
A «comunhão» do Esposo e da Esposa 

 

A Eucaristia é o mistério da comunhão entre o Esposo e a Esposa1. 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-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»2. 

 

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 formosura 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. 

                                                           
1 Sobre a Eucaristia como mistério de comunhão entre Cristo e a Igreja (Cf. M. Gesteira Garza, La 

Eucaristía, misterio de comunión, Salamanca, 1992). 
2 CC 25 (R 35). 



Parecer-vos-á que isto não era novidade, pois já de outras vezes o Senhor tinha-se 

representado a esta alma desta maneira. Mas foi tão diferente, que a deixou bem 

determinada e espantada. 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, 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»3. 

                                                           
3 7 M 2, 1-4. 


