
«Majestade tão grande… em coisa tão pequena» 

 

Teresa realça o «carácter majestático» e o «carácter sapiencial» da Eucaristia (1 Co 2, 

1-7), a riqueza e o pão dos pobres. «De todas quantas maneiras quiser comer a alma, 

achará no Santíssimo Sacramento sabor e consolação» (Sb 16, 20)1. Contempla e 

experimenta a transcendência, a «grande Majestade» do Senhor presente e encoberto no 

Sacramento da Eucaristia, como dom de «tão grande sabedoria». Ficava assombrada e 

admirada diante da Majestade do Senhor, humilhada e encoberta na Eucaristia, e, na sua 

oração, louvava-O, unida aos anjos e a toda a criação, e gozava da sua presença. A sua 

alma, cheia de humildade e gratidão, «aniquilava-se» diante de tanta grandeza escondida 

na hóstia consagrada. 

 

«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? Bendito sejais, Senhor! Louvem-vos os anjos e todas as criaturas, pois 

assim acomodais as coisas à nossa fraqueza, para que, gozando de tão soberanas mercês, 

não nos espante o Vosso grande poder, a ponto de que nem mesmo nos atrevêssemos a 

gozá-las, como gente fraca e miserável (...). Ó Riqueza dos pobres! Como sabeis 

admiravelmente sustentar as almas! Sem que vejam tão grandes riquezas, pouco a pouco 

lhas ides mostrando! E assim, quando eu vejo – desde então para cá – uma Majestade tão 

grande oculta em uma coisa tão pequena como é uma Hóstia, não posso deixar de me 

admirar de tão grande sabedoria. Não sei mesmo como o Senhor me dá ânimo e esforço 

para me chegar a Ele; porque se mo não desse – Ele que me tem feito e ainda faz tão 

grandes mercês – nem seria possível eu poder dissimular a minha admiração nem deixar 

de dizer em altas vozes tão grande maravilhas. Que sentirá pois uma miserável como eu, 

carregada de abominações e que com tão pouco temor de Deus tem gasto sua vida, de se 

ver aproximar a este Senhor de tão grande majestade, quando Ele quer que minha alma 

O veja? Como há-de juntar uma boca que tantas palavras tem dito contra o mesmo Senhor, 

com aquele Corpo gloriosíssimo, cheio de pureza e piedade? O amor que mostra aquele 

rosto de tanta formosura com uma tal ternura e afabilidade, magoa e aflige muito mais a 

alma por não ter servido, do que lhe infunde temor a majestade que nele vê»2. 

 

Teresa fala da presença «corporal» de Cristo na Eucaristia e da presença «espiritual» 

da sua Divindade na alma3. Evidentemente que, neste último sentido, se trata da presença 

de Cristo no Espírito Santo, uma vez que «a comunhão com Cristo é o Espírito Santo». 

 

«Não vos haveis de enganar parecendo-vos que esta certeza fica em forma corporal, 

como o Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo está no Santíssimo Sacramento, ainda que 

não O vejamos; porque aqui não fica assim, mas só a Divindade»4. 

                                                           
1 CV 34, 2. 
2 V 38, 19-21. Sobre este carácter «sapiencial» da Eucaristia, da «taça da sabedoria», do «cálice que 

transborda» (Sl 23, 5), do «cálice embriagador» que faz «sair a alma de si» (ebriedade, êxtase) e a 

«transpõe» e «transforma» em Deus (S. Cipriano) (cf. M. Gesteira Garza, La eucaristía y la vida religiosa, 

em VidaRel 68 (1987), p. 17 ss). 
3 Teresa fala do realismo eucarístico da presença interior de Cristo na alma depois de comungar: «Em 

especial quando comungava. 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). 
4 5 M 1, 11. 



 

Ao interpretar o pedido da esposa no Cântico dos Cânticos – «beije-me com o beijo 

da sua boca» –, refere-se, em primeiro lugar, à «comunhão eucarística» e, em segundo 

lugar, ao «comércio admirável» com a humanidade na sua Encarnação. A Eucaristia, que 

actualiza a união e a amizade da Encarnação, é o «beijo» do amor de Cristo à sua Esposa, 

a Igreja. «A Eucaristia, expressão da pró-existência de Jesus e fundamento da pró-

existência da Igreja, é a síntese da existência de Jesus e a síntese da existência da Igreja»5. 

Sem fé, a presença do Senhor na Eucaristia e no Santíssimo Sacramento torna-se 

duplamente oculta. 

 

«Confesso haver muitos modos de se entender; mas a alma que está abrasada de amor 

que a desatina, não quer nenhum, senão dizer estas palavras. Sim, que não lho impede o 

Senhor. Valha-me Deus! O que é que nos espanta? Não é mais de admirar a obra? Não 

nos abeiramos do Santíssimo Sacramento? E pensava eu se a Esposa pedia esta mesma 

mercê que Cristo depois nos fez. Também tenho pensado se pedia aquela união tão 

grande, como foi Deus fazer-se Homem, aquela amizade que trocou com o género 

humano. Porque, claro está, que o beijo é sinal de paz e de grande amizade entre duas 

pessoas. (...) Muita majestade trazeis Vós, Senhor meu, no Santíssimo Sacramento, mas 

como não têm fé viva, senão morta, estes tais vêem-Vos tão humilde debaixo das espécies 

de pão, e nada lhes dizeis porque não o merecem ouvir, e assim se atrevem a tanto»6. 
 

                                                           
5 Olegário González de Cardedal, o. c., p. 495. 
6 MC 1, 11-12. É na sagrada comunhão que se realiza na vida do fiel o «admirabile commercium», a 

«maravilhosa permuta», damos-Lhe o nosso pecado, recebemos a Sua santidade. 


