
«Mirabilia Dei» 

 

Teresa evoca o «poder transformador» da Eucaristia na sua própria vida de consagrada 

ao amor de Deus. De Eucaristia em Eucaristia foi sendo enriquecida com «graça e mais 

graça»1. Um dos «efeitos» da Eucaristia e da sagrada comunhão2 é, no dizer de Teresa, a 

«força santificante» da sagrada comunhão, feita com plena fé e amor e não por mero 

cumprimento: «penso que se nós nos achegássemos ao Santíssimo Sacramento com 

grande fé e amor, que uma só vez bastaria para nos deixar ricas, quanto mais tantas». A 

Eucaristia é, no dizer teresiano, um «tesouro», no qual «podemos granjear riquezas 

perpétuas». É possível, pois, estando nós ainda na terra, gozar do amor do Senhor com 

tão particular amizade. As graças que o Senhor nos concede na Eucaristia «deveriam 

bastar para nos desfazermos em Deus» e lhe dizermos o nosso amor. 

 

«Por certo que penso que se nós nos achegássemos ao Santíssimo Sacramento com 

grande fé e amor, que uma só vez bastaria para nos deixar ricas, quanto mais tantas, mas 

não parece senão que é cumprimento o achegarmo-nos a Ele e assim nos luz tão pouco. 

Ó miserável mundo, que assim tens tapados os olhos dos que vivem em ti, que não vêem 

os tesouros com que poderiam granjear riquezas perpétuas. Ó Senhor do Céu e da terra, 

como é possível que estando ainda nesta vida mortal se possa gozar de vós com tão 

particular amizade!»3. 

                                                           
1 «Jesus na Eucaristia traz-nos não só a presença física da sua Humanidade, mas produz em nós aumento 

de graça e de caridade, na proporção da disposição da alma, que faz crescer em nós a união espiritual mais 

íntima com Jesus» (P. Gabriel de Sta. Maria Magdalena, o. c., p. 273). O valor da Eucaristia não depende 

da santidade ou pecaminosidade do sacerdote, o qual, embora em pecado, oferece a Deus o sacrifício (CC 

43). 
2 «O catecismo da Igreja católica aponta os seguintes “frutos da comunhão”: “A comunhão aumenta a 

nossa união com Cristo (...) Afasta-nos do pecado (...) A Eucaristia faz a Igreja (...) A Eucaristia 

compromete-nos com os pobres (...) A Eucaristia é o sinal da unidade dos cristãos» (CIC 1391-1399). 
3 MC 3, 9-10. Outro «efeito» da comunhão eucarística do Senhor ressuscitado é a «cristificação» da alma, 

a sua «aniquilação» diante da grandeza de Sua Majestade: «Representa-se tão Senhor daquela pousada que 

a alma toda se desfaz, vê-se consumir em Cristo» (V 28, 8). «Quando me aproximava para comungar e me 

lembrava daquela Majestade grandíssima que tinha visto e via que era Ele que estava no Santíssimo 

Sacramento e muitas vezes quer o Senhor que O veja na Hóstia, os cabelos se me arrepiavam e dir-se-ia 

que toda eu me aniquilava. Ó Senhor meu! Se não encobrísseis assim a Vossa grandeza, quem ousaria 

chegar a unir tantas vezes uma coisa tão suja e miserável com uma tão grande Majestade?» (V 38, 19). 

Lembra-nos ainda o efeito psico-somático da sagrada comunhão. Algumas vezes – e quase de ordinário, 

pelo menos o mais contínuo – em acabando de comungar descansava. A comunhão «embriagava-a» de 

amor. Até algumas vezes, em chegando ao Sacramento, logo no mesmo momento ficava tão boa, alma e 

corpo, que eu me espantava. Não parece senão que num instante se desfazem todas as trevas da alma, e 

desponta o sol (...). A alma sai como ouro do crisol, mais afinada e clarificada para ver em si o Senhor» (V 

30, 14). Confidencia-nos a sua experiência comprovada do efeito psico-somático da sagrada comunhão: 

«Uma coisa me espanta (...) em comungando, fiquem a alma e o corpo tão aquietados, o entendimento tão 

são e tão claro e com toda a fortaleza e desejos que costumo ter. E tenho experiência disto, porque são 

muitas as vezes, há mais de meio ano, que clara e notavelmente sinto saúde corporal, pelo menos quando 

comungo e também algumas vezes com os arroubamentos (...). Assim, quando tenho este recolhimento, não 

tenho medo a nenhuma enfermidade» (CC 1, 31). A Eucaristia foi para Teresa de Jesus ocasião de grandes 

graças. Conta-nos a graça da sua presença profética na nova experiência do mosteiro de S. José de Ávila, 

onde se «serviria muito o Senhor e a Nossa Senhora e a S. José»: «Eles nos guardariam e já Seu Filho nos 

tinha prometido andar connosco» (V 33, 14). A comunhão cura os males corporais de Teresa (V 34, 6). 

«Pensais que não é mantimento ainda para estes corpos este Santíssimo Sacramento mui grande e grande 

medicina ainda para os males corporais? Eu o sei» (CE 61, 3). Na Eucaristia, Teresa tornou-se mediadora 

da graça para os demais: «Estando um dia ouvindo Missa, vi Cristo na cruz, à elevação da Hóstia. Disse-

me algumas palavras para que lhas dissesse, de consolação, e outras prevenindo-o do que estava por vir e 

lembrando-lhe o que Ele tinha padecido por ele e que se preparasse para sofrer. Deu-lhe isto muita 

consolação e ânimo, e tudo se passou depois como o Senhor me disse» (V 38, 14). A Eucaristia é ainda 



 

A graça das graças eucarísticas, é, na linguagem de Teresa, a nossa «transformação» 

em Cristo. É um exemplo da «força transformadora que possui a Eucaristia». O efeito da 

«comunhão» é a «união» da alma com Cristo. 

 

«Um dia, tendo acabado de comungar, pareceu-me, verdadeiramente, que a minha 

alma se fazia uma só coisa com aquele Corpo Sacratíssimo do Senhor, cuja presença se 

me representou, operando em mim grande efeito e aproveitamento»4. 

                                                           
uma oração e um sacrifício pelos defuntos: «Não sairia do purgatório enquanto não se celebrasse a primeira 

Missa nesse convento» (F 10, 2); «pelas defuntas... com uma vigília e missa cantada, e ao cabo de um ano 

também com sua vigília e missa cantada» (Const. 33).  
4 CC 39. Sobre o tema da nossa transformação em Cristo (cf. Charles André Bernard, S. J., Mystère 

trinitaire et transformation en Dieu, em Gregorianum 80, 3 (1999), 441-467). 


