
Fonte de graça e de acção de graças 

 

A Eucaristia, como fonte da graça1, é, para ela, experiência de gratuidade mais do que 

utilidade prática2, 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 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 possível; 

é coisa bem grande o que ofereceis!»3. 

 

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 

                                                           
1 «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). 
2 «A Igreja não celebra a eucaristia, memorial da Páscoa de Cristo, para conseguir com isso algo neste 

mundo e no futuro, mas celebra-a precisamente porque em Cristo, morto e ressuscitado, já conseguiu tudo, 

já tem tudo, e desde essa plenitude existencial, cósmica e escatológica inaugurada 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). 
3 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). 



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)»4. 

 

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»5.  
 

                                                           
4 Excl. 7, 1-3. 
5 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). 


