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SANTA TERESA DE JESUS: 
A SANTÍSSIMA TRINDADE, A ENCARNAÇÃO E A EUCARISTIA

 «Já vejo, Esposo meu, o que Vós sois para mim; não o posso negar; por mim viestes ao 
mundo, por mim passastes tão grandes trabalhos, por mim sofrestes tantos açoites, por 
mim ficastes no Santíssimo Sacramento e agora me fazeis tão grandíssimos regalos. Pois, 
Esposa santa, como disse eu que Vós dizeis: que posso fazer por meu Esposo? “Por certo, 
irmãs, que não sei como passo de aqui. E que serei eu para Vós, meu Deus? Que pode 
fazer por Vós quem se deu tão mau jeito em perder as mercês que me tendes feito? Que 
se poderá esperar de seus serviços? E ainda que, com o vosso favor, faça alguma coisa, 
vede o que poderá fazer um verme: para que necessita dele um tão poderoso Senhor? 
Ó amor! Que em muitos lugares quisera eu repetir esta palavra, porque só ele se pode 
atrever a dizer com a Esposa: eu para meu amado. Ele dá-nos licença para que pensemos 
que tem necessidade de nós, este verdadeiro amador, esposo e Bem meu»1.

O mistério trinitário é, em si mesmo, um mistério insondável de relação e comunicação 
pessoal entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade «imanente». O Deus da revelação cristã 
não é uma essência isolada, mas pela superabundância da sua vida e do seu amor se dá e se 
comunica; é um Deus em comunhão. Sendo em si mesmo vida e amor, é para nós também fonte 
de vida e de amor. É a manifestação histórica do mistério trinitário.

A Trindade «económica» ou as operações “ad extra” de Deus realizam-se sempre na unidade, 
pois são três Pessoas numa só essência2. Na Encarnação do Verbo – «tomou carne humana» – 
caso mais palpável da distinção nas operações “ad extra” – «estavam todas três». A Eucaristia é a 
presença real de Cristo no coração da Igreja.

«É bom estar com Ele e, inclinados sobre o seu peito como o discípulo amado» (Jo 13, 25), 
sondar o amor infinito do seu coração. Se o cristianismo se há-de distinguir no nosso tempo 
sobretudo pela “arte da oração”, como não sentir uma renovada necessidade de estar longos 
momentos em conversação espiritual, em adoração silenciosa, em atitude de amor, diante de 
Cristo presente no Santíssimo Sacramento?»3.

A Santíssima Trindade é a fonte da história da salvação. Tudo procede do Pai, pelo Filho e 
pelo dom do Espírito Santo. Tudo volta ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Os homens partici-

1 Santa Teresa de Jesus, Meditação sobre o Cântico dos Cânticos 4, 8-12. Os itálicos são meus.
2 Toda a actividade de Deus « ad extra » parte da sua única essência, comum às três Pessoas (S. Agostinho, De Trin. II 17, 32); cf. K. Rahner, Teolo-

gía de la Trinidad, em S. M. VI, 755). S. Tomás defendeu a tese de que qualquer das três Pessoas poderia ter encarnado (S. T. III, q. 3, a. 5). O 
Concílio de Latrão confirmou a existência de um só princípio de acção na actividade “ad extra” e que a encarnação do Filho é obra comum de 
toda a Trindade (D. 428-429).

3 João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia, n. 25.
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pam da vida e comunhão de Deus (LG 2-4). Nesta perspectiva trinitária da salvação, a Trindade 
«imanente» (o mistério trinitário em si mesmo) e a Trindade «económica» (o mistério trinitário 
participado) são a mesma realidade4. A Trindade é o compêndio da fé, recebida no baptismo «em 
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo» (Mt 18, 19). Pelo baptismo, o homem torna-se, no 
Espírito do Filho, filho de Deus Pai. Na celebração da Eucaristia recebemos como saudação inicial 
a bênção da Trindade (2 Co 13, 13)5.

1. TERESA DE JESUS E A SANTÍSSIMA TRINDADE

Teresa de Jesus experimentou muito cedo o Deus «cristão», a saber, o Deus revelado em Jesus 
Cristo e no Espírito Santo. O Deus trino revelou-se em Jesus. A obra da encarnação e da redenção, 
realizada por Jesus, é uma obra da Trindade. A Eucaristia, por um lado, actualiza «o nascimento de 
Cristo na forma de servo», e, por outro, enquanto, faz memória do sacrifício do Redentor na Cruz, 
prepara-nos para «contemplar a beleza de Cristo na forma de Deus». Na verdade, o «banquete do 
Pai celeste» torna-se para nós «fonte de vida» eterna.

«O Deus da revelação e da graça, experimentado por Teresa como uma presença salva-
dora na sua vida por meio de Jesus Cristo, manifesta-se-lhe, por fim, como o Deus trinitário. As 
pessoas divinas, “todas três”, comunicam com ela, falam-lhe, estão presentes na sua vida. São a 
sua companhia permanente, a partir de 1571, data da sua primeira experiência trinitária. A desco-
berta do mistério trinitário, por via experiencial, representa uma novidade determinante, que dá 
um rumo novo à sua vida. Até aqui, Teresa tinha vivido o mistério de Deus, à luz de uma dupla 
presença: a presença por graça e a presença cristológica. Agora descobre-se-lhe sob uma nova 
perspectiva: a presença trinitária. São os três escalões principais do seu itinerário espiritual: a 
experiência da presença real de Deus na alma (1544-1554), a experiência da presença de Cristo 
no mistério da sua Humanidade (1560) e a experiência da presença da Santíssima Trindade, que 
sente como companhia permanente (1571)»6.

A primeira graça mística de santa Teresa de Jesus é a experiência da presença de Deus na sua 
alma (V 18, 15; 5 M 1, 10), presença que é o fundamento da oração teresiana (CV 28, 2) e do Castelo 
interior (1 M 1, 1). O mistério de Deus, presente, vivo, e actuante em Cristo, acolhido em fé, é a fonte 
e raiz de toda a vida mística7. Teresa experimenta o mistério de Deus e todos os mistérios da fé na 
sua totalidade8. A experiência teresiana de Deus vincula-se à experiência da presença de Deus por 

4 K. Rahner, «El Dios Trino como principio y fundamento trascendente de la Historia de la Salvación», in Mysterium Salutis II/I, Cristiandad, 
Madrid, 1969, p. 417.

5 Ciro García, Trinidad Sacratísima (Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo), em Diccionario de Santa Teresa de Jesús, Monte Carmelo, 2000, pp. 
1365.1366 (Cf. J. C. Garrido, Experiencia teresiana de la vida de gracia, em «MteCarm.» 75 (1967), 345-391; Id., Experiencia de la vida sobrenatu-
ral en la vida teresiana, Burgos, 1969, 131-169).

6 Ciro García, Santa Teresa de Jesús. Nuevas claves de lectura, Monte Carmelo, Burgos, 1998, pp. 53-54.
7 P. Agaesse et M. Sales, «Mystique: La vie mystique chrétienne», em DS 10, (1980) col 1939-1984.
8 T. Álvarez, «Santa Teresa de Jesús contemplativa», em Estudios Teresianos, vol. III, Burgos, 1996, pp. 103-163.
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graça, à experiência da pessoa de Jesus Cristo e à experiência do mistério Trindade9. A presença 
de Deus aprofunda-se, torna-se cristológica e trinitária10. No maior grau da vida espiritual, no 
matrimónio espiritual, surge a relação entre a humanidade de Cristo e o mistério trinitário.

«Desde o mistério da humanidade sacratíssima, que é porta, caminho e luz, chegou até ao 
mistério da Santíssima Trindade (7 M 1, 6), fonte e meta da vida do homem, “espelho onde está 
esculpida a nossa imagem” (7 M 2, 8)»11.

A codificação doutrinal da experiência mística teresiana, paradigma e ponto de referência da 
mística carmelita, encontra-se no livro de As Moradas ou Castelo Interior. Nele os três eixos centrais 
da sua espiritualidade – presença de Deus por graça, pessoa de Cristo e Trindade – confluem no 
mesmo vértice da união mística, que é o matrimónio espiritual, descrito nas sétimas moradas, 
como plenitude da vida cristã. Compreende os seguintes conteúdos doutrinais: a plena revela-
ção do mistério da Santíssima Trindade (cap.1); a plena comunhão com Cristo no matrimónio 
espiritual (cap.2); a transformação do ser humano pela comunhão com Cristo e pela participação 
no mistério trinitário (cap. 3); a plena realização do ser cristão, transformado por essa tríplice 
experiência (Deus-Trindade, Cristo, Homem novo), fonte de fecundidade apostólica e de serviço 
eclesial (cap.4)12.

Os quatro elementos que realçam a plenitude da vida cristã – o trinitário, o cristológico, o 
antropológico e o apostólico-eclesial – respondem todos ao núcleo da teologia da graça, que 
compreende: a) a participação do mistério trinitário, fonte e cume da vida espiritual; b) a comu-
nhão de vida com Cristo, fonte de salvação; c) a transformação da condição humana, no seu ser 
e no seu agir; d) a fonte de um novo dinamismo, que se exprime no serviço apostólico-eclesial13.

A pessoa de Jesus Cristo é o centro objectivo e dogmático da oração contemplativa. A contem-
plação teresiana da humanidade de Cristo é a revelação ou manifestação pascal de Cristo na sua 
santa humanidade, nos mistérios da sua pessoa humana-divina (V 22; 6 M 7).

«Cristologia da Trindade»

«Quanto mais adiante vai uma alma, mais acompanhada é por este bom Jesus» (6 M 8, 1). 
Jesus é o «livro vivo, livro verdadeiro onde vi as verdades» (V 26, 6). «Evidentemente as verda-

9 «Experiência de Deus, experiência de Cristo e experiência da Trindade são as três realidades cimeiras sentidas sucessivamente por Santa 
Teresa» (M. García Ordás, La Persona divina en la espiritualidade da Santa Teresa, Roma, 1967, p. 92).

10 «A tomada de consciência da presença de Deus não se pode dar senão tal como se realiza historicamente, isto é, no mistério de Cristo; nem 
tem lugar à margem do que esta presença salvadora significa: a comunhão com Deus na sua misteriosa realidade trinitária» (C. García, La 
mística del Carmelo, Edit. Monte Carmelo, Burgos, 2002, p. 98). «Os dois eixos da experiência contemplativa teresiana são a experiência de 
Cristo e do mistério trinitário» (T. Álvarez, «Jesucristo en la experiencia de Santa Teresa», em MteCarm 88 (1990) 335-365; M. Herráiz, «Teresa 
de Gesù, esperienza trinitaria, em AA. VV., In comunione con la Trinità, Roma, 2000, pp. 95-129; Id., «Teresa de Jesús, experiencia trinitaria», em 
Monte Carmelo 109 (2001), pp. 3-34).

11 J. Paulo II, Homilia da missa de clausura do IV Centenário da morte de Santa Teresa de Jesus (1. 11. 1982).
12 C. García, La mística del Carmelo, p. 129 (cf. Id., Santa Teresa de Jesús, p. 173).
13 C. García, Santa Teresa de Jesús. Nuevas claves de lectura, Burgos, 1998, pp. 173-205.
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des de Deus trino e de si mesma, filha chamada a participar plenamente da filiação divina»14. A 
profunda relação de Teresa com «Jesus Cristo, filho da Virgem» (V 27, 4), – «não homem morto, 
mas Cristo vivo» (V 28, 8) – levou-a à profunda experiência do mistério trinitário como «comunica-
ção das Três Pessoas». A experiência mística do «homem e Deus... como saiu do sepulcro depois 
de ressuscitado» (V 28, 8), conduziu-a à clara percepção do «mistério da Santíssima Trindade», 
por fé tão viva que até se sente capaz de a defender numa «discussão» com os teólogos: «A alma 
vê-se num momento sábia, e tão declarado o mistério da Santíssima Trindade e outras coisas mui 
subidas, que não há teólogos com quem se não atrevesse a disputar a verdade destas grandezas» 
(V 27, 9)15.

«Jesus Cristo é como o centro a partir do qual a nossa Santa capta o mistério trinitário»16. 
Embora «possa parecer chocante», falou-se de uma «cristologia da Trindade», no sentido de que 
«o nosso acesso à Trindade se efectua através de Jesus Cristo»17. Ela di-lo à sua maneira: «Se 
perdem o guia – que é o bom Jesus – não acertarão com o caminho» (6 M 7, 6). Teresa pressentiu 
Cristo ao seu lado (6 M 8, 2-3). Deus, no seu amor trinitário, deleita-se em si mesmo, mas também 
se compraz e deleita em seu amado Filho – que O conhece, ama e louva como Ele merece –, na 
alma de Maria, na de Teresa, e na de todos os seus filhos. Na Trindade, o Espírito é o laço de amor 
que une o Pai e o Filho.

«Ó alma minha! Considera o grande deleite e grande amor que te tem o Pai em conhecer o 
Seu Filho e o Filho em conhecer o Seu Pai, e o ardor em que o Espírito Santo se junta com Eles e 
como nenhuma das Três Pessoas se pode apartar deste amor e conhecimento, porque são uma 
mesma coisa. Estas soberanas Pessoas se conhecem, estas se amam e umas com as outras se 
deleitam. Pois, que necessidade há de meu amor? Para que o quereis, Deus meu, ou que ganhais? 
Oh! Bendito sejais Vós! Oh! Bendito sejais Vós, Deus meu, para sempre! Louvem-Vos todas as 
coisas, Senhor, sem fim, pois não o pode haver em Vós. Alegra-te, alma minha, que há Quem ame 
a Deus como ele merece. Alegra-te, que há quem conheça Sua bondade e valor. Dá-lhe graças, 
porque nos deu na terra Quem assim O conhece, como Seu Filho único que é. Sob este amparo 
poderás achegar-te a Ele e apresentar-Lhe as tuas súplicas. E pois que sua Majestade se deleita 
contigo, que todas as coisas da terra não sejam bastantes para te apartar de te deleitares e alegra-

14 M. Herráiz, «Teresa de Jesús, experiencia trinitaria», em Monte Carmelo 1 (2001), p. 23. Sobre o tema da experiência mística (cf. M. Herráiz, 
«Vida mística en Santa Teresa de Jesús. Culminación del proceso de comunicación divina», em AA. VV, Trinidad y vida mística, Ed. Secretariado 
Trinitario, Salamanca, 1982, 101-120).

15 «Ao começar, a partir de V 28, 1 as visões imaginárias da Humanidade de Cristo, estas ficam enquadradas dentro da Trindade; quer dizer, a 
cristologia deve analisar-se no paradigma trinitário. Por isso, ao redigir “Vida”, o Deus de Teresa que condiciona todo o escrito é Cristo em Deus 
uno e trino. (…) Os dois relatos da Trindade em “Vida” (27, 9; 39, 15) são como estrelas fugazes inesquecíveis para a pessoa; indicam a senda 
a seguir e configuram por experiência a concepção teológica de Cristo em Deus uno e trino, mas falta-lhes a confirmação definitiva, quando a 
experiência se repita e chegue a converter-se em habitual» (A. Mas Arrondo, Teresa de Jesús en el matrimonio espiritual. Un análisis teológico 
desde las séptimas moradas del Castillo Interior, Instituición Gran Duque de Alba, Ávila, 1993, 185).

16 S. Castro, Cristología teresiana, EDE, Madrid, 1978, p. 275. «A primeira alusão explícita que Teresa faz da sua experiência do mistério trinitário 
encontramo-la em V 27, 9: “A alma vê-se num momento sábia e tão declarado o mistério da Santíssima Trindade”. “Vejo tão claro” como “era 
um só Deus em três Pessoas, que “parece que entendo como pode ser e é para mim de muito contentamento” (V 39, 25)» (Cf. M. Herráiz, Um 
caminho de experiência. 30 dias de retiro com S. Teresa de Jesus e S. João da Cruz, Edições Carmelo, Marco de Canaveses, 2003, p. 231).

17 Id., p. 14. «Se já em Vida a cristologia teresiana há-de ser analizada dentro do paradigma trinitário, com maior razão todos os escritos poste-
riores a 1571 deverão ser interpretados em sentido trinitário» (A. Mas Arrondo, 187-188).
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res na grandeza do teu Deus e em como merece ser amado e louvado; e te ajude para que tenhas 
alguma partezita em ser bendito o Seu Nome e possas dizer com verdade: “A minha alma engran-
dece e louva ao Senhor”»18.

O mistério pessoal de Jesus Cristo – o cristocentrismo evangélico (V 3, 4. 22), o cristocen-
trismo místico (V 26-29), a contemplação da Humanidade de Cristo “nos peitos do Pai” em inti-
midade ontológica com Ele (V 38, 17), a relação pessoal com o Espírito Santo (V 38, 9-11), etc...– 
levaram Teresa de Jesus ao «diálogo» pessoal com o mistério da Santíssima Trindade, coração da 
sua mística e vértice da sua experiência espiritual19. A mística teresiana é uma mística trinitária, 
ou seja, “o conhecimento experiencial de Deus”, do Deus da revelação, Uno e Trino, que nos falou 
em Jesus de Nazaré e actua pelo Espírito Santo20.

«Entender por vista»

 As Três Pessoas divinas ocupam plenamente o espaço e o tempo da sua alma e estabelecem 
com ela uma relação interpessoal até a «recolher» dentro da sua própria vida trinitária21. Teresa, 
na sua linguagem típica, diz-nos que «o que acreditamos por fé» sobre a Santíssima Trindade, «o 
entendemos por vista» (7 M 1, 6). Este conhecer a Trindade «por vista» é ainda diferente de conhe-
cê-la «por ouvir» falar dela os teólogos (CC 60, 1). Na experiência espiritual autêntica, fonte de 
alegria e de vida, mesmo na luz e na profundidade da união, Teresa não consegue «ver» a Deus22, 
embora fale de «entender por vista», porque é uma experiência de fé (Jo 20, 29), que é dom do Pai 
(Jo 6, 65). A experiência mística é a experiência inefável da inhabitação das três Pessoas divinas, 
que se dá unicamente pela fé: «Quão diferente coisa é ouvir estas palavras e crê-las a entender por 
esta maneira quão verdadeiras são!» (7 M 1, 8). A experiência espiritual cristã é uma participação 
da vida divina em Cristo pelo Espírito23. É uma experiência do Espírito de Cristo, ao mesmo tempo, 
«espiritual» e «crística».

Para São Paulo, a experiência cristã é o «conhecimento do amor de Cristo que ultrapassa todo 
o conhecimento» (Ef 3, 17-19). Para São João da Cruz, a experiência mística cristã é «saber por 

18 Santa Teresa de Jesus, Exclamações 7, 2-3.
19 Ciro García, Experiencia trinitaria y pneumatológica en Santa Teresa de Jesús. Lectura teológica, em Burgense 39 (1998) 375-396.
20 Ciro García, La mística del Carmelo, p. 86.
21 «Esta entranhável experiência das três Pessoas divinas e da sua acção em nós e na história, vive-se e alimenta-se na oração como trato de 

amizade com a Santíssima Trindade» (“Instrumentum Laboris” Capítulo Geral 2003. Regressar ao essencial. A caminho com S. Teresa de Jesus 
e S. João da Cruz, Nairobi – 2001, n. 50). «O Deus de Teresa é uno e trino em Cristo. A ausência de menções frequentes ao mistério trinitário ao 
longo das seis primeiras moradas não deve enganar o leitor. Teologicamente trata-se sempre de Cristo em Deus uno e trino» (A. Mas Arrondo, 
188).

22 «A presença e a posse de Deus realizada na experiência religiosa são sempre um esboço, um gérmen, uma esperança: Deus nunca é desco-
berto... e possuído em sentido estrito... quanto mais nos aproximamos dele, tanto mais o recebemos como um ausente, como uma presença 
que se esquiva, como um além que sustém todo o impulso da experiência, sem nunca se identificar com ela» (J Mouroux, L’esperienza cris-
tiana. Introduzione a una teologia, Brescia, 1965, pp. 32-33). 

23 «A experiência cristã pode ser entendida como fenomenologia sobrenatural, vivência da santidade, vida dos santos (H. U. von Balthasar), ou 
como experiência da graça, a qual, na sua realidade última e no seu autêntico núcleo essencial, é realmente uma auto-comunicação de Deus 
(graça incriada) (K. Rahner).
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amor, em que não somente se sabe, mas juntamente se gozam as verdades divinas» (CB pról 3). 
«Saber por amor» é «conhecer» e «saborear» a doçura do amor de Cristo: «Saboreai e vede como 
o Senhor é bom» (Sl 34, 9). A Eucaristia é realmente um lugar privilegiado da experiência mística24. 
Teresa fala da sua experiência mística imediata, nos seguintes termos: «Sua Majestade mo fez 
entender por experiência» (V 22, 3).

Qual a «experiência teresiana» da Trindade, do mistério trino e uno do Pai, do Filho e do Espí-
rito Santo? Quais as graças místicas trinitárias com que foi agraciada? Qual foi a sua relação com 
«cada Pessoa divina»? À luz da «experiência mística» teresiana25, podem os teólogos construir 
uma ontologia e uma economia do mistério trinitário?

«O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os 
mestres ou então se escutam os mestres, é porque eles são testemunhas»26.

Teresa é uma dessas testemunhas extraordinárias da presença e também da aparente ausên-
cia do mistério de Deus, das suas revelações e dos seus silêncios, dos júbilos de sua glória e das 
noites do sentido e do espírito, porque experimentou a presença trinitária no fundo e segredo do 
seu espírito. O mistério objectivo de Deus inhabita no fundo da alma (1 M 1, 1). «Não nos imagine-
mos ocas no interior» (CV 28, 10), mas habitados por uma presença, que penetra tudo, o mistério 
de Deus, revelado em Cristo, que se comunica à alma por graça e transformação até à plena união 
mística. A sua primeira palavra é Deus conhecido e experimentado como amor. Teresa é “teóloga” 
e “testemunha”, como São João, de que “Deus é amor” na sua unidade e na sua comunhão trini-
tária de pessoas. Ela não só experimentou, mas compreendeu e comunicou a verdade e a vida 
do mistério do amor de Deus. Fala de uma graça de 1570-1571, a qual é como o prelúdio do seu 
período místico, em que o Senhor lhe fala em nome do Pai – que «se deleita» na alma dela – e do 
Espírito Santo: 

«Faz o que está em teu poder e deixa-Me a Mim agir e não te inquietes com nada; goza do bem 
que te foi dado, que é muito grande: Meu Pai se deleita contigo e o Espírito Santo te ama»27.

«A periodização do itinerário místico da experiência teresiana é fácil de estabelecer. A partir 
da graça da conversão (1554), começa uma intensa vida de oração, centrada na presença real de 
Deus na alma e no descobrimento da Humanidade de Cristo, que a levam a franquear o umbral da 
mística. Seguem-se anos de abundantes graças místicas (1558-1560), que relata na sua primeira 
Relação e que desembocam na sua obra de fundadora e escritora (1562-1567), com duas obras 
chave: Vida (1565) e Caminho de Perfeição (1567). Tem a primeira experiência do mistério trinitá-
rio e recebe, em plena actividade fundacional, a graça do matrimónio espiritual, chegando a uma 
altíssima contemplação do mistério da Santíssima Trindade (1571). No meio de uma actividade 
extenuante, escreve a sua obra cume da mística: Moradas ou Castelo Interior (1577). Os últimos 

24 E. Longpré, Eucharistie et expérience mystique, in Dict. Spir. IV, coll. 1586-1621. «Vês como não há amargor, mas apenas suavidade, neste pão» 
(Santo Ambrósio, De sacr., V, 17 (PL 16, 449).

25 E. Renault, Sainte Thérèse d’Avila et l’expérience mystique, Seuil, Paris, 1970; S. Ros, «Mística teología», em Diccionario de Santa Teresa de Jesús, 
Burgos, 2001, pp. 971-1001 (“La experiencia mística de Teresa”), pp. 977-987).

26 Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, 41.
27 Santa Teresa, Conta de Consciência, n. 10.



SANTA TERESA DE JESUS: A SANTÍSSIMA TRINDADE, A ENCARNAÇÃO E A EUCARISTIA ■ teresadejesus.carmelitas.pt |7

anos (1580-1582) marcam a plenitude da sua experiência divina e do seu serviço eclesial, narrado 
nas Sétimas Moradas, que desemboca no seu trânsito para a glória. A experiência de Deus por 
graça (1544-1554), a experiência da pessoa de Jesus Cristo (1560) e a experiência do mistério trini-
tário (1571): são os três eixos centrais, em torno dos quais gira a mística teresiana»28.

Deus trino e uno

«O mistério trinitário é fonte e cume do itinerário espiritual de Teresa de Jesus. A sua desco-
berta, por via de experiência (1571), supôs uma mudança de rumo na sua vida. Até então Teresa 
tinha vivido o mistério de Deus, à luz da sua presença por graça e da sua manifestação na pessoa 
de Cristo. Agora descobre-se-lhe como presença trinitária das três pessoas divinas: Pai, Filho e 
Espírito Santo. A sua experiência trinitária não se circunscreve ao mistério em si mesmo conside-
rado (Trindade «imanente»), mas compreende também a actuação deste mistério na história da 
salvação (Trindade «económica). No pensamento da Santa estas duas dimensões aparecem inti-
mamente unidas. A primeira constatação que se desprende duma leitura dos textos é o realismo 
e a força com que encontra afirmada esta verdade central da fé. É este também o primeiro contri-
buto à vida cristã e à própria soteriologia, necessitada de uma reflexão trinitário-pneumatológi-
ca»29.

A experiência do mistério trinitário reduz-se aos últimos dez anos da sua vida. A partir de 
1571 até 1581, vai comunicando e entregando as suas experiências trinitárias para discernimento 
eclesial. Elas são a realização máxima da sua comunhão com Deus. O Deus contemplado em 
Cristo torna-se agora experiência profunda dos Três, de difícil comunicação discursiva: «parece 
que me fazia algum impedimento ver três Pessoas»30. É nas Contas de Consciência ou Relações 
que, de modo confidencial, nos deixa a sua «visão trinitária», na dimensão ad intra e ad extra. Ela 
contava o que «via».

«Comecei por esta breve evocação da temporã, constante experiência de “Deus” que Teresa 
tem, e a tradução que dela faz, porque quero deixar assente que não nos devemos cingir com rigi-
dez aos termos (Deus, sua Majestade, o Senhor, Trindade, etc.), quando queremos aproximar-nos 
da experiência teresiana do Deus trino, nem sequer se nos reduzíssemos aos escritos posteriores 
à plena experiência do mistério trinitário. Porque estou convencido de que a sua experiência de 
Deus é sempre experiência do Deus-comunidade trinitária, por ser experiência do Deus cristão, 
embora não o diga expressamente até aos dez últimos anos da sua vida. Quando Teresa fala de 
Deus que se comunica e nos une a ele, nos transforma nele, devemos entender que nos comu-

28 C. García, La mística del Carmelo, pp. 20-21.
29 C. García, Trinidad Sacratísima (Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo), pp. 1366-1367.
30 CC 15, 1. Ressoa em Teresa o eco da “koinonia” da “inter-permanência”, isto é, da “imanência recíproca” entre Cristo e nós (Jo 6, 56; 15, 4-7), 

da “comunicação interpessoal” celebrada e vivida na Eucaristia: «Não trabalhes para Me teres, a Mim, encerrado em ti, mas para te encerrares 
tu em Mim» (CC 15, 3).



SANTA TERESA DE JESUS: A SANTÍSSIMA TRINDADE, A ENCARNAÇÃO E A EUCARISTIA ■ teresadejesus.carmelitas.pt |8

nica a sua vida trinitária e nos transforma na sua própria vida, tornando-nos sujeitos, membros 
da mesma na comunhão com a dos Três. Embora não duvide, antes estou convicto, de que em 
Teresa se assinalam claramente as etapas da revelação divina: Deus, Cristo, Trindade»31.

O estádio de plenitude cristã começou nela com o facto trinitário (7 M 1), continuou com a 
plena inserção no mistério cristológico (7 M 2) e aterrou no facto humano de como é por dentro e 
de como age o cristão agraciado pela Trindade e por Cristo (7 M 3). Neste sentido, o estilo da sua 
plenitude de vida é o resultado e o “efeito” do que nela fez a Trindade que a habita e a Humani-
dade de Cristo que a santifica32.

«Na terça-feira depois da Ascensão, tendo estado algum tempo em oração depois de comun-
gar, aflita porque me distraia de modo que não podia estar fixa em uma coisa, queixava-me ao 
Senhor da nossa miserável natureza. Começou-se a inflamar minha alma, parecendo-me enten-
der claramente que tinha presente toda a Santíssima Trindade, em visão intelectual, na qual, por 
certo modo de representação, que era uma figura da verdade, a fim de que na minha rudeza 
pudesse compreendê-lo, a minha alma entendeu como Deus é trino e uno. E, assim, parecia-me 
que as três Pessoas me falavam e se representavam distintamente dentro da minha alma. Foi-me 
dito que, desde esse dia, eu veria em mim melhoria em três coisas, das quais, cada uma destas 
Pessoas me fazia mercê: na caridade, no padecer com alegria e no sentir esta caridade com abra-
samento na alma. Então entendi eu aquelas palavras que o Senhor diz: que estarão com a alma 
em graça as três Divinas Pessoas, porque As via dentro de mim, pelo dito modo. (…) Parece que 
ficaram tão impressas na minha alma aquelas três Pessoas que vi, sendo um só Deus, que, a durar 
assim, impossível seria deixar de estar recolhida com tão divina companhia»33.

O estádio final da sua vida cristã é o sumo grau de relação com Deus em Cristo. O perfil de 
Deus em Cristo aparece agora como profunda experiência dos Três. A própria Santa estranha a 
novidade das Três Pessoas: «estava habituada a trazer só Jesus Cristo»34.

«Deus é um só em três Pessoas»

A Santa conta-nos, em 1565, uma experiência mística trinitária, não tanto como experiên-
cia mística da inhabitação divina35, mas como intuição e compreensão teologal da mesma, uma 

31 M. Herráiz, a. c., pp. 7. 13. 
32 Sublinha os “efeitos” da experiência mística da Trindade: “ficaram tão impressas na minha alma aquelas três Pessoas” (CC 14, 4); “que eu trago 

na minha alma esculpidas” (CC 36, 1); “a minha alma se enchia daquela Divindade” (CC 15, 2); desaparecem “o desejo e ímpetos tão grandes de 
morrer” e quer “viver de boa vontade para servir muito a Deus” (CC 18; 33; 42; 54, 3; 66, 10); “de cuja companhia vinha à alma um poder que a 
fazia senhora de toda a terra” (CC 21, 1); “em tudo o que é serviço de Deus entende muito mais do que antes” (7 M 1, 9).

33 CC 14, 1. 4.
34 CC 15, 1. Teresa evidencia a comunicação do Filho: “sendo tão uma coisa, tinha tomado carne humana só o Filho” (CC 36, 2); “como tomou 

carne humana o Filho e não o Pai nem o Espírito Santo? Isto não o entendi; os teólogos sabem-no muito bem” (CC 60, 5); “entende como tinha 
a Pessoa do Filho tomado carne humana e não as demais”” (CC 42); “a Humanidade não está connosco na alma, mas a Divindade” (CC 43); 
“este Senhor (era) o que lhe falava muitas vezes” (6 M 8, 2.2; V 27, 5-2); “fala pela Humanidade..., isto posso afirmar que não é ilusão” (CC 54, 
22); “parece que sempre se anda esta visão destas três pessoas... e da Humanidade” (CC 66, 3); “ a primeira vez... por visão imaginária da sua 
sacratíssima Humanidade... acabando de comungar” (7 M 2, 1).

35 V 18, 5; 5 M 1, 10. «A inhabitação traduz a ideia de presença de Deus. É o mistério da intensa e vivente presença pessoal de Deus no justo. Na 
soteriologia cristã aparece como a culminação de um processo de revelação da presença de Deus na história da salvação. (…) No itinerário 
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visão intelectual da Trindade na unidade e distinção de Pessoas. É de tal modo altíssima a sua 
experiência do mistério trinitário que parece «entender» o mistério do Deus Uno et Trino.

«Estando uma vez a rezar o salmo “Quicumque vult”, deu-se-me a entender a maneira pela 
qual Deus é um só em três Pessoas tão claramente, que eu me espantei e consolei muito. Fez-me 
grandíssimo proveito para conhecer mais a grandeza de Deus e as Suas maravilhas e quando 
penso ou oiço tratar da Santíssima Trindade, parece-me que entendo como pode ser, e é para 
mim de muito contentamento»36.

«A concepção teológica de Deus legada pela Santa nos seus escritos consta de dois grandes 
períodos. O primeiro correspondente a Vida, Caminho e as três primeiras Relações, quando se 
encontrava pessoalmente nas sextas moradas. O segundo período é constituído pelos escritos 
posteriores a 1571 em que tinha começado as sétimas. As sextas são uma antecipação do mistério 
trinitário que, embora sejam graças esporádicas, configuram uma teologia essencialmente cris-
tológica, mas já dentro do paradigma trinitário. V 27, 9 e 39, 25 foram duas graças – «basta uma 
mercê destas para trocar toda uma alma» (V 27) –, que não devem passar inadvertidas. Apon-
tam para a torrente de graças trinitárias e confirmam o último pensamento teológico do qual são 
germe, a unidade e a relação da teologia trinitária com a cristologia. O Deus de Teresa, tal e como 
se encontra nos escritos, é sempre Deus uno e trino em Cristo, embora com diferente intensidade 
conforme analisemos o primeiro ou segundo período»37.

1. 1. A experiência do mistério trinitário

Teresa relata-nos como aconteceu o segundo momento do seu acesso à Trindade. A sua 
primeira experiência trinitária foi a 29 de Maio de 1571, em São José de Ávila, quando recebeu 
a visão continuada de Deus, uno e trino, depois de comungar o Senhor na Eucaristia. Percebe 
nitidamente a unidade de Deus e a Trindade de pessoas (o conteúdo dogmático), embora a sua 
experiência se concentre na distinção das pessoas divinas e na função que cada uma desempe-
nha na vida espiritual e na história da redenção.

espiritual proposto por santa Teresa, a experiência da inhabitação constitui a culminação do processo, que ela descreve nas sétimas mora-
das. Aqui se converte no centro de irradiação da sua vida espiritual, numa contemplação estável das relações com as três pessoas divinas e 
numa profunda intuição do mistério trinitário. (…) Propõe a presença inhabitante divina como fundamento do itinerário espiritual, traçado 
no Castelo Interior, embora a sua plena experiência tenha lugar no fim do caminho nas sétimas moradas» (C. García, Inhabitación divina, em 
Diccionario de Santa Teresa de Jesús, Monte Carmelo, 2000, pp. 806-807).

36 V 39, 25. «É claro que se trata de uma graça mística trinitária, mas esta experiência do mistério de Deus uno e trino permanece isolada neste 
momento do processo místico teresiano. É clara a diferença com as experiências cristológicas que enchem em boa medida parte dos últimos 
capítulos de Vida, em si mesmas, como as narradas nos capítulos 27-29, ou em ressonância cristológica que envolve a vida de Teresa por volta 
de 1565. Se as experiências trinitárias se tinham produzido já com relativa frequência, não se explica como não ocupam um lugar mais desta-
cado entre estas “grandes graças” das quais nos fala no Livro da Vida. Devemos esperar todavia uns anos para que a experiência trinitária se 
apodere de Teresa até ao ponto de encher todo o cenário da sua vida e consciência» (M. Herráiz, a. c., pp. 15-16). «É uma ilustração infusa do 
mistério trinitário não está ainda experimentada em ligação com a sua inhabitação na alma justificada. As vivências trinitárias começam em 
1571 e a partir de 1575 experimenta em íntima ligação o mistério da Trindade com a Encarnação do Verbo» (J. C. Garrido, Experiencia de la vida 
sobrenatural en la vida teresiana, pp. 137 e 157).

37 A. Mas Arrondo, 190-191.
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Teresa «dialoga» com as Pessoas divinas – «as três Pessoas me falavam» – que se «represen-
tam distintamente dentro da sua alma». O Deus Uno e Trino é transcendente, imanente e condes-
cendente (CV 28, 11). Teresa sente que a Tri-Unidade está presente para nós, isto é, para ser a 
nossa admirável companhia e comunicar connosco, afável e amigavelmente na oração, o amor e 
a amizade que os Três nos têm38. Teresa «vê», ou seja, «entende» a «fala» das Três Pessoas. A sua 
experiência da Trindade é uma experiência da inhabitação trinitária na alma em estado de graça 
mística. É uma experiência do «diálogo» e da comunicação «tripessoal» de Deus e da sua relação 
pessoal com cada uma das Pessoas divinas39.

A «comunhão» das três Pessoas

Teresa vive em comunhão com o Deus tripessoal da nossa fé na unidade do seu ser e na 
distinção das Pessoas, sem a menor preocupação de uma «tematização conceptual» da sua expe-
riência40.

«Certamente, o acento da experiência teresiana não há que pô-lo no conceptual, mas na 
sua força expressiva e na imediatez com que percebe o mistério. Mas, ao mesmo tempo, há que 
dizer que a sua experiência está conceptualmente mais próxima da teologia trinitária actual, de 
inspiração bíblica, que da teologia do seu tempo, de inspiração escolástica, que explica a activi-
dade trinitária “ad extra” (criação, redenção, santificação) como uma actividade comum às três 
divinas pessoas. Teresa aceita esta explicação – não podia dar outra –, ao proclamar o princípio 
da unidade de acção das pessoas, mas a sua experiência é distinta; fala-lhe antes da diferen-
ciação da sua actividade salvífica, testemunhada pela Revelação. Daí, uma das suas interroga-

38 Teresa apresenta-nos a sua experiência mística da inhabitação trinitária: “está a Trindade por presença e por potência e essência em nossas 
almas” (CC 41, 2); experimenta o “Deus vivo” “dentro da minha alma” (CC 14, 1; 15, 4); “no interior” (7 M 1, 7; 2, 2); “numa coisa muito funda” (7 
M 1, 8); a alma está “tão dentro de Deus” (CC 47); “em cuja companhia está a Santíssima Trindade” (CC 21, 1; 60, 1). As Pessoas divinas «comu-
nicavam-se a toda a criação» (CC 21, 1).

39 A comunicação com Deus é “tripessoal”: «Parecia-me falar-me todas três Pessoas», «representavam-se dentro da minha alma distintamente», 
«cada uma destas Pessoas me fazia mercê» (CC 14, 1): «cada uma se pode olhar e falar por si» (CC 60, 3). Teresa relaciona-se pessoalmente 
com as três Pessoas: «todas as três Pessoas lhe falam» (7M 1, 7). «A principal parecia-me que alguma vez (fala) (CC 54, 20); «a Pessoa que fala 
sempre, posso afirmar a que me parece que é; as demais não poderia assim afirmá-lo»; «a uma bem sei que nunca foi» (CC 54, 19).

40 M. Herráiz, a. c., p. 17. «A experiência trinitária da Santa não representa uma aprofundamento nocional no mistério» (C. García, Santa Teresa de 
Jesús. Nuevas claves de lectura, p. 63). «São expressões transcritas da linguagem usual da teologia, sem peso específico na sua original expe-
riência constituinte... Não há nela uma experiência trinitária tematizada conceitualmente» (O. González de Cardedal, Realidad y experiencia de 
Dios en Santa Teresa. Contenidos específicos de esa experiencia teologal, em Actas del Congreso Internacional Teresiano, II, Salamanca, 1983, p. 
849). Contudo, Teresa realça as dimensões noéticas e afectivas da “visão intelectual” (CC 14, 1; 21, 1; 7 M 1, 7): “por certa maneira de represen-
tação”, “se representavam” (CC 141, 1); “vê” e “entende” por uma maneira estranha” (visão intelectual), “por certa maneira de representação 
da verdade” (7 M 1, 7); “com uma inflamação que primeiro vem ao espírito numa nuvem de grandíssima claridade”, notícia admirável” (7 M 
1, 1); “começou a inflamar-se a minha alma” (CC 14, 1); “claramente entende” (CC 14, 1); “com uma certeza estranha” (CC 54, 18); “deu-se-me 
a entender, e quase a ver (por visão intelectual) (CC 36, 1); “com tanta luz que não se pode duvidar estar ali Deus vivo e verdadeiro” (CC 42); 
“como entendi e vi estas divinas Pessoas” (CC 43); “começo a minha alma a suspender e recolher” (CC 29, 2); “o que a mim se me representou 
são três” (CC 60, 3); “por uma luz tão clara que fez bem diferente operação do que só tê-lo por fé” (CC 36, 1); “podemos dizer que o que temos 
por fé, ali o entende a alma... por vista” (7 M 1, 7); “que diferente é ouvir estas palavras e crê-las, a entender por esta maneira quão verdadeiras 
são!” (7 M 1, 8). Na verdade, uma coisa é a «fé» no Mistério e outra a «experiência» do Mistério. Segundo ela, é diferente a intensidade da inte-
ligência mística da inteligência que lhe foi participada pelos teólogos (CC 60, 1). A graça mística trinitária adquire uma progressiva graduação: 
“se lhe representa com tanta força estar presentes estas três Pessoas, que com isto se lhe remediou a pena desta ausência” (CC 60, 10); “no 
interior da sua alma, onde se lhe representou” (7 M 2, 2).
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ções fundamentais, que deixa sem resposta: “Como, pois, como vemos que estão divididas três 
Pessoas, e como tomou carne humana o Filho e não o Pai nem o Espírito Santo? Isto não o entendi 
eu, os teólogos sabem-no...»41.

A «distinção» das três Pessoas

«A nossa inteligência interior do mistério de Deus consolida-se na experiência do mistério da 
Santíssima Trindade»42. Na sua experiência trinitária acentua quer o mistério tripessoal de Deus 
em unidade43, quer a unidade na sua comunicação ad extra44. Goza da experiência mística trini-
tária, seja actual45, seja habitual46, relê a história da sua salvação, e confirma que a obra iniciada 
por Deus desde a sua infância é levada a cabo pelo Deus trino e uno, «por toda a Santíssima Trin-
dade» que está «presente» na sua alma. A experiência trinitária é uma nova e definitiva etapa do 
processo místico teresiano. Eis a primeira formulação da sua experiência trinitária, acontecida 
em Ávila, na qual realça a distinção das pessoas, que durou de 29 de Maio de 1571 a 30 de Junho 
do mesmo ano.

«Na terça-feira depois da Ascensão, tendo estado algum tempo em oração depois de comun-
gar, aflita – porque me distraía de modo que não podia estar fixa em uma coisa – queixava-me ao 
Senhor do nosso miserável natural. Começou-se a inflamar minha alma, parecendo-me entender 
claramente que tinha presente toda a Santíssima Trindade, em visão intelectual. Na qual, por 
certo modo de representação – que era uma figura da verdade, a fim de que na minha rudeza 

41 Ciro García, Santa Teresa de Jesús, p. 64.
42 Christoph Theobald, S. J., «Pour une intelligence intérieure du mistère de la Trinitè», em Études, Tomo 392, Junho de 2000, p. 794.
43 Teresa realça o realismo e o personalismo da Trindade económica: “Estas Pessoas amam-se, comunicam-se e conhecem-se” (CC 60, 3); “estas 

soberanas Pessoas conhecem-se, estas se amam, e deleitam-se umas com as outras” (Excl. 7, 2). “Toda a Santíssima Trindade”, “Deus trino e 
uno” (CC 14, 1); “todas três Pessoas”... “três Pessoas distintas» (7 M 1, 7); “imprimidas aquelas três Pessoas” (CC 15, 1); “gozava em si e tinha as 
três Pessoas” (CC 15, 2); “dentro da minha alma... estavam e via eu estas três Pessoas” (CC 15, 4); na alma em graça “vi a santíssima Trindade” 
(CC 21, 1); “presença das três que trago na alma” (CC 42); “como eu entendi e vi estão estas divinas Pessoas” (CC 43); “as três Pessoas vejo claro 
ser distintas, com uma certeza estranha” (CC 54, 18); “embora se dão a entender estas Pessoas distintas..., entende a alma ser um só Deus” (CC 
54, 21); “representou-se-me três Pessoas distintas que cada uma se pode olhar e falar por si” (CC 60, 3). «A “distinção de Pessoas”, que Teresa 
viu e conta, “não procede de uma argumentação teológica, mas é de natureza “pré-teológica”, porque é uma evidência e uma experiência 
espiritual que funda o processo teológico» (B. Bobrinskoy, Le mystere de laTrinité. Cours de théologie ortodoxe, Cerf, Paris, 1986, p. 298).

44 Põe em relevo a unidade da Trindade na sua comunicação connosco: “Uno e trino” (CC 14, 1); “sendo um só Deus” (CC 14, 4); “são uma só 
coisa” (CC 36, 1); “pode pensar nenhuma”... “sem entender que são todas três” (CC 36, 2); “entende... ser todas três Pessoas uma substância e 
um poder e um saber e um só Deus” (7 M 1, 7); “em todas três Pessoas não há mais do que um querer e um poder e um senhorio, de maneira 
que nenhuma coisa pode uma sem a outra... Porque é uma essência, e onde está uma estão todas três, que não se podem dividir” (CC 60, 4); 
na encarnação “aquela obra tão maravilhosa, que estavam todas três” (CC 60, 5).

45 Fala-nos da sua «experiência actual» da Santíssima Trindade: “a durar assim, seria impossível deixar de estar recolhida com tão divina compa-
nhia” (CC 14, 1); “trazer esta presença não é tão inteiramente, digo tão claramente”, que “se isto fosse assim, era impossível entender (ocupar-
se) noutra coisa” (7 M 1, 10); “faltando aquela presença (graça actual), vê-se que falta” (CC 54, 18).

46 Fala ainda da sua «experiência habitual» da Santíssima Trindade: “fica uma consciência da presença “mui ordinária”, “até hoje”, “das três 
Pessoas” (CC 15, 1); “parece que sempre anda esta visão destas três Pessoas, e da Humanidade” (CC 66, 3); “fiquei-me com a companhia que 
trago” (CC 22, 3; 36, 1); “presença das três que trago sempre na alma” (CC 41, 1); “esta presença tão sem se poder duvidar das três Pessoas”, 
“nunca mais parecem que se foram de com ela, mas que notoriamente vê... que estão no interior” (7 M 1, 8); “numa coisa muito profunda... 
sente esta companhia” (7 M 1, 8); “faltando as ocupações, fica com aquela agradável companhia” (7 M 1, 9), “admirável companhia” (7 M 1, 11); 
“o essencial da sua alma nunca se movia daquele aposento” (7 M 1, 11).
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pudesse compreendê-lo – a minha alma entendeu como Deus é trino e uno. E, assim, parecia-me 
que as três Pessoas me falavam e se representavam distintamente dentro da minha alma.

Foi-me dito que: “desde esse dia eu veria em mim melhoria em três coisas, das quais, cada 
uma destas Pessoas, me fazia mercê: na caridade, no padecer com alegria e no sentir esta cari-
dade com abrasamento na alma. Então entendi eu aquelas palavras que o Senhor diz: “que esta-
rão com a alma em graça as três Divinas Pessoas” (Jo 14, 23), porque As via dentro de mim, pelo 
dito modo.

Estando depois agradecendo ao Senhor tão grande mercê, achando-me indigna dela, dizia a 
Sua Majestade com grande sentimento: visto que me havia de fazer semelhantes mercês, por que 
me havia deixado de Sua mão permitindo que eu fosse tão ruim. Pois, o dia anterior, tinha tido 
grande pena pelos meus pecados, tendo-os presentes. 

Via claramente o muito que o Senhor havia feito da Sua parte, desde a minha meninice, para 
me achegar a Si, por meios muitos eficazes; e como todos eles não me aproveitaram. Por onde se 
me representou, claramente, o excessivo amor que Deus nos tem em tudo perdoar quando quere-
mos tornar a Ele; e comigo mais do que a ninguém, por muitos motivos.

Parece que ficaram tão impressas na minha alma aquelas três Pessoas que vi, sendo um só 
Deus, que, a durar assim, impossível seria deixar de estar recolhida com tão divina companhia. 

Algumas outras palavras e coisas que aqui se passaram, não há porque as escrever.
Uma vez – pouco antes disto – indo eu comungar e estando a sagrada Partícula no cibório 

– pois ainda não m’A tinham dado – vi uma espécie de pomba que meneava as asas com ruído. 
Perturbou-me tanto, e suspendeu-me, que só à custa de muito esforço recebi a Partícula.

Tudo isto foi em São José de Ávila. Dava-me o Santíssimo Sacramento o Padre Francisco de 
Salcedo. Outro dia, ouvindo eu a sua missa, vi o Senhor, glorificado na Hóstia. Disse-me que Lhe 
era aceitável o sacrifício»47.

A «relação» com as três Pessoas

No mês seguinte, conta-nos ela que, desta vez em Medina do Campo, teve, a 30 de Junho de 
1571, uma visão imaginária de Cristo e uma nova visão intelectual da Santíssima Trindade. Confi-
dencia-nos que, durante um mês, viveu a presença habitual da Santíssima Trindade na sua alma. 
Teresa passa da experiência da presença habitual de Cristo à presença habitual da Santíssima 
Trindade na sua alma. O mistério de Cristo levou-a ao diálogo «pessoal» com a Trindade. Como o 

47 CC 14, 1-7 (R 16-17). «Esta é a matriz linguística da experiência “tipo” da Trindade que Teresa nos entrega» (M. Herráiz, a. c., p. 18). Seis anos 
mais tarde, repete a descrição desta mesma experiência trinitária com uma linguagem mais significativa (7 M 1, 7). «É o antecedente auto-
biográfico do texto das Moradas (7 M 1, 7)» (A. Mas Arrondo, 185). As visões e locuções trinitárias confirmam a Palavra de Deus transmitida na 
Escritura (R 16, 1; 6, 9), acontecem no centro da alma e dão a entender a unidade e a diferença de Pessoas em Deus. Teresa entende as palavras 
do Evangelho (Jo 14, 23) porque as experimenta, sentindo-se habitada no centro da sua alma pela Trindade. O termo «morada», fundamento 
do símbolo do Castelo Interior, tem a sua origem nas palavras evangélicas do Senhor. A principal morada é o «centro» da alma. O Livro das 
«Moradas», escrito a partir da experiência da inhabitação da Trindade e do matrimónio espiritual com Cristo, tem o texto joanino o seu funda-
mento último (Eulogio de San Juan de la Cruz, Princípios teológicos fundamentales en la doctrina teresiana, «Rev de Espir.», 87-89 (1963), 526).
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mar invade a terra, assim Teresa se sentiu «invadida» pela Trindade. Realça a relação pessoal com 
as três Pessoas48. É uma relação «especial» e «própria» e não apenas «apropriada»49. E a partir da 
Trindade, contempla a criação como uma comunicação de vida.

«Esta presença das três Pessoas, que disse no princípio, tenho-a trazido até hoje – dia da 
Comemoração de São Paulo – presente na minha alma, muito de ordinário. E, como estava habi-
tuada a trazer só Jesus Cristo, sempre me parecia que me era de algum impedimento ver três 
Pessoas – embora entendendo que é um só Deus. Pensando eu nisto o Senhor disse-me, hoje, 
que era erro imaginar as coisas da alma com a mesma representação que as do corpo; entendesse 
eu que era muito diferente e que a alma tinha capacidade para gozar muito.

Pareceu-me que se me representou tal como, quando numa esponja se incorpora e embebe a 
água, assim a minha alma se enchia daquela Divindade e, por certa maneira, gozava em si e tinha 
as três Pessoas.

Também entendi: “Não trabalhes para Me teres, a Mim, encerrado em ti, mas para te encer-
rares tu em Mim”.

Parecia-me que de dentro da minha alma – onde estavam e via eu estas três Pessoas – Elas se 
comunicavam a todo o criado, não faltando nem deixando de estar comigo»50.

Em Maio recebe uma graça do Espírito Santo, semelhante à de V 38, 10: «vi uma maneira de 
pomba que meneava as asas com ruído» e, noutro dia, «vi o Senhor glorificado na Hóstia» (R 17). 
Recebe a visão da alma em graça acompanhada da Trindade e da alma em pecado (R 24). Em 
1572, sucedem-se novas visões trinitárias. Uma, a 19 de Janeiro de 1572: «Fiquei na oração que 
trago de estar a alma com a Santíssima Trindade» (R 25). Outra, talvez a 22 de Setembro de 1572 
(R 33).

A 18 de Novembro de 1572, Cristo concedeu-lhe a graça de entrar no cume do processo espi-
ritual, o matrimónio espiritual: «estando a comungar», «por visão de sua sacratíssima Humani-
dade», é-lhe pedido que vele pela honra do Esposo, que Ele velará pela dela (CC 25; 7 M 2, 1). Cristo 
não está só no princípio – é o dom que o Pai, no seu amor, nos deu (V 22, 14) –, no meio – «basta 
o que nos deu em dar-nos o seu Filho para nos ensinar o caminho» (5 M 3, 7) –, mas também no 
fim da vida de comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Todo o conjunto da graça rece-
bida destina-se à configuração de Teresa com Cristo, para lhe fortalecer a sua fraqueza, para ela o 

48 «A relação com as três pessoas divinas, a comunhão pessoal divino-humana, é o elemento central da experiência teresiana sobre a inhabita-
ção, cume da sua experiência mística e do seu itinerário espiritual. Desta experiência desprende-se o carácter essencialmente relacional da 
inhabitação trinitária» (C. García, Inhabitacion divina…, pp. 810-811).

49 «A teologia actual, de inspiração bíblica e patrística, superando a teoria da “apropriação” da teologia clássica, de corte escolástico, explica a 
inhabitação como uma relação especial do justo com cada uma das pessoas, participando da condição pessoal de cada uma delas, isto é, das 
suas mesmas propriedades nocionais. Esta relação tem o seu fundamento na mesma história da salvação, que leva a cabo o desígnio do Pai, 
pela encarnação do Filho, e o envio do Espírito Santo (LG 2-5). O movimento da criatura para Deus funda-se na mesma dinâmica trinitária: 
pelo Espírito Santo, em Cristo, vamos ao encontro do Pai (Rm 8, 14-17; Gl 4, 4-7; Ef 1, 3-14)» (C. Garcia, Inhabitação…, p. 811). «O Pai dá-se entre-
gando-se ao Filho, cuja vida se nos comunica, por meio da efusão do Espírito, para nos fazer participantes da comunhão da vida intra-divina… 
O mistério da comunicação pessoal de Deus ao homem é o mistério das três pessoas divinas entregando-se… de modo análogo a como se 
entregam entre si» (J. L. Ruiz de la Peña, El don de Dios, Santander, 1991, p. 342).

50 CC 15, 1-4 (R 18). Segundo Teresa de Ávila, a entrada nas sétimas Moradas é caracterizada por uma nova descoberta da Santíssima Trindade, 
numa “visão intelectual”, quer dizer, sem nenhuma imagem (7 M 1, 7), logo seguida de uma nova descoberta da sagrada Humanidade de 
Jesus, numa “visão imaginária”, quer dizer incarnada, com uma imagem interior (7 M 2, 1).
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«poder imitar no muito padecer», amar e servir (7 M 4, 4). No período da sua experiência trinitária 
fala do Cristo «visto» no mistério trinitário, carne da nossa carne – «tomou carne humana só o 
Filho» (CC 36, 2) –, embora ressuscitada. Nesta altura, fala da experiência simultânea da Trindade 
e de Cristo: «parece que sempre se anda nesta visão destas três Pessoas e da Humanidade»51. Na 
experiência e no magistério de Teresa «o mistério de Cristo e da Trindade contemplam-se sempre 
unidos»52.

«A carne humana do Filho»

Volta a contar-nos outra visão intelectual da Santíssima Trindade, desta vez, recebida a 
28 de Agosto de 1575, em Sevilha. Confidencia-nos que trazia «esculpidas» na sua alma as três 
Pessoas da Santíssima Trindade. A Trindade fica «outra» Trindade – a unidade das três Pessoas 
na diferença – pelo facto da segunda pessoa se fazer e ser homem. Tal particularidade causa em 
Teresa uma excepcional admiração, de tal modo que «não pode pensar em nenhuma das três 
Pessoas divinas sem entender todas as três». Na sua reflexão sobre o mistério trinitário é-lhe dada 
luz sobre o mistério da encarnação do Verbo: «estava eu hoje a considerar como sendo tão uma 
coisa, havia tomado carne humana só o Filho, e deu-me o Senhor a entender como com ser uma 
coisa eram distintas».

«Tendo acabado de comungar no dia de Santo Agostinho, deu-se-me a entender – eu não 
saberei dizer como – e quase a ver, (mas foi coisa intelectual e que passou depressa), como as três 
Pessoas da Santíssima Trindade, que eu trago em minha alma esculpidas, são uma e mesma coisa. 
Por uma representação tão estranha deu-se-me isto a entender e, por meio duma luz tal clara, 
que tem feito em mim operação bem diferente de quanto se crê só pela fé.

Fiquei, daqui, a não poder pensar em nenhuma das Três Pessoas Divinas, sem entender que 
estão todas três; de maneira que estava eu, hoje, considerando como sendo tão «una», havia 
tomado carne humana só o Filho, e deu-me o Senhor a entender como, apesar de ser uma Essência, 
são distintas as Pessoas.

São grandezas tais que, de novo, a alma deseja sair deste embaraço, que lhe causa o corpo, 
para gozar delas, ainda que pareça não ser para a nossa baixeza entendê-las de algum modo; e, 
embora passe num pronto, fica um lucro na alma, maior, sem comparação, ao de muitos anos de 
meditação e sem se saber entender como»53.

51 CC 66, 3. Teresa «vincula de alguma maneira... a sua experiência [da Trindade] com a experiência cristológica», a qual «nunca desaparece no 
processo espiritual», nem mesmo no período das intensas e frequentes experiências trinitárias» (S. Castro, Cristología teresiana, Ede, Madrid, 
1978, pp. 364. 365).

52 A. Mas Arrondo, 182. «As visões cristológicas “ficam enquadradas dentro da Trindade; quer dizer, a cristologia deve analisar-se no paradigma 
trinitário. Por isso, ao redigir “Vida”, o Deus de Teresa que condiciona todo o escrito é Cristo em Deus uno e trino» (Ibid., p. 185).

53 CC 36, 1-3 (R 47). Todas as «Relações» do período de 1572-1577 – R 47, 54, 56, 57 e 5 – têm conteúdo trinitário: «que eu trago na minha alma 
esculpidas» (R 47); «com esta companhia que trago sempre na alma» (R 54); «com esta presença das três Pessoas que trago na alma» (R 57).
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Na sua vivência do mistério Teresa manifesta-nos as «relações pessoais» intra-trinitárias, 
acentuando a «distinção» das Pessoas, bem como a sua respectiva comunicação. A Pessoa do 
Pai, diz ela, «falou-me alguma vez»54. A do Filho, «a Pessoa que fala sempre», «fala na sua Huma-
nidade» gloriosa, isto é, dentro da Santíssima Trindade55, e não como o Verbo, a segunda Pessoa. 
A do Espírito Santo, afirma ela, «sem o compreender», «nunca tem falado»56. A sua experiência 
trinitária inclui um rica «experiência do Espírito», condensada numa abundante «pneumatologia 

54 Na verdade, o Pai deleita-se com Teresa, abraça-a e declara-lhe o Seu amor. «Estando, um dia, muito penalizada pelo que era preciso fazer 
para bem da Ordem, disse-me o Senhor: “Faz o que está em teu poder e deixa-Me a Mim agir e não te inquietes com nada; goza do bem que te 
foi dado, que é muito grande: Meu Pai deleita-se contigo e o Espírito Santo ama-te» (CC 10). Fala da sua relação filial com o Pai que a «abraça»: 
«Até esta manhã estive com esta pena e, estando em oração, tive um grande arroubamento: Parecia-me que Nosso Senhor me tinha levado o 
espírito até junto de Seu Pai e Lhe dizia: “Esta, que Me deste, Eu te dou”, e que me chegava a Si» (CC 13, 5). A oração de S. Teresa é uma oração 
trinitária, como ela nos refere, a 19 / 1 / 1572, na Encarnação de Ávila, em que o Pai lhe «declara» o seu amor e lhe diz palavras de ternura para 
lhe mostrar quanto a amava nas “missões” do Filho, do Espírito Santo e da Virgem: «Depois disto fiquei-me na oração, que eu trago, de estar 
a alma com a Santíssima Trindade; parecia-me que a Pessoa do Pai me chegava a Si e me dizia palavras muito ternas. Entre elas disse-me, 
mostrando-me quanto me queria: “Eu te dei o Meu Filho e o Espírito Santo e esta Virgem. Que me podes tu dar a Mim?”» (CC 22, 3). A experiên-
cia teresiana da Trindade, além de mostrar as missões salvadoras do Filho e do Espírito Santo, enviados pelo Pai, mostra também a missão 
“salvadora” da Virgem Maria, ela também dom do Pai a Teresa, pois ela, juntamente com o Espírito Santo, nos “mostra o filho bendito do seu 
ventre”. Segundo a vontade do Pai, Jesus, seu divino Filho, encarnou de Maria por obra do Espírito Santo. O Pai ”recebe” o santíssimo Corpo 
de Cristo” e “deleita-se com Ele” (CC 43). Teresa «sabe-se amada» pelo Pai: «Não te espantes disto, pois numa maior união, e em comparação, 
está Meu Pai com a tua alma» (CC 44, 5). «O que eu tenho é teu..., e com isto podes pedir a meu Pai como coisa própria” e, diz ela, “parece-me 
que o Pai o admitia» (CC 50). O Filho entrega-nos o Pai e entrega-nos ao Pai (CV 27, 2). Podemos, então, «falar-lhe como a pai...» (CV 28, 2).

55 Teresa de Jesus experimentou a intimidade ontológica de Sagrada Humanidade de Jesus com o Pai: «Pouco depois foi tão arrebatado o meu 
espírito que quase me pareceu que estava de todo fora do corpo; pelo menos não se percebe que se vive nele. Vi a Humanidade Sacratíssima, 
com tão excessiva glória como jamais a tinha visto. Representou-se-me, por uma notícia admirável e clara, estar Ele metido no seio do Pai: isto 
não saberei eu dizer como é, porque, sem ver, pareceu-me que me via na presença daquela Divindade. Fiquei tão espantada e de tal maneira 
que passaram alguns dias, ao que recordo que não podia voltar a mim e sempre me parecia que trazia presente aquela majestade do Filho de 
Deus, embora não fosse como da primeira vez» (V 38, 17). «Uma vez, acabando eu de comungar, foi-me dado entender como este Sacratíssimo 
Corpo de Cristo é recebido pelo Seu Pai dentro da nossa alma. Eu entendo e tenho visto como estas Divinas Pessoas estão na alma, e quão agra-
dável Lhe é, ao Pai, esta oferenda de Seu Filho, porque se deleita e goza com Ele – digamos assim – aqui na terra, pois a Sua Humanidade não 
está sempre em nossa almas, mas só a Divindade. Por isso é tão aceite e agradável ao Pai quando Lha oferecemos e nos faz em troca tão grandes 
mercês» (CC 43). Teresa, não só contemplou a filiação de Cristo (CV 27, 1), que viveu unido à vontade do Pai (CV 27, 4), mas viveu a comunhão de 
vida com o Filho: «Tratai com Ele como com pai, e como com irmão, como com senhor, e como com esposo» (CV 28, 3). Na verdade, a comunhão 
com Cristo e com o Pai é fonte de unidade cristã (7M 2, 7-8).

56 Apesar de haver um estudo sobre a função do Espírito Santo na espiritualidade teresiana (Cf. J. Baudry, La place du Saint Esprit dans la spiritua-
lité de Thérèse d’Avila, em Carmel 23 (1975), 59-82) é certo que «não existe... um estudo exaustivo sobre o Espírito Santo na experiência mística 
teresiana» (J. Castellano, Espiritualidad teresiana. Experiencia y doctrina, em AA. VV., Introducción a la lectura de Santa Teresa, EDE, Madrid, 
1978, p. 163). Os escritos de Teresa «contêm uma rica pneumatologia teológica, dificilmente compreensível numa primeira leitura, mais implí-
cita do que explícita» (A. Mas Arrondo, 214). «A relação com o Espírito Santo é vivida pela Santa como uma experiência de santificação e de 
gozo, que prolonga o dinamismo trinitário» (Ciro García, Santa Teresa de Jesús, p. 74). O Espírito Santo manifesta-nos o amor do Pai: “Meu Pai 
deleita-se contigo e o Espírito Santo te ama” (CC 10). É o mediador entre Deus e o homem (MC 5, 5). É riquíssima a sua «teologia simbólica» do 
Espírito Santo: «sombra e espécie de nuvem da Divindade que ampara e influencia a alma» (MC 5, 4), «sombra da Divindade, que envia amor 
e notícia à alma» (MC 5, 5), «sombra que desceu sobre a Virgem» (MC 6, 7). Na sua visão intelectual da Santíssima Trindade fala do Espírito em 
termos de «nuvem de grandíssima claridade» que provoca a «inflamação» da alma no amor de Deus (7 M 1, 7). Para ela, o Espírito Santo é o 
«fogo» do «braseiro incendido» (6 M 2, 4), a «centelha de amor», que a «deixa toda abrasada em grande amor de Deus» (V 29, 11. 13). O Espírito 
Santo concedeu-lhe a graça da libertação afectiva (V 24, 5). A graça da transverberação é um baptismo no Espírito que infunde o amor no seu 
coração (V 29, 10-14). A «água» é, para ela, o melhor símbolo do Espírito (4 M 2, 2), o qual é a «água» que nos levanta à união com Deus (6 M 5, 
3). No mistério da Santíssima Trindade corresponde ao Espírito Santo a «inflamação da alma à maneira de uma nuvem de grandíssima clari-
dade» (7 M 1, 7). A experiência trinitária inicia com a acção do Espírito na alma: «começou-se a inflamar a minha alma» (CC 14, 1). No seio da 
Trindade, o Espírito une-se ardorosamente com as outras duas Pessoas divinas: «e a inflamação com que o Espírito Santo se junta com eles» 
(Excl. 7, 2). Teresa deixa-nos uma confissão “prática” do mistério trinitário, afirmando que o Espírito é não só o vínculo de unidade entre o Pai 
e o Filho, mas também o vínculo que nos une com Deus: entre tal Pai e tal Filho, necessariamente há-de estar o Espírito Santo que enamore 
a vossa vontade e vo-la prenda tão grandíssimo amor» (CV 27, 7). Teresa invoca o Espírito Santo para que fale (4 M 1, 1) e escreva por ela (6 M 
4, 12). Ele guia a sua actividade de escritora (4 M 1, 1; 5 M 4, 11) e o seu carisma de fundadora (CV 32, 9-11; F 2, 7-9). Sabe-se «inspirada» pelo 
Espírito Santo (V 14, 9 16, 2; 18, 7; 39, 8). Recebeu a sua primeira graça mística do Espírito Santo sob a forma de uma pomba diferente das de cá 
e reconhece, pelos sinais lidos no Cartuxo, que está com ela (V 38, 9). Passados dez anos, recorda-se ainda desta graça mística que o Espírito 
Santo lhe concedeu e deseja fazer «ao Espírito Santo muito assinalado serviço» (CC 30, 1), «deseja fazer coisa muito particular em Sua honra», 
o voto de obediência ao P. Graciano (CC 31, 1). É o «tão bom hóspede» da sua alma (V 38, 10). Teve experiência do Espírito Santo em forma de 
pomba: «vi uma espécie de pomba que meneava as asas com ruído» (CC 14, 6).
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implícita», aqui e ali evidenciada numa «pneumatologia explícita». A nossa participação na vida 
do Deus trino é, no seu dizer, inicialmente obra do Espírito – «começa a ter vida... quando com o 
calor do Espírito Santo começa a aproveitar do auxílio geral que Deus nos dá a todos» (5 M 2, 3) 
– e, obra do Espírito é a união plena de amor com Deus: «Parece-me a mim que o Espírito Santo 
deve ser o medianeiro entre e alma e Deus, e o que a move com ardentes desejos, que a faz incen-
diar-se no fogo soberano, que está tão perto» (MC 5, 6)57. Não estamos diante de uma experiência 
meramente psicológica da Trindade, mas sobretudo teológica.

«As Pessoas, vejo claramente como são distintas, tal como via ontem V. Mercê e o Provincial 
quando lhe falava, salvo que não vejo nada, nem ouço, como já tenho dito a V. Mercê, mas é com 
uma certeza estranha e, ainda que os olhos da alma não vejam, em faltando aquela presença, 
logo se vê que falta.

Como? Isso não sei, mas sei muito bem que não é imaginação; e embora eu depois me 
desfaça para torná-lo a representar, não posso, que já o tenho experimentado. O mesmo sucede 
em tudo quanto fica dito – segundo posso entender – pois em tantos anos tem-se podido verificar 
de modo a dizê-lo com esta determinação.

Verdade é – e advirta V. Mercê nisto – que a Pessoa que fala sempre, bem posso afirmar qual 
me parece que é; as demais não poderia assim afirmá-lo. Uma, sei eu bem, que nunca tem sido; 
o motivo jamais o compreendi, nem eu me ocupo em pedir mais do que Deus quer, porque me 
parece que logo me haveria de enganar o demónio. Nem tão-pouco o pedirei agora, pois teria o 
mesmo temor.

A primeira Pessoa, julgo, falou-me alguma vez; mas, como agora não me recordo bem, nem o 
que era, não ousarei afirmá-lo. Tudo está escrito onde V. Mercê sabe, e isto muito mais largamente 
do que vai aqui, mas não sei se por estas palavras.

Ainda que estas Pessoa distintas se dêem a conhecer duma maneira estranha, a alma entende 
ser um só Deus.

Não recordo de me ter parecido que fala Nosso Senhor, a não ser a Humanidade, e, já digo: 
isto posso afirmar que não é ilusão»58.

«A obra tão maravilhosa da Encarnação»

Numa outra Conta de Consciência, com lugar e data incertos, conta-nos a primeira «visão 
imaginária» da Santíssima Trindade e as «relações» entre as três Pessoas divinas. Evidencia a 
relação pessoal com as três Pessoas: «cada uma se pode ver e falar de por si». Observa-se a reve-
lação progressiva do mistério trinitário na história da salvação: a fase do Antigo Testamento, a do 

57 Na sagrada comunhão devemos invocar o Espírito Santo para que seja ele a receber em nós o corpo que formou no seio da Virgem Maria e 
tornou presente no altar: «O Espírito do Senhor que habita nos seus fiéis é quem recebe o santíssimo corpo e o sangue do Senhor» (S. Fran-
cisco de Assis, Ammonizioni I (FF 143).

58 CC 54, 18-22 (R 5, 21-23).
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Novo Testamento e a da Igreja. Jesus Cristo é o centro, que revela o mistério do Pai e promete o 
Espírito Santo. A inteligência do mistério das Três pessoas divinas em perfeita comunhão de vida 
e em perfeita unidade de acção, causa nela um crescendum de consciência da presença na sua 
alma das Três Pessoas, um aumento de fé, devoção e louvor. A iconografia do mistério trinitário 
que corria no seu tempo nos livros de horas não era do seu agrado, nem foi o ponto de partida 
do seu conhecimento por experiência da Santíssima Trindade. A «visão imaginária» contém a 
percepção interior da imagem da Santíssima Trindade e a compreensão distinta da «verdade» 
durante alguns dias. A visão imaginária completa a visão intelectual, porque possibilita a visuali-
zação interior da imagem, dando forma às visões intelectuais. Além disso, permitiu que mandasse 
pintar as três Pessoas da Trindade59.

«Um dia, depois de São Mateus, estando eu como costumo, desde que tive a visão da Santís-
sima Trindade e vi como ela está com a alma que está em graça, deu-se-me isto mesmo a entender 
muito claramente de modo que, por certas maneiras e comparações, o vi por meio duma visão 
imaginária. E conquanto de outras vezes me tinha sido dado a entender, por visão intelectual, a 
Santíssima Trindade, depois de alguns dias esta verdade não ficava em mim, como agora digo, de 
modo a poder pensar e consolar-me nisto. E agora vejo da mesma maneira como o tenho ouvido 
a letrados, e não o tinha entendido como agora, ainda que sempre o acreditasse sem hesitação, 
porque não tenho tentações contra a fé.

A nós, pessoas ignorantes, parece-nos que as Pessoas da Santíssima Trindade estão todas Três 
– tal como vemos pintado – numa só Pessoa, à maneira de quando se pintam num corpo três 
rostos; e assim nos espanta tanto, pois parece coisa impossível e que nem há quem ouse pensar 
nisso, porque o entendimento embaraça-se e teme, não vá ficar duvidoso desta verdade, e priva-
se assim dum grande lucro.

O que a mim se me representou, são três Pessoas distintas, pois a cada uma se pode ver e 
falar de per si. Depois pensei que só o Filho tomou carne humana, por onde se vê esta verdade. 
Estas Pessoas amam-se e comunicam-se e conhecem-se.

Mas, se cada um é de per si, como dizemos que todas Três são uma mesma Essência? E acre-
ditámo-lo, e é grandíssima verdade. Por ela, morreria eu mil mortes. Nestas Três Pessoas não há 
mais que um querer e um poder e um senhorio, de maneira que nenhuma coisa pode uma sem a 
outra, e de quantas criaturas existem há só um Criador. Poderia o Filho criar uma formiga sem o 
Pai? Não; que o poder é todo um, e o mesmo se dá com o Espírito Santo. Assim, pois, é um só Deus 
todo-poderoso, e todas as três Pessoas uma só Majestade. Poderia alguém amar o Pai sem querer 
o Filho e ao Espírito Santo? Não; pois quem contentar a uma destas três Pessoas Divinas, contenta 

59 «… Em todas estas ocasiões fala-lhe a Santíssima Trindade por visão intelectual; mas nesta fala por visão imaginária. A razão congruente 
porque aqui se lhe representou nesta espécie de visão foi, como diz a Santa, para o poder pensar melhor; para que vendo assim aquelas 
divinas pessoas, se lhe ficassem mais fixas na memória as suas imagens soberanas. Conseguiu-se o fim porque o ficaram tanto, que depois a 
Santa fez que as pintassem na forma em que as viu nesta visão, apagando ela com a sua própria mão o que o pintor não acertava… Estas três 
imagens tão dignas de veneração por esta circunstância, principalmente por si mesmas estiveram em poder da excelentíssima senhora Maria 
de Toledo, duquesa de Alba, e das suas mãos passou-as às do seu sogro, o grande Duque dom Fernando» (Lafuente, Escritos de Santa Teresa, 
VI, Madrid, 1881, 297).
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a todas Três, e quem a ofender faz o mesmo. Poderá o Pai estar sem o Filho e o Espírito Santo? 
Não; porque é uma só Essência, e onde está Um estão todos os Três, pois não se podem dividir. 

Como, pois, vemos que são distintas as três Pessoas, e como tomou carne humana o Filho 
e não o Pai nem o Espírito Santo? Isto não o entendi eu; os teólogos o sabem. Bem sei eu que 
naquela obra tão maravilhosa da Encarnação estavam todas Três, e não me ocupo a pensar muito 
nisto. Logo se conclui meu pensamento com ver que Deus é todo-poderoso, e do modo como quis 
assim o pôde, e poderá tudo o que quiser; e, quanto menos o entendo, mais o creio e me faz maior 
devoção. Seja para sempre bendito. Amen»60.

À pergunta teológica sobre o mistério da Encarnação responde Teresa com a maestria de 
quem sabe por experiência que Deus se manifesta trinitariamente em todo o mistério de Jesus 
e, a partir de certa altura, também na sua própria vida. «Como tomou carne humana o Filho e não 
o Pai nem o Espírito Santo? Isto não o entendi eu; os teólogos o sabem. Bem sei eu que naquela 
obra tão maravilhosa da Encarnação estavam todas Três, e não me ocupo a pensar muito nisto. 
Logo se conclui meu pensamento com ver que Deus é todo-poderoso, e do modo como quis assim 
o pôde, e poderá tudo o que quiser; e, quanto menos o entendo, mais o creio e me faz maior devo-
ção». Na verdade, «em Jesus de Nazaré, Deus fez-Se homem para revelar o mistério trinitário do 
seu amor e salvar a humanidade».

«Embora a incarnação tenha sido obra das três pessoas divinas, a pessoa do Filho foi a única 
que Se fez carne, a única que assumiu a carne como sua propriedade. Ele é, portanto, a única que 
doa a sua própria presença de carne. Tanto no caso da Eucaristia, como da incarnação, devemos 
reconhecer a intervenção das três pessoas divinas. Contudo, a acção própria do Filho tem a parti-
cularidade da entrega da sua carne. A presença pessoal, comunicada no banquete eucarístico, é, 
portanto, presença do Filho incarnado (...). Como é natural, no mistério eucarístico a Trindade não 
perde nada da sua unidade. O facto de a presença eucarística ser exclusiva do Filho não anula, 
de modo algum, a perfeita união entre o Filho e o Pai, união que se desenvolve e se afirma no 
próprio dom da Eucaristia. A Trindade mantém-se actuante em todos os aspectos do mistério, mas 
de maneira a valorizar a presença da pessoa de Cristo na sua carne, presença que tem um carác-
ter muito específico»61.

60 CC 60, 1-5 (R 33, 1-3). «À maneira de quando se pintam num corpo três rostos», alude a alguma estampa da Trindade que circulava entre a 
gente devota. Na raiz desta visão, a Santa mandou pintar uma imagem da Santíssima Trindade com três pessoas distintas (Cf. M. García Ordás, 
La persona divina, pp. 96-97, nota 167). «Trata-se em substância de uma visão da Trindade presente na alma na qual se representa e declara o 
mistério da vida divina: três Pessoas distintas, não como um corpo com três rostos – nota a Santa –; existe entre elas uma perfeitíssima comu-
nhão de vida…, e têm uma perfeita unidade de acção» (J. Castellano, Espiritualidad teresiana. Experiencia y doctrina, em Introducción a la 
lectura de Santa Teresa, EDE, Madrid, 2002, p. 229). Teresa apresenta o exemplo de Maria a submeter-se, com humildade, à vontade misteriosa 
de Deus, quando não entende o modo da Encarnação do seu Filho, exemplo a ser seguido pelos teólogos: «Oh segredos de Deus! Aqui não há 
senão render os nossos entendimentos e pensar que, para entender as grandezas de Deus, não valem nada. Aqui vem a propósito ajoelharmo-
nos como fez a Virgem Nossa Senhora com toda a sabedoria que Deus lhe deu, que perguntou ao anjo quando A saudou: «Como se fará isto?». Em 
dizendo-lhe: “O Espírito Santo sobrevirá em ti, e a virtude do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra”, não tratou de mais disputas. Como 
quem tinha grande fé e sabedoria, entendeu logo que, intervindo estas duas coisas, não havia mais que saber nem que duvidar. Não como 
alguns letrados (que os não leva o Senhor por este modo de oração, nem têm princípio de espírito) que querem levar as coisas por tanta razão 
e tão medidas pelos seus entendimentos, que não parece senão que, com suas letras, hão-de compreender todas as grandezas de Deus. Se 
aprendessem algo da humildade da Virgem Sacratíssima!» (MC 6, 7).

61 Comissão Teológico-Histórica do Grande Jubileu do Ano 2000, Eucaristia sacramento de vida nova, Ed. Paulinas, Lisboa, 1999, pp. 76-77.
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«Presença tão sem se poder duvidar»

Uma vez «experimentada» a presença trinitária na alma – «não só por graça, mas dando a 
sentir esta presença» –, diz-nos ela, que «cessaram as visões imaginárias» (R 6, 3), e que «não se 
pode duvidar» desta presença, como refere em Palencia, em Maio de 1581, no meio da paz dos 
últimos meses da sua vida.

«A paz interior e a pouca força que têm contentos e descontentamentos para tirarem de modo 
durável esta presença, tão sem se poder duvidar, das Três Pessoas – em que claramente nos parece 
que se experimenta o que diz São João: “que faria a sua morada na alma” (Jo 14, 23), e isto, não 
só por graça, mas dando a sentir esta Presença que traz consigo tantos bens que nem se podem 
declarar – é de tal maneira que não se precisa de andar a buscar considerações para se conhecer 
que está ali Deus. E isto é quase ordinariamente, a não ser quando a muita enfermidade aperta; 
que, algumas vezes, parece querer Deus que se padeça sem consolação interior, mas nunca, nem 
por primeiro movimento, torce a vontade sequer um só ponto de que se faça nela a de Deus. Tem 
tanta força este render-se à vontade divina que não se quer nem a morte nem a vida; a não ser, 
por pouco tempo, quando deseja ver a Deus. Mas logo se lhe representa com tanta força estar 
presentes estas três Pessoas, que com isto se remedeia a pena desta ausência e fica o desejo de 
viver, se Ele assim quer, para mais O servir e, se pudesse, contribuir para que por seu intermédio 
sequer ao menos uma alma O amasse mais e O louvasse. Pois ainda mesmo por pouco tempo, 
isto parece importar mais do que estar na glória»62.

De facto, o Espírito Santo, «em união com o nosso espírito» (Rm 8, 16), dá a conhecer ao 
homem aquilo que Ele próprio conhece (1 Co 2, 10). Teresa comunica-nos a sua experiência mística 
da Santíssima Trindade, experiência bíblica e evangélica de Deus, à sua maneira – «à maneira de 
uma nuvem de grandíssima claridade» –, como se a alma, através de uma operação divina às 
cataratas, as famosas «escamas» de São Paulo (Act 9, 18), passasse a ver «alguma coisa» do Invi-
sível: «Quer já o nosso bom Deus tirar-lhe as escamas dos olhos, e que veja e entenda alguma 
coisa da mercê que lhe faz». Jesus tinha prometido àqueles que O amassem e guardassem os seus 
mandamentos «faremos nele morada». Teresa apresenta-nos aqui o seu «realismo trinitário»: não 
apenas a «inhabitação trinitária» na alma, mas a própria «comunicação trinitária» com a alma: 
«Aqui se lhe comunicam todas as Três Pessoas e lhe falam». Estamos perante «uma verdadeira 
experiência» trinitária – «entende com grandíssima verdade» – percebida de modo visual e inte-
lectual, que é muito mais do que a simples fé. Uma coisa é a «fé» na Santíssima Trindade e outra 
coisa é a «experiência de fé» do mistério trinitário. É nada menos que o «dom da sabedoria», o 
dom de ver e possuir na noite da fé o seu Deus no interior da sua alma. É o «dom da unidade de 
vida» contemplativa e activa. É um «ex-stare» em ordem a um «in-stare», um «estar fora de si», 
descentrada de si, para estar totalmente no Outro e ser um só com Ele. Quanto mais «está fora de 
si», mais «está em si».

62 CC 66, 10 (R 6, 9).
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As sétimas Moradas caracterizam-se sobretudo pelo mais profundo conhecimento dos dois 
principais mistérios, o da Trindade e o da Humanidade de Cristo. É por uma nova percepção da 
Trindade que a alma entra nas sétimas Moradas, que representam o cume do processo de santi-
ficação, o qual é obra da Trindade. «A sistematização doutrinal da experiência trinitária corres-
ponde às sétimas moradas» (1577).

«Nas quartas Moradas começa a segunda fase, que é propriamente a grande aventura da 
divinização do homem, até ao cume da santidade nas sétimas Moradas. Na perspectiva de Teresa, 
a divinização aparece principalmente como dilatação e transformação do coração humano em 
Cristo pela acção do Espírito Santo. O coração humano que Deus criou tão grande foi como que 
encolhido pelo pecado: tem necessidade de ser alargado e radicalmente transformado (...). O 
processo de divinização, que começa nas quartas Moradas e prossegue até às sétimas Moradas, 
é sempre obra de Deus Trindade. O Pai age sempre pelas suas duas “Mãos”, que são Cristo e o 
Espírito Santo, para remodelar o coração humano à sua imagem e semelhança (S. Ireneu). Na 
perspectiva de Teresa, estes dois pontos de vista, cristológico e pneumatológico, estão sempre 
presentes e inseparáveis, evocados sobretudo através de dois grandes símbolos. O aspecto pneu-
matológico da divinização é descrito como a dilatação do coração pela superabundância da Água 
viva do Espírito, enquanto que o aspecto cristológico está presente como uma metamorfose radi-
cal, e esta através da parábola do bicho-da-seda que se transforma em borboleta (...). No Castelo 
Interior, enquanto o aspecto pneumatológico da divinização valoriza sobretudo a interioridade 
no sentido d’Ele em nós, o aspecto cristológico manifesta sobretudo o outro sentido da interio-
ridade: nós n’Ele (...). O processo da divinização do homem, que é a santidade cristã, tem a sua 
coroação nas Sétimas Moradas e é caracterizado pelo conhecimento mais profundo do misté-
rio da Santíssima Trindade (7 M 1, 7) e da Humanidade de Cristo (7 M 2, 1). O aspecto essencial 
do ensino de Teresa nas Sétimas Moradas é o facto de que a santidade cristã faz resplandecer 
sempre o mistério trinitário e cristológico. Teresa de Lisieux viveu profundamente a mesma reali-
dade quando se ofereceu ao Amor Misericordioso a 9 de Junho de 1895, mas sem nenhuma visão 
e numa percepção ainda mais unificada do mistério trinitário e cristológico»63.

Teresa vive com o Deus Trinitário e participa dos diálogos das pessoas da Trindade. Teresa, 
na sua Exclamação intitulada Para que quereis o meu amor, Deus meu?, admira e goza de alegria 
diante do Deus Trinitário, cujas delícias são estar com o Filho do Homem e os filhos dos homens. 
Como é possível que a Trindade se deleite tanto connosco como em Cristo? De facto, Cristo 
conhece, ama, louva e adora a Deus como ele merece. Depois, d’Ele, ninguém como Maria, sua 
Mãe, se alegra tanto com as delícias da Santíssima Trindade e as reconhece e canta na sua vida. 
Teresa conversa com a Trindade.

«Ó Esperança minha e meu Pai e meu Criador e meu verdadeiro Senhor e Irmão! Quando 
considero em como dizeis: que vossas delícias são com os filhos dos homens (Prov 8, 31), muito se 

63 F. M. Léthel, «“Demeurez en moi, comme moi en vous” (Jn 15, 4). L’intériorité chrétienne selon Catherine de Sienne et Thérèse d’Avila», em 
Théologie de l’Amor de Jésus, Éditions du Carmel, Venasque, 1996, pp. 97.99. 102.
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alegra minha alma. Ó Senhor do Céu e da terra! Que palavras estas para não desconfiar nenhum 
pecador! Falta-Vos, porventura, Senhor, com quem Vos deleiteis, que buscais um vermezinho de 
tão mau odor como eu? Aquela voz que se ouviu no baptismo do Jordão, disse que Vos deleitáveis 
em Vosso Filho (Mt 3, 17). Pois, havemos de ser todos iguais, Senhor?

Oh! que grandíssima misericórdia e que favor sem que o possamos merecer! E que tudo isto 
olvidemos, nós os mortais! Lembrai-Vos, Deus meu, de tanta miséria e vede a nossa fraqueza, pois 
de tudo sois sabedor.

Ó alma minha! considera o grande deleite e grande amor que tem o Pai em conhecer a seu 
Filho e o Filho em conhecer a Seu Pai, e o ardor com que o Espírito Santo se junta com eles e 
como nenhuma das Três Pessoas se pode apartar deste amor e conhecimento, porque são uma 
mesma coisa. Estas soberanas Pessoas se conhecem, estas se amam, e umas com as outras se 
deleitam. Pois, que necessidade há de meu amor? Para que o quereis, Deus meu, ou que ganhais? 
Oh! bendito sejais Vós!! Oh! bendito sejais Vós, meu Deus, para sempre! Louvem-vos todas as 
coisas, Senhor, sem fim, pois não o pode haver em Vós.

Alegra-te, alma minha, que há Quem ame a Deus como Ele merece. Alegra-te, que há Quem 
conheça Sua bondade e valor. Dá-Lhe graças, porque nos deu na terra Quem assim O conhece, 
como Seu Filho único que é. Sob este amparo poderás achegar-te a Ele e apresentar-Lhe as tuas 
súplicas. E pois que Sua Majestade se deleita contigo, que todas as coisas da terra não sejam 
bastantes para te apartar de te deleitares e alegrares na grandeza do teu Deus e em como merece 
ser amado e louvado; e te ajude para que tenhas alguma partezita em ser bendito o Seu Nome e 
possas dizer com verdade: “A minha alma engrandece e louva ao Senhor” (Lc 1, 46-47)»64.

Presença, comunicação, companhia

A Trindade é presença (ou inhabitação) e companhia na vida de Teresa. A Trindade comunica 
e fala com Teresa, o que possibilita que Teresa fale com as Três Pessoas. «Teresa afirma clara-
mente a inhabitação trinitária, não como uma acção especial de Deus na alma, conforme a teoria 
clássica do seu tempo, mas como uma comunicação pessoal das três divinas pessoas, conforme a 
teologia actual»: «Aqui comunicam-se-lhe todas as três Pessoas e falam com ela»65. A Santíssima 
Trindade mostra-se como «uma nuvem de grandíssima claridade» e «por uma notícia admirável». 
Teresa tem consciência e experiência da presença habitual e contínua da Trindade que passou a 
«formar parte da sua vida». «A vida trinitária de Teresa é a presença nela da Trindade, a comuni-

64 Excl. 7, 1-3.
65 «A relação com as pessoas divinas, a comunhão divino-humana, é o elemento central da experiência teresiana acerca da Trindade, cume da 

sua experiência mística e do seu itinerário espiritual. Desta experiência deriva o carácter essencialmente relacional da inhabitação trinitária... 
A inhabitação é uma relação especial do justo com cada uma das pessoas divinas» (Ciro García, Santa Teresa de Jesús, p. 67).
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cação das pessoas divinas, a sua companhia permanente»66. Teresa torna-se «teófora», porque 
«adverte que sempre se acha com esta companhia».

«A união mística com o Verbo Encarnado assegura à alma a plena manifestação do mistério 
de Deus. Deus revela-se aqui, nesta última morada, na plenitude do seu ser: não é mais somente 
a Divindade o objecto directo da alma que contempla, mas são verdadeiramente as três divinas 
Pessoas que se lhe comunicam imediatamente na parte mais íntima e profunda»67.

Deus está sobrenaturalmente presente na alma do justo em graça. Na verdade, o cristão é, no 
dizer de São Paulo, templo do Espírito (1 Co 3, 17; 2 Co 6, 16), e no dizer de São João, morada de 
Deus (Jo 14, 23). Teresa entende a verdade destas palavras de Jesus na sua experiência mística da 
presença de Deus e confirma a dimensão essencialmente trinitária da graça e da vida cristã como 
participação na relação própria que o Pai tem com o Filho, ao comunicar com Ele como dom de 
si mesmo, e na relação que o Pai e o Filho têm com o Espírito Santo, ao aspirá-lo no amor. Não é 
uma presença nova de Deus na sua alma, mas uma experiência nova, um conhecimento interior 
dos mistérios da fé. É uma profunda inteligência e vivência do que se conhece pela fé. É uma 
experiência mística de uma verdade sabida por fé. Dá-nos uma explicação sistemática doutrinal 
da experiência do mistério da presença, inhabitação, companhia das três Pessoas na sua alma. É 
a experiência do Deus uno e trino no centro da alma68.

«Aqui é de outra maneira. Quer já o nosso bom Deus tirar-lhe as escamas dos olhos, e que 
veja e entenda alguma coisa da mercê que lhe faz – embora seja por uma maneira estranha –; e 
metida naquela morada por visão intelectual, por certa maneira de representação da verdade, 
mostra-se-lhe a Santíssima Trindade, todas as Três Pessoas, com uma inflamação que primeiro lhe 
vem ao espírito, à maneira de uma nuvem de grandíssima claridade. E por uma notícia admirável, 
que se dá à alma, entende com grandíssima verdade serem estas Pessoas distintas todas Três uma 
substância, e um poder, e um saber e um só Deus. De maneira que, o que acreditamos por fé, ali o 
entende a alma – podemos dizer – por vista, ainda que não é vista dos olhos do corpo nem da alma, 
porque não é visão imaginária. Aqui se lhe comunicam todas as Três Pessoas e lhe falam, e lhe dão 
a entender aquelas palavras que diz o Evangelho que disse o Senhor: que viria Ele e o Pai e o Espírito 
Santo a morar com a alma que O ama e guarda Seus mandamentos (Jo 14, 23).

Oh! valha-me Deus! Quão diferente coisa é ouvir estas palavras e crer nelas, ou entender por 
este modo quão verdadeiras são! E cada dia se espanta mais esta alma, porque lhe parece que 
Elas nunca mais se apartam dela, antes vê notoriamente – da maneira que fica dita – que estão 
no interior de sua alma; e, no mais interior, em uma coisa muito profunda – que não sabe dizer 
como é, porque não tem letras – sente em si esta divina companhia.

66 Ciro García, Santa Teresa de Jesús, p. 71.
67 P. Ermanno del SS. Sacramento, Le settime mansioni, in Santa Teresa maestra di orazione, Istituto di Spiritualità Carmelitani Scalzi, Roma, 

1963, pp. 233-234.
68 Sobre a evolução das visões trinitárias, a comunicação do Deus trino à alma, a presença do Deus trino na alma, e vários aspectos da teologia 

trinitária na Santa (Cf. A. Mas Arrondo, 179-180 ss).
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Parecer-vos-á, segundo isto, que não andará em si, mas tão embebida que não possa aten-
der a nada. Atende, sim e muito mais que antes, a tudo o que é serviço de Deus e, em lhe faltando 
ocupações, fica-se com aquela agradável companhia. E, se a alma não falta a Deus, jamais Ele 
lhe faltará – a meu parecer – e lhe dará a conhecer tão conhecidamente a Sua presença. Ela tem 
grande confiança de que Deus não a deixará, pois, se lhe fez esta mercê, não é para que a perca; e 
assim se pode pensar, ainda que ela não deixe de andar com mais cuidado que nunca, para não 
Lhe desagradar em nada.

O trazer em si esta presença entende-se que não é tão inteiramente, digo, tão claramente 
como se lhe manifesta na primeira vez e algumas outras em que Deus lhe quer fazer este regalo; 
porque, se isto assim fosse, era impossível atender a outra coisa, nem mesmo viver entre gente; 
mas, ainda que não é com esta luz tão clara, adverte que sempre se acha com esta companhia. 
Digamos agora que é como se uma pessoa estivesse com outras num aposento muito claro, e 
fechassem as janelas e ficasse às escuras: Não porque lhe tirassem a luz para as ver e porque até 
voltar a luz não as vê, deixa de entender que estão ali. É caso para perguntar, se quando volta a luz 
e ela As quer tornar a ver, se pode. Isto já não está em sua mão, mas só quando Nosso Senhor quer 
que se abra a janela do entendimento; já bem grande misericórdia lhe faz em nunca se apartar 
dela e de querer que ela o entenda tão claramente.

Parece-me que a Divina Majestade quer aqui dispor a alma para mais, com esta admirá-
vel companhia, porque está claro que será bem ajudada para em tudo ir adiante na perfeição, 
e perder o temor que trazia algumas vezes, das demais mercês que lhe fazia, como fica dito. E 
assim foi que em tudo se achava melhorada, e lhe parecia que – por mais trabalhos e negócio que 
tivesse – o essencial de sua alma jamais se movia daquele aposento. De maneira que lhe pare-
cia, de certo modo, que havia divisão em sua alma, e andando com grandes trabalhos, que os 
teve pouco depois de Deus lhe ter feito esta mercê, queixava-se dela a outra metade da alma – à 
maneira de Marta quando se queixou de Maria –, e algumas vezes dizia que ela se ficava sempre a 
gozar daquela quietude a seu prazer, e a deixava a ela em tantos trabalhos e ocupações, que não 
Lhe podia assim fazer companhia»69.

69 7 M 1, 6-10. As pessoas divinas não são objecto de visão permanente, mas de posse permanente. «Teresa vive maravilhosamente alternando, 
nos últimos anos da sua vida, a comunhão com Deus e o trato com os homens» (J. Castellano, Espiritualidad teresiana. Experiencia y doctrina, 
em AA. VV., Introducción a la lectura de Santa Teresa, Ede, Madrid, 1978, p. 231). É por uma nova manifestação da Sagrada Humanidade de 
Cristo Ressuscitado que a alma de Teresa de Jesus é elevada ao matrimónio espiritual, o mais alto símbolo da santidade (7M 2, 1). A visão inte-
lectual da Trindade supõe a visão imaginária da Trindade (7 M 1, 9). «O conhecimento por visão do mistério trinitário deu-se preferencialmente 
na forma de visão intelectual, enquanto as visões da Humanidade de Cristo foram fundamentalmente imaginárias. Mas não podemos desva-
lorizar a visão imaginária, pois, caso contrário, seria impossível mandar fixar em estampas as imagens das três Pessoas. (…) As características 
das visões trinitárias na última etapa são as seguintes: 1) A prioridade da visão intelectual sobre a imaginária. A visão intelectual confere à 
experiência a consciência subjectiva de uma continuidade no tempo que nunca pode alcançar a visão imaginária pela sua brevidade. 2) A 
culminação da unidade e a inter-relação entre Trindade e Cristologia, na linha da visão intelectual de Cristo e da Trindade em Vida. A distinção 
de Pessoas e o reconhecimento de que o caminho percorrido é a disposição para a alma chegar a esta situação “muito mais subida”. Todas as 
operações divinas na alma sucedem no seu “centro”, morada principal do Castelo habitada pelo próprio Deus» (A. Mas Arrondo, 189-190).
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A «comunicação» pessoal das três Pessoas

Não é uma acção especial de Deus na alma, mas a comunicação pessoal das três pessoas 
divinas: «Aqui se lhe comunicam todas as Três Pessoas e lhe falam, e lhe dão a entender aquelas 
palavras que diz o Evangelho que disse o Senhor: que viria Ele e o Pai e o Espírito Santo a morar 
com a alma que O ama e guarda Seus mandamentos (Jo 14, 23» (7 M 1, 6). Este estado de «comu-
nhão pessoal» com as três divinas pessoas é uma presença habitual da Trindade que faz parte da 
sua vida. É a «comunicação do Deus uno e trino» à sua alma. A comunicação entre Deus e a alma 
ocupa o primeiro lugar na sua vida e obra de Teresa70.

O agir misericordioso de Deus, a sua acção «ad extra», é uma «comunicação» com o homem 
por «visões» ou por «falas». A «comunicação» é a graça por excelência que Deus concede ao 
homem. Deus é «comunicação» interpessoal na sua vida intra-divina. Na sua comunhão «ad 
intra», as Pessoas divinas conhecem-se, amam-se e comunicam umas com as outras: «Estas 
Pessoas amam-se e comunicam-se e conhecem-se» (R 33, 3). Na sua «comunicação ad extra», as 
Pessoas divinas «comunicam com toda a criatura»: «Parecia-me que de dentro da minha alma – 
onde estavam e via eu estas três Pessoas – Elas se comunicavam a toda a criatura, não faltando 
nem deixando de estar comigo» (R 18). As Três Pessoas comunicam indistintamente com Teresa: 
«se lhe comunicam todas as Três Pessoas e lhe falam» (7 M 1, 6). Ou ainda: «E, assim, parecia-me 
que as três Pessoas me falavam e se representavam distintamente dentro da minha alma. Foi-me 
dito que, desde esse dia, eu veria em mim melhoria em três coisas, das quais, cada uma destas 
Pessoas me fazia mercê: na caridade, no padecer com alegria e no sentir esta caridade com abra-
samento na alma. Então entendi eu aquelas palavras que o Senhor diz: que estarão com a alma 
em graça as três Divinas Pessoas, porque As via dentro de mim, pelo dito modo» (R 16, 1).

Que graça lhe comunica cada Pessoa da Trindade? Qual a função de cada Pessoa na sua actua-
ção «ad extra»? «Cada uma destas Pessoas me fazia mercê: na caridade, no padecer com alegria 
e no sentir esta caridade com abrasamento na alma» (R 16, 1). A resposta de Teresa não é muito 
explícita para dividirmos as três graças.

«Na nossa opinião, a caridade é a primeira graça, padecer com alegria é a segunda, sentir a 
caridade é a terceira. O padecer com alegria é uma graça do Filho, pela conotação com a Paixão 
de Cristo. Sentir a caridade é função do Espírito Santo, pois enamora a vontade e move a alma 
com uns desejos que a acendem em fogo soberano (CV 27, 7; CAD 5, 5). A caridade seria, neste 
caso, a graça concedida pelo Pai»71.

A Relação 5, escrita em Sevilha em 1576, depois da experiência fundamental do Deus trino 
de 29 de Maio de 1571, onde afirma que as três Pessoas lhe falam, suscita a pergunta: Que Pessoa 

70 «A presença divina que, na sua realidade íntima, é uma comunicação de Deus à alma, constitui o núcleo central da espiritualidade de Santa 
Teresa. (…) A presença divina quer dizer antes de tudo pessoa divina» (García Ordás A. M., La persona divina en la espiritualidad de Santa 
Teresa, pp. 44. 45).

71 A. Mas Arrondo, 192.
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da Trindade nunca lhe falou? As três Pessoas comunicam e falam com a alma. Porém, afirma, em 
aparente contradição, que uma das Pessoas nunca lhe falou:

«Verdade é, e advirta V. Mercê nisto, que a Pessoa que fala sempre, bem posso afirmar qual 
me parece que é; as demais não poderia assim afirmá-lo. Uma, sei eu bem, que nunca tem sido; 
o motivo jamais o compreendi, nem eu me ocupo em pedir mais do que Deus quer» (R 5, 22). «A 
primeira Pessoa, julgo, falou-me alguma vez; mas como agora não me recordo bem, nem o que 
era, não ousarei afirmá-lo» (R 5, 23).

Jesus Cristo é o interlocutor principal da alma nos seus escritos. Por isso, descartamos que 
seja Ele a Pessoa que não lhe fala. Cristo fala-lhe enquanto Homem, na sua sacratíssima Huma-
nidade, no seu Corpo ressuscitado na sua natureza humana. O Pai também lhe fala com palavras 
muito agradáveis (R 25, 2). O Espírito Santo aparece-lhe em forma de pomba (R 17; V 38, 9-12), 
mas nunca fala. Comunica com a alma através de pessoas humanas e da Escritura (V 23, 16; 34, 
17; 4 M 1, 1).

Assim «tal experiência de Deus-Trindade santíssima nunca mais desaparecerá do horizonte 
da consciência: a alma é continuamente atraída no remoinho da Vida de Deus; faça o que fizer, 
aquela augusta Presença está sempre ali e penetra-a e transfigura-a toda… A alma conhece e, em 
certa maneira, vê, já sobre a terra, o maior Mistério, o único verdadeiro Mistério (porque todos se 
resumem neste), embora envolvido ainda num fundo tenebroso. A vocação e o destino eterno 
do cristão realizam-se no tempo: ver e possuir a Deus. Esta visão, embora sublime e altíssima, 
permanece ainda na ordem da fé, mas de uma fé singularmente penetrante, luminosa e saborosa. 
O mistério deslumbrante de Deus-Trindade santíssima permanece ainda encoberto, mas o véu da 
fé tornou-se tão transparente e rarefeito que, na penumbra, se manifeste e entrevê a sua real e 
regalada presença. A alma olha tacitamente, através do desfazer-se do nevoeiro, para a visão da 
Vida, da Luz, do Amor, que é o mistério de Deus-Trindade»72.

Por isso, «entrar nas sétimas moradas, morada de Deus, significa unir-se com Ele numa união 
completa, mas em ordem operativa, numa união definitiva, mas em contínuo progresso. A união 
com Cristo-Verbo Encarnado conduz depois ao mistério dos mistérios que é a Santíssima Trin-
dade. A experiência trinitária revela-se por meio de uma presença flutuante na intensidade, mas 
contínua no tempo, que mergulha o espírito numa profunda paz e comunica à alma uma altís-
sima fecundidade eclesial. As sétimas moradas conduzem assim a alma, ainda peregrina sobre a 
terra, na intimidade da vida divina. Mais além não resta senão a eternidade do Céu»73.

72 P. Ermanno del SS. Sacramento, a. c, pp. 234-235.
73 P. Ermanno del SS. Sacramento, a. c, p. 242.
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1. 2. A explicação do mistério trinitário

O elemento principal é a distinção das pessoas. «E, assim, parecia-me que as três Pessoas me 
falavam e se representavam distintamente dentro da minha alma» (R 16). Outro elemento impor-
tante é a relação pessoal com elas: «Gozava em si e tinha as três Pessoas» (R 18); «o que a mim se 
me representou, são três Pessoas distintas, pois a cada uma se pode ver e falar de per si» (R 33); 
«estas Pessoas amam-se e comunicam-se e conhecem-se» (R 33). Esta relação pessoal concretiza-
se numa comunhão de vida e de amor: «Cada uma destas Pessoas me fazia mercê: na caridade, no 
padecer com alegria e no sentir esta caridade com abrasamento na alma» (R 16).

Além destas afirmações que falam da distinção de pessoas, há outras que falam da unidade: 
entendeu «como Deus é trino e uno» (R 16); embora visse três pessoas, «entendo é um só Deus» 
(R 18); «não há senão um querer e um poder e um senhorio»; «um só Deus todo-poderoso, e todas 
três Pessoas uma Majestade» (R 33).

A experiência trinitária da Santa, comenta alguém, não representa um aprofundamento 
nocional no mistério da Santíssima Trindade. «Esta interpretação não responde à análise detida 
dos textos, nem ao progresso da experiência teresiana, que vai da descoberta de presença de 
Deus e da presença de Cristo à descoberta da presença da Santíssima Trindade, como uma reali-
dade que revoluciona a sua vida espiritual».

A «comunhão» de vida e amor

A interrogação de Teresa sobre a «divisão» das três Pessoas e sobre a Encarnação (R 33) 
ultrapassa o âmbito da Trindade «imanente» e coloca o mistério no quadro da Trindade «econó-
mica». A resposta, portanto, há-de ser dada no contexto da história da salvação. É, além disso, 
um convite e reflectir sobre o mistério não a partir da simples especulação teológica, mas a partir 
das categorias histórico-salvíficas da revelação. Pois não há outro acesso à Trindade em si senão 
através da sua manifestação na história da salvação. A vida íntima da Trindade manifesta-se na 
história da salvação como comunicação pessoal de Deus, em Jesus Cristo, e pelo dom do Espí-
rito Santo, prolongando na história a relação intra-trinitária. Cada pessoa divina manifesta a sua 
característica pessoal na história da salvação e na inhabitação trinitária. Jesus aparece inteira-
mente referido ao Pai e recebido d’Ele (CV 27, 1). É Ele que realiza a redenção (V 13, 13; 22, 2; 6 M 
7, 15), prolongando entre nós o mesmo dinamismo e generosidade da filiação intra-divina (CV 27, 
2-4), por meio do Espírito Santo, que «enamora» a nossa vontade (CV 27, 7).

A vida trinitária de Teresa é a presença da Trindade nela, a comunicação das três pessoas 
divinas, a sua companhia permanente. A teologia da graça desenvolveu as atitudes fundamentais 
da vida cristã que se desprendem da presença trinitária e da relação com as três pessoas divi-
nas. A relação com o Pai é intimidade e confiança, a acção de graças, adoração, louvor, petição, 
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impulso para Ele que nos atrai para Si. A relação com o Filho é comunhão de vida com Ele, imita-
ção, solidariedade, incorporação, amizade, anúncio de Jesus, entrega, compromisso. A relação 
com o Espírito Santo é liberdade, docilidade, atenção, escuta, fidelidade ao Espírito, que vem ao 
encontro da nossa indigência para suscitar a nossa oração ao Pai, fortalecer a nossa comunhão 
com o Filho e confirmar-nos na fidelidade criativa da missão e do compromisso cristão. Teresa 
cultiva a relação com cada uma das três pessoas divinas e fala separadamente do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Cada pessoa divina tem a sua influência peculiar na vivência plena da graça, 
em paralelo à função que desempenham na história da salvação74.

Outro aspecto importante a realçar é a incidência deste mistério na fé cristã, tal como se 
desprende da experiência teresiana. Esta capta essencialmente a comunhão entre as pessoas 
divinas como comunicação de vida e amor, na qual ela participa; é graça que «cada uma destas 
Pessoas» lhe fazem (R 16). É este o núcleo da vida cristã: a vida de amor, que nos é dada como 
participação do mistério trinitário, por Jesus Cristo, no Espírito Santo, e que se concretiza na filia-
ção adoptiva do Pai. É este o fundamento da esperança cristã, no meio de um mundo de morte e 
de ódio. Graças a ela, sabemos que a realidade última e mais profunda é vida e amor, que nos é 
dada por Jesus Cristo, no Espírito Santo. Por esta fé e por esta esperança luta Teresa de Jesus75.

2. TERESA DE JESUS E A ENCARNAÇÃO

Dentro das «relações pessoais» intra-trinitárias, Teresa experimenta a relação Pai e Filho na 
sua alma. Conta-nos ela, em Sevilha, em 1575, a presença da Humanidade de Cristo na sua alma, 
com todas as suas maravilhas, depois da sagrada comunhão. O valor da Eucaristia não depende 
da santidade ou da pecaminosidade do sacerdote, que, embora possa estar em pecado grave, 
oferece a Deus o sacrifício de Cristo. Uma dessas maravilhas, é poder oferecer, durante a acção de 
graças, essa mesma Humanidade do Senhor, presente na sua alma, pela sagrada comunhão, ao 
Pai dos Céus, que, em troca, concede grandes graças. O Filho oferecido ao Pai na Eucaristia pelo 
sacerdote em nome de Cristo e de todo o povo de Deus, pode ser espiritualmente oferecido em 
sacrifício muitas vezes por nós ao Pai dentro dos nossos corações. Neste sentido, são possíveis 
infinitas Eucaristias puramente interiores, espirituais e secretas. A comunhão eucarística é uma 
participação na vida divina aberta à experiência trinitária.

«Uma vez, acabando eu de comungar, foi-me dado entender como este Sacratíssimo Corpo de 
Cristo é recebido pelo Seu Pai dentro da nossa alma. Eu entendo e tenho visto como estas Divinas 
Pessoas estão na alma, e quão agradável Lhe é, ao Pai, esta oferenda de Seu Filho, porque se 
deleita e goza com Ele – digamos assim – aqui na terra, pois a Sua Humanidade não está sempre 
em nossa almas, mas só a Divindade. Por isso é tão aceite e agradável ao Pai quando Lha ofere-

74 C. García, Inhabitación divina…, pp. 813-814.
75 C. García, Trinidad Sacratísima…, pp. 1371-1372.
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cemos e nos faz em troca tão grandes mercês. Entendi que também recebe este sacrifício, ainda 
que esteja em pecado o sacerdote, salvo que não se comunicam as mercês à sua alma como aos 
que estão em graça. Não porque estas influências deixem de estar na sua força, pois procedem 
desta comunicação com que o Pai recebe este sacrifício, mas sim por culpa de quem as há-de 
receber; tal como não é por culpa do sol o ele não resplandecer quando dá num pedaço de pez, 
como num de cristal. Se eu então o dissesse, dar-me-ia melhor a entender. Importa saber como 
isto é, porque há grandes segredos no interior quando se comunga. É lástima estes corpos não nos 
deixarem gozar deles»76.

No dizer de Isabel da Trindade, filha espiritual de Teresa, a comunhão com a Santa Humani-
dade, que ocorre na Eucaristia, é graça de comunhão com a Trindade. A «comunhão sacramental 
eucarística» com a Trindade na Santa Humanidade do Senhor há-de «permanecer» em todo o 
instante como «comunhão espiritual» com a Trindade na Divindade do Senhor.

«São João, nas suas epístolas, deseja que tenhamos “sociedade” com a Santíssima Trindade: 
esta palavra é tão doce, e é tão simples. Basta – di-lo São Paulo – basta acreditar: Deus é espírito 
e é pela fé que nos aproximamos d’Ele. Pensa que a tua alma é o templo de Deus, é ainda São 
Paulo quem o diz; a todo o instante do dia ou da noite as três Pessoas divinas permanecem em ti. 
Não possuis a Santa Humanidade como quando comungas, mas a Divindade, essa essência que 
os bem-aventurados adoram no Céu, ela mesma está na tua alma; assim, quando se tem cons-
ciência disso, dá-se uma intimidade toda de adoração; nunca se está só! Se preferes pensar que 
o santo Deus está perto de ti, mais do que em ti, segue a tua inclinação desde que vivas com Ele. 
Não te esqueças de te servires do meu pequeno “praticável”, que fiz de propósito para ti com 
tanto amor; e, além disso, espero que faças as três orações de cinco minutos no meu pequeno 
santuário. Sente que estás lá com Ele, e age como com um ser que se ama; é tão simples, não são 
necessários grandiosos pensamentos, mas uma efusão de coração»77.

«Tanta majestade em coisa tão baixa»

Além disso, não deixa Teresa de falar da «dignidade da alma» que, pela Humanidade de Cristo, 
recebida na sagrada comunhão, é inserida na comunhão trinitária. Fala-nos, como ninguém, da 
«grandeza» da alma «inhabitada» pela Santíssima Trindade.

«Estava eu, uma vez, recolhida com esta companhia que trago sempre na alma e pareceu-me 
estar Deus nela, de tal modo, que me lembrei de quando S. Pedro disse: “Tu és Cristo, Filho de 
Deus vivo! (Mt 16, 16) porque assim vivo estava Deus em minha alma.

Isto não é como outras visões, porque traz em si a força com a fé; de maneira que não se 
podia duvidar de que, em nossas almas, está a Trindade por presença e por potência e por essên-
cia. Causa grandíssimo proveito entender esta verdade. E, como eu estava espantada de ver tanta 

76 CC 43 (R 57). Noutra ocasião: «Tudo isto foi em S. José de Ávila. Dava-me o Santíssimo Sacramento o Padre Francisco de Salcedo. Outro dia, 
ouvindo eu a sua missa, vi o Senhor, glorificado na Hóstia. Disse-me que Lhe era agradável o sacrifício» (CC 14, 7). «Cada vez e hora que queria 
encontrar a Deus, o encontrava» (S. Inácio de Loiola, Autobiografia, 99).

77 Isabel da Trindade, Ct 273.
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majestade em coisa tão baixa como a minha alma, entendi: “Não é baixa, pois é feita à Minha 
imagem”.

Também entendi algumas coisas da razão pela qual Deus se deleita mais com as almas de 
que com outras criaturas. Mas são tão delicadas que, embora o entendimento as entendesse de 
momento, não as saberei dizer»78.

Está mais do que preparada, em 1565, por «sabedoria mística», no seu «cristocentrismo trini-
tário», para «discutir» com os «teólogos» o abc do conhecimento da Santíssima Trindade e convi-
dá-los à «humildade da razão»79, embora a Santa não manifeste aqui – no contexto de uma graça 
mística cristológica (V 27, 2-3) – nenhuma intenção de nos comunicar uma graça mística trinitária. 
A Trindade é uma das «coisas mui subidas» que a alma recebe, entende e vê, pela primeira vez, 
por «visão intelectual»80. Não é propriamente uma graça mística trinitária, mas um fenómeno 
místico da mesma.

«Esta última comparação parece-me dizer alguma coisa deste dom celestial, porque a alma 
vê-se num momento sábia, e tão declarado o mistério da Santíssima Trindade e outras coisas mui 
subidas, que não há teólogos com quem se não atrevesse a disputar sobre a verdade destas gran-
dezas. Fica-se tão espantada, que basta uma mercê destas para mudar toda uma alma e fazê-
-la não amar nada a não ser a Quem vê que, sem nenhum trabalho seu, a tornou capaz de tão 
grandes bens e lhe comunica segredos e trata com ela com tanta amizade e amor, que se não 
podem descrever. Porque Deus faz algumas mercês que trazem consigo suspeita, por serem de 
tanta admiração e feitas a quem tão pouco as tem merecido, que se não houver fé mui viva, não se 
poderão acreditar. E assim penso dizer algumas das que o Senhor me tem feito a mim, se não me 
mandarem outra coisa. A não ser certas visões que podem aproveitar para alguma coisa, ou para 
que a alma a quem o Senhor as der não se espante parecendo-lhe impossível, como me acontecia 
a mim, ou para lhe declarar o modo e caminho por onde o Senhor me tem levado, que é o que me 
mandam escrever»81.

«A Pessoa do Filho tomou carne humana»

Nas suas confidências sobre a sua experiência e conhecimento da Santíssima Trindade, 
Teresa acentua, repetidas vezes, a relação entre a Trindade e o mistério da Encarnação do Verbo 
de Deus.

78 CC 41 (R 54). «Para além da maneira normal e geral, segundo a qual Deus está presente em tudo através da Sua essência, através do poder 
e através da presença, existe outra maneira especial, própria exclusivamente dos seres racionais, nos quais Deus permanece como o Ser 
conhecido naquele que vai conhecendo e amado naquele que ama. E, dado que a criatura racional pode elevar-se até Deus por meio do conhe-
cimento e do amor, e assim alcançá-l’O a Ele mesmo dentro de si, por causa desta relação singular, não só se diz que Deus está na criatura 
racional, mas também que mora nela como seu templo» (S. Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, XLIII).

79 MC 6, 7.
80 «Na minha opinião encontramo-nos diante da primeira visão intelectual da Trindade concedida juntamente com a visão intelectual de Cristo, 

mas não concretiza em que foi declarado o mistério da Santíssima Trindade» (A. Mas Arrondo, 182. 183).
81 V 27, 9.



SANTA TERESA DE JESUS: A SANTÍSSIMA TRINDADE, A ENCARNAÇÃO E A EUCARISTIA ■ teresadejesus.carmelitas.pt |30

«Enquanto isto não acontece, enquanto não nos mostrar o que nos basta, enquanto não 
pudermos beber e saciar-nos daquela fonte de vida que é Ele mesmo, enquanto caminhamos na 
fé, como peregrinos, longe d’Ele, enquanto temos fome e sede de justiça e anelamos com ardor 
inefável contemplar a beleza de Cristo na forma de Deus, celebramos com devoção o nascimento 
de Cristo na forma de servo. (...) Se não estamos ainda preparados para o banquete do nosso Pai, 
reconheçamos o presépio do nosso Senhor Jesus Cristo»82.

 O mistério da Encarnação – do «nascimento de Cristo na forma de servo» – é um «mistério 
de fé» da Igreja na «Sagrada Humanidade» do Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, 
contemplado pela «Mãe de Deus» e, na luz do Espírito Santo, pelos Apóstolos.

«Parece-me a mim que, se eles tivessem então a fé que tiveram depois da vinda do Espírito 
Santo e cressem que o Senhor era Deus e Homem, não lhes seria impedimento, para a mais alta 
contemplação, o pensar na Sagrada Humanidade; pois isto não foi dito à Mãe de Deus, ainda que 
o amasse mais que todos (os Apóstolos)»83.

Um dia, no mosteiro da Encarnação, Santa Teresa de Jesus foi surpreendida por um menino: 
“Como te chamas?”. 

O menino, porém, em vez de lhe responder, devolveu-lhe a pergunta: “E tu, quem és?” 
– «Eu sou Teresa de Jesus!”. 
Então o Menino, com um sorriso, esclareceu: “Eu sou Jesus de Teresa!”.
«Jesus de Teresa», «Teresa de Jesus, porque traz, como São Paulo, o nome de «Jesus» no seu 

coração e na sua boca (V 22, 7). E «a boca fala da abundância do coração». Compôs «vilancicos» 
e, qual «anjo», «anuncia» aos pastores a boa notícia do «nascimento». A identidade teológica do 
recém-nascido – «olhai que vos nasce um Cordeiro / Filho de Deus soberano!» – é «boa nova» para 
toda a Igreja, que o «há-de guardar» por causa do «lobo», os inimigos de Jesus.

«Ah pastores que velais
Por guardar vosso rebanho!
Olhai que vos nasce um Cordeiro
Filho de Deus soberano!
Vem pobre e desprezado.
Começai já a guardá-Lo
Que o lobo há-de levá-Lo
Sem que o tenhais gozado»84.
A Encarnação é obra do amor do Pai à humanidade: o Filho de Deus soberano é o «Cordeiro» 

que se oferece ao Pai «para tirar o pecado do mundo».
«Dá-nos o Pai 
Seu único Filho;
Hoje vem ao mundo

82 S. Agostinho, Sermo 194, 3-4: PL 38, 1016-1017 (cf. Liturgia das Horas, I, p. 480).
83 V 22, 1.
84 P 11, 1.
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Em pobre cortelho.
Oh grande regozijo,
Que já o homem é Deus!
Não há que temer:
Morramos os dois»85.
«Pareçamo-nos em alguma coisa com o nosso Rei, que não teve casa a não ser o presépio 

de Belém, onde nasceu, e a cruz onde morreu»86. «O justo Simeão também não via do glorioso 
Menino pobrezinho, mais do que as faixas em que o levavam envolto e a pouca gente que ia com 
Ele na procissão, que mais pudera julgá-lo filho de gente pobre, que filho do Pai celeste; mas o 
mesmo Menino deu-se-lhe a conhecer»87.

«Minha fé, eu o vi nascido
E uma mui linda pastora.
Pois se é Deus, como quis
Estar com gente tão pobre?
Não vês que é Omnipotente?»88.
«Teresa não contempla a Jesus por partes: antes da encarnação, como menino ou adoles-

cente em Nazaré, nas suas viagens apostólicas por Judeia e Galileia, crucificado no Calvário, 
ressuscitado. É toda a Humanidade de Cristo que irrompe no seu ser, por meio dos mistérios da 
infância ou no mistério da cruz ou na sua carne ressuscitada»89.

«O Verbo se fez carne» (Jo 1, 14). «Hoje, nasceu o nosso Salvador» (Lc 2, 11). O mistério da 
Encarnação – «Deus fazer-se Homem» – é o «acontecimento soteriológico» da humanidade.

«E pensava eu se a Esposa pedia esta mesma mercê que Cristo depois nos fez. Também tenho 
pensado se pedia aquela união tão grande, como foi Deus fazer-se Homem, aquela amizade que 
trocou com o género humano. Porque, claro está, que o beijo é sinal de paz e de grande amizade 
entre duas pessoas»90.

A maior manifestação do amor de Deus por nós é a Encarnação do seu Filho que se prolonga 
na Eucaristia91. A encarnação do Filho, a sua Humanidade, «modifica» a Trindade.

85 P 15, 1.
86 CV 2, 9.
87 CV 31, 2.
88 P 12, 3.
89 Gratiniano Turiño, «Santa Teresa y la devoción al Niño Jesús», em Teresa de Jesús, n. 132 (2004), 233-235.
90 MC 1, 11.
91 «A um leitor atento do Caminho de Perfeição choca-lhe certamente que Santa Teresa, ao chegar à petição “O pão nosso de cada dia nos daí 

hoje”, se detenha nela três capítulos inteiros, e mais ainda o ver a interpretação que a Santa dá a esta petição. Para ela o pão de cada dia é a 
Eucaristia; compreende-se por isso a sua insistência. Tendo de traçar o caminho para a perfeição, era justo e lógico que mostrasse o ponto 
central e a grande importância da Sagrada Eucaristia em relação com a perfeição. Santa Teresa – que, por sua índole mística, tende muito 
ao realismo – soube compreender o valor da Eucaristia e apreciar a ajuda que supõe primeiro a presença real de Jesus no Santíssimo Sacra-
mento, e depois a Sagrada Comunhão. (...) A Eucaristia é verdadeiramente o prolongamento da Encarnação» (P. Gabriel de Sta. Maria Magda-
lena, El camino de la oración. Comentario al Camino de Perfección, Edit. Monte Carmelo, Burgos, 1980, pp. 264. 267).



SANTA TERESA DE JESUS: A SANTÍSSIMA TRINDADE, A ENCARNAÇÃO E A EUCARISTIA ■ teresadejesus.carmelitas.pt |32

«Estando eu uma vez com esta presença das três Pessoas que trago na alma, era tanta a luz, 
que não se podia duvidar estar ali Deus vivo e verdadeiro, e, ali, se me davam a entender coisas 
que depois não saberia dizer. Entre elas era como havia a Pessoa do Filho tomado carne humana 
e não as demais. Não saberei, como digo, dizer coisa alguma disto que ouvi, pois passam-se algu-
mas tão no secreto da alma, que parece que o entendimento entende como uma pessoa que, 
dormindo ou meio adormecida, julga entender o que se diz. Eu estava pensando quão duro era 
este viver que nos priva de estar sempre assim naquela admirável companhia e disse interior-
mente: Senhor, dai-me algum meio para eu poder aguentar esta vida. Disse-me: “Pensa, filha, que 
depois de acabada não me podes servir como agora; e come por amor de Mim e dorme por amor 
de Mim, e tudo o que fizeres seja por Mim, como se tu não vivesses já, senão Eu, que isto é o que 
dizia São Paulo”»92.

Do modo semelhante, a experiência trinitária torna-se nela uma antecipação da glória 
celeste. A Trindade anima, ao mesmo tempo, o seu desejo de gozar plenamente de Deus no céu 
e o desejo de o servir na terra.

«Tem tanta força este render-se à vontade divina que não se quer a morte nem a vida, a não 
ser, por pouco tempo, quando deseja ver a Deus; mas logo se lhe representa com tanta força estar 
presentes estas três Pessoas, que com isto se remediou a pena desta ausência e fica o desejo de 
viver, se Ele quer, para mais O servir e, se pudesse, contribuir por sua intercessão sequer ao menos 
uma alma O amasse mais e O louvasse. Pois ainda mesmo que por pouco tempo, isto parece 
importar mais do que estar na glória»93.

 Deus é «bem-aventurado», porque se conhece, ama e goza a si mesmo. Teresa deseja ser 
«bem-aventurada», «conaturalizar-se com a vida de Deus», «entrar no seu descanso», «entranhar-
se com o Sumo Bem», e «entender o que Ele entende, amar o que Ele ama, e gozar o que Ele goza».

«Ele é bem-aventurado porque Se conhece e ama e goza de Si mesmo, sem ser possível outra 
coisa; não tem, nem pode ter, nem fora perfeição em Deus poder ter liberdade para olvidar-se de 
Si mesmo e deixar de Se amar. Então, alma minha, entrarás em teu descanso, quando te entra-
nhares neste Sumo Bem, entenderes o que ele entende, amares o que Ele ama e gozares o que ele 
goza. Assim que vires perdida a tua mutável vontade, então não mais, não mais mudança! A graça 
de Deus pôde tanto, que te fez participante de Sua divina natureza; e com tanta perfeição, que 
já não possas nem desejes poder-te esquecer do Sumo Bem, nem deixar de O gozar, juntamente 
com o Seu amor»94.

92 CC 42 (R 56). «Fiquei, daqui, a não poder pensar em nenhuma das Três Pessoas Divinas, sem entender que estão todas três; de maneira que 
estava eu, hoje, considerando como sendo tão «una», havia tomado carne humana só o Filho, e deu-me o Senhor a entender como, apesar de 
ser uma Essência, são distintas as Pessoas» (CC 36, 2. 3; 42). «Como, pois, vemos que são distintas as três Pessoas, e como tomou carne humana 
o Filho e não o Pai nem o Espírito Santo? Isto não o entendi eu; os teólogos o sabem. Bem sei eu que naquela obra tão maravilhosa da Encar-
nação estavam todas Três, e não me ocupo a pensar muito nisto. Logo se conclui meu pensamento com ver que Deus é todo-poderoso, e do 
modo como quis assim o pôde, e poderá tudo o que quiser; e, quanto menos o entendo, mais o creio e me faz maior devoção. Seja para sempre 
bendito. Amen» (CC 60, 5).

93 CC 66, 10 (R 6, 9).
94 Excl 17, 5.
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 Teresa, numa reminiscência bíblica e sálmica, deseja que a sua alma esteja inscrita no livro 
da Vida (Ap 19, 9; 21, 27). Por isso, não deve estar triste, nem se perturbar, mas esperar em Deus. 
Confessa-Lhe os seus pecados e as Suas misericórdias (Sl 41, 6. 9). Como Maria, entoa um cântico 
de louvor a Deus, seu Salvador. Um dia, no céu, poderá cantar a sua glória (Sl 41, 3; 29, 13). Até lá, 
a sua fortaleza estará na esperança e no silêncio (Is 30 15). Deseja viver e morrer na pretensão e 
espera da vida eterna. Neste ínterim, espera que a sua esperança não seja confundida (Sl 30, 2). 
Conclui com uma última súplica a Deus: «Não me desampares, Senhor, porque em Ti espero».

«Bem-aventurados os que estão inscritos no livro desta Vida! Mas tu, alma minha, se o estás, 
porque estás triste e me conturbas? Espera em Deus que ainda agora confessarei a Ele os meus 
pecados e as Suas misericórdias, e, de tudo junto, farei um cântico de louvor com suspiros perpé-
tuos ao meu Salvador e meu Deus. Poderá ser que venha algum dia em que Lhe cante a minha 
glória e não seja compungida minha consciência, onde já cessaram todos os suspiros e medos. 
Mas, entretanto, na esperança e no silêncio estará a minha fortaleza. Mais quero viver e morrer a 
pretender e esperar a vida eterna, que possuir todas as criaturas e todos os seus bens que hão-de 
acabar. Não me desampares, Senhor, porque em Ti espero; não seja confundida a minha espe-
rança. Sirva-Te eu sempre e faz de mim o que quiseres».95

3. TERESA DE JESUS E A EUCARISTIA

A devoção da Santa à Eucaristia está ligada ao seu amor à Sagrada Humanidade de Cristo. 
Uma das razões pelas quais abandonou a doutrina dos que negavam o valor da Humanidade de 
Cristo na contemplação mística foi porque diminuía a sua devoção ao Santíssimo Sacramento. 
Por isso, considerava esse caminho perigoso (6 M 7, 14). Ela identifica o «Santíssimo Sacramento» 
com «Cristo ressuscitado», com o «Cristo vivo»: «Quem nos impede de estar com Ele depois de 
ressuscitado, pois tão perto O temos no Sacramento, onde já está glorificado?» (V 22, 6).

O mistério da Eucaristia torna-se presente em Teresa em dois aspectos fundamentais: o da 
experiência e o da catequese prática, em vista da piedade eucarística das suas carmelitas e dos 
seus leitores. À sua experiência do mistério precedeu um laborioso curriculum informativo, condi-
cionado pela teologia e a liturgia eclesial do momento tridentino em que ela vive.

Formação eucarística

No que se refere à sua formação eucarística, recebeu uma elementar iniciação familiar, normal 
na Igreja pré-tridentina: missa dominical, comunhão da família na liturgia pascal e em momen-
tos familiares especiais, procissões populares, solenidade popular e grandes representações por 

95 Excl 17, 6.
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ocasião da festa do Corpus Christi. Contudo, parece que a Eucaristia não teve importância deci-
siva na infância e adolescência de Teresa. Sabemos muito pouco da prática da comunhão sacra-
mental na sua vida familiar96. Não há nenhuma referência à data da sua primeira comunhão. Este 
acontecimento não consta das nítidas recordações que ela tem da sua infância. Nada sabemos 
sobre a sua catequese de infância. No relato de Vida, há que percorrer muitas páginas para chegar 
a uma primeira menção do Sacramento da Eucaristia e da Penitência: «Em todos eles [anos], a 
não ser acabando de comungar, jamais ousei ter oração sem um livro» (V 4, 9). «Começando pois 
a confessar-me com este que digo» (V 5, 4). «Logo quis confessar-me. Comunguei com muitas 
lágrimas… nunca, depois que comecei a comungar, deixei coisa por confessar que eu pensasse 
ser pecado, embora fosse venial» (V 5, 10). A confissão e a comunhão depois do seu colapso de 15 
de Agosto, aos 24 anos: «Comecei a fazer devoções de Missas» (V 6, 6). «Depois que frequento mais 
amiúde a comunhão» (V 7, 11). «Também a terá [vanglória] de ouvir missa com devoção» (V 7, 21).

No mosteiro da Encarnação, viveu a piedade eucarística normal de uma comunidade reli-
giosa de então. Segundo a Regra do Carmo, a celebração da Missa era o acto comunitário por 
excelência, que reunia «pela manhã cada dia» os eremitas dispersos pela montanha do Carmelo. 
Na Encarnação, a comunidade participava cada manhã na celebração da Missa. Por outro lado, 
são poucas as datas em que se permite a cada religiosa a comunhão. Nas Constituições do tempo, 
a «terceira rubrica», que tratava «das confissões e comunhão das irmãs», prescrevia: «Comun-
garão regularmente no primeiro domingo de Advento, e na natividade de nosso Senhor, e no 
primeiro domingo da Quaresma, e na quinta-feira da Ceia, e no dia de Páscoa seguinte, e no dia da 
Ascensão, e na Páscoa do Espírito Santo, e no dia do Corpus Christi, na festa de Todos os Santos, 
e nas festas de Nossa Senhora, e no dia em que recebem o hábito, e no dai em que fazem a profis-
são… Mas se nosso Senhor der devoção ao convento, ou à maior parte, de querer comungar mais 
amiúde, podê-lo-ão fazer com o conselho do confessor e a licença da prioresa»97. Estamos longe 
da comunhão frequente.

Nos seus anos de baixa espiritual, a sua comunhão eucarística sofreu novas mínguas. Não se 
manteve fiel à comunhão dominical, se é que anteriormente a tinha praticado. Recorda-nos que 
depois da crise de quatro dias do grande «paroxismo» (estado de coma) do mês de Agosto de 1539, 
«comungou com muitas lágrimas» (V 5, 10). Na enfermaria conventual optou por «comungar e 
confessar-me muito mais amiúde, e a desejá-lo» (V 6, 4). Com a morte do pai, a 24 de Dezembro de 
1543, propôs-se fazer uma mudança de vida, e acolhe o conselho do confessor e volta a «comun-
gar de quinze em quinze dias» (V 7, 17). A comunhão vai tornar-se o momento mais intenso da 
sua oração: «Quando comungava, como sabia de certeza que o Senhor estava ali dentro de mim, 
punha-me a Seus pés, parecendo-me que não eram de rejeitar as minhas lágrimas» (V 9, 2). Este 
tímido reflorescimento da sua piedade eucarística alentará a sua vida espiritual nos duros anos 
de luta, entre os 29 e os 39 anos. Na Encarnação, um grupo de devotas da Eucaristia, formam a 

96 T. Álvarez, Comunión eucarística, em Diccionario de Santa Teresa de Jesús, Monte Carmelo, 2000, p. 381.
97 BMC 9, p. 485.
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«Companhia do Corpus…», com regulamento e práticas próprias. Teresa faz parte dela. Semen-
teira profunda que produzirá delicados frutos na posterior piedade eucarística da Santa.

D. Alonso, entre os «bons livros» da sua pequena biblioteca familiar, tinha um «Tratado da 
missa», possivelmente o «Tratado da excelência do sacrifício da lei evangélica», de frei Diego de 
Guzmán. Pode ter sido para ela uma boa iniciação catequética e espiritual sobre a missa. Mais 
tarde, quando fundadora, tinha o seu pequeno missal em castelhano para acompanhar a cele-
bração da missa. A «Imitação de Cristo», ou «Contemptus mundi», que ela leu, influenciou a 
sua piedade eucarística, embora ela nunca se refira ao famoso «livro quarto: do Sacramento do 
Altar», deixando reminiscência nos capítulos do Caminho sobre a Eucaristia. Será um dos livros 
fundamentais da biblioteca de cada Carmelo (Const 2, 7). Teve um precioso manual de formação 
eucarística na «Vita Christi cartuxano», escrita pelo cartuxo Landolfo de Saxónia e traduzida pelo 
franciscano Ambrósio Montesino, que ela incluiu na lista dos livros nas suas Constituições (2, 7). É 
provável que as páginas deste livro estejam na base do seu relato da Relação 26, onde refere que 
há «mais de trinta anos» pratica uma íntima liturgia eucarística na festa do domingo de Ramos, 
ou seja, nas dificuldades dos seus 25 anos.

Piedade eucarística

Teresa, desde criança, foi devota da celebração da Eucaristia e da presença real do Senhor na 
Eucaristia, um dom do Pai aos homens98. Com o surgir da vida mística, a comunhão eucarística 
transforma-a e enamora-a de Cristo: «Não creio que sou eu a que falo desde que comunguei esta 
manhã. Parece-me sonhar o que vejo e não quereria ver senão enfermos do mal com que eu agora 
estou» (V 16, 6). «Sempre eu voltava ao meus costume de folgar com este Senhor, em especial 
quando comungava» (V 22, 4). Porém, esta paixão eucarística e a devoção ao Santíssimo Sacra-
mento renovou-se com a sua experiência mística centrada no mistério de Cristo (V 27). Na comu-
nhão encontra-se realmente com a Humanidade do Senhor (V 22; 6 M 7). Comungar é recebê-lo 
na sua pobre posada (CV 34, 7-8). Cresceu na medida em que foi sendo agraciada com a visão de 
Cristo ressuscitado na Hóstia. É possível que, nessa altura, comungasse diariamente, singulari-
dade que chamaria a atenção na sua comunidade (V 7, 11; 40, 20).

A comunhão vai aumentando o seu amor a Cristo: «Vê-se que é mesmo o Senhor, em especial 
em acabando de comungar, que bem sabemos que está ali, porque no-lo diz a fé. Representa-
se tão Senhor daquela pousada que a alma toda se desfaz, vê-se consumir em Cristo» (V 28, 8). 
Na comunhão revive intensamente o conteúdo das visões místicas cristológicas: «Quando me 
aproximava para comungar e me lembrava daquela Majestade grandíssima que tinha visto e via 
que era Ele que estava no Santíssimo Sacramento (e muitas vezes quer o Senhor que O veja na 
Hóstia), os cabelos se me arrepiavam e dir-se-ia que toda eu me aniquilava» (V 38, 19). E o amor 

98 «Comecei a fazer devoções de Missas e coisas muito aprovadas de orações» (V 6, 6).
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de Cristo aumenta-lhe o desejo de comungar: «Vêm-me algumas vezes umas ânsias tão grandes 
de comungar, que não sei se se poderiam encarecer. Aconteceu-me uma manhã que chovia tanto, 
que parecia não estar o tempo de modo a se poder sair de casa. Estando eu fora dela, já estava tão 
fora de mim com aquele desejo, que, ainda que me pusessem lanças ao peito, me parece rompe-
ria por entre elas, quanto mais por água» (V 39, 22).

«Mesmo antes de sair da Encarnação para fundar estes mosteiros, comungava ordinaria-
mente cada dia…, sendo quando ela o começou uma coisa que naquela casa não se usava, antes 
o recebiam de tempos a tempos, e com o seu exemplo se começou nela a continuar muito este 
Sacramento. Nosso Senhor deu mostras neste tempo de que gostava de que ela comungasse 
cada dia, porque tendo entre outras enfermidades vómitos cada dia, um pela manhã e outro à 
noite, o da manhã se lhe tirou totalmente em breve e nunca mais o teve, e o da noite durou-lhe 
toda a vida»99.

A hora da sagrada comunhão é o momento forte da sua vida mística. Quando abundam as 
graças místicas e os teólogos assessores duvidam delas, tomam a medida cruel de afastá-la da 
comunhão frequente: «Disse-me meu confessor que todos concordavam em que era demónio; 
que não comungasse tão amiúde… Fui à Igreja com esta aflição… Tinha deixado muitos dias de 
comungar» (V 25, 14-15). Foi uma repressão passageira. Quando lhe proíbem a oração, o Senhor 
intervém: «Disse-me que lhes dissesse que aquilo já era tirania» (V 29, 6). Nessa altura, a sua 
piedade eucarística já se tornara fogo incandescente, como refere Pedro Ibáñez no Ditame sobre 
o seu espírito: «Estas coisas (as graças místicas) vêm-lhe depois de longa oração e de estar muito 
posta em Deus, abrasada em amor ou comungando»100. «Tendo comungado» recebe o carisma e 
a missão de fundadora (V 32, 11). A comunhão concede-lhe abundantes graças (R 26, 2; 15, 1-4; 
47; 49). Ao receber a comunhão das mãos de frei João da Cruz, é-lhe dada a graça esponsal do 
matrimónio espiritual (R 35; 2 M 7, 2). A comunhão é vida da alma e remédio para o corpo: «clara 
e notavelmente sinto saúde corporal, pelo menos quando comungo» (R 1, 23); «grande medicina 
até para males corporais» (CV 34, 6).

Experiência eucarística

A sua «experiência mística» é a sua «experiência eucarística»101. Fez a experiência da apari-
ção do Senhor Ressuscitado. O Senhor manifestava-se-lhe como outrora, nos dias de Páscoa, 
o fazia com os seus Apóstolos. Ela percorreu o caminho dos Apóstolos na Páscoa da Ressurrei-
ção e, como eles, compreendeu a vontade de Deus que quer, em Cristo, reunir todos os homens. 
Teresa exprime a sua fé e o seu amor à Eucaristia, as suas tão grandes ânsias de comungar o amor 

99 Francisco de Ribera, «La vida de la Madre Teresa…», Salamanca 1590, IV, 12, p. 420.
100 Biblioteca Mística Carmelitana 2, p. 131.
101 C. García, Experiencia eucarística de Santa Teresa de Jesús, em «Burgense» 41 (2000), 73-86.



SANTA TERESA DE JESUS: A SANTÍSSIMA TRINDADE, A ENCARNAÇÃO E A EUCARISTIA ■ teresadejesus.carmelitas.pt |37

do Senhor. Ela mesma, no fim do relato da Vida, confidencia a impetuosidade do seu desejo de 
comungar: «ainda que me pusessem lanças ao peito, me parece romperia por entre elas».

«Vêm-me algumas vezes umas ânsias tão grandes de comungar, que não sei se poderiam 
encarecer. Aconteceu-me uma manhã que chovia tanto, que aprecia não estar o tempo de modo 
a se poder sair de casa. Estando eu fora dela, já estava tão fora de mim com aquele desejo, que, 
ainda que me pusessem lanças ao peito, me parece romperia por entre elas, quanto mais por 
água»102.

Os principais acontecimentos da sua história de salvação nascem da Eucaristia. Em primeiro 
lugar, a sua missão de fundadora: «Tendo eu um dia comungado, Sua Majestade mandou-me 
instantemente que o procurasse realizar com todas as minhas forças» (V 32, 11). O relato de Vida 
conclui com uma série de graças eucarísticas: a graça pentecostal do Espírito Santo pairando 
sobre a sua cabeça (V 38, 9-10), e as seguintes (V 38, 19. 23. 30. 31). Na sua maioria, são recebi-
das no momento da comunhão: «Em comungando» desaparecem os achaques corporais (R 1, 
23; CV 34, 6). Na liturgia eucarística do Domingo de Ramos, saboreia o sangue do Senhor (R 26). 
No momento da comunhão recebe a graça que a introduz nas sétimas moradas (R 36). As graças 
místicas eucarísticas adornam a sua última jornada de fundadora (F 30-31).

Teresa tem experiência especial do mistério da Eucaristia e da presença real do Senhor (V 
28, 8), do seu sangue derramado (R 26), da majestade do Senhor ressuscitado e glorificado, enco-
berto pelo sinal sacramental: «Quando eu vejo – desde então para cá – uma Majestade tão grande 
oculta em uma coisa tão pequena como é uma Hóstia, não posso deixar de me admirar de tão 
grande sabedoria. Não sei mesmo como o Senhor me dá ânimo e esforço para me chegar a Ele» (V 
38, 21). «Quando me aproximava para comungar e me lembrava daquela Majestade grandíssima 
que tinha visto e via que era Ele que estava no Santíssimo Sacramento (e muitas vezes quer o 
Senhor que O veja na Hóstia), os cabelos se me arrepiavam e dir-se-ia que toda eu me aniquilava» 
(V 38, 19). As suas confidências eucarísticas são delicadíssimas (CV 34, 6-7).

A «Trindade eucarística»

O Pai e o Filho no seu grande amor por nós, deram-nos a Eucaristia. A Eucaristia é uma mani-
festação do amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo103. A Trindade é a origem e a meta de toda 

102 V 39, 22.
103 «O mistério eucarístico implica uma comunhão do crente com a Trindade, que não se limita à união genérica com a divindade (como acontece 

na mística geral religiosa), mas leva consigo uma comunhão singular com cada uma das pessoas divinas, que se torna comunhão filial com o 
Pai por Cristo no Espírito. (...) A Eucaristia é o “sacramento da perfeita unidade”, de tal modo que o que acontece na comunhão trinitária (entre 
Cristo e o Pai, por e no Espírito, acontece também, (entre Cristo e nós) na comunhão eucarística (Jo 6, 57-58). (...) A mística cristã não é só uma 
mística de comunhão pessoal com Cristo e, por Ele, com Deus Pai, no Espírito, mas é também essencialmente uma mística comunitária, de 
comunhão eclesial» (M. Gesteira Garza, Eucaristía y Mística según el Nuevo Testamento, em Revista de Espiritualidad 54 (1995), pp.23-24- 27). «A 
Eucaristia põe-nos em conexão com a acção pessoal do Deus Trino e, sobretudo, com o mistério pascal, sempre activo e presente, de Cristo 
Jesus, e de seu Espírito, animador da vida da Igreja. Mas é também o sacramento que afecta mais profundamente a comunidade eclesial, pois 
é realizado pela comunidade eclesial reunida e ao mesmo tempo vai construindo esta comunidade, comprometendo-a na tarefa de salvação 
da humanidade» (José, Aldazábel, A Eucaristia, Editora Vozes, Petrópolis, 2002, pp. 11-12). «Nos sinais, pela acção do Espírito Santo, o corpo de 
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a Eucaristia: no Pai pelo Filho através do Espírito está a fonte verdadeira e o vértice culminante de 
todo o mistério eucarístico104. A liturgia, como a oração da Igreja, dirá quatro séculos mais tarde a 
sua filha espiritual Edith Stein, consiste em dar «honra e glória à Trindade», porque «não há glori-
ficação do Pai que não seja ao mesmo tempo glorificação do Filho e do Espírito Santo. Canta-se a 
glória que o Pai participa ao Filho e os dois ao Espírito Santo por toda a eternidade»105. A Eucaris-
tia, no dizer do Concílio Vaticano II, introduz-nos na Trindade: «Na Eucaristia, os fiéis unidos com 
o bispo têm acesso a Deus Pai por meio do Filho, Verbo Incarnado, morto e glorificado, na efusão 
do Espírito Santo, e entram em comunhão com a Santíssima Trindade, feitos “participantes da 
natureza divina” (2 Pe 1, 4)»106.

Teresa é uma «amiga forte de Deus» (V 15, 5). É, como todos os Santos, uma «grande intér-
prete da piedade eucarística». A sua «teologia da Eucaristia», brilhando como uma evidência, 
«contagia-nos» e «abrasa-nos» no amor a «Jesus eucarístico». Viveu centrada na Eucaristia. O seu 
«pequeno tratado» sobre a Eucaristia contém uma oração que é uma autêntica «anáfora tere-
siana». Teresa dá graças ao Pai dos Céus pela Eucaristia. E tem razão, porque o Pai é o autor da 
Eucaristia: «Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do Céu» (Jo 6, 32).

Dom, sacrifício, benefício

Na sua oração de acção de graças, de oferecimento e de intercessão, reúne a doutrina euca-
rística protestante do «benefício» com a doutrina eucarística católica do «sacrifício»107: o dom 
de Deus, recebido no corpo e sangue de Cristo, deve ser novamente oferecido em sacrifício, em 
nome de Cristo, ao Pai dos Céus pela remissão dos pecados. Numa época em que a Igreja estava 
dividida precisamente pela fé eucarística, fala pelo Filho, reza ao Pai para que o Senhor do Sacra-
mento não seja tão maltratado.

Cristo, destruído na cruz por nós e por nós oferecido, o corpo eucarístico nas espécies sacramentais e o corpo eclesial, formam o único mistério 
do corpo, da pessoa do Senhor» (O. González de Cardedal, o. c., p. 482).

104 M. Gesteira Garza, La eucaristía misterio de comunión, Salamanca, 1992, p. 675.
105 Edite Stein, «La oración de la Iglesia», em Obras selectas, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1998, p. 393.
106 Concílio Vaticano II, Decreto sobre o Ecumenismo “Unitatis Redintegratio” n. 15.
107 A Eucaristia é o «memorial da morte do Senhor» (1 Co 11, 24; Lc 22, 19), o anúncio da morte do Senhor – «todas as vezes que comerdes deste 

pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor» (1 Co 11, 26) – e o cumprimento da Páscoa: «Cristo, nossa Páscoa foi imolado» 
(1 Co 5, 7). «Em primeiro lugar é preciso saber que, tomando este alimento, realizamos um sacrifício. É certo que, com este alimento e com 
esta bebida, fazemos memória da morte de Nosso Senhor e acreditamos que estes alimentos são a recordação da sua paixão» (Teodoro de 
Mopsuéstia, Catechesi, XV, 15, in Omelie catechetiche, (Studi e Testi 145, p. 485). A Eucaristia é, para S. Tomás, sacrifício porque é “re-presen-
tação” do sacrifício de Cristo: «Hoc sacramentum dicitur sacrificium, inquantum representat ipsam passionem Christi» (S. Th. III, q. 73, a. 4 
ad 3). «O nosso Salvador instituiu (...) o sacrifício eucarístico do seu Corpo e do seu Sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até Ele 
voltar, o sacrifício da cruz» (SC 47). «O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício» (Catecismo da Igreja Católica, n. 
1367). «A Missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado 
da comunhão do corpo e sangue do Senhor» (Catecismo da Igreja Católica, n. 1382). «A Eucaristia é sacrifício, porque é a presença sacramen-
tal, pelo poder do Espírito, do sacrifício da cruz, presente no Kyrios (...) A Eucaristia é sacramento do sacrifício “histórico” de Cristo na Cruz, 
do sacrifício “celeste” a interceder por nós junto do Pai, e do sacrifício “quotidiano” da vida da Igreja» (J. Aldazábal, A Eucaristia, Edit. Vozes, 
Petrópolis, 2002, pp. 355. 361). Existe sempre o perigo de acentuar a dimensão do banquete e esquecer a do sacrifício: «Às vezes transparece 
uma compreensão muito redutiva do mistério eucarístico. Despojado do seu valor sacrificial, é vivido como se em nada ultrapassasse o sentido 
e o valor de um encontro fraterno ao redor da mesa» (J. Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, n. 10).
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«Visto que, fazendo aos pecadores tão grande benefício como este, nenhuma coisa Lhe ficou 
por fazer, que queira a Sua piedade e se sirva de pôr remédio para que não seja tão maltratado. 
E, pois, Seu santo Filho nos dá um meio tão bom para que O possamos oferecer em sacrifício 
muitas vezes, valha-nos tão precioso dom para que não vá avante tão grandíssimo mal e desacatos 
como se fazem nos lugares onde havia este Santíssimo Sacramento entre os luteranos, destruí-
das as igrejas, perdidos tantos sacerdotes, tirados os Sacramentos. Pois, que é isto, meu Senhor e 
meu Deus! Ou dai fim ao mundo ou ponde remédio a tão gravísssimos males; não há coração que 
o sofra, ainda dos que somos maus. Suplico-Vos, Pai Eterno, não queirais mais sofrê-lo: atalhai 
este fogo, Senhor, pois o podeis, se quiserdes. Vede que ainda está no mundo o Vosso Filho; por 
respeito para com Ele, cessem coisas tão feias e abomináveis e sujas; por Sua formosura e limpeza, 
não merece estar onde há coisas semelhantes. Não o façais por amor de nós, Senhor, que não o 
merecemos: fazei-o por amor do Vosso Filho. Suplicar-Vos que não esteja connosco, não ousamos 
pedir: que seria de nós? Se alguma coisa Vos aplaca, é termos cá tal penhor. E pois algum meio 
há-de haver, Senhor meu, ponha-o a Vossa majestade. Ó meu Deus! quem pudera importunar-Vos 
muito, e ter-Vos servido muito para poder-Vos pedir tão grande mercê em paga de meus serviços, 
pois não deixais nenhum sem paga! Mas nada tenho feito por Vós, Senhor, antes sou eu porven-
tura quem Vos tenho irritado de modo a que por meus pecados sobrevenham tantos males. Pois 
que hei-de fazer, Criador meu, senão apresentar-Vos este Pão sacratíssimo, e, ainda que no-lo 
destes, tornar-Vo-lo a dar e suplico-Vos pelos méritos do Vosso Filho, me façais esta mercê, pois 
Ele por tantos modos a tem merecido? Fazei, Senhor, fazei que se sossegue este mar; não ande 
sempre em tamanha tempestade a nave da Igreja! E salvai-nos, Senhor meu, que perecemos!»108.

É uma formidável oração ao Pai por Cristo e pela Igreja. Este «pequeno tratado» sobre a Euca-
ristia, como dom de Deus e nosso sacrifício, torna-se num «pequeno tratado» sobre a Igreja, cujo 
centro é a Eucaristia109. Diz aos luteranos do seu tempo que a Eucaristia é acima de tudo um dom 
que o Pai dos céus nos concede, não para nos apropriarmos dele, mas para o voltarmos a oferecer 
como dom de Cristo, que associa ao seu sacrifício a oferta da Sua Igreja. Damos a Deus o mesmo 
dom que Deus nos dá. Na sua dor mística pelos grandes males da Igreja, reza ao Pai por ela. Nela, 
Cristo sacramentado, sofre a profanação do sacrifício e dos sacramentos. Parece incompreensível 
que o Pai tenha permitido ao Filho permanecer connosco como «pão», sujeito ao atropelo das 
mãos dos homens, mas se assim não fosse, o mundo não poderia subsistir. A Eucaristia é o «antí-
doto» contra os «males da Eucaristia», que, no tempo de Teresa, são os «gravíssimos males» da 
Igreja. É necessário «oferecer o Pão sacratíssimo» e «suplicar pelos seus méritos» que se «sosse-
gue este mar». Que pelo seu «ficar connosco» se redimam e se salvem os que o expulsam de si, 
traem e desprezam.

108 CV 35, 3-5.
109 «Todos os aspectos centrais da Eucaristia estão postos de relevo: a presença eucarística, a comunhão com Cristo, o sacrifício, a relação entre 

a Eucaristia e a Igreja… A vivência que Teresa tem da Eucaristia é de uma precisão teológica, de uma sobriedade e de uma profundidade 
impressionantes» (J. Castellano, Vivir con Santa Teresa de Jesús la liturgia de la iglesia, in Monte Carmelo, 89, 1981, pp. 217-218. 220).



SANTA TERESA DE JESUS: A SANTÍSSIMA TRINDADE, A ENCARNAÇÃO E A EUCARISTIA ■ teresadejesus.carmelitas.pt |40

«A Eucaristia é o coração da Igreja. Teresa está convencida de que os acontecimentos da 
história – como os vaivéns da barca de Genesaré – a Igreja corre o risco de se afundar e perecer (CV 
35, 5), mas se algo a salva é ter em si mesma por prenda a Cristo na Eucaristia. Aí surge uma das 
mais patéticas orações de Teresa: “Pai Eterno…, olhai que ainda está no mundo o vosso Filho… 
Suplicar-vos que não esteja connosco não vo-lo ousamos pedir: que seria de nós?, pois se algo vos 
aplaca é ter aqui tal prenda” (CV 35, 4). Quer dizer, para Teresa, nos bens e nos males, o mistério 
da Igreja reside na presença de Cristo nela. Presença que tem o seu eixo central na Eucaristia»110.

A Eucaristia é a nossa acção de graças à Trindade: «Celebrando a Eucaristia na qual “se torna 
presente o triunfo e a vitória da sua morte”, e dando graças “a Deus pelo seu dom inefável” (2 Co 
9, 15) em Cristo Jesus “para louvor da Sua glória” (Ef 1, 12), pela virtude do Espírito Santo»111. Na 
missa prestamos culto à Santíssima Trindade: «Existe uma íntima ligação entre este altíssimo 
mistério e o Santo Sacrifício, que foi instituído conforme o decreto das Três Divinas Pessoas, serve 
para a sua glória e abre a porta para a participação da torrente eterna da vida trinitária»112. São 
João, o discípulo a quem Jesus amava e que penetrou de modo tão extraordinário nos segredos 
do seu coração, apresenta a Eucaristia como o dom e a prova suprema do amor aos seus discípu-
los (Jo 13, 1). O ícone de Rublev representa a Santíssima Trindade sentada à mesa da Eucaristia. 
A Eucaristia é um banquete que antecipa a glória celeste, porque «desde já, nos une à Igreja do 
Céu, à Santíssima Virgem e a todos os santos»113. Teresa estava convencida que o lugar mais apro-
priado para encontrar o Senhor e a Trindade é o altar e o sacrário – o Santíssimo Sacramento –, 
manifestações do «grande amor» do Pai e do Filho. Por isso, reza, com assombro, na Eucaristia, o 
sacramento do amor, ao Pai Eterno e roga por Cristo.

«O extremo de amor que nos tem»

«Vendo Jesus a necessidade, buscou um meio admirável por onde nos mostrou o extremo de 
amor que nos tem e, em Seu nome e no de Seus irmãos, fez esta petição: “O pão nosso de cada 
dia, nos dai hoje” (...). Vendo o bom Jesus o que por nós tinha dado, e a grande dificuldade que 
havia – como está dito – por sermos nós tais como somos e tão inclinados a coisas baixas e de tão 
pouco amor e ânimo, era mister vermos o Seu para despertarmos, e isto não uma vez, mas cada 
dia, aqui se deve ter determinado a ficar connosco. E, como era coisa tão grave e de tanta impor-
tância, quis que nos viesse da mão do Eterno Pai. Porque ainda que sabia que o que Ele fizesse na 
terra o faria Deus no Céu e o teria por bom, pois são uma mesma coisa e a Sua vontade e a de Seu 

110 T. Álvarez, «Iglesia», in Diccionario de Santa Teresa de Jesús, Monte Carmelo, Burgos, 2001, p. 799. Sobre o tema da Igreja em Santa Teresa (cf. 
R. Ricardo Blásquez Pérez, La Iglesia en la experiencia mística y en la historia de santa Teresa, in “Actas del Congreso Internacional Teresiano”. 
II (Salamanca 1983) 899-926; T. Álvarez, Santa Teresa y la Iglesia: sentirse hija de la Iglesia, in “Estudios Teresianos”, III (Burgos 1996), pp. 
211-286).

111 Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 6.
112 Edite Stein, Ciência da Cruz, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1989. p. 24.
113 Catecismo da Igreja Católica, n. 1419.
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Pai uma só, era tanta a humildade do bom Jesus, que quis como que pedir licença, porque já sabia 
que era amado do Pai e que n’Ele se deleitava. Bem entendeu que pedia mais nisto do que tinha 
pedido em tudo o mais, porque já sabia a morte que Lhe haviam de dar, e as desonras e afrontas 
que havia de padecer.

Pois que pai haveria, Senhor, que tendo-nos dado Se Filho – e tal filho – e pondo-Lho em tal 
estado, quisesse consentir que ficasse entre nós a padecer de novo cada dia? Por certo, nenhum, 
Senhor, a não ser o vosso; bem sabeis a Quem pedis. Oh! valha-me Deus! que grande amor do 
Filho, e que grande amor o do Pai! Ainda não me espanto tanto do bom Jesus, porque como já 
tinha dito “fiat voluntas tua”, tinha-o de cumprir como quem é. Sim, que não é como nós, pois, 
como a conhece, cumpre-a amando-nos como a Si, e assim andava a buscar como cumprir este 
mandamento com maior cumprimento, embora fosse à Sua custa. Mas Vós, Pai Eterno, como o 
consentistes? Como quereis ver cada dia em tão ruins mãos o Vosso Filho? Já que uma vez quises-
tes que o estivesse e o consentistes, bem vedes como Lhe trataram! Como pode a vossa piedade, 
cada, dia, ver as injúrias que Lhe fazem? E quantas não se hão-de hoje fazer a este Santíssimo 
Sacramento! Em quantas mãos inimigas Suas não O há-de ver o Pai! Que desacatos os destes 
hereges!

Ó Senhor Eterno! Como aceitais tal petição, como o consentis? Não vejais o Seu amor, que a 
troco de fazer cumpridamente a Vossa vontade, e de a fazer por nós, se deixará fazer em pedaços 
cada dia! É de Vós, Senhor meu, o olhar a isto, já que a Vosso Filho nada se Lhe põe diante. Porque 
há-de ser todo o nosso bem à Sua custa? Porque a tudo Se cala e não sabe falar por Si, senão por 
nós? Pois, não haverá quem fale por este amantíssimo Cordeiro? Tenho reparado que só nesta 
petição duplica as palavras, porque diz primeiro e pede que Lhe deis este pão de cada dia, e torna 
a dizer: “dai-no-lo hoje, Senhor”. Põe-se também diante de Seu Pai, como a dizer-Lhe: já que uma 
vez no-Lo deu para que morresse por nós, que já é “nosso”, não no-Lo torne a tirar, mas O deixe 
servir, cada dia, até se acabar o mundo. Que isto vos enterneça o coração, filhas minhas, para 
amar o Vosso Esposo: não há escravo que de boa vontade diga que ó é, e o bom Jesus parece que 
se honra disso.

Ó Eterno Pai! Muito merece esta humildade! Com que tesouro compramos o Vosso Filho? 
Vendê-Lo, já sabemos que por trinta dinheiros (Mt 26, 15), mas para O comprar, não há preço 
que baste! Como se faz aqui uma coisa connosco pela parte que tem de nossa natureza e, como 
Senhor da Sua vontade, lembra a Seu Pai – pois que é Sua – que no-la pode dar; e assim diz: “o pão 
nosso”. Não faz diferença entre Si e nós, mas nós fazêmo-la entre nós e Ele, para não nos darmos 
cada dia por Sua Majestade»114.

114 CV 33, 2-5. «A Santa serve-se da petição central do Pai-nosso – «o pão nosso de cada dia nos dai hoje» para educar profundamente a piedade 
eucarística da comunidade e de cada irmã. Apresenta o tema «joanino» de que a Eucaristia é o dom do Pai, o seu dom por excelência, que 
já não consiste no maná do deserto, mas no dom do seu próprio Filho. Ao pedirmos «o pão de cada dia», pedimos esse dom-pessoa, para o 
«hoje» passageiro da vida presente – a vida do homem e do mundo dura um só dia: «é bem na verdade um só dia!» (CV 34, 2) –, e para «cada 
dia» da eternidade (CV 34, 1-2). A Eucaristia é a continuação da presença de Cristo entre os homens. Presença “velada” da sua Humanidade, 
como a Encarnação foi presença velada da sua divindade. É um novo «disfarce» da sua Pessoa gloriosa, mas em suma proximidade miste-
riosa. O orante necessita entrar na presença misteriosa do Outro para activar o trato recíproco de amor. Esta presença misteriosa de Cristo no 
Sacramento é a plataforma mais excelente para praticar todas as modalidades da oração: adorar, pedir, dar graças…, e especialmente para 
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«Tido em tão pouco… o Santíssimo Sacramento»

Teresa viveu o mistério da Eucaristia nos tempos difíceis da Reforma, que, como sabemos, 
foram tempos de crise eucarística, como nos testemunha, aliás, a própria Santa. Por um lado, o 
protestantismo, rompeu com a limpidez da fé eucarística, modificou a sua celebração e recusou 
a devoção e o culto da presença real. Por outro, o catolicismo, por meio dos decretos doutrinais 
do Concílio de Trento sobre a Eucaristia e o Missal Romano de Pio V, reafirmou a sua concepção 
teológica e pastoral da eucaristia. «A Eucaristia é o alimento espiritual das almas, a fim de conser-
var e robustecer nelas a vida cristã e servir de antídoto contra as faltas de cada dia e de preserva-
tivo contra os pecados mortais».

Os escritos de Teresa contêm referências luteranas sobre a Eucaristia. As notícias que lhe 
chegavam do estrangeiro, a sua troca de impressões com bispos e teólogos, levaram-na a reagir 
emotivamente, melhor dito, misticamente perante «os danos da Cristandade» operados pela 
heresia luterana, centrados na doutrina e na prática eucarística dos católicos. Reza ao Pai por 
Cristo, seu Filho, e pela unidade da sua Igreja dividida. Esta estupenda oração ecuménica realça a 
função da mulher na Igreja – não aborrecidas, mas favorecidas pelo Senhor – realçando em parti-
cular a sua missão contemplativa apostólica de orante pelas necessidades da Igreja115.

«Ó Pai Eterno! Olhai que não são para olvidar tantos açoites e injúrias e tão gravíssimos 
tormentos. Como, pois, Criador meu, podem sofrer umas entranhas tão amorosas como as vossas 
que aquilo que fez Vosso Filho com tão ardente amor e para mais Vos contentar a Vós – pois Lhe 
mandaste que nos amasse – seja tido em tão pouco como hoje em dia têm esses hereges o Santís-
simo Sacramento, que Lhe tiram as Suas moradas, desfazendo as Igrejas? Se ainda alguma coisa 
Lhe ficara por fazer para Vos contentar! Mas tudo fez com perfeição. Não bastava, Pai Eterno, que 
não tivesse onde reclinar a cabeça enquanto viveu e sempre em tantos trabalhos, senão que Lhe 
tirem agora essas moradas que tem para banquetear Seus amigos, por nos ver fracos e saber que 
é mister que os que hão-de trabalhar se sustentem com tal manjar? Não tinha Ele já pago suficien-
temente pelo pecado de Adão? Sempre que tornemos a pecar, há-de o pagar este amantíssimo 

se unir a Cristo e orar com Ele e por Ele ao Pai, pela Igreja (CV 34). A Eucaristia é mistério de comunhão com Cristo. A comunhão é um processo 
de interiorização: comungando, interiorizamos o Senhor e interiorizamo-nos com Ele. A comunhão gera a «união» de amor com o Senhor. A 
Eucaristia é a maior manifestação do amor de Cristo, o seu dar-se a conhecer ao comungante na medida da sua fome, do desejo da sua fé, o 
seu «descobrir-se» totalmente «a quem o deseja muito» (CV 34, 10. 12). Na Eucaristia Cristo está sacrificado para nos possibilitar oferecê-lo 
em sacrifício ao Pai na missa e fora dela, pelo sacerdote e por todos os baptizados (CV 35). Logo no primeiro capítulo do Caminho, sensibi-
lizou as suas irmãs para os grandes bens e grandes males da Igreja, responsabilizou-as das grandes necessidades da Igreja. A Eucaristia é o 
«maior tesouro» da Igreja. O «maior mal» da Igreja são as profanações do Sacramento. Conclui a sua lição de piedade eucarística convocando 
as irmãs para a grande prece eucarística pela Igreja. Na comunhão, em nome de Cristo, invoca o Pai dos céus pela paz na Igreja. Termina a 
sua oração eucarística com um grito ao Pai do céu: pela Eucaristia, «salvai-nos, Senhor meu, que perecemos» (CV 35, 5). Sobre o tema (cf. T. 
Álvarez, Eucaristia, em Diccionario de Santa Teresa de Jesús, Monte Carmelo, 2000, p. 634-637). Parte deste texto, desta oração da Santa ao Pai 
Eterno por Cristo, foi corrigido pelo censor e tornou-se numa alocução às leitoras: «Não olheis, irmãs, o amor do vosso esposo, que a troco de 
fazer cumpridamente a vontade do Pai e da a fazer por nós, se deixará cada dia fazer pedaços. Vosso era de olhar, ó Pai Eterno por vosso filho, 
não se lhe põe coisa por diante que lhe estorve, porque há-de ser todo o nosso bem, porque cala a tudo e não sabe falar por si, mas por nós» 
(T. Álvarez, “Introducción” à edição facsímil do Caminho (autógrafo de Valladolid), Roma, Poliglotta Vaticana, 1965, p. 125*).

115 «Podemos dizer que Teresa, a mestra da oração, aprendeu a orar na escola da Igreja. Uma perfeita sintonia se estabelece entre a oração 
teresiana e a oração eclesial. Baste pensar que Teresa ora com os salmos, estabelece como código e síntese de oração o Pai-Nosso» (Jesús 
Castellano, Vivir con Santa Teresa de Jesús, la liturgia de la iglesia, p. 216).
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Cordeiro? Não o permitais, Imperador meu. Aplaque-se já Vossa Majestade; não olheis para os 
nossos pecados, mas sim a que nos redimiu o Vosso Sacratíssimo Filho, e aos Seus merecimentos 
e aos da Sua gloriosa Mãe e de tantos santos e mártires que morreram por Vós! Ai de mim, Senhor! 
Quem se atreveu a fazer esta petição em nome de todas! Que má intercessora, filhas minhas, para 
serdes ouvidas e para que fizesse por vós a petição! Mais se há-de indignar este soberano Juiz 
ao ver-me tão atrevida, e com razão e justiça! Mas vede, Senhor; já que sois Deus de misericór-
dia, tende-a desta pecadorazinha, vermezinho que assim se atreve convosco! Vede, Deus meu, 
os meus desejos e as lágrimas com que sito Vos suplico e olvidai as minhas obras, por quem sois! 
Tende lástima de tantas almas que se perdem e favorecei a Vossa Igreja! Não permitais, Senhor, 
mais danos na Cristandade. Dai luz a estas trevas!»116.

«Louca da Eucaristia»

Exprimiu a sua fé e o seu amor à Eucaristia sob a forma de «grandes ânsias de comungar» o 
amor de Senhor (V 39, 22). O mistério da eucaristia desempenha uma função chave na pedagogia 
da oração contemplativa no Caminho de Perfeição (CV 33-35). Ao comentar a «petição» do Pai-
nosso «o pão nosso de cada dia nos dai hoje», fá-lo na perspectiva eucarística como testemunho 
da sua experiência eucarística. Mais do que páginas doutrinais, estamos perante páginas auto-
biográficas. Na oração eucarística pedimos ao Pai a presença do seu Filho no meio de nós para 
podermos cumprir a Sua vontade. Sem «o pão nosso de cada dia» da Eucaristia não nos seria 
possível fazer a vontade de Deus. A Eucaristia dá «força» à nossa vontade para se tornar uma com 
a vontade do Pai e torna possível a oração como «trato de amizade» com Cristo.

O capítulo 34 do Caminho de Perfeição é, diz ela, «muito bom» para «depois de ter recebido 
o Santíssimo Sacramento», a saber, para o momento depois da comunhão. Este capítulo chegou 
até nós em duas exposições relativamente diversas117. Nele Teresa evoca a própria experiência 
eucarística (6-7). Na sua opinião, melhor dito, na sua experiência, o pão da Eucaristia é «manti-
mento» e até «medicina» corporal (6). «Algumas vezes, em chegando ao Sacramento, logo no 
mesmo momento ficava tão boa, alma e corpo, que eu me espantava» (V 30, 14). Testemunha a 
sua fé no encontro com o Senhor cada vez que comungava: «nem mais nem menos do que se visse 
com os olhos corporais o Senhor entrar na sua pousada» (7). Está profundamente convencida da 
presença real de Jesus Ressuscitado na Eucaristia e deixa-nos o testemunho da sua experiência 
de «hospedar» e «dar pousada» ao Senhor (8). Quando comungava, revivia a cena evangélica da 

116 CV 3, 8-9.
117 Na primeira exposição – manuscrito de El Escorial (CE) – a Santa coloca a glosa do “pão” pedido ao Pai, no contexto da pobreza de espírito e 

da vida de oração que presidem a pedagogia do Caminho: viver profundamente a fé e o abandono nas mãos da Providência, levar à oração 
“assuntos” de envergadura e não preocupações materiais e a fome física, mas a fome de Deus. O censor, em desacordo, corrigiu o enfoque 
puramente espiritual-eucarístico e mandou-lhe incluir também o pão material. Ela obedeceu e daí nasceu o manuscrito de Valladolid (CV), 
onde recapitulando a sua própria experiência eucarística nos dá uma lição viva da sua piedade sacramental» (T. Álvarez, Paso a paso. Leyendo 
con Teresa su Camino de Perfección, Edit. Monte Carmelo, Burgos, 1998, pp. 235.236). 
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Maria (Madalena) hospedando o Senhor em sua casa (V 9, 2). Durante «mais de trinta anos», espe-
cialmente no Domingo de Ramos, Teresa «hospedava fielmente», na sua «muito má pousada», o 
Senhor da Eucaristia.

«No seu comentário, Teresa eleva-se a um plano de alta pedagogia espiritual. Na formação 
do orante é indispensável educar o seu sentido eucarístico, motivar profundamente a sua oração, 
a sua piedade, a sua vivência do sacramento. É uma das páginas mais belas e densas do livro. 
Teresa é verdadeiramente «louca da Eucaristia». Evoca as suas recentes experiências eucarísticas, 
testemunha a sua fé viva no Sacramento, a sua felicidade de nele ter o Senhor em pessoa. Passa 
facilmente do testemunho autobiográfico – do pequeno evangelho da sua experiência eucarística 
– à pedagogia da oração. Já tinha dado a lição fundamental do livro: a oração de recolhimento 
como interiorização que simplifica e intensifica a relação com Deus ou com Cristo. A Eucaristia é 
um processo dinâmico que vai da presença à interiorização; um sumo e realístico convite a entrar 
dentro de si com o Senhor que entra dentro de nós. O Senhor, dentro de nós oferece-nos a melhor 
ocasião para sacramentalizar a interiorização do recolhimento, especialmente, depois de comun-
gar»118.

Memória da Páscoa

O Concílio Vaticano II, na sequela do Concílio de Trento, perspectiva a Eucaristia como memo-
rial da morte pascal de Cristo na cruz: «Instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Por 
ele perpetua pelos séculos, até que volte, o sacrifício da cruz, confiando deste modo à Igreja, 
sua amada Esposa, o memorial da sua morte e ressurreição»119. «A Eucaristia é a auto-definição 
e a auto-doação de Jesus aos homens. A Eucaristia é o memorial-resumo da vida de Jesus, que 
comeu com os pecadores e, ressuscitado, ofereceu comunhão de vida com eles»120. A Eucaristia, 
como «memorial da paixão do Senhor»121, enquanto memorial da morte e ressurreição de Cristo (1 
Co 11, 26), é evocada por Teresa como actualização real da Paixão do Senhor. A Eucaristia é a sua 
Páscoa diária, onde, no sacramento, o Senhor «disfarça» a infinita majestade de sua humanidade 
glorificada.

«No Domingo de Ramos, ao acabar de comungar, fiquei com grande suspensão, de modo que 
nem podia engolir a sagrada partícula. E tendo-A ainda na boca, quando voltei um pouco a mim, 
pareceu-me verdadeiramente que toda a boca se me enchera de sangue. Parecia-me que também 
o rosto, e toda eu estávamos cobertos dele, que estava quente como se então o Senhor acabasse 

118 T. Álvarez, o. c., pp. 234-235. 
119 SC 47. Sobre a Eucaristía como «sacrifício sacramental ou sacramento sacrificial» (Cf. J. Aldazábal, o. c., p. 217).
120 Olegario González de Cardedal, La entraña del cristianismo, Secretariado Trinitario, Salamanca, 1997, p. 483. «A comunidade com Jesus depois 

da ressurreição é uma comunidade eucarística» (Ibid., p. 485).
121 «In hoc sacramento, quod est memoriale Dominicae passionis» (S. Tomás, S. Th. III, q. 74, a. 1 ad 1 c). Na Eucaristia está presente o Crucifi-

cado e o Ressuscitado: «O Sacrifício eucarístico torna presente não só o mistério da paixão e morte do Salvador, mas também o mistério da 
ressurreição, que dá ao sacrifício a sua coroação. Por estar vivo e ressuscitado é que Cristo pode tornar-se “pão da vida” (Jo 6, 51)» (J. Paulo II, 
Ecclesia de Eucharistia, n. 14).
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de derramá-lo. Era excessiva a suavidade que então sentia. Disse-me o Senhor: “Filha, Eu quero 
que meu Sangue te aproveite e não tenhas medo que a minha misericórdia te falte. Derramei-o 
com muitas dores e tu, como vês, gozas dele com grande deleite. Bem te pago o banquete que me 
fazias neste dia»122.

Nesse mesmo Domingo de Ramos de 1571, em Salamanca, fez a experiência eucarística do 
Ressuscitado à semelhança dos discípulos de Emaús que “o reconheceram ao partir do pão” (Lc 
24, 30).

«Antes disto tinha estado, creio que três dias, com aquela grande pena – que trago umas 
vezes mais do que outras – de estar ausente de Deus. E, nesses três dias, ela tinha sido tão grande 
que parecia não poder sofrê-la. Tendo estado assim aflita, vi que era tarde para tomar a cola-
ção, mas não podia. E por causa dos vómitos, fico com muita fraqueza se não a tomar um pouco 
mais cedo. Assim, com muito esforço, pus o pão diante de mim para me obrigar a comê-lo. E 
logo se me representou ali Cristo. Parecia-me que me partia o pão, que mo ia meter na boca, e 
disse-me: “Come, filha, e passa isto como puderes, pesa-Me o que agora padeces, mas isto te 
convém agora”. Tirou-me aquela pena e fiquei consolada, porque pareceu-me verdadeiramente 
que estava comigo, bem como todo o outro dia. Com isto se satisfez então o meu desejo»123.

«Fazei isto em memória de mim». «O mistério pascal de Cristo não pode ficar somente no 
passado, já que, pela sua morte, Ele destruiu a morte, e tudo o que Cristo é, tudo o que fez e 
sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina, e assim transcende todos os tempos 
e em todos se torna presente. O acontecimento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo 
para a vida»124. «A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo... a actualização e a oferenda sacra-
mental do seu único Sacrifício na liturgia da Igreja que é o seu corpo»125. «Na missa ou Ceia do 
Senhor, o povo de Deus é convocado (...) para celebrar a memória do Senhor»126. «A Eucaristia não 
recorda simplesmente um facto; recorda-o a Ele!»127. A celebração da Eucaristia deve ser diária: 
«podemos oferecer muitas vezes ao Pai o Seu Filho em sacrifício»128. Deve ser celebrada de acordo 
com os cânones da Igreja129. Fala do mistério da «presença» real de Cristo na Eucaristia130 e das 
atitudes perante ela: o recolhimento orante, os seus grandes desejos de comungar, a comunhão 
espiritual, a preparação espiritual para comungar dignamente o Senhor e adorá-lo no Santíssimo 
Sacramento131.

122 CC 12, 1 (R 26, 1). A Eucaristia é o memorial da Paixão de Cristo: «Não olheis para a nossa cegueira, meu Deus, senão para o muito Sangue que 
derramou por nós o Vosso Filho» (Excl. 8, 3). «Com tão bom amigo presente, com tão esforçado capitão, que foi o primeiro no padecer, tudo se 
pode sofrer. É ajuda e dá força; nunca falta; é Amigo verdadeiro» (V 22, 6).

123 CC 12, 3 (R 26, 2).
124 Catecismo da Igreja Católica, n. 1085.
125 Catecismo da Igreja Católica, n. 1362. 
126 Instrução Geral do Missal Romano, n. 7.
127 J. Paulo II, Carta aos Sacerdotes por ocasião da Quinta-feira Santa de 2005, n. 5.
128 CV 35, 3.
129 «Hão-de-se administrar os sacramentos como se manda no Ordinário» (Const 33).
130 V 28, 8; CV 38, 19-21.
131 «E o gostar de aproximar-se vossa mercê ao Santíssimo Sacramento cada dia e pesar-lhe quando não o faz, é sinal de mais estreita amizade 

que a que vossa mercê diz de que está como todos» (Ct 392, 2).
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A Eucaristia, além de memorial da Paixão do Senhor, é, na experiência de Teresa, verdadeiro 
encontro com o Senhor Ressuscitado.

«Se todas as vezes – por condição da natureza ou enfermidades – não se pode pensar na 
Paixão por ser penoso, quem nos tira de estar com Ele depois de Ressuscitado, pois tão perto O 
temos no Sacramento, onde já está glorificado?»132.

Na sua visão da Igreja, centrada na Eucaristia, a padecer tão grandes males, na profanação 
do sacrifício e dos sacramentos, Teresa suplica ao Pai pela sua Igreja por meio do Santíssimo 
Sacramento.

«Se Seu Santo Filho nos dá um meio tão bom para que O possamos oferecer em sacrifício 
muitas vezes, valha-nos tão precioso dom para que não vá avante tão grandíssimo mal e desa-
catos como se fazem nos lugares onde havia este Santíssimo Sacramento entre os luteranos, 
destruídas as Igrejas, perdidos tantos sacerdotes, tirados os Sacramentos»133.

Fonte de graça e de acção de graças

A Eucaristia, como fonte da graça134, é, para ela, experiência de gratuidade mais do que 
utilidade prática135, de compromisso e de reciprocidade do amor. A participação na Eucaristia é 
ocasião de grandes graças na sua vida (V 33, 14; 38, 14; CC 14, 5-6). Ao dom da vontade de Deus, 
isto é, do amor de Deus, comungado na Eucaristia, devemos corresponder com o dom da nossa 
vontade, o dom do nosso amor. A gratuidade do amor de Deus exige a nossa reciprocidade de 
amor. «A Eucaristia é o dom do Deus comprometido com todos os homens pela encarnação e 
paixão do Filho Amado». A Eucaristia exprime a «traditio Dei pro hominibus», a comunhão de vida 
de Deus com os homens.

«Vejamos o que Ele quer que demos a Seu Pai, e o que Lhe oferece em nosso nome, e o que 
nos pede, pois é de razão que O sirvamos em alguma coisa por tão grandes mercês. Ó bom Jesus! 
que dais tão pouco da nossa parte, como pedis tanto para nós? Sim, que isso que damos, em si 
é nada para tanto que se deve, e para tão grande Senhor! Mas certo é, Senhor meu, que não nos 
deixais sem nada, e que damos tudo quanto podemos, se o damos como dizemos. Digo: “Seja 

132 V 22, 6. O Cristo de Teresa é o Ressuscitado do N. T., e, para ela, a Eucaristia é o encontro com o Senhor Ressuscitado: «Quase sempre se me 
representava o Senhor assim ressuscitado e na Hóstia do mesmo modo (...), mas sempre a carne glorificada» (V 29, 3). «Se estais alegres, vede-O 
ressuscitado: só o imaginar como saiu do sepulcro vos alegrará. Com quanta claridade! E com que formosura! Que majestade! Quão vitorioso 
e alegre!» (CV 26, 4).

133 CV 35, 3.
134 «A Eucaristia é o canal, o rio: todas as graças que se derramam sobre as almas, seja pelos sacramentos, seja pelos outros contactos com Deus 

por meio da fé e do amor, todas nos vêm por meio da Eucaristia» (P. Maria Eugenio, Misterio pascual. Contemplación, 2 ed. Editorial Monte 
Carmelo, Burgos, 1993, p. 13).

135 «A Igreja não celebra a eucaristia, memorial da Páscoa de Cristo, para conseguir com isso algo neste mundo e no futuro, mas celebra-a precisa-
mente porque em Cristo, morto e ressuscitado, já conseguiu tudo, já tem tudo, e desde essa plenitude existencial, cósmica e escatológica inau-
gurada pelo Mysterium Paschae cada cristão participa na festa sacramental desde o mesmo momento que, pelo baptismo, foi incorporado ao 
Christus totus. Só desde a mais absoluta gratuidade se pode compreender o quê da acção litúrgica, como gratuita é a salvação em todas as 
suas dimensões» (Jaume González Padrós, Homo liturgicus – homo ludens, em A oração na vida e o ministério do Sacerdote, Ed. Paulinas, 2004, 
p. 123).
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feita a Vossa vontade; assim na terra como no Céu”. Bem fizestes, nosso bom Mestre, em fazer esta 
última petição, para que possamos cumprir aquilo que dais em nosso nome; porque de certo, 
Senhor, se assim não fora, seria impossível, julgo eu. Mas fazendo o Vosso Pai aquilo que Lhe 
pedis: de nos dar aqui o Seu reino, eu sei que Vos deixaremos ficar por verdadeiro em dardes o 
que dais por nós; porque, feita a terra céu, será possível fazer-se em mim a Vossa vontade. Mas 
sem isto, e em terra tão ruim como a minha, e tão sem fruto, eu não sei, Senhor, como seria possí-
vel; é coisa bem grande o que ofereceis!»136.

A Eucaristia, como o próprio termo o indica, é uma acção de graças de Cristo ao amor do Pai, 
cujas «delícias são estar com os filhos dos homens» (Pr 8, 31). O Pai deleita-se no seu Filho muito 
amado, no qual pôs todas as suas complacências (Mt 3, 17). Como é possível que o Pai se deleite 
tanto connosco, pobres pecadores, como se deleita com Cristo? Temos motivos de sobra para dar 
graças a Deus e para louvar o Senhor (CC 47) e a Santíssima Trindade. Teresa dá graças ao eterno 
Pai por consentir e deixar que o Seu Filho único fique connosco, na terra, até ao fim dos tempos, 
na sagrada Eucaristia.

«Ó alma minha! Considera o grande deleite e grande amor que tem o Pai em conhecer a Seu 
Filho e o Filho em conhecer a Seu Pai, e o ardor com que o Espírito Santo se junta com Eles e como 
nenhuma das Três Pessoas se pode apartar deste amor e conhecimento, porque são uma mesma 
coisa. Estas soberanas Pessoas se conhecem, estas se amam, e umas com as outras se deleitam. 
Pois, que necessidade há de meu amor? Para que o quereis, Deus meu, ou que ganhais? Oh! 
bendito sejais Vós! Oh! bendito sejais Vós, Deus meu, para sempre! Louvem-Vos todas as coisas, 
Senhor, sem fim, pois não o pode haver em Vós.

Alegra-te, alma minha, que há Quem ame a Deus como Ele merece. Alegra-te, que há Quem 
conheça Sua bondade e valor. Dá-lhe graças, porque nos deu na terra Quem assim O conhece, 
como Seu Filho único que é. Sob o amparo poderás achegar-te a Ele e apresentar-Lhe as tuas 
súplicas. E pois que Sua Majestade se deleita contigo, que todas as coisas da terra não sejam 
bastantes para te apartar de te deleitares e alegrares na grandeza do teu Deus e em como merece 
ser amado e louvado; e te ajude para que tenhas algumas partezita em ser bendito o Seu Nome e 
possas dizer com verdade: “A minha alma engrandece e louva o Senhor” (Lc 1, 46)»137.

A comunhão era, para ela, o momento mais sagrado e intenso da sua vida e experiência 
mística, um verdadeiro encontro pascal e nupcial com a Sagrada Humanidade do Senhor. Ela teve 
sempre grandes desejos de comungar (V 6, 4; 25, 14-15; 39, 22). Teresa advoga pela comunicação 
extraordinária de Deus no modo ordinário dos sacramentos.

«Por certas coisas que me disse, entendi que, depois que subiu ao Céu, nunca baixou à terra 
– a não ser no Santíssimo Sacramento – a comunicar com alguém»138.

136 CV 32, 1-2. «Todos os avisos que vos tenho dado neste livro vão dirigidos a este ponto: de nos darmos de todo ao Criador, e pôr a nossa vontade 
na Sua, desapegar-nos das criaturas (...). Sem darmos totalmente a nossa vontade ao Senhor para que em tudo o que nos toca Ele faça 
conforme a Sua vontade, nunca nos deixará beber da água viva da fonte, que é a contemplação» (CV 32, 9).

137 Excl. 7, 1-3.
138 CC 13, 11 (R 15, 6). Teresa fala do seu realismo eucarístico: «Como sabia de certeza que o Senhor estava ali dentro de mim, punha-me a Seus pés 

parecendo-me que não eram de rejeitar as minhas lágrimas» (V 9, 2).



SANTA TERESA DE JESUS: A SANTÍSSIMA TRINDADE, A ENCARNAÇÃO E A EUCARISTIA ■ teresadejesus.carmelitas.pt |48

A «digna participação» na Eucaristia

Ela apresenta-se a si mesma como testemunha qualificada de uma digna participação na 
Eucaristia139. A sua experiência viva de Cristo vivo na Eucaristia é, neste sentido, modelo para 
todos os cristãos. A fé na presença do Senhor no Santíssimo Sacramento é já um dom da sua 
misericórdia.

«Mas, se não fazemos caso d’Ele, e ao recebê-l’O, nos vamos com Ele buscar outras coisas 
mais baixas, que há-de fazer? Há-de nos trazer à força para que vejamos que se nos quer dar a 
conhecer? Não! que não O trataram assim tão bem quando se deixou ver por todos a descoberto 
e dizia claramente quem era, pois muito poucos foram os que n’Ele acreditaram. E assim, já muita 
misericórdia nos faz a todos, querendo Sua Majestade entendamos ser Ele que está no Santíssimo 
Sacramento. Mas que O vejam a descoberto, e comunicar Suas grandezas e dar Seus tesouros, 
não quer senão àqueles a quem entende que muito O desejam, porque estes são Seus verdadei-
ros amigos. Que eu vos digo, quem não o for, e não O chegar a receber como tal, tendo feito o que 
está em si, que nunca O importune para que se lhe dê a conhecer. Não vê chegar a hora de ter 
cumprido com o que manda a Igreja, e logo se vai da Sua casa e procura afastá-l’O de si. E assim 
este tal, com outros negócios, ocupações e embaraços do mundo, parece que o mais cedo possí-
vel, se dá pressa a que não lhe ocupe a casa o Senhor dela»140.

A sua atitude mística, teológica e teologal de comungar Jesus sacramentado, com fé viva e 
amor ardente, é a maneira ideal de comungar o amor de Cristo, para que «Ele se descubra e dê 
a conhecer aos olhos da alma»141. A sua união mística com Cristo é uma união sacramental142. A 
sua fé tão viva permitia-lhe ver o Senhor a vir à sua alma na sagrada comunhão. Por isso, ria-se, 
com humor, daqueles que gostavam de ter vivido no tempo de Jesus, na Palestina, para o poder 
ver: «Tendo-O tão verdadeiramente no Santíssimo Sacramento como então, que mais se lhes 

139 «Entendi bem... quão má coisa é tomar este santíssimo sacramento indignamente» (V 38, 23). «Parece-me que os cornos (do demónio) rodea-
vam a garganta do pobre sacerdote. (...) Deus não deixa de estar ali (na Hóstia) por mau que seja o sacerdote que diz as palavras da consa-
gração. (...) Entendi bem quanto mais obrigados estão os sacerdotes a ser bons que os outros» (V 38, 23). Teresa além de constatar o facto 
do clérigo de Becedas «dizer missa» em situação de pecado (V 5, 4), «entende que o Pai recebe também este sacrifício ainda que o sacerdote 
esteja em pecado» (CC 43). Contudo, a Eucaristia é o sacramento da nossa santificação. Por isso, ela pedia a P. Francisco de Salcedo para «não 
se esquecer de a encomendar a Deus nos seus santos sacrifícios» (Ct 123, 5), assim como ao Lic. Dionisio de la Peña para «não se esquecer dela 
nos seus santos sacrifícios», conforme «ficaram nisto concertados» (Ct 380, 12), e «por amor de Nosso Senhor» (Ct 412, 8).

140 CV 34, 14.
141 «Teresa apresenta-nos um método místico de comungar sacramentalmente o Senhor, de receber a Jesus Sacramentado na nossa alma, para 

que Jesus se manifeste à alma e se lhe dê a saborear, que consiste em exercitar as virtudes teologais que nos põem em contacto directo 
com o Senhor: a fé viva para receber a graça que o Senhor quer dar à alma, e o amor ardente de desejo, de arrependimento, de união com o 
Senhor. Ela tinha uma fé tão viva que via o Senhor a vir a ela na Comunhão. Possuindo no Santíssimo Sacramento o mesmo Jesus Cristo, não 
há mais que desejar! Vede a grande fé da Santa! (...) Santa Teresa convida-nos a recolher bem os nossos sentidos no momento da comunhão, 
concentrando a nossa atenção no acto de fé, pelo qual vemos a Jesus entrar verdadeiramente em nós para nos fazer companhia e ser nosso 
alimento... Na comunhão Jesus está realmente presente em nós com a sua Humanidade santíssima» (P. Gabriel de Sta. Maria Magdalena, El 
caminho de la oración. Comentario al Camino de Perfección, Edit. Monte Carmelo, Burgos, 1980, pp. 270-271).

142 «A adoração de Jesus presente no Santíssimo Sacramento, enquanto comunhão de desejo, une fortemente o fiel a Cristo, como resplandece 
do exemplo de numerosos santos» (J. Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, n. 25, CCDDS, Sacramento da Redenção, n. 135).
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dava?»143. Na comunhão, Teresa via na fé Jesus, isto é, o «Santíssimo Sacramento»144, entrar real-
mente na pousada da sua alma e, na fé, entrava e estava com Ele. No amor, Teresa dava o sim de 
fé ao amor de Jesus, isto é, deixava-se amar, e no amor, dava o sim na fé, ou seja, amava Jesus.

«Sei de uma pessoa que durante muitos anos, embora não fosse muito perfeita, quando 
comungava procurava reforçar a fé, nem mais nem menos do que se visse com os olhos corpo-
rais entrar em sua pousada o Senhor; e, como cria verdadeiramente que este Senhor entrava na 
sua pobre pousada, se desocupava de todas as coisas exteriores tanto quanto lhe era possível, 
e entrava com Ele. Procurava recolher os sentidos, para que todos entendessem tão grande bem 
– digo, não embaraçassem a alma para O conhecer – considerava-se a Seus pés e chorava com 
a Madalena, nem mais nem menos que se O vira com os olhos corporais em casa do fariseu; pois, 
embora não sentisse devoção, a fé lhe dizia que Ele estava bem ali»145.

«Por mim ficastes no Santíssimo Sacramento»

 A Eucaristia é o banquete das núpcias do Cordeiro, um «convite nupcial», uma «aliança 
nupcial», uma «comunhão esponsal»146, cheia de fecundidade espiritual e eficácia apostólica. Na 
Eucaristia, o Amado é para a amada e a amada é para o Amado. Poderíamos dizer, que a Eucaris-
tia é «o beijo de Jesus à alma de Teresa».

«Torno a dizer, Deus meu, e a suplicar-Vos pelo Sangue de Vosso Filho, que me façais esta 
mercê: “Beije-me com o beijo de sua boca”, pois sem Vós, que sou eu, Senhor? Se não estou junto 
de Vós, que valho? Se me desvio um poucocinho de Vossa Majestade, onde vou parar? Ó Senhor 
meu e Misericórdia minha e meu Bem! Que maior bem quero nesta vida do que estar tão junto de 
vós que não haja divisão entre Vós e mim? Com esta companhia que é que se pode tornar dificul-
toso? Que é que não se pode empreender por vós, tendo-Vos tão junto? Que há para me agrade-

143 CV 34, 6.
144 Na linguagem teresiana, dar a «sagrada comunhão», a «sagrada Partícula», é dar o «Santíssimo Sacramento»: «Dava-me o Santíssimo Sacra-

mento o padre Francisco de Salcedo» (CC 14, 7). «Indo eu a comungar, o Padre Frei João da Cruz – que me ia dar o Santíssimo Sacramento – 
partiu a Forma para outra irmã» (CC 25).

145 CV 34, 8. A Santa dedica três capítulos do Caminho de Perfeição (33-35) a educar a piedade eucarística na comunhão das suas discípulas. O 
dado mais relevante da sua pedagogia da comunhão é o realismo de fé na presença real do Senhor: «Isto passa-se agora e é inteira verdade» 
(CV 34, 8). A Eucaristia é uma teofania que nos revela o mistério de Jesus: «Àqueles a quem vê que se hão-de aproveitar da Sua presença, Ele 
se descobre; e, ainda que O não vejam com os olhos corporais, tem muitos meios de se mostrar à alma» (CV 34, 10). «Não vem tão disfarçado 
que, de muitas maneiras não se dê a conhecer conforme ao desejo que temos de O ver» (CV 34, 12). «Disfarça-se» na Eucaristia para se tornar 
mais «tratável», mais «acessível» (CV 34, 9). A comunhão eucarística é o melhor momento da oração pessoal. Comungar é acolher o Senhor 
na pousada do próprio ser. Deixa-se interiorizar em nós, para aprofundar a nossa relação com Ele e facilitar a nossa oração de recolhimento 
e quietude, unificando em si a dispersão dos nossos sentidos e potências. É a melhor ocasião para lhe «dar graças» e «negociar» com Ele os 
acontecimentos da nossa vida (CV 34, 10). Ainda sobre o tema (cf. D. de Pablo Maroto, Espiritualidad eucarística según santa Teresa, em «Vida-
Sobr.» 66 (1986), pp. 321-336; Id., Vida eucarística de Santa Teresa en el siglo de las Reformas, Madrid, 1990). «Aqui as imagens desaparecem, os 
livros caem-lhe das mãos, os olhos da contemplativa fecham-se e projectam-se, bem como a sua inteligência e vontade, como focos ávidos de 
presa, sobre o Cristo vivo recebido na Eucaristia. E com Ele se recreava, identificava e n’Ele se transformava: «Acabando de receber o Senhor, 
pois tendes a própria pessoa diante de vós, procurai cerrar os olhos do corpo e abrir os da alma, e olhai para o vosso coração» (CV 34, 12).

146 A Eucaristia é, para Santa Teresa de Jesus, uma «união nupcial», uma «comunhão esponsal» cujo «fruto» é uma «consanguinidade» operativa 
entre Cristo e a alma. Ela insiste muito nas consequências práticas da Eucaristia: «Se uma lavradorazita se casasse com o rei e tivesse filhos, 
não ficavam eles já de sangue real? Pois, se Nosso Senhor faz tanta mercê a uma alma, que tão sem divisão se une com ela, que desejos, que 
efeitos, que filhos de obras heróicas não poderão nascer dali, a não ser por culpa dela?» (MC 3, 8).
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cer, Senhor? De que me culpar, sim, muito, muito, porque Vos não sirvo. E assim suplico-Vos com 
Santo Agostinho, com toda a determinação: “Dai-me, Senhor, o que me mandais, e mandai o que 
quiserdes”; não voltarei jamais as costas com Vosso favor e ajuda.   

Já vejo, Esposo meu, o que Vós sois para mim; não o posso negar; por mim viestes ao mundo, 
por mim passastes tão grandes trabalhos, por mim sofrestes tantos açoites, por mim ficastes no 
Santíssimo Sacramento e agora me fazeis tão grandíssimos regalos. Pois, Esposa santa, como 
disse eu que vós dizeis: que posso fazer por meu Esposo? Por certo, irmãs, que não sei como passo 
de aqui. E que serei eu para Vós, meu Deus? Que pode fazer por vós quem se deu tão mau jeito e 
perder as mercês que me tendes feito? Que se poderá esperar de seus serviços? E ainda que, com 
Vosso favor, faça alguma coisa, vede o que poderá fazer um verme: para que necessita dele um tão 
poderoso Senhor? Ó amor! Que em muitos lugares quisera eu repetir esta palavra, porque só ele 
se pode atrever a dizer com a Esposa: eu para meu Amado. Ele dá-nos licença para que pensemos 
que tem necessidade de nós, este verdadeiro Amador, Esposo e Bem meu. 

Pois Ele nos dá licença, tornemos, filhas, a dizer: “Meu Amado é para mim e eu para meu 
Amado” (Cânt 2, 16). Vós para mim, Senhor? Pois se vós vindes a mim, porque duvido de poder-
Vos servir muito? Pois de aqui em diante, Senhor, quero-me esquecer de mim e olhar só em que 
Vos posso servir e não ter vontade, mas sim a Vossa. Mas o meu querer não é poderoso; Vós sois 
o Poderoso, Deus meu; naquilo que eu posso, que é determinar-me, desde este momento o faço 
para o pôr por obra»147.

A «comunhão» do Esposo e da Esposa

A Eucaristia é o mistério da comunhão entre o Esposo e a Esposa148. O Esposo é Cristo. A 
Esposa é a Igreja. Além disso, a Esposa é, como vimos, a alma de Teresa, ou alma de cada cristão 
que celebra e comunga o amor de Cristo na Eucaristia.

A graça da sagrada comunhão é o cume da experiência teresiana de Cristo Ressuscitado. A 
comunhão era, para ela, o tempo propício para os colóquios místicos com o Senhor. A graça do 
«matrimónio espiritual» é uma graça eucarística, diz-nos ela, a 18 de Novembro de 1572, em Ávila.

«Estando eu na Encarnação, no segundo ano do meu priorado, na oitava de S. Martinho, 
indo eu a comungar, o Padre Frei João da Cruz – que me ia dar o Santíssimo Sacramento – partiu 
a Hóstia para outra irmã. Pensei logo que não era por falta de partículas, mas sim que me queria 
mortificar; porque eu tinha-lhe dito que gostava muito quando as Hóstias eram grandes, (não 
porque não entendesse que não importava para o Senhor lá estar inteiro, ainda que fosse muito 
pequeno o pedacito). Disse-me Sua Majestade: “Não tenhas medo, filha, que alguém tenha poder 
para te apartar de Mim”. Dando-me a entender, assim, que isso não importava. Representou-se-

147 S. Teresa de Jesus, MC 4, 8-12.
148 Sobre a Eucaristia como mistério de comunhão entre Cristo e a Igreja (Cf. M. Gesteira Garza, La Eucaristía, misterio de comunión, Salamanca, 

1992).
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me, então, o mesmo Senhor, como de outras vezes, por visão imaginária, muito no interior, e 
deu-me a Sua mão direita, dizendo-me: “Olha este cravo; é sinal de que serás Minha esposa de 
hoje em diante. Até agora não o tinhas merecido; de aqui em diante zelarás e olharás pela minha 
honra não só como Criador, como Rei e teu Deus, mas como verdadeira esposa Minha. Minha 
honra já é tua e, a tua, Minha”. Fez tanto efeito, em mim, esta mercê que eu não podia caber em 
mim. Fiquei como que desatinada e disse ao Senhor: ou que alargasse a minha baixeza ou não me 
fizesse tanta mercê, que certo não me parecia podê-lo sofrer o meu natural. Estive, assim, todo 
o dia muito embebida, tendo sentido, depois, grande proveito e maior confusão e aflição, ao ver 
que em nada correspondo a tão grandes mercês»149.

Cinco anos mais tarde, conta-nos ela, em 1577, a mesma graça eucarística do matrimónio 
espiritual, mas do ponto de vista doutrinal. Esta graça eucarística, que ela chama de matrimónio 
espiritual, é uma «secreta união que se passa no centro mui interior da alma», e, diz ela, que «fica 
a alma, o espírito da alma, feito uma coisa com Deus», o qual «já não se quer apartar dela». É a 
aliança nupcial do matrimónio espiritual.

«Pois venhamos agora a tratar do divino espiritual matrimónio, ainda que esta grande mercê 
não se deve realizar com perfeição enquanto vivermos, pois, se nos apartássemos de Deus, 
perder-se-ia este tão grande bem.

A primeira vez que Deus faz esta mercê, quer Sua Majestade mostrar-Se à alma por visão 
imaginária da Sua sacratíssima Humanidade, para que o entenda bem e não esteja ignorante de 
que recebe tão soberano Dom. A outras pessoas será por outra forma; a esta de quem falamos, 
representou-se-lhe o Senhor, acabando de comungar, em forma de grande resplendor e formo-
sura e majestade, como depois de ressuscitado, e lhe disse que já era tempo dela tomar as coisas 
d’Ele por suas, e Ele teria cuidado das coisas dela, e outras palavras que são mais para se sentir 
do que para se dizer.

Parecer-vos-á que isto não era novidade, pois já de outras vezes o Senhor tinha-se represen-
tado a esta alma desta maneira. Mas foi tão diferente, que a deixou bem determinada e espan-
tada. Primeiro, porque foi com grande força esta visão; segundo, pelas palavras que lhe disse, 
e também porque no interior da sua alma, onde esta visão se lhe representou, não tinha visto 
outras, a não ser a visão passada. E entendei que há grandíssima diferença entre todas as visões 
passadas e as desta morada, e tão grande entre o desposório espiritual e o matrimónio espiritual, 
como a que há entre dois desposados, e os que já não se podem apartar.

Já disse que, embora se dêem estas comparações – porque não há outras mais a propósito –, 
entenda-se que aqui não há mais memória de corpo de que se a alma já não estivesse nele, mas 
só de espírito; e no matrimónio espiritual muito menos, porque esta secreta união passa-se no 
centro mui interior da alma, que deve ser onde está o mesmo Deus, e, a meu parecer, não precisa 
de porta para entrar. Digo que não é preciso porta, porque em tudo o que se tem dito até aqui, 
parece que é por meio dos sentidos e potências, e este aparecimento d Humanidade do Senhor, 

149 CC 25 (R 35).
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assim devia ser; ma o que se passa na união do matrimónio espiritual é muito diferente. Aparece 
o Senhor neste centro da alma sem visão imaginária, mas intelectual, ainda que mais delicada 
que as ditas, como apareceu aos Apóstolos, sem entrar pela porta, quando lhes disse: Pax vobis. 

(...). Não se pode dizer mais senão que – tanto quanto se pode entender – fica a alma, digo, 
o espírito desta alma, feito uma coisa com Deus; pois, como Ele é também espírito, Sua Majestade 
quis mostrar o amor que nos tem, dando a entender a algumas pessoas até onde chega, para 
que louvemos Sua grandeza; porque de tal maneira se quis juntar com esta a criatura, que, assim 
como os que já se não podem apartar, não se quer Ele apartar dela»150.

O «maná» da humanidade

A Eucaristia era, para ela, como é para nós, o alimento do pão da vida. O comentário à petição 
«o pão nosso de cada dia nos dai hoje» orienta-se só para o pão da Eucaristia. Pedimos ao Pai o 
pão para alimentar a vida. «Sua Majestade», afirma Teresa, «ainda nesta vida, dá cem por um», a 
gratuidade do «bom manjar» da Eucaristia, do «manjar da vida».

«Também me vinha ao pensamento esta comparação: ainda que seja o mesmo, o que se dá 
aos que vão mais adiantados e aos que estão no princípio, no entanto, é como um manjar de que 
comem muitas pessoas: as que comem pouquito, ficam só com o bom sabor por pouco tempo; 
às que comem mais, ajuda a sustentá-las; às que comem muito, dá vida e força. E tantas vezes se 
pode comer e tão abundantemente deste manjar de vida, que já se não coma de outra coisa, que 
saiba bem, afora ele. É que vêem o proveito que lhes faz e têm já tão afeito o paladar a esta suavi-
dade, que mais quereriam não viver, a terem de comer outras coisas, que não servem senão para 
tirar o bom sabor que o bom manjar lhes deixou. (...) Enfim, tudo depende do que Sua Majestade 
quer dar e a quem o quer dar. Mas vai muito no determinar-se quem já começa a receber esta 
mercê, a desapegar-se de todo, tendo-a no que é de razão»151.

«Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância» (Jo 10, 10). Esta vida é a partici-
pação, pela graça, na natureza divina. Jesus quer elevar-nos consigo para as moradas eternas da 
casa do Pai, para onde vai subir (Jo 14, 2). «A Eucaristia é a vida da Igreja»152. «O mistério eucarístico 
é verdadeiramente o centro da sagrada liturgia e mesmo de toda a vida cristã»153. A Eucaristia é o 
«centro da vida»154. «A Eucaristia é o maná da humanidade»155. «Com este manjar celestial, tudo 

150 7 M 2, 1-4.
151 V 22, 16.
152 J. Paulo II, Carta Encíclica “Ecclesia de Eucharistia”.
153 J. Paulo II, Eucharisticum Mysterium, n. 7.
154 J. Ratzinger, Mitte der Leben, 1978, trad. esp. Eucaristía, el centro de la vida, Edicep, Madrid, 2003.
155 T. Álvarez, o. c., p. 234. «O Pai deu-nos o Filho “para sempre”, isto é, para a eternidade. No Pai nosso pedimos ao Pai o pão da Eucaristia para o 

“hoje” da vida temporal. A Eucaristia é o maná da humanidade durante a história dos homens, a temporalidade. É o Pai quem nos dá o corpo 
e o sangue de Jesus, como Pão que sustenta a vida dos homens, alimento que marca a continuidade entre a nossa vida no tempo e na eter-
nidade. É um dom oferecido a todos, amigos e inimigos. “Se não é por nossa culpa, não morreremos de fome” (CV 34, 2). Nunca ousaremos 
pedir ao Pai que retire do mundo o seu santíssimo pão: “Que seria de nós?” (CV 35, 4). Na Eucaristia, pedimos ao Pai o maná da humanidade. 
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nos é fácil»156. Deus provê as grandes necessidades dos homens com grandes remédios: «Não fica 
connosco para outra coisa, senão para nos ajudar e sustentar e animar a fazer esta vontade que 
já dissemos se cumpra em nós»157. «Ei-lo, pois, aqui sem dor, cheio de glória, esforçando a uns, 
animando a outros, antes que subisse aos Céus. Companheiro nosso no Santíssimo Sacramento, 
que parece não estava na sua mão apartar-se de nós um só momento»158. «É muito contínuo o não 
se apartar de andar com Cristo Nosso Senhor, por um modo admirável em que divino e humano 
juntamente é sempre sua companhia»159.

«Sacratíssima Humanidade» – «Santíssimo Sacramento»

O Pão eucarístico é o alimento da alma e a medicina e saúde do corpo160. Ela tem grande 
necessidade da vida de Deus. Pede-a liricamente na sua oração. Teresa «recebeu dignamente», o 
Corpo do Senhor na sagrada comunhão, conforme se constata pelas maravilhas que o Pão do Céu 
fazia nela, devido à sua «fé tão viva». Estabelece uma «união indissolúvel» entre a «Sacratíssima 
Humanidade» de Cristo e o «Santíssimo Sacramento» da Eucaristia e a vida da Igreja.

«Creio que fica dado a entender quanto convém – por espirituais que sejam – não fugir tanto 
de coisas corpóreas, que lhes parece até fazer dano a Humanidade sacratíssima. Alegam o que 
o Senhor disse a Seus discípulos que convinha que Ele se fosse (Jo 16, 7); eu não posso sofrer 
isto. Por certo que não o disse a Sua Mãe Sacratíssima, porque Ela estava firme na fé, sabia que 
era Deus e homem; e embora O amasse mais que eles, era com tanta perfeição, que isso antes 
A ajudava. Não deviam estar então os Apóstolos tão firmes na fé como depois estiveram, e nós 
temos razão para estarmos agora. Eu vos digo, filhas, que o tenho por caminho perigoso, e o 
demónio poderia vir por aqui a fazer perder a devoção para com o Santíssimo Sacramento».161

Comer o maná é entrar em profunda comunhão pessoal com Cristo, que, por meio da Eucaristia, aumenta a nossa fé, revela-se mais e mais, 
introduz-nos no diálogo amoroso da oração de recolhimento.

156 CV 36, 1. 
157 CV 34, 1. Presença não só estática, mas dinâmica, animadora, como fortaleza, luz e calor da alma. «Ele quer agora por Sua própria vontade não 

nos desamparar, mas ficar connosco para maior glória dos seus amigos e pena dos seus inimigos. Que agora novamente não pede mais que 
“hoje” ao dar-nos este Pão sacratíssimo; Sua Majestade no-lo deu para sempre – como já disse – este mantimento e maná da humanidade, que 
O achamos como queremos; e, a não ser por culpa nossa, não morremos de fome, pois, de todos os modos que a alma quiser comer, achará no 
Santíssimo Sacramento sabor e consolação. Não há necessidade, nem trabalho, nem perseguição que não seja fácil de passar se começamos 
a saborear os Seus» (CV 34, 2). «E logo se me representou ali Cristo. Parecia-me que me partia o pão, que mo ia meter na boca, e disse-me: 
“Come, filha, e passa como puderes, pesa-Me o que agora padeces, mas isto te convém agora”» (CC 12, 3). Lembra o que Deus disse a Elias. 
«Levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer» (1 Rs 19, 7). 

158 V 22, 6.
159 6M 7, 9. Não só o «humano», mas também o «divino»: «Por vezes poderá haver quem pense tornar-Vos mais atraente aos meus olhos exaltando 

de modo quase exclusivo os encantos, as bondades, do Vosso rosto humano de outrora. Mas, Senhor, se eu quisesse dedicar-me a um homem, 
não me viraria para aqueles que me dais na sedução do seu desabrochar presente? Mães, irmãos, amigos, irmãs, não os teremos já, irresisti-
velmente amoráveis, à nossa volta? Porque iríamos procurá-los na Judeia de há dois mil anos?... Não, aquilo que chamo, com todo o meu ser, 
com o grito da minha vida toda, e até de toda a minha paixão terrestre, é coisa muito diferente de um semelhante para amar: é um Deus para 
adorar» (P. Teilhard de Chardin, Hino do Universo, LXVII, Editorial Notícias, 1985, p. 129). «Já vo-lo gritei há pouco ainda: não sejais para mim 
apenas um irmão, Jesus, mas sede-me um Deus!» (Ibid., LXVII, pp. 129-130).

160 V 30, 4; CC 1, 23.
161 6 M 7, 14-15. «Sua Majestade deu-nos “Pão sacratíssimo” da Eucaristia “para sempre”» (CV 34, 2). O enamoramento da «sagrada Humanidade» 

de Cristo (V 12, 2) é o fundamento da sua «devoção ao Santíssimo Sacramento» da Eucaristia: «porventura merece o Corpo sacratíssimo do 
nosso Modelo e Luz menos regalo que os nossos?» (MC 2, 15).
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Avisa, à luz da sua experiência, acerca das «humildades que infunde o demónio com grande 
inquietação sobre a gravidade de nossos pecados. Costuma apertar aqui de muitas maneiras, até 
apartar a alma das comunhões e de ter oração particular (por o não merecerem, sugere-lhes aqui 
o demónio), e, quando se aproximam do Santíssimo Sacramento, em pensar se se prepararam 
bem ou não, se lhes vai o tempo em que haviam de receber mercês»162.

«Outro tema caro à santa é a centralidade da humanidade de Cristo. Para Teresa, na verdade, 
a vida cristã é uma relação pessoal com Jesus que culmina na união com Ele pela graça, por amor 
e por imitação. Daí a importância que ela atribui à meditação da Paixão e à Eucaristia, como 
presença de Cristo na Igreja, para a vida de cada crente e como coração da liturgia. Santa Teresa 
vive um amor incondicional à Igreja: ela manifesta um vivo sensus Ecclesiae frente a episódios de 
divisão e conflito na Igreja do seu tempo. Reforma a Ordem Carmelita com a intenção de servir 
e defender melhor a “Santa Igreja Católica Romana” e está disposta a dar sua vida por ela (V 33, 
5)»163.

A Eucaristia é o banquete que nos alimenta com o pão da vida eterna. A Eucaristia e, princi-
palmente, a sagrada comunhão é fonte de lirismo espiritual.

«Ó Vida, que a dais a todos! Não me negueis a mim esta água dulcíssima que prometeis aos 
que a querem. Eu a quero, Senhor, a peço, e venho a Vós; não Vos escondais, Senhor, de mim, 
pois sabeis minha necessidade e que ela é a verdadeira medicina da alma chagada por Vós (...). 
Ó fontes vivas das chagas de meu Deus! que manais sempre, com grande abundância para nosso 
mantimento. E que seguro andará, pelos perigos desta miserável vida, o que procurar sustentar-
se deste divino licor!»164. «Quanto a nós, peçamos ao Pai Eterno que mereçamos receber o nosso 
Pão celestial de modo que, embora os olhos do corpo não se possam deleitar em O ver por estar 
encoberto, Ele se descubra aos da alma e se lhe dê a conhecer, pois é outro mantimento de conten-
tos e regalos, e sustenta a vida. Pensais que não é mantimento ainda mesmo para estes corpos, 
este Manjar santíssimo, e grande medicina até para males corporais? Eu sei que o é, e conheço 
uma pessoa de grandes enfermidades que, estando muitas vezes com fortes dores, como com a 
mão se lhe tiravam e ficava boa de todo – e isto era muito de ordinário – e de males muito conhe-
cidos, que não se podiam fingir, a meu parecer. E porque as maravilhas que faz este santíssimo Pão 
nos que dignamente o recebem são muito notórias, não digo muitas das que poderia dizer desta 
pessoa que digo que o podia saber, e sei que não é mentira –; mas a esta tinha-lhe o Senhor dado 
fé tão viva que, quando ouvia alguém dizer que quisera ter vivido no tempo em que Cristo, nosso 
Bem, andava no mundo, ria-se dentro de si, parecendo-lhe que tendo-O tão verdadeiramente no 
Santíssimo Sacramento como então, que mais se lhes dava?»165.

162 CV 39, 1. «Guardai-vos, filhas, de umas humildades que põe o demónio com grande inquietação da gravidade dos pecados passados: “se 
mereço chegar-me ao Sacramento”, “se me dispus bem”, “não sou para viver entre bons”; coisas estas que, vindo com sossego e regalo e gosto 
como o traz consigo o conhecimento próprio, é de estimar; mas se vem com alvoroço e inquietação e aperto da alma e não poder sossegar o 
pensamento, crede que é tentação e não vos tenhais por humildes, que não vem daí» (CE 67, 5).

163 Bento XVI, Catequese do Papa: a perfeição cristã segundo Santa Teresa de Ávila, 2/02/2011.
164 Excl. 9.
165 CV 34, 7. Este «Manjar santíssimo» é o «Santíssimo Sacramento» (CE 61, 3. (6)). Teresa era muito devota do Santíssimo Sacramento (V 39, 22; 

CV 35, 2; F 18, 5; 9, 5).
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«Mirabilia Dei»

Teresa evoca o «poder transformador» da Eucaristia na sua própria vida de consagrada ao 
amor de Deus. De Eucaristia em Eucaristia foi sendo enriquecida com «graça e mais graça»166. Um 
dos «efeitos» da Eucaristia e da sagrada comunhão167 é, no dizer de Teresa, a «força santificante» 
da sagrada comunhão, feita com plena fé e amor e não por mero cumprimento: «penso que se 
nós nos achegássemos ao Santíssimo Sacramento com grande fé e amor, que uma só vez bastaria 
para nos deixar ricas, quanto mais tantas». A Eucaristia é, no dizer teresiano, um «tesouro», no 
qual «podemos granjear riquezas perpétuas». É possível, pois, estando nós ainda na terra, gozar 
do amor do Senhor com tão particular amizade. As graças que o Senhor nos concede na Eucaristia 
«deveriam bastar para nos desfazermos em Deus» e lhe dizermos o nosso amor.

«Por certo que penso que se nós nos achegássemos ao Santíssimo Sacramento com grande fé 
e amor, que uma só vez bastaria para nos deixar ricas, quanto mais tantas, mas não parece senão 
que é cumprimento o achegarmo-nos a Ele e assim nos luz tão pouco. Ó miserável mundo, que 
assim tens tapados os olhos dos que vivem em ti, que não vêem os tesouros com que poderiam 
granjear riquezas perpétuas. Ó Senhor do Céu e da terra, como é possível que estando ainda nesta 
vida mortal se possa gozar de vós com tão particular amizade!»168.

A graça das graças eucarísticas, é, na linguagem de Teresa, a nossa «transformação» em 
Cristo. É um exemplo da «força transformadora que possui a Eucaristia». O efeito da «comunhão» 
é a «união» da alma com Cristo.

166 «Jesus na Eucaristia traz-nos não só a presença física da sua Humanidade, mas produz em nós aumento de graça e de caridade, na proporção 
da disposição da alma, que faz crescer em nós a união espiritual mais íntima com Jesus» (P. Gabriel de Sta. Maria Magdalena, o. c., p. 273). O 
valor da Eucaristia não depende da santidade ou pecaminosidade do sacerdote, o qual, embora em pecado, oferece a Deus o sacrifício (CC 43).

167 «O catecismo da Igreja católica aponta os seguintes “frutos da comunhão”: “A comunhão aumenta a nossa união com Cristo (...) Afasta-nos do 
pecado (...) A Eucaristia faz a Igreja (...) A Eucaristia compromete-nos com os pobres (...) A Eucaristia é o sinal da unidade dos cristãos» (CIC 
1391-1399).

168 MC 3, 9-10. Outro «efeito» da comunhão eucarística do Senhor ressuscitado é a «cristificação» da alma, a sua «aniquilação» diante da grandeza 
de Sua Majestade: «Representa-se tão Senhor daquela pousada que a alma toda se desfaz, vê-se consumir em Cristo» (V 28, 8). «Quando me 
aproximava para comungar e me lembrava daquela Majestade grandíssima que tinha visto e via que era Ele que estava no Santíssimo Sacra-
mento e muitas vezes quer o Senhor que O veja na Hóstia, os cabelos se me arrepiavam e dir-se-ia que toda eu me aniquilava. Ó Senhor meu! Se 
não encobrísseis assim a Vossa grandeza, quem ousaria chegar a unir tantas vezes uma coisa tão suja e miserável com uma tão grande Majes-
tade?» (V 38, 19). Lembra-nos ainda o efeito psico-somático da sagrada comunhão. Algumas vezes – e quase de ordinário, pelo menos o mais 
contínuo – em acabando de comungar descansava. A comunhão «embriagava-a» de amor. Até algumas vezes, em chegando ao Sacramento, 
logo no mesmo momento ficava tão boa, alma e corpo, que eu me espantava. Não parece senão que num instante se desfazem todas as trevas 
da alma, e desponta o sol (...). A alma sai como ouro do crisol, mais afinada e clarificada para ver em si o Senhor» (V 30, 14). Confidencia-nos 
a sua experiência comprovada do efeito psico-somático da sagrada comunhão: «Uma coisa me espanta (...) em comungando, fiquem a alma 
e o corpo tão aquietados, o entendimento tão são e tão claro e com toda a fortaleza e desejos que costumo ter. E tenho experiência disto, 
porque são muitas as vezes, há mais de meio ano, que clara e notavelmente sinto saúde corporal, pelo menos quando comungo e também 
algumas vezes com os arroubamentos (...). Assim, quando tenho este recolhimento, não tenho medo a nenhuma enfermidade» (CC 1, 31). A 
Eucaristia foi para Teresa de Jesus ocasião de grandes graças. Conta-nos a graça da sua presença profética na nova experiência do mosteiro 
de S. José de Ávila, onde se «serviria muito o Senhor e a Nossa Senhora e a S. José»: «Eles nos guardariam e já Seu Filho nos tinha prometido 
andar connosco» (V 33, 14). A comunhão cura os males corporais de Teresa (V 34, 6). «Pensais que não é mantimento ainda para estes corpos 
este Santíssimo Sacramento mui grande e grande medicina ainda para os males corporais? Eu o sei» (CE 61, 3). Na Eucaristia, Teresa tornou-
se mediadora da graça para os demais: «Estando um dia ouvindo Missa, vi Cristo na cruz, à elevação da Hóstia. Disse-me algumas palavras 
para que lhas dissesse, de consolação, e outras prevenindo-o do que estava por vir e lembrando-lhe o que Ele tinha padecido por ele e que 
se preparasse para sofrer. Deu-lhe isto muita consolação e ânimo, e tudo se passou depois como o Senhor me disse» (V 38, 14). A Eucaristia é 
ainda uma oração e um sacrifício pelos defuntos: «Não sairia do purgatório enquanto não se celebrasse a primeira Missa nesse convento» (F 10, 
2); «pelas defuntas... com uma vigília e missa cantada, e ao cabo de um ano também com sua vigília e missa cantada» (Const. 33). 
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«Um dia, tendo acabado de comungar, pareceu-me, verdadeiramente, que a minha alma se 
fazia uma só coisa com aquele Corpo Sacratíssimo do Senhor, cuja presença se me representou, 
operando em mim grande efeito e aproveitamento»169.

«Majestade tão grande… em coisa tão pequena»

Teresa realça o «carácter majestático» e o «carácter sapiencial» da Eucaristia (1 Co 2, 1-7), a 
riqueza e o pão dos pobres. «De todas quantas maneiras quiser comer a alma, achará no Santís-
simo Sacramento sabor e consolação» (Sb 16, 20)170. Contempla e experimenta a transcendência, 
a «grande Majestade» do Senhor presente e encoberto no Sacramento da Eucaristia, como dom 
de «tão grande sabedoria». Ficava assombrada e admirada diante da Majestade do Senhor, humi-
lhada e encoberta na Eucaristia, e, na sua oração, louvava-O, unida aos anjos e a toda a criação, 
e gozava da sua presença. A sua alma, cheia de humildade e gratidão, «aniquilava-se» diante de 
tanta grandeza escondida na hóstia consagrada.

«Quando me aproximava para comungar e me lembrava daquela Majestade grandíssima que 
tinha visto e via que era Ele que estava no Santíssimo Sacramento e muitas vezes quer o Senhor que 
O veja na Hóstia, os cabelos se me arrepiavam e dir-se-ia que toda eu me aniquilava. Ó Senhor 
meu! Se não encobrísseis assim a Vossa grandeza, quem ousaria chegar a unir tantas vezes uma 
coisa tão suja e miserável com uma tão grande Majestade? Bendito sejais, Senhor! Louvem-vos os 
anjos e todas as criaturas, pois assim acomodais as coisas à nossa fraqueza, para que, gozando 
de tão soberanas mercês, não nos espante o Vosso grande poder, a ponto de que nem mesmo nos 
atrevêssemos a gozá-las, como gente fraca e miserável (...). Ó Riqueza dos pobres! Como sabeis 
admiravelmente sustentar as almas! Sem que vejam tão grandes riquezas, pouco a pouco lhas ides 
mostrando! E assim, quando eu vejo – desde então para cá – uma Majestade tão grande oculta em 
uma coisa tão pequena como é uma Hóstia, não posso deixar de me admirar de tão grande sabe-
doria. Não sei mesmo como o Senhor me dá ânimo e esforço para me chegar a Ele; porque se mo 
não desse – Ele que me tem feito e ainda faz tão grandes mercês – nem seria possível eu poder 
dissimular a minha admiração nem deixar de dizer em altas vozes tão grande maravilhas. Que 
sentirá pois uma miserável como eu, carregada de abominações e que com tão pouco temor de 
Deus tem gasto sua vida, de se ver aproximar a este Senhor de tão grande majestade, quando Ele 
quer que minha alma O veja? Como há-de juntar uma boca que tantas palavras tem dito contra o 
mesmo Senhor, com aquele Corpo gloriosíssimo, cheio de pureza e piedade? O amor que mostra 
aquele rosto de tanta formosura com uma tal ternura e afabilidade, magoa e aflige muito mais a 
alma por não ter servido, do que lhe infunde temor a majestade que nele vê»171.

169 CC 39. Sobre o tema da nossa transformação em Cristo (cf. Charles André Bernard, S. J., Mystère trinitaire et transformation en Dieu, em Grego-
rianum 80, 3 (1999), 441-467).

170 CV 34, 2.
171 V 38, 19-21. Sobre este carácter «sapiencial» da Eucaristia, da «taça da sabedoria», do «cálice que transborda» (Sl 23, 5), do «cálice embriaga-

dor» que faz «sair a alma de si» (ebriedade, êxtase) e a «transpõe» e «transforma» em Deus (S. Cipriano) (cf. M. Gesteira Garza, La eucaristía y la 
vida religiosa, em VidaRel 68 (1987), p. 17 ss).
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Teresa fala da presença «corporal» de Cristo na Eucaristia e da presença «espiritual» da sua 
Divindade na alma172. Evidentemente que, neste último sentido, se trata da presença de Cristo no 
Espírito Santo, uma vez que «a comunhão com Cristo é o Espírito Santo».

«Não vos haveis de enganar parecendo-vos que esta certeza fica em forma corporal, como 
o Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo está no Santíssimo Sacramento, ainda que não O vejamos; 
porque aqui não fica assim, mas só a Divindade»173.

Ao interpretar o pedido da esposa no Cântico dos Cânticos – «beije-me com o beijo da sua 
boca» –, refere-se, em primeiro lugar, à «comunhão eucarística» e, em segundo lugar, ao «comér-
cio admirável» com a humanidade na sua Encarnação. A Eucaristia, que actualiza a união e a 
amizade da Encarnação, é o «beijo» do amor de Cristo à sua Esposa, a Igreja. «A Eucaristia, expres-
são da pró-existência de Jesus e fundamento da pró-existência da Igreja, é a síntese da existência 
de Jesus e a síntese da existência da Igreja»174. Sem fé, a presença do Senhor na Eucaristia e no 
Santíssimo Sacramento torna-se duplamente oculta.

«Confesso haver muitos modos de se entender; mas a alma que está abrasada de amor que 
a desatina, não quer nenhum, senão dizer estas palavras. Sim, que não lho impede o Senhor. 
Valha-me Deus! O que é que nos espanta? Não é mais de admirar a obra? Não nos abeiramos do 
Santíssimo Sacramento? E pensava eu se a Esposa pedia esta mesma mercê que Cristo depois nos 
fez. Também tenho pensado se pedia aquela união tão grande, como foi Deus fazer-se Homem, 
aquela amizade que trocou com o género humano. Porque, claro está, que o beijo é sinal de paz e 
de grande amizade entre duas pessoas. (...) Muita majestade trazeis Vós, Senhor meu, no Santís-
simo Sacramento, mas como não têm fé viva, senão morta, estes tais vêem-Vos tão humilde 
debaixo das espécies de pão, e nada lhes dizeis porque não o merecem ouvir, e assim se atrevem 
a tanto»175.

A «comunhão sacramental»

A comunhão é, de facto, para ela, o seu momento crístico por excelência. Contempla na Euca-
ristia o «Cristo vivo», a sua representação viva, a sua imagem viva, o ressuscitado. Na sua condição 
gloriosa, o Ressuscitado, na sua Sacratíssima Humanidade, é, na Eucaristia, o Esposo da Igreja 
(MC 1, 11). Na comunhão sacramental o Senhor une-se connosco para nos transformar noutros 
«Cristos»176. A alma «desfaz-se» em Cristo «presente» na Eucaristia. A cristificação do homem é 
efeito da Eucaristia, especialmente, da sagrada comunhão do amor de Cristo.

172 Teresa fala do realismo eucarístico da presença interior de Cristo na alma depois de comungar: «Em especial quando comungava. Como sabia 
de certeza que o Senhor estava ali dentro de mim, punha-me a seus pés parecendo-me que não eram de rejeitar as minhas lágrimas» (V 9, 2).

173 5 M 1, 11.
174 Olegário González de Cardedal, o. c., p. 495.
175 MC 1, 11-12. É na sagrada comunhão que se realiza na vida do fiel o «admirabile commercium», a «maravilhosa permuta», damos-Lhe o nosso 

pecado, recebemos a Sua santidade.
176 «Na eucaristia, o Pai diviniza-nos convertendo-nos naquele que comemos e bebemos, nosso Senhor Jesus Cristo, graças à efusão do seu Espí-

rito santificador, que renova o mundo da criação no pão e no vinho eucaristizados, e no coração de cada crente convertendo-o sem igual em 
casa de Deus, templo do Espírito, Corpo de Cristo» (Jaume González Padrós, a. c., p. 127).
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«Se é imagem, é imagem viva: não homem morto, senão Cristo vivo. E dá a entender que 
é homem e Deus, não como estava no sepulcro, senão como saiu dele depois de ressuscitado. 
Vem, às vezes, com tão grande majestade, que não há quem possa duvidar: Vê-se que é mesmo 
o Senhor, em especial em acabando de comungar, que bem sabemos que está ali, porque no-lo 
diz a fé. Representa-se tão Senhor daquela pousada que a alma toda se desfaz, vê-se consumir em 
Cristo»177.

Teresa teve sempre ao longo da sua vida grandes desejos de comungar o amor de Cristo 
sacramentado na Eucaristia.

«Ficou-me o desejo de soledade; amiga de tratar e falar de Deus que, se eu encontrava com 
quem, mais contento e recreação me dava que toda a cortesia – ou grosseria para melhor dizer – 
da conversação do mundo. Comungar e confessar-me muito mais amiúde e desejá-lo; amicíssima 
de ler bons livros; um grandíssimo arrependimento em ter ofendido a Deus, que muitas vezes, me 
recordo, não ousava ter oração porque temia – como a um grande castigo – a grandíssima pena 
que havia de sentir de O ter ofendido»178.

Teresa fala do amor próprio na sagrada comunhão, buscada pelo gosto sensível e não por 
amor de Deus:

«No que toca às comunhões, será muito grande mal, por muito amor que tenha a alma e por 
muito que lhes sinta a falta, não se sujeitar também ao confessor e à prioresa. É mister, nisto como 
em outras coisas, mortificá-la pouco a pouco, mas fazendo-lhe compreender que mais convém 
não fazer a sua vontade do que procurar consolação. Também o amor-próprio pode intrometer-
se aqui. A mim me aconteceu algumas vezes que, tendo apenas acabado de comungar e estando 
certamente a Sagrada Hóstia ainda inteira, se via outras comungarem, quereria não o ter feito 
para fazê-lo novamente. Como isto me acontecia muitas vezes, adverti depois – que então não me 
parecia que havia em que reparar – que era mais por meu gosto do que por amor de Deus. O que 
me atraia era aquela ternura e gosto que quase sempre acompanham a Comunhão. Se fora por 
ter a Deus na minha alma, já O tinha; se para cumprir o que se nos manda de que nos cheguemos 
à Sagrada Comunhão, já o tinha feito; se para receber as graças do Santíssimo Sacramento, já as 
recebera. Por fim cheguei a ver claramente que não havia mais que o desejo de voltar a ter aquele 
gosto tão sensível»179.

Conta-nos o caso de uma mulher, grandíssima serva de Deus, que recebia o Senhor todos 
os dias, não tinha confessor certo, comungando ora numa igreja, ora noutra. «Notava eu isto, diz 
Teresa, e mais quisera vê-la obedecer a alguém e não tanta comunhão». A mulher adoeceu grave-
mente e procurou que lhe dissessem Missa em casa todos os dias e que lhe dessem o Santíssimo 

177 V 28, 8.
178 V 6, 4. O meu confessor «fazia-me comungar de quinze em quinze dias» (V 7, 17). «Disse-me meu confessor que todos concordavam em que 

era demónio; que não comungasse tão amiúde e que procurasse distrair-me e evitasse solidão (...). Fui à Igreja com esta aflição entrei num 
oratório. Tinha deixado muitos dias de comungar, deixado a solidão que era toda a minha consolação, sem ter pessoa alguma com quem 
tratar, porque todos eram contra mim» (V 25, 14-15). «Vêm-me algumas vezes umas ânsias tão grandes de comungar, que não sei se poderiam 
encarecer» (V 39, 22).

179 F 6, 17.
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Sacramento. Um sacerdote, grande servo de Deus, que lá ia celebrar muitas vezes, foi de opinião 
de que era abuso comungar diariamente em casa e não lhe deu a sagrada comunhão. A mulher 
zangou-se e encolerizou-se tanto com o sacerdote e morreu nesse mesmo dia. Teresa tira logo 
esta conclusão: «Isto fez-me compreender o dano que nos causa fazer sempre a nossa vontade 
em qualquer coisa e, sobretudo, em coisa de tanta monta». E aconselha a «comunhão espiritual» 
quando a obediência nos obriga a isso. Somos, de facto, indignos de comungar o amor do Senhor.

«Quem tão amiúde se chega ao Senhor, razão é que entenda a sua indignidade e que o não 
faça só por seu próprio parecer; e o que falta para nos chegarmos a tão grande Senhor – forçosa-
mente há-de ser muito – seja suprido pela obediência. Aquela bendita mulher tinha tido ocasião 
de se humilhar muito e teria, talvez, merecido mais do que comungando, se entendesse que a 
culpa não era do sacerdote, mas que o Senhor, vendo a sua miséria e indignidade, o havia orde-
nado assim para não entrar em tão ruim pousada. Assim fazia uma pessoa a quem muitas vezes 
a prudência dos confessores privava-a da Comunhão. Ela sentia-o muito ternamente, porque era 
amiúde, mas, por outro lado, desejava mais a honra de Deus do que a sua e louvava-O continua-
mente por ter despertado o confessor para que visse por ela, e Sua Majestade não entrasse em tão 
vil pousada. E, com estas considerações, obedecia com grande quietude de alma, embora com 
terna e amorosa pena. Mas, nem por tudo quanto há no mundo iria contra o que lhe mandavam 
(...). Tudo isto contei aqui para que as prioresas estejam de sobreaviso e as irmãs temam e consi-
derem e se examinem sobre a maneira como se aproximam a receber tão grande mercê. Se é para 
contentar a Deus, já sabem que mais se contenta com a obediência do que com o sacrifício (1 Rs 
15, 22). Pois, se assim é e se mereço mais assim, que me importa? Não digo que fiquem sem pena 
humilde, porque nem todas chegaram à perfeição de não a ter por só fazerem o que julgam ser 
mais agradável a Deus. Se a vontade estivesse muito desprendida de todo o seu interesse próprio, 
não sentiria nada, antes se alegraria de ter ocasião de contentar ao Senhor em coisa tão custosa, 
humilhando-se e ficando igualmente satisfeita comungando espiritualmente. Mas como a princí-
pio são mercês do Senhor esses grandes desejos que as almas sentem de se chegarem a Ele, e até 
no fim são ainda maiores – digo a princípio, pois que isso se há-de ter em conta e que nos demais 
pontos de perfeição estas não estão ainda tão inteiradas –, bem se lhes pode conceder que sintam 
ternura e pena quando não lhes permitirem comungar, contanto que seja com sossego de alma 
e tirando daqui motivo de actos de humildade. Mas quando for com certa alteração ou paixão ou 
algum ressentimento contra a prelada ou contra o confessor, creiam que é tentação manifesta. 
E se alguém se decide a comungar, embora o confessor lhe diga que não comungue?! Eu não 
queria o mérito que daí poderá tirar, porque em semelhantes coisas não devemos ser juízes de 
nós mesmos. Aquele que tem as chaves para atar e desatar é que o há-de ser. Praza ao Senhor 
dar-nos luz para entendermos coisas tão importantes e não nos falte com o Seu favor para que, 
das mercês que nos faz, não tiremos ocasião de Lhe dar desgosto»180.

180 F 6, 20-23.
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A «comunhão espiritual»

No caso de não ser possível a «comunhão sacramental» do amor do Senhor na Eucaristia – 
«Deus non alligatur sacramentis»181 –, aconselha não só a «comunhão espiritual» do mesmo amor 
do Senhor182, mas também o mesmo «recolhimento» orante que habitualmente se tem quando se 
comunga sacramentalmente.

«E quando não comungardes, filhas, e ouvirdes Missa, podeis comungar espiritualmente – que 
é de grandíssimo proveito – e fazer depois o mesmo de vos recolherdes em vós, que assim se 
imprime muito o amor deste Senhor. Porque quando nos preparamos para receber, jamais deixa 
de dar por muitas maneiras que não entendemos. É chegarmo-nos ao fogo que, ainda que seja 
muito grande, se estais desviadas e escondeis as mãos, mal vos podeis aquecer, conquanto dê 
mais calor do que estando onde não haja fogo. Mas outra coisa é querermo-nos chegar a Ele, que 
se a alma está disposta – digo, com desejo de perder o frio – e se estiver ali um pouco, fica por 
muitas horas com calor»183.

Um episódio da sua vida mostrou-lhe, por um lado, a força das palavras da consagração e 
a presença do Senhor na Eucaristia, apesar da indignidade do sacerdote, e, por outro, a neces-
sidade de uma boa disposição do cristão para receber dignamente o Senhor na sagrada comu-
nhão184. «Efeito» da sagrada comunhão é, diz ela, fazer «tremer os demónios».

«Chegando-me eu uma vez para comungar, vi com os olhos da alma, mais claro que com os 
do corpo, dois demónios de mui abominável figura. Parecia-me que com seus chifres cingiam a 
garganta do pobre sacerdote. E na hóstia que me ia dar vi a meu Senhor, com a Majestade que 
tenho dito, posto naquelas mãos, que bem se via serem ofensoras Suas. Entendi estar aquela 
alma em pecado mortal. Que seria, Senhor meu, ver Vossa formosura entre figuras tão abominá-

181 «O axioma escolástico Deus non alligatur sacramentis – Deus não está ligado pelos sacramentos, Deus está por cima dos sacramentos – signi-
fica que Deus não tem necessidade de sinais exteriores» para comunicar a sua graça ao homem (Un moine de l’Église d’Orient, Introduction à 
la spiritualité orthodoxe, DDW, 1983, p. 46). O Sacramento da Eucaristia não é um fim em si mesmo, mas o meio para aceder a uma realidade 
que ultrapassa os Sacramentos: o Logos incarnado é “alimento espiritual”. Há uma maneira mais profunda e mais divina de compreender a 
Eucaristia: «Este pão que Deus, o Logos, chama seu Corpo é o Logos, Pai que alimenta as almas... E isto, que o Logos chama Seu Sangue, é o 
Logos que dá a beber ao coração do homem, inebriando-o de esplendor» (Orígenes, Matt. LXXXV; P.G. XIII, 1735).

182 «A comunhão espiritual é um fervoroso acto de desejo com o qual convidamos a Jesus ao nosso coração e saímos ao seu encontro. A comu-
nhão espiritual pode ser feita no momento com um simples acto de desejo, com um simples grito de alma; ou mais extensamente, com uma 
fórmula fixa, com a sua preparação e acção de graças. Quando não pudermos receber a comunhão sacramental disponhamo-nos como se a 
fôssemos receber e no momento que o sacerdote comunga, façamos a comunhão espiritual com um fervoroso acto de desejo de que Jesus 
venha reavivar em nós o amor... ou ainda durante o dia» (P. Gabriel de Sta. Maria Madalena, o. c., pp. 273-274). «Oferecerei um sacrifício ainda 
melhor que os que são oferecidos, tanto quanto a verdade é melhor do que a sombra» (S. Gregório de Nazianzo, Orat. 26, 26). «Há uma “Euca-
ristia espiritual” que supera o “materialismo sacramental”. Na Eucaristia, a Presença e o Sacrifício de Nosso Senhor são reais, mas espirituais 
e místicos» (Une moine de l’Eglise d’Orient…, p. 99).

183 CV 35, 1. A «comunhão espiritual» é, no dizer de S. Teresa, um «chegar-se ao fogo» do Espírito escondido no pão da Eucaristia: «No teu pão está 
escondido o Espírito que não pode ser comido, no teu vinho há um fogo que não se pode beber. O Espírito no teu pão. O fogo no teu vinho, 
maravilha sublime que os nossos lábios recebem» (S. Efrém). «Grande é, Esposo meu, esta mercê, saboroso banquete; precioso vinho me dais, 
que com uma só gota me faz olvidar todas as criaturas e sair delas e de mim mesma para já não querer os contentos e regalos que até aqui 
queria a minha sensualidade. Grande é este dom, não o merecia eu» (CAD 4, 6).

184 «Suplicai-lhe que não vos falte, e vos dê disposição necessária para O receber dignamente» (CV 34, 3). «Tenho por certo haver muitas pessoas 
que se chegam ao Santíssimo Sacramento – e praza ao Senhor eu minta – com pecados mortais graves; e se ouvissem a uma alma morta de 
amor pelo seu Deus dizer estas palavras, se espantariam e o teriam por grande atrevimento» (MC 1, 12). Devemos purificar-nos para nos apro-
ximar da comunhão: «Como é que te podes tornar digno, senão aproximando-te da santidade de Cristo?» (São Cirilo de Alexandria, Commento 
a Giovanni, IV, 2 (PG 73, 584 s).
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veis? Estavam eles como que amedrontados e espantados diante de Vós, e julgo que de boa vontade 
fugiriam, se Vós os deixásseis ir. Causou-me tal perturbação que não sei como pude comungar e 
fiquei com grande temor, parecendo-me que, se fora visão de Deus, não permitiria Sua majestade 
que visse o mal que estava naquela alma. Disse-me o mesmo Senhor que rogasse por ele, e que 
o havia permitido para que eu entendesse a força que tinham as palavras da consagração, e como 
não deixa Deus de estar ali, por mau que seja o sacerdote que as pronuncia. E ainda para que visse 
a Sua grande bondade, pondo-se naquela mãos de Seu inimigo, e tudo para bem meu e de todos. 
Entendi quanto mais obrigados estão os sacerdotes a ser bons de que outros, e que terrível coisa 
é receber esta Santíssimo Sacramento indignamente, e a que ponto o demónio é senhor da alma 
que está em pecado mortal. Aproveitou-me isto muitíssimo e deu-me um grande conhecimento do 
que devia a Deus. Seja bendito para sempre»185.

«Depois de ter comungado»

O momento de «acção de graças», «depois da comunhão» – «é muito bom para depois de 
ter recebido o Santíssimo Sacramento» (CV 34, tít.) –, é o seu grande momento de recolhimento 
– «trata do recolhimento que há-de ter depois de ter comungado» (CE 62 tít.) –, de oração e de 
amizade com o Senhor (V 8, 5)186. É o melhor instante para falar de amor com o Senhor. Comunhão 
e oração andam juntas na vida de Teresa (CV 34, 7. 12). É, por excelência, o momento para «conhe-
cer» o Senhor.

«Ficai-vos com Ele de boa vontade: não percais tão boa ocasião de negociar, como é a hora 
depois de ter comungado. Se a obediência, irmãs, vos mandar outra coisa, procurai deixar a alma 
com o Senhor; porque se logo levais o pensamento a outra coisa e não fazei caso, nem tendes em 
conta Quem está dentro de vós, como se há-de dar a conhecer? Esta, pois, é boa ocasião para que 
vos ensine o nosso Mestre, e para O ouvirmos e Lhe beijarmos os pés por nos ter querido ensinar, 
e suplicar-Lhe que não se vá»187.

A Eucaristia é, para Teresa, pedagogia da interioridade contemplativa, levada a cabo pelo 
recolhimento orante188. É preciso abrir os olhos da alma para ver ou contemplar a Pessoa do 

185 V 38, 23.
186 A presença real do Senhor “disfarçado” neste mistério da Eucaristia torna possível a oração como “trato de amizade” e comunicação profunda 

(presente e comunicante): “São as duas afirmações fortes do capítulo: Cristo está aí, embora “disfarçado”; está aí para entrar em comunhão 
directa e pessoal com o crente» (T. Álvarez, Paso a paso. Leyendo con Teresa su Camino de Perfección, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1998, p. 
242).

187 CV 34, 11. Ao princípio da sua vida religiosa gostava de fazer a oração depois da comunhão (V 4, 9). Aos 39 anos, exprime o seu realismo euca-
rístico, as suas lágrimas de amor ao Senhor: «Era muito devota da gloriosa Madalena e muitas, muitas vezes pensava na sua conversão, em 
especial quando comungava. Como sabia de certeza que o Senhor estava ali dentro de mim, punha-me a seus pés parecendo-me que não eram 
de rejeitar as minhas lágrimas; nem mesmo sabia o que dizia (que muito fazia Ele consentindo que eu as derramasse por Sua causa, pois tão 
depressa olvidava aquele sentimento). Encomendava-me àquela gloriosa Santa para que me alcançasse perdão» (V 9, 2). Sobre a inter-relação 
da comunhão com a oração (Cf. ainda V 16, 2; 22, 2; 28, 8).

188 «Poucos capítulos atrás ensinou ao leitor a lição fundamental do livro: a oração de recolhimento. Quer dizer, ensinar-lhe a interiorizar-se para 
simplificar e intensificar a sua relação com Deus ou com Cristo. Pois bem, a Eucaristia, a nível pessoal, é uma maravilhoso processo dinâmico 
que vai da presença à interiorização. Sumo e realístico convite a entrar dentro de si com o Senhor que entra dentro de nós» (T. Álvarez, Paso a 
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Senhor dentro do próprio coração: «Acabando de comungar, procurai fechar os olhos do corpo e 
abrir os da alma e olhai-vos ao coração...» (CV 34, 12). Ele dar-se-á a conhecer na medida do desejo 
de O ver. O cristão há-de participar na Eucaristia de um modo consciente, activo e frutuoso. Para 
tal, há-de, na opinião de Teresa, aproveitar o momento depois da comunhão para se recolher 
nesse «silêncio divino» de encontro com Cristo, «fechando os olhos do corpo e abrindo os da 
alma». O momento depois da comunhão é, na pedagogia teresiana, o melhor momento para a 
oração. A comunhão do amor do Senhor é um desafio à interioridade orante. É preciso «merecer» 
esta revelação do Senhor à alma189.

«Mas acabando de receber o Senhor, pois tendes a própria pessoa diante de vós, procurai 
cerrar os olhos do corpo e abrir os da alma, e olhai-vos ao coração; eu vos digo – que, se tomais 
este costume todas as vezes que comungardes, e procurardes ter tal consciência que vos seja 
lícito gozar amiúde deste Bem, não vem tão disfarçado que – como já disse –, de muitas maneiras 
não se dê a conhecer conforme ao desejo que temos de O ver; e tanto O podeis desejar que de todo 
se vos descubra»190. «Isto passa-se agora, e é inteira verdade, e não há para O ir buscar a outra 
parte mais longe; mas visto que sabemos que, enquanto o calor natural não consome os aciden-
tes do pão, está connosco o bom Jesus, cheguemo-nos a Ele. Pois, se quando andava no mundo só 
o tocar Suas vestes sarava os enfermos, como duvidar, se temos fé, que faça milagres estando tão 
dentro de mim, e que nos dará o que Lhe pedirmos, pois está em nossa casa? E não costuma Sua 
Majestade pagar mal a pousada, quando Lhe dão boa hospedagem»191.

A «pedra angular» das suas «fundações»

Para ela, a fundação de mais um convento era «uma igreja mais» onde o Senhor seria servido 
e louvado. Estava convencida de que uma nova casa religiosa só ficava erigida quando se cele-
brava nela a primeira missa e o Santíssimo Sacramento ficava instalado na capela. Esta convicção 

paso, pp. 234-235). «Ao educar para o recolhimento interior, distingue e propõe dois momentos: um cristológico – recolher-se é fixar atenção 
em Cristo, olhá-Lo, penetrar com o olhar da fé no espaço da Sua presença, real, amorosa e activa em mim – e outro psicológico – a reentrada 
na nossa própria interioridade habitada pela presença trinitária: “viremos a ele e faremos nela a Nossa morada”. Ela espera misteriosamente 
dentro de nós por nós» (T. Álvarez, «Teresa, mestra de oração para as pessoas», em Carlo Maria Martini, “Sólo Dios basta”. Reflexões sobre a 
oração, Gráfica de Coimbra, 1996, pp. 107-112).

189 «Muita (majestade) trazeis Vós, Senhor, no Santíssimo Sacramento; mas como não têm fé viva, senão morta, estes tais vêem-Vos tão humilde 
debaixo das espécies de pão, e nada lhes dizeis, porque eles não o merecem ouvir, e assim se atrevem tanto» (MC 1, 12).

190 CV 34, 13. A esta tinha-lhe o Senhor dado fé tão viva que, quando ouvia alguém dizer que quisera ter vivido no tempo em que Cristo, nosso 
Bem, andava no mundo, ria-se dentro de si, parecendo-lhe que tendo-O tão verdadeiramente no Santíssimo Sacramento como então, que 
mais se lhes dava?» (CV 34, 7). Teresa gostou sempre de fazer oração depois da sagrada comunhão: «Em todos eles, a não ser em acabando 
de comungar, jamais ousei começar a ter oração sem um livro» (V 4, 9); «era eu muito devota da gloriosa Madalena e muitas, muitas vezes 
pensava na sua conversão, em especial quando comungava. Como sabia de certeza que o Senhor estava ali dentro de mim, punha-me a Seus 
pés parecendo-me que não eram de rejeitar as minhas lágrimas» (V 9, 2). «Em acabando de comungar, deu-me o Senhor esta oração sem 
eu poder ir adiante. E inspirou-me estas comparações e ensinou a maneira de o dizer e o que há-de fazer aqui a alma» (V 16, 2). «Sempre eu 
voltava ao meu costume de folgar com este Senhor, em especial quando comungava» (V 22, 4). «Vem, às vezes, com tão grande majestade, que 
não há quem possa duvidar: vê-se que é mesmo o Senhor, em especial em acabando de comungar» (V 28, 8).

191 CV 34, 9. Fala das graças concomitantes da Eucaristia. «Acabando de comungar», sente que se faz uma mesma coisa com Cristo (CC 39), que o 
Pai recebe o Filho na sua alma (CC 43), que a «forma se converte em sangue» (CC 12, 1), que é um matrimónio espiritual entre Cristo e a alma 
(CC 25; 7 M 2, 1).
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advém-lhe da visão que tem da centralidade da Eucaristia na vida da comunidade. A fundação 
de Medina do Campo, por exemplo, mostra-nos o grande amor de Teresa à Eucaristia e a impor-
tância da mesma como fundamento da vida das comunidades teresianas. A alegria de Teresa 
consiste em fundar a igreja conventual, a partir da qual, Jesus, na Eucaristia, preside e anima a 
vida da comunidade. A Eucaristia é o «coração» das suas fundações. Celebra-se a primeira missa 
de manhã cedo.

«Até aqui estava eu contentíssima porque para mim é consolação muito grande ver uma igreja 
mais onde esteja o Santíssimo Sacramento. Mas a alegria não durou muito. Mal acabou a Missa 
assomei a uma janela para ver o pátio: não havia paredes sem algumas partes desmoronadas. 
Eram obras para muitos dias! Oh! Valha-me Deus! Quando vi Sua Majestade posto assim na rua, e 
tempo tão perigoso por causa daqueles luteranos, que angústia senti no coração»192.

A presença real de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no Santíssimo Sacra-
mento é de grande bem para a Igreja em geral, e, em particular, de grande consolação, para as 
carmelitas. O «Santíssimo Sacramento» é a «pedra angular» das suas comunidades de esposas de 
Cristo.

«Que me lembre, nunca deixei de fundar por medo ao trabalho, embora sentisse grande 
relutância pelos caminhos, sobretudo sendo longos. No entanto, quando me punha a caminho, 
tudo me parecia pouco, vendo em serviço de quem se fazia e considerando que naquela casa se 
haveria de louvar o Senhor e haver o Santíssimo Sacramento. Para mim é particular consolação 
ver uma igreja mais, quando me recordo das muitas que os luteranos roubam. Não sei que traba-
lhos, por grandes que fossem, se haveriam de temer a troco de tão grande bem para a Cristan-
dade. Pois embora nem todos advirtamos estar Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem 
no Santíssimo Sacramento em muitos lugares, como está, isto deveria, no entanto, ser de grande 
consolação para nós. Na verdade, muitas vezes me consolo muito no coro ao ver estas almas tão 
puras louvando a Deus»193.

Em cada nova fundação sentia a sua responsabilidade de esposa de Cristo, e procurava que 
a presença do Senhor fosse respeitada e mesmo guardada para não ser profanado o Santíssimo 
Sacramento. Praticava a lei da compensação: os luteranos destruíam a Igreja queimando igrejas, 
ela construía a Igreja levantando igrejas. Uma pretensa contra-reforma teresiana está em marcha: 
que cada convento por ela fundado, substitua os que os luteranos destruem, e nele seja nova-
mente entronizado o Santíssimo Sacramento por eles maltratado e, para as carmelitas, grande 
consolação. Assim, na apressada fundação de Medina do Campo, em Agosto de 1567, o primeiro 
que fez foi mandar celebrar a primeira missa e pôr o Santíssimo Sacramento no sacrário. Teresa 

192 F 3, 10. No ano seguinte, conheceu o episódio da profanação do Sacramento em Alcoy, em Janeiro de 1568, que comoveu toda Espanha e 
levou o santo bispo de Valência, Juan de Ribera, a pedir à Madre Teresa uma fundação de carmelitas no lugar da profanação. O relato da 
fundação de Medina é posterior. A Santa vela e guarda o Sacramento por trás de uma porta esburacada com medo que os mercadores lute-
ranos de Medina profanassem o Santíssimo e a igreja desmoronada da sua segunda fundação. Cultiva com mimo especial as práticas mais 
desprestigiadas pela crítica erasmista e luterana: missas, comunhões (R 4, 5), procissões (F 25, 3), imagens (CV 26, 9; 34, 11; R 30), ornamentos.

193 F 18, 5. Teresa alegra-se sempre que se levanta uma nova igreja em cada fundação (V 36, 6; F 3, 10). «Ainda que não tivessem outro motivo, já 
era grande ficarem com mais uma igreja onde está o Santíssimo Sacramento» (F 29, 27).
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edificava o edifício espiritual da Igreja sobre a pedra viva de Cristo. Para ela, fundar era pôr os 
fundamentos. Os alicerces que usava eram sólidos. Construía as suas casas sobre a rocha firme 
(Mt 7, 24). A sua «pedra, porém, era Cristo» (1 Co 10, 4). A casa, apesar de bem fundada sobre a 
rocha de Cristo, não era protegida e o Santíssimo Sacramento corria o perigo de roubo e de profa-
nação. A profanação do Santíssimo Sacramento estimula-a à reparação.

«Tanto nos apressamos que, ao amanhecer, estava posto o altar, a sineta num corredor e 
logo se disse a Missa. Era o suficiente para a tomada de posse, mas fizemos mais: pusemos o 
Santíssimo Sacramento. Assistimos à Missa através das gretas duma porta que estava em frente 
por não haver outro lugar. Até aqui estava eu contentíssima porque para mim é consolação muito 
grande ver uma igreja mais onde esteja o Santíssimo Sacramento. Mas a alegria não durou muito. 
Mal acabou a Missa assomei a uma janela para ver o pátio: não havia paredes sem algumas partes 
desmoronadas. Eram obras para muitos dias! Oh! Valha-me Deus! Quando vi Sua Majestade posto 
assim na rua, em tempo tão perigoso por causa daqueles luteranos, que angústia senti no cora-
ção!»194.

Uma vez celebrada a missa e posto o Santíssimo Sacramento a Madre Teresa pensava que o 
novo Carmelo estava fundado. Nas suas andanças de fundadora, era obrigatório fazer uma para-
gem no caminho para a celebração da Eucaristia.

«Punha grande cuidado em que os sacerdotes que iam com ela [de] caminho, por nenhum 
caso deixassem de dizer missa nenhum dia. E um que por não encontrar precaução para a dizer 
todos os que iam, faltou para um, dizia às que ali íamos: roguem a Deus que se encontre o que 
falta para dizer esta missa, que me faz muita fadiga pensar que se há-de privar hoje a Igreja do 
valor deste sacrifício»195.

Apesar das angústias passadas nas suas fundações, sentia a consolação de ver muita gente 
a participar na missa e agradecia a Deus por não repararem na insensatez da situação. Para sua 
tranquilidade, mandou que o Santíssimo fosse velado de dia e de noite. Mas, na sua intranqui-
lidade, levantava-se de noite para O velar, porque tinha medo que os homens adormecessem. 
Tinha vocação de «adoração nocturna».

«Comecei a consolar-me de ver a muita gente que vinha, e que ninguém reparava no nosso 
desatino, o que foi misericórdia de Deus; teria sido mais acertado não conservarmos o Santíssimo 
Sacramento. Agora causa-me espanto a ingenuidade e o pouco discorrer de todos por não se ter 
consumido as Sagradas Espécies. Mas parecia-me que se isto se fizesse, tudo ficaria em nada (...). 
Ainda que deixasse alguns homens de guarda ao Santíssimo Sacramento, estava sempre com o 
cuidado de que adormecessem. Levantava-me, por isso, durante a noite para O vigiar por uma 
janela, pois fazia luar e podia vê-Lo bem. Em todos estes dias eram muitas as pessoas que vinham, 
e não só não lhes parecia mal, como até lhes fazia devoção ver Nosso Senhor outra vez num 

194 F 3, 9-10.
195 Declaração de Ana de Jesus no processo de Salamanca, BMC 18, p. 465.
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portal. E Sua Majestade, como quem não se cansa de humilhar-se por nós, parecia não querer sair 
de lá»196 (F 3, 12-13).

Para Teresa, fundar um convento implicava necessariamente a presença do Santíssimo 
Sacramento, que era a alegria da comunidade.

«Foi a primeira que fundei sem pôr o Santíssimo Sacramento, porque eu pensava que não 
era tomar posse se não se pusesse, e já tinha sabido que não importava ao caso, e foi de grande 
consolação para mim, porque os estudantes tinham deixado a casa num mau preparo. (...) O pior 
de tudo era que não tinham Santíssimo Sacramento o que é grande desolação em tão estreita 
clausura. Elas, porém, não se lamentavam e tudo sofriam com tal contento que era para louvar o 
Senhor. Algumas diziam-me que lhes parecia imperfeição desejar casa melhor e que, se tivessem 
o Santíssimo Sacramento, se sentiriam até muito felizes. (...) A cerimónia assistiu muita gente, 
houve música e colocou-se o Santíssimo Sacramento com muita solenidade. Como a casa está em 
boa situação, bem depressa os fiéis a conheceram e lhe começaram a ter devoção»197.

«Nosso Companheiro no Santíssimo Sacramento»

Teresa acreditava na presença real eucarística do Senhor, entendida não de modo estático, 
mas dinâmico, não para estar ali, mas para estar amigavelmente connosco e para nós, como 
companheiro, que nos quer fazer sempre companhia. O Ressuscitado é o nosso Companheiro 
e Amigo verdadeiro, porque está e mora sempre connosco na Eucaristia e no Santíssimo Sacra-
mento. «Quem nos impede de estar com Ele depois de Ressuscitado, pois tão perto O temos no 
Sacramento, onde já está glorificado? (...). Ei-lo, pois, aqui sem dor, cheio de glória, esforçando a 
uns, animando a outros, antes que subisse aos Céus» (V 22, 6).

De facto, na Eucaristia, o Senhor fez-se «nosso Companheiro no Santíssimo Sacramento, que 
não parece não estava na Sua mão apartar-se de nós um momento! E que tenha estado ma minha 
o apartar-me eu de Vós, Senhor meu, para melhor Vos servir!... Que, enfim, quando Vos ofendia 
não vos conhecia... Mas que, conhecendo-Vos, pensasse ganhar mais por este caminho! Oh! que 
mau caminho levava, Senhor! Bem me parece que ia sem caminho, se Vós não me voltásseis a pôr 
nele, pois vendo-Vos junto de mim, logo vi todos os bens. Não me tem vindo trabalho que, olhan-
do-Vos a Vós, tal estivestes diante dos juízes, não se torne fácil de sofrer. Com tão bom amigo 
presente, com tão esforçado capitão, que foi o primeiro no padecer, tudo se pode sofrer. É ajuda 
e dá força; nunca falta; é Amigo verdadeiro» (V 22, 6).

Jesus é o nosso «caminho» para a casa do Pai (Jo 14, 6). Teresa, metida pelo Senhor na sétima 
morada, andava, como ela diz, sempre na Sua presença: «é muito contínuo o não se apartar de 

196 F 3, 12-13.
197 F 19, 3. 6. 10.
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andar com Cristo Nosso Senhor, por um modo admirável em que, divino e humano juntamente é 
sempre sua companhia» (6 M 7, 9).

Sendo a Eucaristia a presença das presenças de Cristo (SC 7), Ele torna-se, pela fé, nosso 
contemporâneo e nós contemporâneos d’Ele, não havendo razão para desejar ter vivido no tempo 
d’Ele, uma vez que a fé o reconhece vivo na Eucaristia. Teresa tinha uma fé tão viva que via, na 
fé, o Senhor presente na Eucaristia e vir a ela na comunhão. Na sua experiência viva de Cristo 
vivo – «a fé lhe dizia que Ele estava bem ali» (CV 34, 8) –, ria-se dos que gostavam de ter vivido na 
Palestina, no tempo do Senhor, para o poder ver.

«A esta tinha-lhe o Senhor dado fé tão viva que, quando ouvia alguém dizer que quisera ter 
vivido no tempo em que Cristo, nosso Bem, andava no mundo, ria-se dentro de si, parecendo-
lhe que tendo-O tão verdadeiramente no Santíssimo Sacramento como então, que mais se lhes 
dava?»198.

Na sua mistagogia eucarística, ensina-nos a concentrar-nos no acto de fé pelo qual vemos 
Jesus entrar verdadeiramente em nós na sagrada comunhão para ser o nosso alimento, nos fazer 
companhia e podermos «negociar» com Ele: «Debaixo daquele pão, está mais tratável» (CV 34, 
10). «Vinde a mim todos os que andais sobrecarregados, que Eu vos aliviarei» (Mt 11, 28). Temos 
necessidade real da presença de Cristo na nossa vida espiritual. Necessitamos da presença sacra-
mental do Senhor na Eucaristia199. Prescindir da Humanidade sacratíssima na contemplação é, 
no magistério de Teresa, caminho errado: «Eu vos digo, filhas, que o tenho por caminho perigoso, 
e o demónio poderia vir por aqui a fazer perder a devoção para com o Santíssimo Sacramento» (6 
M 7, 15).

No projecto de vida que traçou para as suas comunidades a missa diária ocupa um lugar 
importante. Nas suas Constituições manda que seja solenizada nos domingos e festas. Não 
propõe, nem pode propor, às suas filhas a prática da comunhão diária, mas aumenta considera-
velmente o número de comunhões permitidas nas precedentes normas da Encarnação. O capítulo 
segundo das Constituições trata dos «dias em que se pode receber o Senhor»: «A comunhão será 
cada domingo e festas de nosso Senhor e nossa Senhora…, e nos outros dias que parecer ao 
confessor, conforme a devoção e o espírito das irmãs, com licença da madre prioresa» (Const. 
2, 1). O primeiro biógrafo acrescenta que, além do prescrito nas Constituições, a Madre Teresa 
«mandou que cada monja comungasse todos os anos no dia em que tomou o hábito, e no que fez 
a profissão. E embora isto não esteja nas Constituições, quis que tivesse a mesma força que se 
estivesse nelas, e para que se soubesse a sua vontade, uma vez que lho perguntaram pediu tinta 
e papel, e escreveu-o e assinou de seu nome. E isto é certíssimo»200.

198 CV 34, 7.
199 «Aparece aqui com toda a evidência o sentido católico de Santa Teresa, que compreendeu o valor e a importância da Eucaristia e deu-lhe o 

lugar que lhe corresponde. Alguns teólogos sustinham que ao chegar a certa etapa da vida mística tinha-se de prescindir da Humanidade de 
Cristo. Mas Santa Teresa – a grande contemplativa, tão absorta no mistério da divindade – diz que quem não tivesse presente a Jesus, perderia 
a devoção à Eucaristia» (P. Gabriel de Sta. Maria Madalena, o. c., p. 268).

200 Francisco de Ribera, La Vida de la Madre Teresa…, IV, 12, p. 424.
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«Tinha grandíssima curiosidade em que tudo o que tocava ao serviço deste Sacramento esti-
vesse muito cumprido e limpo e bem adereçado, como é a igreja e o altar e frontais e ornamentos 
e cálices e corporais, como se vê em todos os seus mosteiros por pobres que sejam, e quando 
estava com grandes senhoras e lhe ofereciam muitas coisas, o que cobiçava eram pastilhas e 
pivetes para o Santíssimo Sacramento, e procurava que fossem os melhores que havia (…) Desta 
devoção que tinha ao Santíssimo Sacramento vinha a grande e entranhável reverência que tinha 
aos sacerdotes, por serem eles os que consagram»201.

Desejava que as suas monjas participassem activamente nas missas celebradas no convento: 
«Desejava que ajudássemos sempre a oficiar a missa e buscava como o podíamos fazer cada dia, 
embora fosse no tom em que rezávamos as horas, e se não poderia ser por não haver capelão 
próprio e ser tão poucas então, que não éramos mais de treze, dizia que lhe pesava que carecês-
semos deste bem»202.

«Já é tempo de caminhar»

Eis como Teresa de Jesus vive com a Trindade e nos ensina a viver com ela na Eucaristia da 
nossa fé e na oração de amizade, na qual o Deus Uno e Trino se torna nosso companheiro de 
cada dia, afável na sua comunicação amorosa e amigável, o nosso Céu na terra. A nossa altíssima 
dignidade consiste em sermos imagem e semelhança de Deus, do Deus trinitário, que mora em 
nós e é o nosso destino de comunhão eterna. Eis como a mística Teresa, e a mística teresiana da 
Santíssima Trindade, nos ajudam a penetrar e entrar na política do Deus trinitário, que se há-de 
reflectir na ordem da polis humana da civilização do amor.

«A confissão do Deus “cristão”, trino e uno, traduzir-se-á na afirmação da unidade do carisma 
que só se autentica na diversidade e na pluralidade; e da diversidade que faz a unidade. A Teresa 
apresenta-se-lhe com deslumbrante evidência, e uma “certeza” inamovível, que a confissão de 
Deus está na base da “imagem” de Igreja que se propugna»203.

Teresa viveu a sua altíssima experiência trinitária, traduzida numa vida real de amor e de 
obras, numa mística do serviço da humanidade, o verdadeiro louvor da glória da Santíssima Trin-
dade, a mais credível irradiação do Deus amor trinitário. «A lei da Eucaristia é a lei da vida da Igreja 
no mundo». A comunhão pessoal com Cristo implica a solidariedade histórica com os homens (1 
Co 11, 21). É preciso prolongar a eucaristia na caridade (Rm 15, 26), para com os homens neces-
sitados (Mt 25, 31-46). «Cada homem possui um rosto crístico»204. A «mesa do Senhor» está ligada 
às «mesas servidas aos pobres». O «sacramento do altar» continua no «sacramento do irmão», 

201 Ibidem, p. 423.
202 Ana de Jesús (Lobera), BMC 18, p. 473.
203 M. Herráiz, a. c., p. 31.
204 Olegario Gonzalez de Cardedal, o. c., p. 515.
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do «irmão por quem Cristo morreu» (Rm 14, 15). A Eucaristia do Cristo traditus (entregue) torna 
a Igreja tradita, isto é, solidária e comprometida com o mundo concreto dos homens concretos.

A graça eucarística do matrimónio espiritual tornou a vida contemplativa de Teresa numa 
fonte de fecundidade apostólica ao serviço de Cristo e da Igreja: «Para isto é a oração, filhas 
minhas; para isto serve este matrimónio espiritual: para que nasçam sempre obras, obras» (7 M 
4, 6). A sua enfermeira, a Ir. Ana de São Bartolomeu, refere que Teresa, no fim da sua vida, no dia 
3 de Outubro de 1582, véspera da sua morte, às 5 horas da tarde pediu o Santíssimo Sacramento, 
como «Viático», como companheiro de viagem na hora da sua morte, para morrer como «filha da 
Igreja» e receber a graça da salvação pelos méritos de Cristo e a oração das suas irmãs.

«Pediu que lhe dessem, o Santíssimo Sacramento, porque entendia que morria. Quando viu 
que o traziam, sentou-se na cama com grande ímpeto de espírito, de maneira que foi preciso 
segurá-la, porque parecia que se queria deitar da cama. Dizia com grande alegria: – Meu Senhor, 
já é tempo de caminhar. Seja em boa hora e cumpra-se a vossa vontade –. Dava muitas graças a 
Deus por se ver filha da Igreja e por morrer nela, dizendo que pelos méritos de Cristo esperava ser 
salva, e pedia-nos a todas que o suplicássemos a Deus, para que lhe perdoasse os seus pecados e 
não olhasse para eles mas para a sua misericórdia»205.

«Já é tempo de caminhar» é a sua última oração eucarística no leito de morte, a sua última 
comunhão sacramental. Os testemunhos das Irmãs nos processos de Alba de Tormes convergem 
na afirmação de que Teresa desejou ardentemente o encontro definitivo com o Senhor da Igreja 
na Eucaristia: «Senhor meu e Esposo meu! Já é chegada a hora desejada! Já é tempo de que nos 
vejamos, Amado meu e Senhor meu! Já é tempo de caminhar. Vamos em boa hora». Depois de 
comungar, deu graças a Deus «porque a tinha feito filha da Igreja e morria nela... Enfim, Senhor, 
sou filha da Igreja». O Senhor Jesus, a Igreja e a Eucaristia são os três amores do coração enamo-
rado de Teresa de Ávila.

A emergência da mística no mundo de hoje torna actual a vida e a experiência mística trinitá-
ria, eucarística e eclesial de Teresa de Jesus no seio da Igreja e do mundo.

«O sucesso do Ano da Eucaristia dependerá certamente da profundidade da oração. Somos 
convidados a celebrar a Eucaristia, a recebê-la, a adorá-la, com a fé dos Santos. Como esquecer, 
neste dia que a liturgia celebra a memória de Santa Teresa de Jesus, o fervor da grande mística 
espanhola, doutora da Igreja? A propósito da comunhão eucarística, escrevia ela: “Não precisa ir 
muito longe para procurar o Senhor. Enquanto o calor natural não consumir os acidentes do pão, 
o Bom Jesus está em nós: aproximemo-nos d’Ele!» (Caminho de Perfeição, 34, 8)206.

A memória da fé eucarística de Santa Teresa de Jesus é um apelo à celebração da Eucaristia 
e à adoração da Santíssima Trindade para aprendermos, na oração, a «ciência dos santos», a 
amizade do Senhor e o amor à sua Igreja.

205 Biblioteca Mística Carmelitana, t. 2, p. 239. Cf. Efrén de la Madre de Dios e Otger Steggink, Tiempo y Vida de Santa Teresa, Madrid, BAC, 1968, 
p. 760; Jesús Castellano, «Ya es hora, Esposo mio, que nos veamos». El “Maranatha” de la Madre Teresa y su última Eucaristía», em El Monte 
Carmelo, 88 (1980), 576-582.

206 Congregação para o Culto divino e a disciplina dos Sacramentos. Ano da Eucaristia. Sugestões e Propostas, n. 45.
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«Santa Teresa de Jesus é uma verdadeira mestra de vida cristã para os fiéis de todos os 
tempos. Em nossa sociedade, muitas vezes desprovida de valores espirituais, Santa Teresa nos 
ensina a ser incansáveis testemunhas de Deus, da sua presença e da sua acção; ensina-nos a sentir 
realmente essa sede de Deus que existe em nosso coração, esse desejo de ver Deus, de buscá-lo, 
de ter uma conversa com Ele e de ser seus amigos. Esta é a amizade necessária para todos e que 
devemos buscar, dia após dia, novamente. Que o exemplo desta santa, profundamente contem-
plativa e eficazmente laboriosa, também nos encoraje a dedicar a cada dia o tempo adequado 
à oração, a esta abertura a Deus, a este caminho de busca de Deus, para vê-lo, para encontrar a 
sua amizade e, por conseguinte, a vida verdadeira; porque muitos de nós deveríamos dizer: “Eu 
não vivo, não vivo realmente, porque não vivo a essência da minha vida”. Porque este tempo de 
oração não é um tempo perdido, é um tempo no qual se abre o caminho da vida; abre-se o cami-
nho para aprender de Deus um amor ardente a Ele e à sua Igreja; e uma caridade concreta com 
nossos irmãos»207.

Pe. Manuel Reis, OCD

207 Bento XVI, Catequese do Papa: a perfeição segundo Santa Teresa de Ávila, 2/02/2011.


