
A «digna participação» na Eucaristia 

 

Ela apresenta-se a si mesma como testemunha qualificada de uma digna participação 

na Eucaristia1. 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 verdadeiros 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 possível, 

se dá pressa a que não lhe ocupe a casa o Senhor dela»2. 

 

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»3. A sua união mística com Cristo é uma 

união sacramental4. 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 dava?»5. Na comunhão, Teresa via na fé Jesus, 

                                                           
1 «Entendi bem... quão má coisa é tomar este santíssimo sacramento indignamente» (V 38, 23). «Parece-

me que os cornos (do demónio) rodeavam a garganta do pobre sacerdote. (...) Deus não deixa de estar ali 

(na Hóstia) por mau que seja o sacerdote que diz as palavras da consagração. (...) 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). 
2 CV 34, 14. 
3 «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). 
4 «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). 
5 CV 34, 6. 



isto é, o «Santíssimo Sacramento»6, entrar realmente 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 

corporais 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»7. 
 

                                                           
6 Na linguagem teresiana, dar a «sagrada comunhão», a «sagrada Partícula», é dar o «Santíssimo 

Sacramento»: «Dava-me o Santíssimo Sacramento 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). 
7 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 

«VidaSobr.» 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). 


