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     Na parábola do festim de núpcias se descortina, em um lance, a tragédia da verdade em um mundo regido 

por paixões cruéis. Ela é tão simples e ao mesmo tempo revela o gênio de Jesus que abarca a totalidade da 

peregrinação espiritual do homem, sua queda e sua redenção. Ela pode ser contemplada como um quadro, 

uma pintura de traços leves e tristonhos que condensa a trágica relação entre o Céu e a Terra, pois neste 

quadro terrível e ao mesmo tempo sublime, escorre inevitavelmente o sangue do justo por excelência.  

     Com efeito, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa, é a vida 

celestial que brilha eternamente diante da glória de Deus. Porém, ela não é restrita de antemão às potestades 

celestiais e a um número limitado de bem-aventurados. Deus convida, primeiro os Hebreus, depois todos os 

povos a entrar na festa celestial e participar do “banquete da fé universal.” 

     Muitos são chamados, e esse chamado consiste em propagar a lei divina por todos os cantos da Terra. 

Então, muitos tomam conhecimento da lei divina, muitos professam o cristianismo. Entretanto, nesta 

parábola Jesus mais uma vez demonstra que a caridade está acima da mera profissão de fé, do simples culto 

exterior, pois só entra e permanece de fato no reino quem estiver revestido do “traje nupcial.” 

     Portanto, esse é um exemplo enfático, extraído da própria narrativa evangélica, que o mais importante 

para a vida espiritual é a transformação moral realizada a partir do conhecimento e vivência profunda da lei 

de Deus, é somente ela que reveste o Espírito com o “traje nupcial”, isto é, com as virtudes que sua natureza 

é suscetível de manifestar e resplandecê-las aos olhos de Deus. Os escolhidos não o são porque adotam uma 

fé, um corpo de doutrina, mas porque vivem radicalmente, nas mais íntimas fibras de suas almas, a verdade 

que foi entregue a humanidade – a preço de humilhação, deboche, tortura e homicídio.  

     “Mas não basta ser convidado; não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte no 

celeste banquete; é preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer 

dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito; ora, essa lei está inteiramente nestas palavras: Fora 

da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que a guardam 

e que a praticam! Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus! Por isso, Jesus disse: Haverá muitos 

chamados e poucos escolhidos.” 
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