
Memória da Páscoa 

 

O Concílio Vaticano II, na sequela do Concílio de Trento, perspectiva a Eucaristia 

como memorial 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»1. «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»2. A Eucaristia, como «memorial da 

paixão do Senhor»3, 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 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»4. 

 

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 colação, 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»5. 

 

                                                           
1 SC 47. Sobre a Eucaristía como «sacrifício sacramental ou sacramento sacrificial» (Cf. J. Aldazábal, o. 

c., p. 217). 
2 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). 
3 «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 Crucificado 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). 
4 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). 
5 CC 12, 3 (R 26, 2). 



«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»6. «A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo... 

a actualização e a oferenda sacramental do seu único Sacrifício na liturgia da Igreja que 

é o seu corpo»7. «Na missa ou Ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado (...) para 

celebrar a memória do Senhor»8. «A Eucaristia não recorda simplesmente um facto; 

recorda-o a Ele!»9. A celebração da Eucaristia deve ser diária: «podemos oferecer muitas 

vezes ao Pai o Seu Filho em sacrifício»10. Deve ser celebrada de acordo com os cânones 

da Igreja11. Fala do mistério da «presença» real de Cristo na Eucaristia12 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 Sacramento13. 

 

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?»14. 

 

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 desacatos como se fazem nos lugares onde havia este Santíssimo 

Sacramento entre os luteranos, destruídas as Igrejas, perdidos tantos sacerdotes, tirados 

os Sacramentos»15. 

                                                           
6 Catecismo da Igreja Católica, n. 1085. 
7 Catecismo da Igreja Católica, n. 1362.  
8 Instrução Geral do Missal Romano, n. 7. 
9 J. Paulo II, Carta aos Sacerdotes por ocasião da Quinta-feira Santa de 2005, n. 5. 
10 CV 35, 3. 
11 «Hão-de-se administrar os sacramentos como se manda no Ordinário» (Const 33). 
12 V 28, 8; CV 38, 19-21. 
13 «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). 
14 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). 
15 CV 35, 3. 


