
«Depois de ter comungado» 

 

O momento de «acção de graças», «depois da comunhão» – «é muito bom para depois 

de ter recebido o Santíssimo Sacramento» (CV 34, tít.) –, é o seu grande momento de 

recolhimento – «trata do recolhimento que há-de ter depois de ter comungado» (CE 62 

tít.) –, de oração e de amizade com o Senhor (V 8, 5)1. É o melhor instante para falar de 

amor com o Senhor. Comunhão e oração andam juntas na vida de Teresa (CV 34, 7. 12). 

É, por excelência, o momento para «conhecer» o Senhor. 

 

«Ficai-vos com Ele de boa vontade: não percais tão boa ocasião de negociar, como é 

a hora depois de ter comungado. Se a obediência, irmãs, vos mandar outra coisa, procurai 

deixar a alma com o Senhor; porque se logo levais o pensamento a outra coisa e não fazei 

caso, nem tendes em conta Quem está dentro de vós, como se há-de dar a conhecer? Esta, 

pois, é boa ocasião para que vos ensine o nosso Mestre, e para O ouvirmos e Lhe 

beijarmos os pés por nos ter querido ensinar, e suplicar-Lhe que não se vá»2. 

 

A Eucaristia é, para Teresa, pedagogia da interioridade contemplativa, levada a cabo 

pelo recolhimento orante3. É preciso abrir os olhos da alma para ver ou contemplar a 

Pessoa do Senhor dentro do próprio coração: «Acabando de comungar, procurai fechar 

os olhos do corpo e abrir os da alma e olhai-vos ao coração...» (CV 34, 12). Ele dar-se-

á a conhecer na medida do desejo de O ver. O cristão há-de participar na Eucaristia de 

um modo consciente, activo e frutuoso. Para tal, há-de, na opinião de Teresa, aproveitar 

o momento depois da comunhão para se recolher nesse «silêncio divino» de encontro com 

Cristo, «fechando os olhos do corpo e abrindo os da alma». O momento depois da 

comunhão é, na pedagogia teresiana, o melhor momento para a oração. A comunhão do 

amor do Senhor é um desafio à interioridade orante. É preciso «merecer» esta revelação 

do Senhor à alma4. 

 

                                                           
1 A presença real do Senhor “disfarçado” neste mistério da Eucaristia torna possível a oração como “trato 

de amizade” e comunicação profunda (presente e comunicante): “São as duas afirmações fortes do capítulo: 

Cristo está aí, embora “disfarçado”; está aí para entrar em comunhão directa e pessoal com o crente» (T. 

Álvarez, Paso a paso. Leyendo con Teresa su Camino de Perfección, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 

1998, p. 242). 
2 CV 34, 11. Ao princípio da sua vida religiosa gostava de fazer a oração depois da comunhão (V 4, 9). 

Aos 39 anos, exprime o seu realismo eucarístico, as suas lágrimas de amor ao Senhor: «Era muito devota 

da gloriosa Madalena e muitas, muitas vezes pensava na sua conversão, 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; nem mesmo sabia o que dizia (que muito fazia Ele consentindo que eu 

as derramasse por Sua causa, pois tão depressa olvidava aquele sentimento). Encomendava-me àquela 

gloriosa Santa para que me alcançasse perdão» (V 9, 2). Sobre a inter-relação da comunhão com a oração 

(Cf. ainda V 16, 2; 22, 2; 28, 8). 
3 «Poucos capítulos atrás ensinou ao leitor a lição fundamental do livro: a oração de recolhimento. Quer 

dizer, ensinar-lhe a interiorizar-se para simplificar e intensificar a sua relação com Deus ou com Cristo. 

Pois bem, a Eucaristia, a nível pessoal, é uma maravilhoso processo dinâmico que vai da presença à 

interiorização. Sumo e realístico convite a entrar dentro de si com o Senhor que entra dentro de nós» (T. 

Álvarez, Paso a paso, pp. 234-235). «Ao educar para o recolhimento interior, distingue e propõe dois 

momentos: um cristológico – recolher-se é fixar atenção em Cristo, olhá-Lo, penetrar com o olhar da fé no 

espaço da Sua presença, real, amorosa e activa em mim – e outro psicológico – a reentrada na nossa própria 

interioridade habitada pela presença trinitária: “viremos a ele e faremos nela a Nossa morada”. Ela espera 

misteriosamente dentro de nós por nós» (T. Álvarez, «Teresa, mestra de oração para as pessoas», em Carlo 

Maria Martini, “Sólo Dios basta”. Reflexões sobre a oração, Gráfica de Coimbra, 1996, pp. 107-112). 
4 «Muita (majestade) trazeis Vós, Senhor, 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 eles não o 

merecem ouvir, e assim se atrevem tanto» (MC 1, 12). 



«Mas acabando de receber o Senhor, pois tendes a própria pessoa diante de vós, 

procurai cerrar os olhos do corpo e abrir os da alma, e olhai-vos ao coração; eu vos digo 

– que, se tomais este costume todas as vezes que comungardes, e procurardes ter tal 

consciência que vos seja lícito gozar amiúde deste Bem, não vem tão disfarçado que – 

como já disse –, de muitas maneiras não se dê a conhecer conforme ao desejo que temos 

de O ver; e tanto O podeis desejar que de todo se vos descubra»5. «Isto passa-se agora, e 

é inteira verdade, e não há para O ir buscar a outra parte mais longe; mas visto que 

sabemos que, enquanto o calor natural não consome os acidentes do pão, está connosco 

o bom Jesus, cheguemo-nos a Ele. Pois, se quando andava no mundo só o tocar Suas 

vestes sarava os enfermos, como duvidar, se temos fé, que faça milagres estando tão 

dentro de mim, e que nos dará o que Lhe pedirmos, pois está em nossa casa? E não 

costuma Sua Majestade pagar mal a pousada, quando Lhe dão boa hospedagem»6. 

                                                           
5 CV 34, 13. A esta tinha-lhe o Senhor dado fé tão viva que, quando ouvia alguém dizer que quisera ter 

vivido no tempo em que Cristo, nosso Bem, andava no mundo, ria-se dentro de si, parecendo-lhe que tendo-

O tão verdadeiramente no Santíssimo Sacramento como então, que mais se lhes dava?» (CV 34, 7). Teresa 

gostou sempre de fazer oração depois da sagrada comunhão: «Em todos eles, a não ser em acabando de 

comungar, jamais ousei começar a ter oração sem um livro» (V 4, 9); «era eu muito devota da gloriosa 

Madalena e muitas, muitas vezes pensava na sua conversão, 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). «Em acabando de comungar, deu-me o Senhor esta oração sem eu 

poder ir adiante. E inspirou-me estas comparações e ensinou a maneira de o dizer e o que há-de fazer aqui 

a alma» (V 16, 2). «Sempre eu voltava ao meu costume de folgar com este Senhor, em especial quando 

comungava» (V 22, 4). «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» (V 28, 8). 
6 CV 34, 9. Fala das graças concomitantes da Eucaristia. «Acabando de comungar», sente que se faz uma 

mesma coisa com Cristo (CC 39), que o Pai recebe o Filho na sua alma (CC 43), que a «forma se converte 

em sangue» (CC 12, 1), que é um matrimónio espiritual entre Cristo e a alma (CC 25; 7 M 2, 1). 


