
A «comunhão sacramental» 

 

A comunhão é, de facto, para ela, o seu momento crístico por excelência. Contempla 

na Eucaristia o «Cristo vivo», a sua representação viva, a sua imagem viva, o ressuscitado. 

Na sua condição gloriosa, o Ressuscitado, na sua Sacratíssima Humanidade, é, na 

Eucaristia, o Esposo da Igreja (MC 1, 11). Na comunhão sacramental o Senhor une-se 

connosco para nos transformar noutros «Cristos»1. A alma «desfaz-se» em Cristo 

«presente» na Eucaristia. A cristificação do homem é efeito da Eucaristia, especialmente, 

da sagrada comunhão do amor de Cristo. 

 

«Se é imagem, é imagem viva: não homem morto, senão Cristo vivo. E dá a entender 

que é homem e Deus, não como estava no sepulcro, senão como saiu dele depois de 

ressuscitado. Vem, às vezes, com tão grande majestade, que não há quem possa duvidar: 

Vê-se que é mesmo o Senhor, em especial em acabando de comungar, que bem sabemos 

que está ali, porque no-lo diz a fé. Representa-se tão Senhor daquela pousada que a alma 

toda se desfaz, vê-se consumir em Cristo»2. 

 

Teresa teve sempre ao longo da sua vida grandes desejos de comungar o amor de 

Cristo sacramentado na Eucaristia. 

 

«Ficou-me o desejo de soledade; amiga de tratar e falar de Deus que, se eu encontrava 

com quem, mais contento e recreação me dava que toda a cortesia – ou grosseria para 

melhor dizer – da conversação do mundo. Comungar e confessar-me muito mais amiúde 

e desejá-lo; amicíssima de ler bons livros; um grandíssimo arrependimento em ter 

ofendido a Deus, que muitas vezes, me recordo, não ousava ter oração porque temia – 

como a um grande castigo – a grandíssima pena que havia de sentir de O ter ofendido»3.  

 

Teresa fala do amor próprio na sagrada comunhão, buscada pelo gosto sensível e não 

por amor de Deus: 

 

«No que toca às comunhões, será muito grande mal, por muito amor que tenha a alma 

e por muito que lhes sinta a falta, não se sujeitar também ao confessor e à prioresa. É 

mister, nisto como em outras coisas, mortificá-la pouco a pouco, mas fazendo-lhe 

compreender que mais convém não fazer a sua vontade do que procurar consolação. 

Também o amor-próprio pode intrometer-se aqui. A mim me aconteceu algumas vezes 

que, tendo apenas acabado de comungar e estando certamente a Sagrada Hóstia ainda 

inteira, se via outras comungarem, quereria não o ter feito para fazê-lo novamente. Como 

isto me acontecia muitas vezes, adverti depois – que então não me parecia que havia em 

que reparar – que era mais por meu gosto do que por amor de Deus. O que me atraia era 

aquela ternura e gosto que quase sempre acompanham a Comunhão. Se fora por ter a 

                                                           
1 «Na eucaristia, o Pai diviniza-nos convertendo-nos naquele que comemos e bebemos, nosso Senhor Jesus 

Cristo, graças à efusão do seu Espírito santificador, que renova o mundo da criação no pão e no vinho 

eucaristizados, e no coração de cada crente convertendo-o sem igual em casa de Deus, templo do Espírito, 

Corpo de Cristo» (Jaume González Padrós, a. c., p. 127). 
2 V 28, 8. 
3 V 6, 4. O meu confessor «fazia-me comungar de quinze em quinze dias» (V 7, 17). «Disse-me meu 

confessor que todos concordavam em que era demónio; que não comungasse tão amiúde e que procurasse 

distrair-me e evitasse solidão (...). Fui à Igreja com esta aflição entrei num oratório. Tinha deixado muitos 

dias de comungar, deixado a solidão que era toda a minha consolação, sem ter pessoa alguma com quem 

tratar, porque todos eram contra mim» (V 25, 14-15). «Vêm-me algumas vezes umas ânsias tão grandes 

de comungar, que não sei se poderiam encarecer» (V 39, 22). 



Deus na minha alma, já O tinha; se para cumprir o que se nos manda de que nos 

cheguemos à Sagrada Comunhão, já o tinha feito; se para receber as graças do Santíssimo 

Sacramento, já as recebera. Por fim cheguei a ver claramente que não havia mais que o 

desejo de voltar a ter aquele gosto tão sensível»4. 

 

Conta-nos o caso de uma mulher, grandíssima serva de Deus, que recebia o Senhor 

todos os dias, não tinha confessor certo, comungando ora numa igreja, ora noutra. 

«Notava eu isto, diz Teresa, e mais quisera vê-la obedecer a alguém e não tanta 

comunhão». A mulher adoeceu gravemente e procurou que lhe dissessem Missa em casa 

todos os dias e que lhe dessem o Santíssimo Sacramento. Um sacerdote, grande servo de 

Deus, que lá ia celebrar muitas vezes, foi de opinião de que era abuso comungar 

diariamente em casa e não lhe deu a sagrada comunhão. A mulher zangou-se e 

encolerizou-se tanto com o sacerdote e morreu nesse mesmo dia. Teresa tira logo esta 

conclusão: «Isto fez-me compreender o dano que nos causa fazer sempre a nossa vontade 

em qualquer coisa e, sobretudo, em coisa de tanta monta». E aconselha a «comunhão 

espiritual» quando a obediência nos obriga a isso. Somos, de facto, indignos de comungar 

o amor do Senhor. 

 

«Quem tão amiúde se chega ao Senhor, razão é que entenda a sua indignidade e que o 

não faça só por seu próprio parecer; e o que falta para nos chegarmos a tão grande Senhor 

– forçosamente há-de ser muito – seja suprido pela obediência. Aquela bendita mulher 

tinha tido ocasião de se humilhar muito e teria, talvez, merecido mais do que 

comungando, se entendesse que a culpa não era do sacerdote, mas que o Senhor, vendo a 

sua miséria e indignidade, o havia ordenado assim para não entrar em tão ruim pousada. 

Assim fazia uma pessoa a quem muitas vezes a prudência dos confessores privava-a da 

Comunhão. Ela sentia-o muito ternamente, porque era amiúde, mas, por outro lado, 

desejava mais a honra de Deus do que a sua e louvava-O continuamente por ter despertado 

o confessor para que visse por ela, e Sua Majestade não entrasse em tão vil pousada. E, 

com estas considerações, obedecia com grande quietude de alma, embora com terna e 

amorosa pena. Mas, nem por tudo quanto há no mundo iria contra o que lhe mandavam 

(...). Tudo isto contei aqui para que as prioresas estejam de sobreaviso e as irmãs temam 

e considerem e se examinem sobre a maneira como se aproximam a receber tão grande 

mercê. Se é para contentar a Deus, já sabem que mais se contenta com a obediência do 

que com o sacrifício (1 Rs 15, 22). Pois, se assim é e se mereço mais assim, que me 

importa? Não digo que fiquem sem pena humilde, porque nem todas chegaram à perfeição 

de não a ter por só fazerem o que julgam ser mais agradável a Deus. Se a vontade estivesse 

muito desprendida de todo o seu interesse próprio, não sentiria nada, antes se alegraria de 

ter ocasião de contentar ao Senhor em coisa tão custosa, humilhando-se e ficando 

igualmente satisfeita comungando espiritualmente. Mas como a princípio são mercês do 

Senhor esses grandes desejos que as almas sentem de se chegarem a Ele, e até no fim são 

ainda maiores – digo a princípio, pois que isso se há-de ter em conta e que nos demais 

pontos de perfeição estas não estão ainda tão inteiradas –, bem se lhes pode conceder que 

sintam ternura e pena quando não lhes permitirem comungar, contanto que seja com 

sossego de alma e tirando daqui motivo de actos de humildade. Mas quando for com certa 

alteração ou paixão ou algum ressentimento contra a prelada ou contra o confessor, 

creiam que é tentação manifesta. E se alguém se decide a comungar, embora o confessor 

lhe diga que não comungue?! Eu não queria o mérito que daí poderá tirar, porque em 

semelhantes coisas não devemos ser juízes de nós mesmos. Aquele que tem as chaves 

                                                           
4 F 6, 17. 



para atar e desatar é que o há-de ser. Praza ao Senhor dar-nos luz para entendermos coisas 

tão importantes e não nos falte com o Seu favor para que, das mercês que nos faz, não 

tiremos ocasião de Lhe dar desgosto»5. 
 

                                                           
5 F 6, 20-23. 


