
«Por mim ficastes no Santíssimo Sacramento» 

 

 A Eucaristia é o banquete das núpcias do Cordeiro, um «convite nupcial», uma 

«aliança nupcial», uma «comunhão esponsal»1, 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 Eucaristia 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 dificultoso? Que é que não se pode empreender por 

vós, tendo-Vos tão junto? Que há para me agradecer, 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»2. 
 

                                                           
1 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). 
2 S. Teresa de Jesus, MC 4, 8-12. 


