redenção do 
corpo

Giotto
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101 – O carácter sacramental do matrimónio, 
à luz do Evangelho (24Nov1982)

� A dimensão ética da redenção do corpo 
é esboçada de modo profundo
� Ver as palavras de Cristo sobre o 

mandamento “não cometerás 
adultério” (Mt 5,27-28)

� Há um substrato sacramental para 
as palavras de Cristo

� Mistério da criação – dignidade 
originária (imagem e semelhança de 
Deus)

� Não obstante o pecado – dignidade 
herdada

� Dignidade confiada – como tarefa, 
mediante a realidade da Redenção

Giotto
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101 – O carácter sacramental do matrimónio, 
à luz do Evangelho (24Nov1982)

� A interpretação de Cristo sobre o mandamento
� Constitui o novo ethos
� Ele entrega-a como tarefa

� A cada homem, a dignidade da mulher
� Vice-versa (indirectamente) – cf. Mac 10,12)
� A cada um, a sua própria dignidade

� O sacrum da pessoa, em consideração da sua masculinidade ou 
feminilidade, do “corpo”

� Redenção -» Ethos em relação com o Sacramento
� primordial – Criação
� do homem histórico – Redenção
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101 – O carácter sacramental do matrimónio, 
à luz do Evangelho (24Nov1982)

� Cristo , no sermão da montanha e no colóquio com os Fariseus
� Fala a partir da profundidade do mistério divino
� Entra na profundidade do mistério humano

� Refere o “coração”, (lugar íntimo)
� Do combate, no homem, do bem e do mal
� Do pecado e da justiça
� Da concupiscência e da santidade

� Torna cada um consciente de que transporta em si o 
mistério do pecado e a dimensão interior do homem da 
tríplice concupiscência (1 Jo 2,16)

� Dá-lhe, no matrimónio, o sacramento da Redenção,
� Como graça e sinal da aliança com Deus
� Como ethos (à consciência, ao olhar, ao comportamento)



32

101 – O carácter sacramental do matrimónio, 
à luz do Evangelho (24Nov1982)

� O matrimónio (cf. Mt
19,4) é sacramento
� Do “princípio”
� Que brota do mistério 

da Redenção do corpo 
(com base na 
condição “histórica” de 
pecado do homem)

Antonello
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)

� O matrimónio (cf. Evangelho, Cor., 
Rom.)
� Expressão eficaz do poder salvífico 

de Deus
� (realiza o seu desígnio eterno

mesmo depois do pecado e 
apesar da tríplice concupiscência, 
escondida no coração de cada 
homem, varão ou mulher)

� Exortação a dominar a 
concupiscência. Frutos do domínio:

� Unidade
� Indissolubilidade
� Sentido profundo do sentido da 

dignidade da mulher no coração 
do homem e vice versa.

� No convívio conjugal
� Nas relações recíprocas

Giotto
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)

� A verdade do matrimónio (graça e ethos). 1 Cor 7:
� Confronto com a continência pelo Reino dos céus 

(superior)
� “Cada um tem o seu próprio dom de Deus, um de um 

modo, outro de outro” (v. 7)
� Com base no sacramento da redenção, ao matrimónio 

corresponde um dom particular, ou seja, a graça
� No mesmo contexto, os conselhos: recomenda o 

matrimónio, pelo “perigo da incontinência” (v. 2)
� O marido cumpra o seu dever para com a mulher; 

igualmente a mulher para com o seu marido (v. 3)
� É melhor casar-se que arder (v. 9)
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)

� A partir daqui a ideia de que o matrimónio seja 
um remedium concupiscentiae específico
� No entanto

� Um dom
� Dado ao homem e mulher como graça
� Entregue como ethos

� “Arder” = a desordem das paixões (// 
concupiscência; cf. Sir 23,17)

� Matrimónio significa ordem ética 
conscientemente colocada neste âmbito

� O matrimónio,
� lugar de encontro do eros com o ethos
� Compenetração recíproca dos mesmos no 

coração do homem e da mulher e em todas as 
suas relações recíprocas. 
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)

� A verdade do matrimónio (graça e 
ethos):
� Determina o seu carácter como 

sacramento da Igreja
� Indissolubilidade
� Palavra do Espírito para a redenção do 

corpo
� Homem e mulher chamados à

castidade: estado de vida que lhe é
próprio, segundo o Espírito (Cf. Rm
8,4-5; Gal 5,25)

� Esperança sobre a qual é dominada a 
concupiscência da carne: na aliança 
sacramental, o substrato da comunhão 
duradoura e indissolúvel das pessoas 
(communio personarum) no modo que 
lhes é digno
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)

� A verdade do matrimónio 
(graça e ethos):
� Chama, mediante o sacramento, a 

uma vida segundo o Espírito, 
correspondente ao dom recebido 
no sacramento. Torna capazes o 
homem e a mulher:

1. De descobrir a gratificação de que 
se tornaram participantes

2. (quanto a concupiscência ofusca 
o horizonte da visão interior e 
retira aos corações a limpidez dos 
desejos e das aspirações), Da 
experiência da
� Liberdade do dom
� Consciência do sentido 

esponsal do corpo na sua 
masculinidade e feminilidade

Andrej Rublev (ca. 1365-1430),
Santissima Trindade



38

102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)
� A verdade do matrimónio (graça e ethos):

� vida segundo o Espírito, torna capazes 
o homem e a mulher:

3. De uma união que submete a sua 
feminilidade e masculinidade à
bênção da procriação (cf. Gen 4,1) 
� Dignidade na qualidade da geração: 

profunda consciência da santidade 
da vida (sacrum), participando das 
forças do mistério da criação

� Esperança (redenção; Rm 8,19-23) 
de nova vida humana aberta às 
primícias do Espírito (Rm 8,23); em 
liberdade (Rm 8,21); como através 
das dores do parto (Rm 8,22); a 
revelação dos filhos de Deus (Rm
8,19) 
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)
� A verdade do matrimónio (como 

esperança):
� Está no mundo
� Não vem do mundo
� Combate no coração do 

homem com o que vem do 
mundo e com o que está no 
mundo

� “Porque tudo o que está no 
mundo, a concupiscência da 
carne, a concupiscência dos 
olhos e a soberba da vida, não 
vem do Pai, mas do mundo” (1 
Jo 2,16)
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)
� A verdade do matrimónio (como 

esperança)
� O matrimónio, como 

sacramento, 
� constitui a base da esperança

para a pessoa (homem e 
mulher; pais e filhos; gerações 
humanas), porque
� Este mundo passa, com a 

sua concupiscência
� Quem faz a vontade do Pai, 

permanece eternamente (1 
Jo 2,17)

� Nele a origem do homem, a 
inscrição do seu futuro nas 
dimensões históricas e 
escatológicas.
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)

� A verdade do matrimónio (como esparança):
� Por isso as palavras de Cristo sobre a 

ressurreição dos corpos (Cf Mt 22,23-
32; Mc 12,18-27; Lc 20,34-39)

� Na ressurreição, de facto, não se toma 
mulher nem marido, mas é-se como anjos 
no Céu (Mt // Mc)

� Lucas: “Nesta vida , os homens e as 
mulheres casam-se; mas aqueles que 
forem julgados dignos da vida futura e da 
ressurreição dos mortos não se casam, 
sejam homens ou mulheres, porque já não 
podem morrer: são semelhantes aos anjos 
e, sendo filhos da ressurreição , são filhos 
de Deus” (v. 34-36)
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)
� A verdade do matrimónio (como esperança):

� «Cristo afirma que o matrimónio –
sacramento da origem do homem no 
mundo visível e temporário

� Não pertence à realidade escatológica 
do mundo futuro

� Mas o homem, chamado à
ressurreição futura traz em si esta 
vocação porque tal mundo, para ele, 
tem a sua origem por obra do 
matrimónio dos seus pais (it. genitori)

� Assim, Cristo revela o significado 
deste sacramento para a participação 
dos homens (filhos e filhas) na 
ressurreição futura.

Giotto
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)
� A verdade do matrimónio (como 

sacramento primordial):
� Não pertence à “redenção do corpo”

na dimensão da esperança 
escatológica (cf. Rm 8,23)

� (como dom e como ethos): cumpre-
se e realiza-se na perspectiva da 
esperança escatológica

� Provém do Pai e a Ele deve a sua 
origem no mundo

� Este mundo passa com a sua 
concupiscência

� O matrimónio serve, imutavelmente, 
para que o homem (varão e mulher), 
dominando a concupiscência, faça a 
vontade do Pai

� Quem faz a vontade do Pai “vive 
eternamente” (1 Jo 2,17)
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102 – Viver o matrimónio, sacramento 
segundo o Espírito (1Dez1982)

� O matrimónio (sacramento primordial)
� (em relação à perspectiva da 

redenção do corpo na dimensão da 
esperança escatológica)

� Tem em si o gérmen do futuro 
escatológico do homem (Mt 22,30; 
Lc 20,36)

� Os filhos de Deus devem a sua 
origem no mundo visível e 
temporário ao matrimónio e à
procriação do homem e da mulher

� Como sacramento da 
temporalidade, cumpre um serviço 
insubstituível a respeito do seu 
futuro extra-temporal

Campanile, Giotto,
Creazione della Donna
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério grande
� Grande analogia, em que o matrimónio é

� Pressuposto (sacramento do princípio humano)
� Redescoberto (fruto do amor esponsal de Cristo e da 

Igreja, ligado ao mistério da Redenção)

Apoteose della
Redenzione, 
Mantova, Catedrale
S. Pietro
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério 
grande
� Exortação aos cônjuges

� A plasmar a sua relação 
recíproca sobre o modelo 
da união esponsal de Cristo 
e da Igreja

� A aprender novamente este 
sacramento
� “E vós, maridos, amai as 

vossas mulheres, como 
Cristo amou a Igreja e se 
entregou por ela, para a 
santificar [...]” (Ef 5,25-26)
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério grande
� Exortação aos cônjuges cristãos: 

razão
� Eles participam do amor salvífico de 

Cristo que se exprime, ao mesmo 
tempo, como amor esponsal d’Ele
para com a Igreja

� // Mediante a participação neste amor 
salvífico de Cristo, o matrimónio é
confirmado e renovado como 
sacramento do “princípio” humano

� “uma só carne” e participando do 
amor criador de Deus, porque

� Criados a imagem de Deus 
(communio personarum)

� União abençoada com a bênção 
da fecundidade (cf. Gen 1,28) 

Andrej Rublev (ca. 1365-1430),
Santissima Trindade,

pormenor
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério grande
� A estrutura do matrimónio como 

sacramento do mistério da criação 
(Ef 5,21-33) renova-se:

� No mistério da Redenção
(gratificação esponsal da Igreja 
por parte de Cristo)

� Quando os esposos o recebem 
como sacramento da Igreja 
(gratificação do homem por parte 
de Deus em Cristo; v. 25-26)

� Quando os cônjuges cristãos se 
unem no temor de Cristo (v. 21), 
conscientes da autêntica 
profundidade da “redenção do 
corpo”.

Venezia, S. Marco, Allegoria della redenzione
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério grande
� A imagem paulina do matrimónio aproxima entre si, 

numa só,
� A dimensão redentora do amor
� A dimensão esponsal

� Cristo é esposo da Igreja porque “se entregou a Si mesmo 
por ela” (Ef 5,25)

� Pelo sacramento, estas duas dimensões penetram na 
vida dos cônjuges

� Significado esponsal (primeiro na criação, na inocência 
original)

� Significado redentor (na nova criação, que confirma o 
significado esponsal)
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: a união das duas 
dimensões
� Importante para o matrimónio 

(vocação cristã dos maridos e da 
mulheres; Ef 5,21-33)

� Válido para a hermenêutica do 
homem, em geral (auto-
compreensão do seu ser no 
mundo)

� Génesis
� Efésios
� Na ligação do significado esponsal 

do corpo com o seu significado 
redentor, os cônjuges encontram 
resposta à pergunta sobre o 
sentido do ser corpo
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério grande
� Fala indirectamente da “continência pelo Reino dos 

céus”
� Nela, as duas dimensões do amor (esponsal e 

redentor) unem-se de modo diferente do matrimónio, 
com proporções diferentes.
� O amor esponsal de Cristo é a mais plena incarnação do 

ideal da “continência pelo Reino dos céus” (cf. Mt 19,12)
� Nela se apoiam os que seguem o mesmo ideal (que o 

significado esponsal do corpo – M / F – foi aberto à
esperança unida à redenção).

� A graça do mistério da Redenção frutifica de modo 
particular com a vocação à continência “pelo Reino dos 
céus”
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério grande
� Fala indirectamente da “continência pelo Reino dos 

céus”, mas Ef 5,22-33
� Ultrapassa o círculo dos destinatários da Carta
� Abraça todo o homem
� Toda a criação

� Sacramentum magnum:
� Um novo sacramento do homem em Cristo e na 

Igreja: sacramento do homem e do mundo .
� Criação a imagem de Deus – M / F – sacramento 

originário do homem e do mundo. Matrimónio nele inscrito.
� Redenção em Cristo – novo sacramento. Matrimónio nele 

organicamente inscrito.
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério grande
� O homem, desde o princípio, varão 

e mulher, deve procurar o sentido 
da sua existência (significado do 
corpo humano; da masculinidade e 
feminilidade) e da sua humanidade 
alcançando o mistério da criação 
através da realidade da Redenção

� A união de Cristo com a Igreja
� Completamento (cumprimento) do 

significado esponsal do corpo com o 
significado redentor nas diversas 
situações

� Matrimónio
� Continência
� Sofrimento humano
� Nascimento e morte

La Resurrezione - Pericle Fazzini 
(Sala Nervi, 1975)
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103 – Significado nupcial e redentor do corpo 
em todos os caminhos da vida (15Dez1982)

� Em Efésios: um mistério grande
� “Através do grande mistério, de que 

trata a carta aos Efésios, através da 
nova aliança de Cristo com a Igreja o 
matrimónio é novamente inscrito no 
“sacramento do homem” que abraça o 
universo, no sacramento do homem e do 
mundo que, graças às forças da 
redenção do corpo, se modela segundo 
o amor esponsal de Cristo e da Igreja 
até à medida do cumprimento definitivo 
no Reino do Pai.”

� “O matrimónio, como sacramento, 
permanece uma parte viva e vivificante
deste processo salvífico”.
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