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A criação do Grupo de Estudos Teresa D’Ávila  deu-se em 2006 
a partir  uma proposta feita por Juraci Conceição de Faria, ex-aluna do 
Instituto Santa Teresa, a Ir. Helena Marcondes, para estudarem juntas a 
vida e a obra de Santa Teresa.

Inicialmente, consultaram Frei Patrício Sciadini, que esteve em 
Lorena, na Fatea, e, de próprio punho, deixou algumas referências para 
tais estudos.

Os primeiros membros do Grupo foram Ir. Helena Marcondes, 
Juraci Conceição de Faria, Marlene Barbosa Carvalho, esposa do Dr. 
Moacyr Barbosa Carvalho, gerente administrativo; Gentil Vian, Pedro 
Alberto de Oliveira, Regina Paula Rocha Faria (ex-aluna). 

Em 2012, sob a coordenação da Profa. Stela Maris Leite Carrinho 
o Grupo retomou suas atividades e, no dia 5 de março, no auditório São 
José, foi proposto o estudo de duas obras que suscitaram, em Teresa, o 
desejo de concretizar sua vocação: as Cartas de São Jerônimo e o terceiro 
abecedário do Pe. Francisco de Osuna.

Ir. Olga de Sá e Sonia Gonçalves Siqueira coordenaram o grupo 
juntas até 2019.  Com o falecimento de Ir. Olga assume a coordenação do 
grupo Wellington de Oliveira juntamente com Sonia  Gonçalves Siqueira.

Ainda hoje em reuniões mensais, o grupo de estudos avança na 
proposta, na aventura de descobrir mais e mais Teresa e suas relações, 
indagando-se: o que faz os escritos de  Santa Teresa tão firmes, tão poten-
tes tão atuais, comunicando ainda hoje a essência do humano?

Wellington de Oliveira ||
Mestre e Doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pós-Doutorado 
em Psicologia da Educação pela mesma universidade. Atualmente é 

Reitor do Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA.

EntrE sonhos, amizadEs E afEtos:
caminhos construídos com tErEsa
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Em nossas construções temos apreendido  Santa Teresa como uma 
profunda admiradora do humano, que reconhece em sua trajetória o po-
tencial e a capacidade criadora para a vida.  Ela crê firmemente que no 
homem estão todas as capacidades necessárias para levar uma vida livre e 
feliz, envolta em verdade e amor.  

Em que pese sua crença nesta possibilidade do homem (re)inven-
tar seu próprio caminho, Santa Teresa está igualmente convencida de  que 
o lugar onde o homem pode encontra-se com sua própria grandeza e de-
senvolver todo seu potencial  está no encontro intimo com Deus através 
da oração, gesto pleno de amor.

Teresa nos deixou uma grande produção de livros que vão cuidar 
de elucidar esta relação de amor com Deus construída na intimidade, no 
esforço pessoal, na compreensão do mundo exterior correlacionando-o 
com o interior, a fim de nos permitir a vivência de que reconhecer a vida 
é deixar-se enamorar nela e por ela. Não seriam esses os caminhos per-
corridos pelo livro da Vida, As moradas do Castelo Interior e Caminho 
da Perfeição? Teresa  nos oferece um caminho acessível, mas essencial: o 
amor a Deus e o amor ao próximo, sublinhando que onde há o amor, im-
pera a simplicidade para o reconhecimento de que no interior do homem 
habita a verdade.

Como apontou Lúcia Pedroso Pádua, recentemente em entrevis-
ta concedida, em Teresa aflorou e se desenvolveu uma poderosa espiri-
tualidade que buscou explorar o espaço interior como porta de entrada 
da experiência de Deus.  Não que sua interioridade fosse isolada de 
outros aspectos, como o litúrgico, o ético, o estético e o interpessoal, ao 
contrário, a verdadeira mística integra todos estes espaços, o místico 
encontra Deus em tudo. 

Esta belíssima migração que faz Teresa em direção ao centro do 
humano para encontrar-se com sinceridade com Deus e sua Palavra des-
velam as marcas  profundas  de uma  espiritualidade em espírito e verda-
de, que oferece o consolo da união com Deus e do perdão, a valorização 
do amor e do dom da sabedoria. 

Escrevendo em prosa coloquial, Teresa faz uso de muitas metá-
foras para expressar uma experiência espiritual que desafia nossa com-
preensão. Ao longo de sua escrita, ela integra imagens familiares tiradas 
do seu  ambiente cotidiano  “sensível” do século XVI para comunicar sua 
mensagem ao público. 

Por meio dessas imagens baseadas em uma experiência vivida por 
muitos e, por isso mesmo, compartilhada, Teresa procura descrever os 
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passos em direção à união mística de formas que possam ser inteligíveis 
para pessoas que podem não ter experimentado diretamente isso. 

Essa linguagem prosaicamente cotidiana exerce na obra teresiana 
uma dupla função: a de comunicar a fé, mas também a de ajudar a prote-
ger Teresa de acusações de pretensão e orgulho (já que as mulheres eram 
proibidas de sermão ou ensinar doutrina), descrevendo-a como uma mu-
lher simples, sem educação e que fala francamente. Não há como atestar 
diretamente essa intencionalidade, mas é quase impossível denegá-la, eis 
aí mais um dos paradoxos dos textos de Teresa. 

A jornada mística teresiana configura-se a partir de diversas me-
táforas para a alma sempre confiando-a a Deus. A alma é uma “mariposa” 
(mariposa). Ela começa sua vida como um humilde “verme” ou lagarta 
que “morre” a velha vida (sofre uma conversão) para renascer como uma 
mariposa que é atraída para a luz.  Sim, a natureza como a alma aponta 
para um caminho simples, sem, no entanto, deixar de ser profundo. 

Teresa divide suas descrições da jornada espiritual em duas par-
tes. O primeiro é meditativo ou ativo. Durante esta fase, a pessoa prepara 
sua alma para o que está por vir. Uma vez que a jornada começa, a alma se 
move para um mundo interior, o mundo da oração mental. Durante o pri-
meiro estágio, os indivíduos devem cuidar de sua alma, buscando nutri-
ção espiritual por meio de livros,  sermões,  imagens,  meditação e oração 
vocal. É nesta fase que a alma se prepara para a intervenção de Deus. 

A segunda parte da jornada, por sua vez,  é a contemplativa ou 
passiva. À medida que a alma cresce em espírito de oração, Deus assume 
o arbítrio. O indivíduo não precisa mais trabalhar na preparação da alma, 
mas permanece passivo para que Deus possa entrar e iluminar. 

Assim, expressando a jornada espiritual em metáforas e imagens 
da natureza, Teresa é capaz de com segurança validar a oração mental, 
pois se a interioridade se reflete na natureza, então segue-se que a oração 
interior faz parte da ordem natural das coisas.

Ao longo de sua escrita, Teresa se expressa comparando-se a uma 
mulher analfabeta ou “mujercilla”, como ela constantemente se chama. 
Temos que discordar do comparativo, entretanto, não podemos deixar de 
antevê-lo como a ampla confiança de Teresa nas metáforas retiradas do 
mundo exterior para encontrar a linguagem necessária para fazer a expe-
riência espiritual palatável e acessível a seus leitores, incluindo inquisido-
res e censores, leigos e suas amadas irmãs do Carmelo. 

Teresa tece uma tapeçaria complexa, acumulando metáfora sobre 
metáfora e são essas imagens tiradas do mundo natural que estreitam o 
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vínculo com a linguagem e desvelam-se   indispensáveis para transmi-
tir um significado espiritual complexo, legando um significado simbólico 
mais profundo às suas experiências místicas.

Essa inspiração de Teresa para uso de uma linguagem curiosa-
mente simples é fruto de suas experiências com a natureza, incluindo seu 
contato com o comércio de seda e lã de sua família, bem como de sua fami-
liaridade com fontes espirituais e, plausivelmente, com muitos dos livros 
vernáculos sobre história natural que foram de grande circulação no início 
da Europa moderna. 

A escrita mística de Teresa de Ávila é indiscutivelmente incompa-
rável em termos de sua riqueza e simbolismo. Em seu esforço para expres-
sar suas experiências com o divino, os místicos tradicionalmente baseava-
se em imagens e símbolos, pois este era o único meio de expressar a natu-
reza inefável de suas experiências místicas. “O que dá à metáfora de Deus 
seu significado duradouro é a própria fato de que está enraizado em algo 
que é experimentado como incondicionalmente real ”(De Conick 34).

Teresa escreve sobre sua própria jornada espiritual, especialmente 
em sua obra-prima, Castelo Interior, que mostra a progressão interna da 
alma através de mansões ou moradas para o verdadeiro místico em união 
com Deus.

Essa forma figurada, direta, profunda, afável, da qual se utiliza 
Teresa, trouxe  às mulheres coragem para orar. Na sociedade patriarcal 
do século XVI,  ela provou às mulheres que, ao contrário da opinião pre-
valecente, elas não eram “ocas por dentro”, mas tinham sim força. Ela 
fez isso enfrentando uma série de sentimentos antifeministas masculinos: 
isso era “prejudicial à virtude, ― não é para as mulheres, pois elas serão 
suscetíveis a ilusões II, ― é melhor que elas  fiquem com a costura, elas 
não precisam dessas iguarias ,  o Pai Nosso e a Ave Maria são suficientes 
”(Caminho 21.2). Sem rejeitar o valor da oração vocal, ela armou suas 
irmãs carmelitas e as mulheres com o poder de compreender a oração 
mental ou a recordação. Como filha da igreja, ela conhecia seu dever como 
religiosa. No entanto, ela também sabia que se ―alguém dissesse ao outro 
que a oração é perigosa, devia considera-lo como  o perigo real e dele fugir 
”(Caminho 21.7). 

Seja o que for que Teresa dissesse, ela o fazia cuidadosamente.  
O uso das  circunlocuções, por exemplo,  para escrever sobre a oração 
mental, serve  para lembrar seus leitores eruditos de sua humildade e, ao 
exemplo da escrita de muitos místicos,  tornou-se a linguagem da vida 
cotidiana, o meio social, cultural e econômico, ao mesmo tempo um canal 
entre o sagrado e o profano. 

TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ
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A vida humana é descrita como um mero sopro de vento, 
poeira e flores silvestres, os oponentes de Deus são fumaça, 
cera, penugem e palha enquanto Deus é descrito como 
uma fortaleza para os oprimidos, uma rocha, escudo, 
fortaleza, luz e pastor (Carswell 3).

O desafio fundamental de Teresa foi mostrar com segurança a im-
portância da oração mental, o esvaziamento da mente a fim de conhecer 
a Deus.  Nós não podemos nos esquecer de que os eruditos do tempo de 
Teresa eram presumivelmente os únicos que foram capazes de falar so-
bre Deus. No entanto, Teresa obscurece com segurança sua “conversa de 
Deus” - ela fala sobre Deus para comunicar a Deus. Ela foi uma mulher 
poderosa que transformou sua religião, ordenou e encorajou suas irmãs e 
seus  irmãos do Carmelo buscarem a perfeição espiritual. 

Teresa foi uma escritora notável, que por meio de sua linguagem 
de “fala feminina”, provou que era realmente uma filha da Igreja, legando-
nos uma  teologia mística que por todos os padrões da Igreja, a dignifica  
de ser denominada Santa Teresa de Ávila.

Somos herdeiros de Teresa D’Ávila e como grupo que se articula 
para estudar seus escritos nossa principal tarefa é iluminar a busca da ver-
dade pela experiência da fé, deixando clara a complementaridade entre as 
certezas da inteligência e as convicções do coração. Por isso, as atividades 
de pesquisa que desenvolvemos  priorizam as relações de Teresa com a 
história e os  problemas contemporâneos, como: a dignidade da vida hu-
mana; a promoção da justiça para todos; a qualidade da vida pessoal e fa-
miliar; a proteção da natureza; a procura da paz e da estabilidade política; 
a repartição mais equânime das riquezas do mundo e uma nova ordem 
econômica e política, que sirva melhor a comunidade humana  como vere-
mos nos textos distribuídos no volume I dessa coletânea. 

O volume II da coletânea, por seu turno, tratará da relação da ex-
periência mística nos textos de Santa Teresa abordando a trajetória que 
deslinda na compreensão da mestra a presença de Deus, a imensidão pela 
qual o Ser criador sustenta a criação,  os laços  de amizade espiritual em/
com/para Deus conosco. As discussões que propomos no volume sobre a 
mística  partem da busca teresiana da Verdade que  habita no mais pro-
fundo da alma humana. O volume III da coletânea (prelo) tratará da Ora-
ção e Meditação Teresiana.

Como grupo assumimos Teresa na condição de uma mulher sen-
sível e atentas às situações concretas de seu tempo. Seus ideais e sua voca-

VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA
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ção não partiram de uma simples idealização do Evangelho, mas de uma 
vontade profunda de vivê-lo nas condições históricas em que estava in-
serida. Para seguir seu chamado Teresa viveu momentos de contradições 
e de desafi os profundos, e sem sucumbir a eles, mostrou-se uma  mulher 
fi el a Deus em meio à crise e deu à sociedade de seu tempo respostas con-
cretas, que se convertem em exemplos de  vida e salvação, até hoje.

Seguimos com Teresa e convidamos aos leitores a assumirem sua 
causa de amor a Jesus, adotando atitudes, vivendo no Espírito e produzin-
do respostas céleres e signifi cativas, que saltam aos olhos, graças às mui-
tas energias, sonhos e vidas entrelaçados, comprometidos com a mudança 
e com uma resposta às crises do nosso tempo. 

O tempo em que juntos estudamos Teresa, o sonho de Ir. Olga 
de Sá na produção desta obra que restou inacabada,  a amizade que des-
frutamos das relações construídas nas múltiplas leituras e discussões, 
permitem-nos certamente dizer que experimentamos com Teresa a con-
soladora sensação de saber que nossas histórias conectam-se com uma 
história maior, que se desenvolve ao nosso redor, e da qual podemos ser 
parte. Para muitos de nós, efetivamente, resulta quase impossível, hoje, 
separar nosso caminho pessoal daquele traçado pela mística teresiana, um 
a mais, entre tantos que convergem na grande história da humanidade e 
que desejam contribuir para fazer do mundo um lugar de fraternidade e 
de harmonia.

Com carinho abrimos nosso coração e nossa leitura de Teresa e os 
convidamos à leitura colocando nela todo seu coração e toda sua alma pa-
ra que as refl exões suscitadas sobre e a partir de Teresa possam ajuda-los 
a pensar  o futuro com audácia, esperança e fé! 

rEfErência

TERESA D´ÁVILA (Santa). caminhos da perfeição. Petrópolis: Vozes, 2014.
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a poEsia dE tErEsa dE Ávila

Parece haver certo consenso entre os estudiosos da obra de Teresa de 
Ávila que sua linguagem não é muito requintada ou elegante nem em verso 
nem em prosa.

Méndez Bejarano lembra as opiniões sobre este tema de alguns estu-
diosos: Ticknor tachou a linguagem de Teresa de declamatório e difusa; Harpas 
critica Teresa por sua linguagem é algo incorreto e algo tanto descuidada a es-
trutura das cláusulas.

Teresa não se sentia poeta, nem achava que escrevia com o intelecto ou, 
para usar a palavra que ela usa, com o entendimento. Ela percebia que escrevia 
com o sentimento, com a alma e com o corpo. Sobre isto se costuma citar o texto 
de Teresa no qual ela diz que conhece uma pessoa que não sendo poeta, podia 
escrever versos (coplas) com muito sentimento e expressar bem seu penar. É 
claro que essa pessoa é ela, Teresa (livro de la Vida, 16,3). Sua inspiração poé-
tica vinha do amor que Teresa sentia por Deus. Era embriaguez e êxtase. Transe 
e ímpeto. Tinha um dom natural para a poesia, ou melhor dito, para o poético.

Por isso, em sua poesia, não mostra muita preocupação com aspetos 
formais ou acadêmicos. Isto vale também para a prosa. Seus textos são espon-
tâneos, singelos, simples.

a santa dE torga

Leonor a. s. Vargas gayean||
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Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912) em seu conhecido e citado 
artigo de la poesía mística, escreveu que todos os místicos espanhóis são po-
etas, mesmo escrevendo em prosa. E que em Santa Teresa esta característica é 
mais forte que em outros.

Mas, também Menéndez e Pelayo afirmava que o texto de Teresa difi-
cilmente poderia ser chamada de prosa literária. Assim, Pelayo fala que não é 
na linguagem formal que deve ser procurado o mérito de Teresa, mas na since-
ridade de seus sentimentos e na índole de seu especial misticismo. Mas, frente 
a isso podemos afirmar que Teresa é um bom exemplo de como uma pessoa 
mesmo que não tenha um bom domínio da linguagem formal pode chegar a ser 
uma boa escritora, tanto em poesia como em prosa.

Na sinceridade de seus sentimentos e na índole de seu especial misticis-
mo deve ser procurado o mérito da santa doutora, afirma Pelayo.  Os estrofes 
que servem de cabeçalho aos poemas de Teresa, que se repetem durante o poe-
ma, são os de melhor qualidade poetica. Especialmente porque ficam em nossa 
memória e os podemos repetir sempre. Por isso são também as partes mais 
famosas. O grande exemplo disto é Vivo sin vivir en mi.

Vivo sin vivir en mí,
Y tan alta vida espero,

Que muero porque no muero.

Vivo sem viver em mim,
E tão alta vida espero,

Que morro porque não morro

Sobre estes versos o Padre Yepes declarou, como lembra Menéndez y 
Pelayo, que foram escritos com o fogo do amor de Deus.

Hoje, após consultar a edição facsimile das Poesías de santa teresa, 
do Padre Yepes, (Madrid, M. Rivadeneyra, 1861), podemos acrescentar que o 
Padre Yepes afirmou também que foram escritos com seus infortúnios e sen-
timentos. Sobre eles a própria Teresa conta no libro de las Relaciones como 
nasceram. Ela diz que foi em Salamanca, quando escutou uma  noviçia cantar 
um hino alusivo ao amor divino. Diz que não pode conter a vontade de escrever 
e saindo do lugar os escreveu.
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Outros exemplos dos cabeçalhos das poesias de Teresa são os 
seguintes:

Si el padecer con amor
puede dar tan gran deleite,
¡Qué gozo no dará el verte!

(Se o padecer com amor
 pode dar tão grande deleite, 
Que gozo não dará o ver-te!)

Vuestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí?

(Sua sou, para ti nasci,
que mandas fazer de mim?)

Ya toda me entregué y di, 
y de tal suerte he trocado
 que mi Amado es para mi 
y yo soy para mi Amado.

(Já toda me entreguei e dei,
e de tal sorte já troquei
que meu Amado é para mim 
e eu sou para meu Amado.)

Pues el amor
Nos ha dado Dios, 
ya no hay que temer, 
muramos los dos.

(Pois o amor
Nos deu Deus
Ja não há que temer, 
Morramos os dois.)
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Si el amor que me tenéis,
Dios mío, es como el que os 
tengo, 

(É como o amor que vos tenho,
Deus meu, se o amor que me
tendes)

Decidme: ¿en qué me detengo? 
O Vos, ¿en qué os detenéis? 
– Alma, ¿qué quieres de mí? 
– Dios mío, no más que verte. 
– Y ¿qué temes más de ti? 
– Lo que más temos es perderte.

(Dizei: por que me detenho?
Ou Vós, por que vos detendes?
–  Alma, que queres de mim?
– Deus meu, não mais do que
– E, que temes mais de ti?
– O que mais temo é perder-vos.)

Un alma en Dios escondida
¿qué tiene que desear, 
sino amar y más amar, 
y en amor toda escondida 
tornarte de nuevo a amar? 
Un amor que ocupe os pido, 
Dios mío, mi alma os tenga, 
Para hacer un dulce nido  
Adonde más la convenga. 

(Uma alma em Deus escondida,
que tem que desejar,
senão amar e mais amar,
e em amor toda escondida tornar-te de novo a amar?
um amor que ocupe vos peço,
Deus meu, minha alma o tenha,
para fazer um doce ninho onde mais a ela convenha.)
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Na edição das Poesias de Teresa de Ávila (1861) estas estrofes corres-
pondem ao primeiro poema. Não leva título. Somente Poema 1, seguido de 
UNOS VERSOS DE LA MADRE TERESA DE JESÚS NACIDOS DEL FUEGO 
DEL AMOR DE DIOS QUE EN SI TENIA. Neste poema Santa Teresa incorpora 
alguns versos do comendador Escrivá y del médico Francisco de Villalobos:

Venga ya la dulce muerte 
Con quien libertad se alcanza

(Venha já a doce morte
Com quem liberdade se atinge),

Que Santa Teresa transforma em:
Venga ya la dulce muerte, 
Venga el morir tan ligero, 
Que muero porque no muero.

(Venha já a doce morte, 
Venha o morrer apressado, 
que morro porque não morro)

Este poema, na edição das poesias anteriormente citada, tem uma  
nota de rodapé que remete à edição da Vida de Santa Teresa, do Padre Ye-
pes, de 1776. Nessa nota informa-se que no primeiro ano de permanência de 
Santa Teresa nas fundações de Salamanca, no dia da Páscoa, entoaram um 
cântico que dizia:

Véante mis ojos, 
Dulce Jesús bueno, 
Véante mis ojos,
y muera yo luego.

(Vejam-te meus olhos,
doce Jesus bom;
Vejam-te meus olhos,
e morra eu logo depois.)
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Na nota se informa que Santa Teresa ao escutar a letra do cântico   fi cou 
tão fora de si, desacordada, e que a tiveram que levar, como para seu quarto e 
ali deitá-la.

Esse estado, de andar fora de si, durou até o dia seguinte. Foi nesse es-
tado    que Santa Teresa escreveu o poema Vivo sem viver em mim...

Hoje não há manuscritos dos poemas de Teresa de Ávila. E a compila-
ção de seus escritos poéticos tem sido um trabalho difícil. As difi culdades são 
explicadas nos prólogos das diferentes edições. Como, por exemplo, a de 1861.

O texto que serve de base para as edições das poesias de Teresa, co-
mo para quase toda a obra de Santa Teresa, é o Manuscrito 1400 da Biblioteca 
Nacional de Madrid. Esse texto é uma cópia realizada por Frei Andrés de La 
Encarnación, no século XVIII.
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rEflExõEs sobrE as cartas 
dE são JErônimo

Jerônimo nasceu pelo ano de 347, nos confins da Dalmácia e da 
Panónia. Recebeu o nome de Hieronymus, ao qual juntava, às vezes, o de 
seu pai: Eusebius.

Estudou humanidades na terra natal e depois em Roma. Mesmo ten-
do nascido numa família católica, só foi batizado aos 20 anos. Impressionado 
com a vida monástica, decidiu renunciar ao mundo e começou a iniciar-se na 
literatura cristã. Em 374, partiu para Jerusalém para seguir a vida monástica. 
Durante uma doença, teve um sonho em que foi censurado pela sua excessiva 
inclinação para a literatura profana.

Retirou-se para o deserto de Calcidas, onde viveu como anacoreta 
durante três anos. Dedicou-se ao estudos das línguas, em especial da he-
braica. Abandonou o deserto, foi para Antioquia. Ordenado padre, dirigiu-
se para Constantinopla e apresentou a Gregório Nazianzeno seus primeiros 
trabalhos exegéticos.

Em 382, foi convidado, como intérprete, para ir ao Concílio em Roma. O 
Papa Dâmaso reconheceu seu real valor, nomeou-o seu secretário e consulta-o 
nas passagens obscuras das Escrituras. Encarrega-o da revisão da bíblia dos 
Setenta e da tradução para o latim, a Vulgata.

Depois da morte do Papa Dâmaso, decidiu se instalar nos Lugares San-
tos. Partiu em 385. Paula e sua filha Eustáquia e numerosas mulheres tomavam 
o mesmo destino. Morreu em 30 de setembro de 419.
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Contexto histórico do cristianismo e a obra de São Jerônimo 

É sob o signo da luta que o cristão na antiguidade conquista seu direito 
de cidadania, sua liberdade de expressão religiosa, bem como poder expandir 
a sua fé.

A princípio, o cristianismo se debate com o judaísmo, e os cristãos têm 
dificuldade de se tornarem independentes. Os cristãos admitem o passado ju-
daico como fonte histórica e religiosa. Mas, passado certo tempo, torna-se mais 
independente e interage com outras culturas até que Roma se torna palco de 
grandes perseguições aos cristãos. A religião oficial romana não tolerava o cul-
to cristão; os magistrados e a aristocracia romana desencadearam grandes per-
seguições, levando ao circo os cristãos que confessavam sua fé em Jesus Cristo, 
oferecendo-os como vítimas aos leões. Foi pesada a luta dos cristãos para con-
quistar seu lugar no mundo ocidental.

A necessidade de estabelecer ideias corretas para crenças corretas, para 
o reto viver e o reto agir se fez necessário, em especial para combater as inúme-
ras heresias que ameaçam a fé e a unidade da Igreja.

No quarto século, deparamo-nos com grande quantidade de heresias. 
Os concílios se reuniram, na época, para sanar dúvidas a respeito da fé, devido 
à existência de muitas heresias, dentre as quais algumas ideias de Orígenes.

Orígenes nasceu em Alexandria, em 185 d.C. Tendo sua família perdi-
do todos os bens, foi com dificuldades que estudou. Viveu em uma época em 
que a Igreja ainda não se havia pronunciado sobre tantas questões relativas ao 
dogma. Orígenes, com suas atividades de exegeta bíblico, sobretudo aplicando 
nestas atividades seus conhecimentos de filosofia grega, utilizando a maneira 
grega de explicar a religião e seus mistérios, lia alegoricamente as Escrituras da 
religião judaico-cristã. Entre os pontos que suscitaram discussões estão a pré-
existência das almas e não acreditava, no castigo eterno.

Por duzentos anos, Orígenes foi considerado a luz do Evangelho, depois 
dos apóstolos, e sua imensa obra era referência para o mundo cristão. Sua obra 
torna-se alvo de violentas discussões e durante um bom tempo será causa de 
controvérsias, de divisões entre bispos e clérigos. Aterbius, teólogo sutil que ha-
via tomado como tarefa combater Orígenes, resolveu ir à diocese de Jerusalém 
e lá lançou um manifesto público, pelo qual denunciava a diocese de Jerusalém 
como foco da funesta lepra do origenismo. Nesta diocese, havia um mosteiro 
no qual vivia Jerônimo e as senhoras Paula e Eustóquia, situado na cidade de 
Belém. Jerônimo estava na posição de quem havia traduzido, segundo depoi-
mento de Rufino, setenta opúsculos do alexandrino Orígenes, e achou por bem 
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desculpar-se. O bispo João de Jerusalém estava apenas preocupado em reverter 
a situação de dependência de sua diocese em relação à sede metropolitana de 
Cesareia. A este bispo aliou-se Rufino. Em seguida, o bispo de Chipre Epifânio 
de Salamina, cioso de ortodoxia, resolveu dirigir-se a Jerusalém e tirar a limpo 
o que então se passava. Sua intervenção junto aos colegas de episcopado e aos 
fiéis só fez as coisas piorarem. Por exemplo, em decorrência de desentendi-
mentos entre os monges de Belém e o bispo João de Jerusalém, este ordenou 
que os monges de Belém ficassem privados do sacrifício diário da missa, fato 
que deixou os monges profundamente tristes. Ser ortodoxo e ter a garantia de 
estar a salvo da desonra da heresia era tudo o que se desejava nesse momento. 
Jerônimo entra na luta contra o estigma de heresia. Algumas obras de Jerônimo 
trazem o estilo e a marca do calor do debate, o furor da busca da verdade, o tom 
de total engajamento na fé.

as cartas

Numerosas são as cartas que escreveu. Sem falar nas muitas que se 
perderam, suas obras incluíam cento e cinquenta e quatro cartas. Destacam-se 
pela ascese e exortação à vida perfeita. A maioria foi dirigida a determinadas 
pessoas, mas por seu conteúdo transcendente, podem ser consideradas como 
tratados universais.

Jerônimo serve-se de um taquígrafo para redigir suas cartas. Pelo me-
nos 25 cartas foram ditadas por ele. Em Roma, depois que contrai uma doença 
nos olhos, não pode mais redigir suas cartas, nem mesmo para o papa Dâmaso. 
Entre 387-389, aparece um testemunho que afirma que Jerônimo dita porque 
está enfermo.

Jerônimo dita de modo muito rápido o que lhe vem de repente no pen-
samento. Mesmo os assuntos mais importantes são ditados com mais pressa do 
que conviria. A pressa é tão grande que não lhe resta tempo para a correção. Só 
nas horas do sono, retoma o ditado. Muitas vezes, durante um ditado, aparece 
uma solicitação de um amigo, cujo emissário está pronto para partir e o barco 
pronto para soltar as amarras. Atende o pedido e dita rápido o que a memó-
ria e o coração guardaram das leituras anteriores. Até mesmo o papa tem que 
desculpá-lo pela pressa.

A pressa das circunstâncias mostra as consequências negativas para a 
perfeição de sua produção literária e pode tornar-se um perigo para o talento e 
a doutrina. Ele mesmo confessa o inconveniente de seu método. Não ditamos 
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com a mesma delicadeza com que escrevemos.

As epístolas constituem a parte mais pessoal e mais reveladora da 
obra literária de Jerônimo. Ele é zeloso com suas amizades. Como não po-
de estar com os amigos utiliza as epístolas para se comunicar com os que 
estão além-mar. O contato íntimo com eles era feito até mesmo através das 
explicações doutrinais e das cartas-tratados, que para ele têm o sabor de 
um bom vinho e de um banquete. Esta atividade é uma espécie de aposto-
lado em que Jerônimo consagra todas as forças. Santa Teresa confessa ter 
encontrado na correspondência de São Jerônimo um enérgico estimulante 
para deixar o mundo pelo claustro: “Li as epístolas de São Jerônimo que me 
deram coragem necessária para confessar a meu pai o segredo da minha 
vocação religiosa” (TERESA DÁVILA, 2010, final do cap.3).

carta no 22 – a eustáquia – sobre a maneira de conservar a virgindade 

Eustáquia, nobre dama romana, filha de Paula, se tornou amiga e filha 
espiritual de São Jerônimo. Eustáquia opta pela virgindade, funda e dirige um 
mosteiro em Belém.

A carta, escrita na primavera de 384, provocou forte reação e grande 
desgosto a Jerônimo, pelo fato de ter abordado questões de abusos econômicos 
e afetivos por parte de monges e virgens  hipócritas. Por causa dos ódios fero-
zes, Jerônimo teve que abandonar Roma.

A carta é fortemente marcada pelas referências às Escrituras: “Escutai e 
olhai, minha filha; apurai o ouvido, esquecei o vosso povo e a casa do vosso pai, 
pois o rei desejará a vossa beleza” (Sl 44). Interpreta a opção pela virgindade à 
semelhança da vocação de Abraão: deixar a sua terra e a família… O convite é 
para seguir a Deus e encontrá-lo.

O apelo para a busca de Deus é permeado de textos que cantam o en-
contro, a beleza da jovem que toma essa decisão. A vocação não deve ser moti-
vo de orgulho, mas de um sentimento de temor.

Jerônimo fala a Eustáquia sobre os duros combates que empreendeu 
consigo mesmo, no deserto de Calcidas, ao se preparar para a vida monásti-
ca; fala em austeridade no comer e beber, solidão, corpo queimado pelo sol, 
enfrentamento dos animais e dos sonhos, tentações e sentimentos em relação 
às moças.
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Propõe como ascese jejuns, alimentação mais vegetariana, pouquíssi-
ma carne, fuga do vinho, do contato com as matronas, os palácios e a nobre-
za. Confessa sua vergonha por tantas virgens que começaram o caminho e 
se deixaram seduzir pelo que o mundo oferecia: roupas, prazeres, dinheiro. 
Censura as desculpas que apresentam para justificar a vida segundo os pa-
drões sociais e os impulsos sensuais: “Tudo é puro para os puros” e “a minha 
consciência basta”.

Aconselha fugir da companhia das mulheres que têm esposos de po-
sição social elevada, das viúvas forçadas que querem aproveitar a vida vi-
vendo elegantemente, atraindo a atenção para si. A escolha das companhei-
ras deve ser por aquelas que assumem o jejum e mantêm o coração voltado 
para o Amado.

Propõe muito tempo à leitura, em especial à Sagrada Escritura; esta ali-
menta e fortalece o espírito. “A vossa palavra é de fogo e o vosso servo conser-
va-a”. Que durante a noite dedique muito tempo às lágrimas e orações. Convida 
a entoar incessantemente salmos com o coração e o espírito. “Durante a noite, 
estendida no meu catre, procurei o bem-amado da minha alma”. Que a Palavra 
de Deus seja o critério de transformação da vida: “Tornei-me semelhante a um 
odre que se esvaziou”.

Jerônimo estabelece um longo paralelo entre a virgindade e o casamen-
to, acentuando a superioridade da primeira. Para isso, apresenta uma visão 
alegórica e mística do livro Cântico dos cânticos – e fala da necessidade de 
preservar a própria vida para gozar dos bens divinos.

Mantende sempre o mistério da vossa alcova, a fim de que o 
Esposo possa estar à vontade convosco. Quando rezais estais a 
falar com ele. Se estais a ler é ele que fala convosco. E quando 
chegar o sono Ele virá por trás do muro, passará a mão pela 
fresta da porta e pousá-la-á sobre a vossa fronte. Vós levantar-
vos-eis e, agitada, dir-lhe-eis: Estou ferida de amor. E Ele dirá 
por sua vez: Minha irmã, minha esposa, vós sois um jardim 
cerrado, uma fonte privada (Cartas, 41).

Jerônimo não só faz o elogio da virgindade, como mostra o caminho 
da perseverança. Por isso, é fundamental manter fidelidade aos princípios 
escolhidos. Propõe alguns conselhos: A esposa de Cristo deve parecer-se com 
a arca Santa, dourada por dentro e por fora, como guardiã da lei do Senhor. 
É preciso abandonar o Egito e seguir pelo deserto, até entrar na terra prome-
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tida. Evitar a vanglória ao jejuar, mostrar-se alegre, vestir-se modestamente; 
não aparentar demasiada religiosidade, nem semblante mais humilde que 
provoque desprezo.

Não aspireis a sabichona ou a poetisa de água doce. Não quei-
rais perder a personalidade, imitando essas matronas de atitu-
des lânguidas e postiças, que agora nos falam com os dentes 
cerrados, logo com a ponta dos lábios e com a voz entrecor-
tada, confundindo o natural com o banal. E isto é tanto mais 
vaidade, quanto qualquer adultério, mesmo o da linguagem, 
as encanta!” (Cartas, 43).

A Escritura ensina-nos que vale infinitamente mais confiar na Provi-
dência do que repousar o espírito na posse dos bens transitórios

Carta 130: a demetríade – sobre a maneira de preservar a virgindade 

Esta carta foi escrita em 414, destinada a Demetríade para ajudá-la no 
seu plano de vida religiosa. Demetríades era descendente da alta nobreza da 
família dos Amnicios. Desde muito jovem decidiu guardar a virgindade, para 
grande alegria da mãe e da avó. Quando chegou o momento a jovem cumprir o 
seu voto, estas recorreram a São Jerônimo, que compôs um novo tratado sobre 
a virgindade.

I a VI: Jerônimo começa por um elogio à nobre ascendência de Demetrí-
ade. Em seguida, fala da vocação da jovem, que já vinha de longa data, mas ela 
não ousava exteriorizar seus desejos com receio de desagradar à mãe e à avó. 
No entanto, ao contrário do que esperava, elas felicitaram-na, pois entendiam 
que a decisão da jovem era uma honra para a família.

VII: Jerônimo exorta que ela fique bem inteirada sobre as leituras sa-
gradas, porque o amor a elas deve ocupar o espírito para que a terra virgem do 
coração não seja invadida por ervas daninhas.

Dizei sempre para convosco: Busquei durante a noite aquele 
que minha alma adora; ou então: onde apascentais os vossos 
rebanhos e onde descansais à sexta? E: a minha alma afeiçoou-
se a vós e a vossa direita apoderou-se de mim; e ainda esta pas-
sagem de Jeremias: Nenhuma dificuldade tive em seguir-vos, 
porque não existem dores em Jacob nem cansaço em Israel.” 
(Cartas, 182).
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Jerônimo apresenta alguns passos necessá rios para trilhar o caminho da 
virgindade:

1. abandonar o mundo para transpor o segundo degrau depois do Batismo, dizen-
do ao adversário: Renuncio a ti, demônio, ao século, às tuas pompas e obras. “Se 
o espírito de quem tem o poder se estende sobre vós, não abandoneis o vosso 
lugar Estejamos sempre prontos para a luta, vigilantes e armados. O inimigo 
procura desalojar-nos das posições por nós ocupadas.” (Cartas, 183-4).

2) Depois de vigiar com todo o cuidado sobre os vossos pensamentos, é preciso 
voltar-se para o jejum, cantando como Davi: Humilhei a minha alma com jejuns 
e alimentava-me de cinza como de pão. Lembra as palavras de Jesus: Nem só de 
pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Referindo-se 
ao profeta Oséias, afirma: O coração dos que cometem adultério é semelhan-
te a um forno. Só a misericórdia de Deus, juntamente com os jejuns, pode 
apagar esses fogos abrasadores. Não se deve impor jejuns exagerados, nem 
privações excessivas de alimentos. Esse regime violento alquebra os corpos 
delicados que se tornam doentes antes de lançar as bases de uma santa vida. 
Cita a opinião de filósofos que afirmam: “As virtudes ocupam um justo meio; 
aquelas que excedem a média e as regras passam a ser contadas no número 
dos vícios”. “Basta simplesmente dominar os desejos do corpo, sem ter que 
modificar as práticas habituais da leitura, dos salmos e das vigílias”. “O jejum 
em si mesmo não é uma virtude perfeita, mas a base das outras virtudes. É 
a santificação e a pureza sem as quais ninguém verá a Deus e o degrau para 
aquelas que querem elevar-se às maiores alturas”.

3)  imitar a Jesus cristo, cuidando das relações e das amizades, a exemplo da sua 
avó e da sua mãe que cuidam das suas relações com os jovens. Na escolha dos 
eunucos, das aias e dos criados, deve-se atender mais à sua boa conduta do que 
aos seus atrativos físicos. O critério é o temor de Cristo. “Não deveis permitir 
nunca que, na vossa presença, se cometa o menor excesso de linguagem. Não 
escuteis nunca palavras desonestas, mas se vos acontecer de ouvi-las, não vos 
mostreis irritada”.

4) cuidado com a avareza e com as riquezas. O ponto alto da virtude e da perfei-
ção é vender tudo e distribuir o produto da venda aos pobres. “Dai o produto 
aos pobres, não aos ricos, não aos vossos parentes, não para o luxo, mas para 
os necessitados. Não vos preocupeis de saber se se trata dum sacerdote, de um 
parente chegado ou afastado; só ao título de pobre deveis atender”. Alegrar-se 
em possuir, como única riqueza, os alimentos que consome e os vestidos que 
usa; não cuidar de possuir mais nada, simplesmente preocupar-se em manter o 
espírito da própria vocação.
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5) Além das obrigações dos salmos e da oração, nas horas do ofício religio-
so, fi xar horas para estudar as escrituras e um certo tempo para ler, sem 
exagerado esforço mental, por puro prazer espiritual e para instrução da 
alma.

6) fixar cuidadosamente horário diário de trabalho. Os dias devem ser pre-
enchidos por trabalhos tão importantes e tão variados de modo a nunca 
achá-los demasiados longos. Como diz a Escritura: A alma do ocioso está 
cheia de maus desejos..

7) Perseverar na fé ensinada pela igreja, fugindo dos heréticos que procu-
ram enganar, invocando a justiça divina.

8) na escolha entre a vida solitária e a vida coletiva, optar pela segun-
da. Muitos ao escolher a vida solitária, exageram nas renúncias, com-
prometendo a própria saúde, chegando ao ponto de não saberem como 
se comportar, nem que dizer e fazer. É prudente obedecer aos velhos, 
submeter-se aos superiores e depois de ter seguido as regras das Escri-
turas, aprender dos outros o caminho a trilhar, em vez de confi ar na sua 
presunção que é péssima conselheira.

9) evitar a convivência com pessoas que têm por critério o mundo e esco-
lher por companheiras mulheres de vida austera, particularmente viúvas 
e virgens de conduta exemplar, de propósitos generosos.

Termino como comecei e não me contentei com um único conselho. Amai 
as santas Escrituras e a Sabedoria vos acompanhará. Amai-a e ela vos guardará. 
Honrai-a e ela vos abraçará. Serão joias que adornarão o vosso peito e as vos-
sas orelhas. Que a vossa língua não conheça senão a Cristo e que só faça ouvir 
o que é santo. Tende sempre sobre os lábios a doçura de vossa avó e de vossa 
Mãe. Só imitá-las, já é uma forma de virtude. (Cartas, 204-5).
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Este trabalho é realizado em função do papel que teve Maria de Mag-
dala, na vida de Teresa de Jesus, que convencida de sua fragilidade, muito in-
vocava os santos penitentes. Dois fatos foram decisivos na vida de Teresa: o 
primeiro foi a leitura das confissões de Santo Agostinho. O segundo, foi um 
apelo à penitência, diante de um quadro da Paixão do Senhor: Senti que Santa 
Maria Madalena vinha em meu socorro... e desde então muito progredi na vida 
espiritual. (TERESA D’ÁVILA, 2010, p. 13)

Maria Madalena é uma das figuras mais enigmáticas da História da 
Igreja. Identificada por diversos historiadores e exegetas com a pecadora que 
perfumou e enxugou os pés de Jesus e/ou com Maria de Betânia, irmã de Marta 
e de Lázaro, foi, sem dúvida a primeira testemunha da Ressurreição A partir 
de Gregório Magno, de fato, a Igreja ocidental identificou geralmente estas três 
pessoas, como se vê também na liturgia. A Igreja oriental porém, distingue-as. 
No ocidente, a identificação não é unânime. (VAN DER BORN, 1992, verbete 
Maria Madalena)

Lc 8,2 coloca Madalena entre as mulheres galileias, que seguiam Jesus e 
o serviam com seus haveres, em gratidão por terem sido curadas de doenças.Os 
evangelhos mencionam-na ao lado da cruz (Mt 27, 56 par;cf. Lc 23,55). Visitou 
o sepulcro na madrugada da ressurreição e foi a única, entre as mulheres, a ser 
favorecida com a aparição do próprio Jesus (Jo, 1-18).

maria madalEna: Enigma E mito
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Janete Frazão, jornalista, em sua pesquisa sobre a mulher na Igreja, cita 
Paulo Pinto, professor de História e Fenomenologia das Religiões, da Univer-
sidade Lusófona de Lisboa, que referindo- se ao perfil de Madalena diz que ela 
pode ser comparada a um saco azul, onde foi colocada uma série de coisas. 
E ele mesmo explica: É uma das mulheres mais difíceis de se falar; porque é 
aquela figura que entra mais a fundo no mundo Teológico e na fundação da 
própria crença”

João Paulo II diz na sua carta apostólica ordinatio sacerdotalis, de 
1994, que a presença e o papel da mulher na vida e na missão da Igreja, mesmo 
não estando ligados ao sacerdócio ministerial, permanecem absolutamente ne-
cessários e insubstituíveis.

Apesar de secundário, a mulher sempre teve um papel importante na 
Igreja. Reza a história que elas foram enviadas a formar o primeiro núcleo do 
que hoje chamamos Igreja, ou seja, elas foram mandadas para congregar, em 
nome de Jesus, os discípulos e amigos mais dispersos. (cf.http.//www.paro-
quias. org)

Maria Julieta, religiosa do Sagrado Coração de Maria, debruça-se há 
vinte anos sobre o papel da mulher na Igreja e, concluindo as quarenta páginas 
de um caderno de sua autoria, intitulado a mulher na igreja, transmite a se-
guinte ideia:

As primeiras luzes, os primeiros gestos, as primeiras palavras 
de conversão que deram origem à Igreja brotaram de mulheres. 
Antes do tempo da institucionalização da Igreja, houve o tempo 
das matriarcas cristãs e a história da Igreja não ficará completa 
se não se falar delas, se não se fizer memória delas.

Maria Madalena era de Mágdala, uma cidade às margens do Mar da 
Galileia, colônia de pescadores, onde a atividade pesqueira é muito impor-
tante; com isso o comércio é intenso. Possivelmente ao integrar-se ao mo-
vimento de Jesus tenha deixado a sua cidade, tornando-se conhecida como 
Maria de Mágdala.

Estudos afirmam que Maria Madalena era um membro proemi-
nente da Igreja Cristã Primitiva, de modo que seria impossível 
eliminar o seu nome das narrativas da ressurreição (...) Sua im-
portância na comunidade cristã primitiva explica a consistência 
dos escritos evangélicos em inclui-la em todos os discursos da 
crucificação, dos evangelhos sinóticos, das narrativas do enter-
ro e do túmulo vazio. (SILVA, 2005, p.28-9)
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Como diz ROBINSON, citado por ROSA DA SILVA, também os 
evangelhos apócrifos do 3º e 4º séculos, os Evangelhos de Tomé, Pistis So-
phia, Felipe, o Diálogo do Salvador, Pedro e Maria, mostram evidências de 
Maria Madalena, exercendo um papel de liderança na comunidade primi-
tiva. (cf. Silva, 2005, p.29)

Geral Messadie, no livro o enigma maria madalena, escreve um 
romance, em que apresenta Madalena como a instigadora de um complô, 
para salvar Jesus da morte. Subornando os soldados, retardando a coloca-
ção de Jesus na cruz, recuperando o corpo apenas ferido, servindo-se de 
personalidades importantes; mas, consequentemente, negando a ressurrei-
ção.

O livro de Lilia Sebastiani,  maria madalena: de personagem do 
evangelho a mito de pecadora redimida, percorre de novo várias correntes 
de construção e utilização da personagem na tradição do Ocidente cristão: 
Os evangelhos apócrifos, os Padres da Igreja, alguns teólogos e pregadores 
da Idade Média, a literatura devocional, as artes plásticas.

Sebastiani cita MOSCO, I setti veli della maddalena, que a apresen-
ta como a imagem do amor em sua dimensão terrena, mística e espiritual, 
do feminino, em toda sua gama de afetos e expressões. E termina seu livro 
com esta frase instigante: O evangelho segundo Maria de Mágdala não foi 
escrito, mas pertence à dimensão das promessas de Deus. (1995, p.228).

Lacordaire, da Academia Francesa, escreveu uma vida de Maria 
Madalena, em que refletindo sobre o fato de o Filho de Deus ressuscitado 
ter aparecido por primeiro a Madalena, pontua:

Há nisso um abismo onde não pode penetrar assim o estilo 
do homem como o seu coração. Semi compreendendo-o, en-
trevejo-o, adoro-o e, se mais não posso, me detenho sempre 
com uma reflexão que me enternece nesta palavra do Evan-
gelho: Apareceu primeiro a Maria Madalena. (1948, p.73)

BOGADO, em sua dissertação de Mestrado intitulada maria madale-
na: da pecadora à iniciada (um estudo psicológico sobre o feminino a partir 
dos evangelhos), uma leitura simbólica que se apoia na estrutura conceitual 
da psicologia analítica de C.G.Jung, focaliza a mulher pecadora, ressaltando 
porquê o Feminino e a mulher, muitas vezes, dentro da tradição religiosa, 
estiveram vinculados à ideia do pecado, da transgressão, da tentação.
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Maria Madalena é apresentada como uma imagem arquetípica do 
Feminino.

A interpretação das etapas de seu desenvolvimento interior 
ilustram um processo de individuação preconizado por Jung, 
nos traz, na sua singulariedade a lição da integração da sexua-
lidade, como um caminho de síntese para uma espiritualidade, 
que se constroi, resgatando-se a dimensão feminina, a partir da 
natureza humana. (BOGADO, 2003, resumo)

Em 2005, BOGADO publica, pela Ed. Lucerna, o livro maria madalena: 
o feminino na Luz e na sombra, em que por meio da interpretação de Leloup, 
resgata um novo olhar, um novo reconhecimento do Feminino, ensinando a 
mulher a se relacionar com a dimensão contemplativa do próprio ser, a fim de 
integrá-la na consciência.

Nessa viagem de retorno, a guia é Maria Madalena.

Se antes ela foi vista como uma mulher possuída por sete de-
mônios, aqui a veremos como uma mulher que foi capaz de 
encarnar a feminilidade de sete maneiras   demoníacas,   enten-
dendo- se que estas maneiras significam obstáculos à manifes-
tação do seu Ser (shatan em hebraico), e que foi capaz de trans-
formar estas maneiras de encarnar a feminilidade, ampliando 
sua própria humanidade e inteireza, quando estava diante de 
um Homem-Anthropos, que personalizava uma imagem ar-
quetípica do Homem Individuado, que era o seu Mestre, Jesus 
(BOGADO, 2005, p.128-9).

Não querendo citar todo o capítulo, nos limitaremos a enumerar as eta-
pas, com alguns esclarecimentos ao leitor.

A primeira etapa, que Leloup denomina a Mulher dos desejos desorienta-
dos, corresponde ao arquétipo da pecadora. Seu pecado é percebido como deso-
rientar- se em meio a uma multidão de desejos, “Hamartia”. Assim estar em estado 
de pecado é perder-se de seu eixo fundamental, de seu desejo mais profundo.

Maria Madalena também é considerada a possuída por sete demônios. Na 
interpretação dos antigos Terapeutas, os demônios são estados de consciência 
que nos possuem. Assim compreendidos, esses espíritos se interpunham à pos-
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sibilidade de comunicação profunda entre Madalena e Jesus, entre Madalena e 
seu próprio ser.

A Presença de Jesus é a presença do Amor Encarnado, que torna Maria 
Madalena livre em relação a tudo que a aprisionava, no momento em que ela 
se confronta com sua sombra, mas não se sente julgada. Poderá então sentar-se 
aos pés do Mestre e tornar-se contemplativa.

A segunda etapa corresponde à passagem bíblica de Marta e Maria. 
Maria fica com a melhor parte, que simbolicamente representa olhar para o ser, 
sermos capazes de contemplação, de quietude, de apaziguamento.

A terceira etapa é Maria Madalena Intercessora. Ela representa o Femi-
nino, que intercede pelos doentes, pelos moribundos. Partiu da multidão dos 
desejos, tornou-se silenciosa na presença do ser e agora se torna compassiva, 
encontra sua compaixão. As lágrimas de Madalena são plenas de significado 
e de amor, a tal ponto que são capazes de transformar o sofrimento em força 
libertadora.

A quarta etapa é a da Intuição profética. Na casa de Simão, ela derrama o 
perfume na cabeça de Jesus, profetizando sua morte. Representa a doação, que 
Judas recrimina.

Assim chegamos à quinta etapa: Madalena, como Acompanhante dos 
Moribundos. É Madalena aos pés da cruz, a porção feminina em todos nós, 
que não teme olhar de frente para a morte.Trata-se de enfrentar a morte do 
eu, as pequenas mortes que se dão, necessariamente, num processo de cres-
cimento interior. O processo de individuação exige que algo morra dentro 
de nós, para que algo possa nascer. Essas pequenas mortes são dolorosas, 
acompanhadas do medo que temos do desconhecido, do novo. O mergulho 
ao qual Madalena nos convida, nesta etapa, não é mais um mergulho em nós 
mesmos, mas para além de nossas identificações, um mergulho no desconhe-
cido, representado pela morte.

A mulher que é a Testemunha da Ressurreição conduz-nos, pela sexta 
etapa, a ir além da morte. Aceitar nossa finitude, nossa efemeridade, ressurgir, 
entrar na dimensão de si mesmo, na dimensão incriada de nosso ser, em que 
a eternidade nos habita. Na condição de ter sido a primeira a ver Jesus, sem 
retê-lo, incumbida por ele de espalhar a Boa nova, Maria Madalena é colocada 
no papel de Primeira Apóstola.

Não é mais a Madalena possuída por seus desejos, mas transformada 
pelo silêncio contemplativo, encontrando dentro de si a sua compaixão, assu-
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mindo sua capacidade visionária, enfrentando as mortes de cada etapa, a morte 
dos velhos eus, de velhos estados de consciência, para estar pronta para acom-
panhar o Mestre na morte e depois da morte, na vida incriada, que é eterna.

Para além da própria morte surge a Sophia, a mulher sábia, um estágio 
dificílimo de ser alcançado. Iniciada nos próprios processos internos de cres-
cimento, poderá guiar os apóstolos, modelo deste sábio-feminino, reintegrado 
em todas as suas dimensões, desde a afetiva até a transpessoal. (cf. BOGADO, 
2005, p.128-141)

Resumiremos, aqui, um dos mais belos comentários da perícope 
de Jo 20, 11-18, da obra de Juan Mateos, o evangelho de São João: análise 
linguística e comentário exegético, na tradução de Alberto Costa, publicado 
pelas Edições Paulinas.

Citamos a perícope como consta nessa obra, sob o subtítulo: o novo 
casal.

Maria tinha ficado junto do sepulcro, fora, chorando. Sem dei-
xar de chorar, inclinou-se para o sepulcro e viu dois anjos vesti-
dos de branco sentados um à cabeceira e outro aos pés, no lugar 
onde tinha sido colocado o corpo de Jesus.

Perguntaram-lhe eles:

Mulher, por que choras? Disse-lhes:

Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.

Dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia 
que era Jesus.

Jesus lhe perguntou:

Mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, pensando que era 
o jardineiro, lhe disse:

Senhor, se o levaste tu, dize-me onde o puseste e eu o levarei.

Diz-lhe Jesus:

Maria.

Voltando-se ela, disse-lhe em sua língua:

Rabbuni ( que equivale a Mestre). Disse-lhe Jesus:

Solta-me, que ainda não subi com o Pai para ficar. Vai, porém, 
dizer aos meus irmãos: Subo para o meu Pai, que é vosso Pai, 
meu Deus e vosso Deus.

Maria foi anunciando aos discípulos:

Vi o Senhor em pessoa, e que lhe tinha dito aquilo.
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O tema da perícope é o encontro de Jesus, vivo depois de sua mor-
te, com Maria Madalena, que simboliza a comunidade como esposa. Na cena, 
apresenta-se no horto-jardim o novo casal que começa a nova humanidade. 
Contudo, a festa definitiva ainda não se pode celebrar: a esposa tem que prepa-
rar-se para subir ao Pai com o esposo.

A perícope pode ser dividida assim:

20, 11-13 Choro de Maria e diálogo com os mensageiros.

20, 14-17 Encontro com Jesus.

20, 18 Anúncio aos discípulos.

Maria chora sem esperança e não se consola, em sua dor. A cena conti-
nua inspirando-se no Cântico dos Cânticos: Maria é representada em sua busca 
do esposo: levantar-me-ei, rodearei pela cidade... procurando o amado de mi-
nha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que ronda-
vam a cidade: Vistes o amado de minha alma? (Ct 3, 2s).

Os guardiães do leito são as testemunhas da ressurreição, bem como, 
de mais a mais, mensageiros dispostos a anunciá-la. Estão vestidos de branco, 
a cor da glória divina.

Ao contrário do texto citado antes, não é Maria que pergunta aos guar-
das, e sim estes que perguntam a Maria. A veste e a pergunta dos anjos mos-
tram não haver motivo para a tristeza. Chamam-na mulher. Vêem em Maria 
Madalena a esposa da nova aliança. Ao voltar-se Maria viu Jesus de pé, não 
deitado, morto. Ele está vivo, mas Maria não o reconhece.

Não crê ainda na força da vida nem na imortalidade do amor.

Ao não reconhecer Jesus, sua presença no horto a faz pensar que é o 
hortelão ou jardineiro. João reintroduz o tema do horto-jardim, voltando à lin-
guagem do Cântico. Prepara-se o encontro da esposa com o esposo. Jesus a 
chama Mulher (esposa) e ela o chama Senhor (esposo, marido).

Jesus, então, a chama pelo nome e ela o reconhece pela voz, ainda que 
não o tenha reconhecido pela vista. Este tema aparece também no Cântico: Eu 
dormia, mas meu coração velava e ouvi o meu amado, que batia: Abre, minha 
irmã, minha amada.

Maria não olha mais para o sepulcro, que é o passado. Abre-se para ela 
o horizonte que lhe é próprio: a nova criação que começa. Forma-se a comuni-
dade messiânica.
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Ao dizer solta-me, Jesus revela um gesto implícito de Maria, que cor-
responde a Ct 3,4:

... encontrei o amado de minha alma. Agarrei-o e não o soltarei, até 
levá-lo à casa de minha mãe, ao quarto da que me levou em seu seio. A alegria 
do encontro faz com que Maria se esqueça de que sua resposta a Jesus haverá 
de ser o amor para com os outros.

Jesus ainda não subiu com o Pai para ficar. Com o Pai opõe-se à casa da 
mãe do texto dos Cânticos, evidenciando a importância do esposo: é ele quem 
dá a identidade aos seus. Ele levará a esposa ao seu próprio lar, que é o do Pai, 
mas não chegou o momento ainda.

João chama as comunidades cristãs à realidade. Ainda se acham na fase 
da missão, que exige atividade. Para chegar à terra da vida é preciso passar pela 
morte. Dar a vida física ou aceitar a morte por amor ao homem será o ato final 
e definitivo de entrega; a ele corresponderá a fase final da realidade que já vive 
a plenitude da criação de Deus.

Essa tensão entre o já e o ainda não dinamiza a vida cristã. Maria encon-
tra Jesus, mas ainda não o possui. Na subida de Jesus ao Pai, ficará incorporada 
toda a nova humanidade, realizada ao longo da história e representada em suas 
primícias, por Maria Madalena, a esposa da nova aliança.

Jesus interrompe o desejo da união definitiva para enviar Maria com 
mensagem para os discípulos, aos quais, pela primeira vez, chama de seus ir-
mãos. O amor entre ele e os seus é amor fraterno. Sendo Senhor e Mestre não 
se põe acima deles.

O Pai de Jesus é também Pai dos discípulos e por isso os chama de 
irmãos.A subida de Jesus está em relação com o dom do Espírito. Pela experi-
ência do Espírito, os discípulos conhecerão a Deus como Pai.

O anúncio de Maria Madalena parte da experiência pessoal de ter visto 
Jesus, bem como da mensagem que ele comunica. Não é anúncio que nasce da 
leitura de um fato. O desponsório a ser celebrado anuncia a festa de núpcias, a 
nova criação tende já para seu estado definitivo.

Existe uma realidade nova, já presente, mas em tensão para o futuro. 
Não há só esperança, mas posse de vida, que se desenvolve na atividade do 
amor. (cf. Mateos, 1989, p.820-826).

Jean-Yves Leloup escreveu um livro intitulado: O romance de maria 
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madalena, uma mulher incomparável. Filósofo e teólogo, Leloup mistura 
história e ficção, teologia e poesia, apresentando Madalena como arquétipo 
feminino, mulher perene, que reúne em si mesma as dimensões carnais e 
espirituais.

Seria necessário distinguir, como o fazem os historiadores e certos exe-
getas, entre Maria, a pecadora, Maria de Betânia e Maria Madalena? Ou, ao con-
trário, como faz a tradição antiga, ver nessas três Marias uma única mulher?

Nós acrescentaríamos uma única e mesma mulher às diferentes 
etapas de sua vida, cada uma dessas etapas manifestando uma 
mutação interior, uma metamorfose de seu desejo e um novo 
semblante do feminino. (2004, p.142)

No Cântico dos Cânticos, a mulher paradigma é chamada a Sulamita, 
a mulher que o desejo atormenta, em busca do bem-amado. Segundo Leloup, o 
Cântico apresenta o itinerário do desejo.

São as três etapas clássicas que observamos nos tratados de ascética e 
mística inspirados em Plotino, Proclus e Denis:

a alegria do abraço e do encontro que culmina em uma contem-
plação silenciosa (Ct,I, II,III)

em seguida, a provação da diferenciação e da separação, a des-
cida aos infernos em busca do amor perdido (Ct, IV,V)

enfim, e reunião além dos contrários, além da vida e da morte, 
cujo selo é a paz que ultrapassa todo conhecimento.(Ct, VI,VII). 
(LELOUP, 2004, p.143)

E termina o Autor, com uma conclusão, que gostaríamos de ter escrito:

É assim que Maria Madalena pode ser considerada como o ar-
quétipo feminino do Ântropos, aquela que, através das meta-
morfoses de seu desejo, realiza sua inteireza e sua paz (Leloup, 
2004, p.143).
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biografia dE pEdro dE alcântara

Este texto tem por finalidade discutir notas biográficas de Pedro de Al-
cântara. Ele  teve grande influência na vida de Santa Teresa. São Francisco de 
Borja e São Pedro de Alcântara são os únicos contemporâneos de Santa Teresa, 
que ela cita nominalmente. São Pedro de Alcântara foi um reformador da Or-
dem de São Francisco. Orientou Santa Teresa na fundação do Convento de São 
José de Ávila e deu-lhe segurança quanto à origem divina de suas experiências 
místicas e de seus êxtases.

Santa Teresa relata que, com toda essa penitência e santidade, Pedro de 
Alcântara era muito afável, porque tinha um entendimento lindo. Conta que 
Pedro lhe apareceu muitas vezes, com enorme glória, aconselhando-a em mui-
tas coisas. Teve a previsão de sua morte e avisou-o. Quando viu que já se acaba-
va, rezou o Salmo 121, ajoelhou-se e morreu. (Cf. Teresa D’Ávila, 2010).

Teresa narra como cerca de dois anos antes de morrer, Frei Pedro ficou 
um pouco mais de oito dias em Ávila, e muito a ajudou na fundação do Con-
vento de São José, pois grande era a resistência da população e das autoridades. 
(Cf. Teresa D’ Ávila, 2010, p. 336).
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pEdro: o homEm, a vida, a obra E a traJEtória mística

O nome de batismo de Frei Pedro era Juan de Gabarito y Vilela de Sa-
nabria, de família nobre de Alcântara, onde nasceu, no último ano do século 
XV. Seu pai, jurisconsulto ilustre, era governador de Alcântara. Morreu a 18 de 
outubro de 1562, em Arenas de San Pedro, Ávila, com 63 de idade. Juano Pedro, 
desde criança, gostava de rezar secretamente, no oratório da Casa.

Foi estudante de direito, em Salamanca, mas abandonou os es-
tudos para tornar-se frade franciscano. No Noviciado, colocaram-no na 
função de porteiro, hortelão, varredor e cozinheiro. Muito distraído, so-
freu frequentes acidentes, na função de cozinheiro. Foi ordenado sacer- 
dote em 1524, com 25 anos.

Ajudou a fundar uma série de mosteiros para os Capuchos e em 1555, 
iniciou a reforma da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, mediante as 
regras alcantarinas, hoje conhecidas como de estrita Observância.

Era notável pregador e místico e escreveu o tratado da Oração e me-
ditação, que terá sido lido por São Francisco de Sales. (Cf. Martinho de Santa 
Maria, 2011).

Amável e compreensivo para com o próximo, era intransigente e ex-
tremamente severo para consigo mesmo. Franciscano de espírito e por convic-
ção, outras coisas não possuía a não ser um hábito surrado, um breviário, um 
crucifixo tosco e um bastão. Mortificou-se tanto com a comida e a bebida, que 
perdeu o paladar e assim todos os alimentos lhe pareciam iguais.

O amor de Deus lhe preenchia o espírito e era-lhe muito difícil celebrar 
a Santa Missa sem sair de si mesmo e levantar-se no ar.

Como pregador, foi notável. Seus sermões, inspirados nos profetas e 
nos livros sapienciais, manifestavam a mais terna simpatia humana. Tinha a 
graça de comover seus ouvintes e, muitas vezes, bastava sua presença para que 
muitos mudassem de comportamento. Preferia os auditórios de gente pobre, 
pois lhe parecia que eram os que tinham mais vontade de se converterem.

Pela reforma da Ordem Franciscana, Pedro não só restabeleceu na 
família monástica o espírito primitivo da pobreza, humildade e penitência, 
mas concorreu grandemente para a renovação da fé entre o povo, na época 
em que os protestantes começavam seu trabalho. Seu nome tornou-se conhe-
cido e acatado em toda a Espanha e em Portugal; ainda em vida era chamado, 
Frei Pedro, o santo.
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Cidades e municípios recorriam a seu julgamento para acabar com lití-
gios. Ao terminar cada missão, fazia erguer nas praças públicas ou encruzilha-
das, uma grande cruz para lembrar ao povo, as verdades do Evangelho.

Dizia a seus frades: Se virdes pecar um vosso irmão, não o ofendais e 
não o perturbeis mas, cheios de docilidade, falai-lhe ao coração e avisai-o, com 
amor, convindo que vós sois feitos do mesmo barro.

Tornou-se conselheiro do rei Dom João III, do príncipe Dom Luís e da 
infanta D. Maria, todos de Portugal. A Infanta testemunhou sua gratidão a São 
Pedro de Alcântara ao abrir, em Lisboa, um mosteiro para as Clarissas e tam-
bém ao construir o Hospital da Misericórdia. Acostumado ao recolhimento e 
a mais completa austeridade, tinha dificuldades em suportar as honrarias que 
lhe eram tributadas pela Corte Portuguesa, já que preferia viver desconhecido, 
dedicando-se à oração, à penitência e à contemplação.

A essa sua característica atribui-se o fato de ter recusado o convite do 
imperador Carlos V para ser seu confessor, quando este se retirou para o Con-
vento de São Justo, após sua abdicação; o mesmo ocorreu com a Princesa Joana 
da Áustria, que queria torná-lo seu diretor espiritual.

Pedro de Alcântara foi beatificado pelo Papa Gregório XV em 18 de 
abril de 1622 e canonizado em 28 de abril de 1669, pelo Papa Clemente IX.

Dom Pedro II, imperador do Brasil, considerou-o o principal padro-
eiro do Império, a 31 de maio de 1826. É o padroeiro da cidade de Petrópolis. 
D. Pedro II tinha nome de Pedro de Alcântara, em sua homenagem. Em Pe-
trópolis, se demarcou um terreno para nele edificar uma igreja sob a invoca-
ção do grande santo.

Apesar da pedra fundamental ter sido lançada, em 1876, somente em 
1925 ela foi inaugurada, mesmo que ainda incompleta, vindo a firmar-se como 
catedral, em abril de 1946. Para os petrolitanos, a famosa cidade serrana nasceu 
e cresceu sob o signo da celestial proteção desse extraordinário santo.

Frei Francisco de Monte Alverne, um dos mais famosos nomes da ora-
tória sacra, na época, em seu discurso proferido em 1854, por insistência de D. 
Pedro II, ressaltou os milagres realizados, em vida, por Frei Pedro de Alcântara: 
[...] restitui vivo a uma mãe o filho que acabara de perder; na entrada entre Ávi-
la de Pedroso um menino que se afogara. Novo Eliseu, aquece com seu calor 
vital o inanimado cadáver do filho do conde de Ozomo; fere as águas com seu 
manto, e encostado a seu cajado vadeia a pé enxuto o Tejo e o Guadiana.
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Não foram porém, as honrarias ou os milagres que tornaram Pedro de 
Alcântara um homem notável. Foram sua pureza, sua pobreza, sua vida de 
penitência, sua completa dependência do Senhor, sua intimidade com o Cristo, 
sua afabilidade e compaixão. (Cf. Alves Netto – site).

A obra tratado de oração e meditação foi composta por São Pedro de 
Alcântara, oferecido ao magnifico e devoto Sr. Rodrigo de Chaves, que o man-
dou escrever algo sobre a oração, breve, e claro e barato, de proveito comum 
aos pobres – que não podem comprar livros caros; aos simples – que não enten-
dem coisas complicadas.

No capitulo I, Frei Pedro diz que um dos maiores empecilhos, que o 
homem tem para alcançar a felicidade última são as más inclinações de seu 
coração e a dificuldade para fazer o bem.

A devoção é uma prontidão e leveza para as coisas boas, uma refei-
ção espiritual, um refresco e orvalho do céu, um sopro e alento do Espírito 
Santo e um afeto sobrenatural, que leva a gostar das coisas espirituais.

Depois de citar as belas palavras de São Boaventura sobre o que é ser 
um homem de oração, Pedro de Alcântara trata de qual pode ser a matéria de 
oração, em cada dia da semana.

Na 2ª feira – lembrar os pecados passados e conhecer-se a si mesmo, 
para que vejas teus defeitos e como não tens nenhum bem, que não tenhas 
recebido de Deus. Este é o meio para alcançar a humildade, mãe de todas as 
virtudes.

Depois, pensa nos benefícios divinos e como os empregaste. Pensa 
nos pecados que cometeste e cometes todos os dias, depois que aprofundaste 
o conhecimento de Deus. Pensa que não és mais que uma cana açoitada pelos 
ventos das paixões, sem firmeza nem estabilidade alguma; um Lázaro, morto 
há quatro dias; assim, atira-te como a pecadora, aos pés do Salvador.

Na 3ª feira – pensa nas misérias da vida humana e como é vã a glória 
do mundo, digna de ser desprezada.

Pensa como a vida é breve, incerta e duvidosa, frágil como um vaso 
de barro, mutável e provisória, flor do campo que fenece, enganosa, pois sen-
do feia nos parece formosa; sendo amarga nos perece doce; sendo breve nos 
parece eterna; sendo miserável nos parece amável. Sem falar na morte que é 
a última das coisas temíveis.
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Na 4ª feira – Nesse dia, pensa na morte. A hora é incerta, o lugar, des-
conhecido. Pensa na separação dos entes queridos, na perda total dos bens da 
vida. Na incerteza quanto ao destino final do corpo e da alma. Nas dores das 
enfermidades, mensageiras da morte. Pensa que terás de dar conta de tua vida 
e do sangue que Cristo, por ti, derramou.

Na 5ª feira – Pensa no juízo final, na sentença definitiva, nos sinais es-
pantosos, que precederão esse dia, na trombeta do Arcanjo que convocará todas 
as gerações do mundo e na majestade do Juiz, que separará os bons e os maus.

Na 6ª feira – Pensa nas penas do inferno, lago escuro e tenebroso, poço 
profundo cheio de fogo, cidade espantosa que arde em vivas chamas, vozes e 
gemidos atormentados, com perpétuo choro e ranger de dentes. Todos os sen-
tidos serão castigados, mas maior tristeza é a pena do dano, isto é, nunca poder 
ver a Deus para sempre, eternamente. Deus, o Sumo Bem.

Sábado – Pensa na companhia dos Santos, na beleza do céu, na visão de 
Deus, no esplendor dos corpos e das almas, no gozo de todos os bens.

Domingo – Pensa no amor de Deus para conosco, nos inumeráveis be-
nefícios: a Criação, a Conservação, a Redenção, a Vocação. Deus nos deu a vida 
e esse mundo cheio de belezas. A Providência divina tudo foi conservando, a 
nosso serviço. Tendo o homem pecado, Jesus Cristo o redimiu, com sua morte 
na cruz e sua ressurreição.

Quanto à vocação, considera a grande graça do batismo e a participa-
ção nos Sacramentos, a graça da fé e da perseverança.

O estudo da vida e obra de S. Pedro de Alcântara é uma tarefa árdua, 
devido às dificuldades históricas de investigação e pesquisa. Graças a Santa 
Teresa, com seu testemunho pessoal, temos documentos e textos autênticos que 
revelam um pouco de sua personalidade e espiritualidade, pois mesmo já sendo 
reconhecido como santo pela coerência de vida e autenticidade de sua via mís-
tica, continuou a ser criticado por sonhar com ‘utopias’ e desconsiderar a cons-
tituição frágil do ser humano, suas limitações e, principalmente, que a Regra de 
São Francisco não pedia tanto, que os tempos estavam se modernizando26.

São Pedro de Alcântara ao mesmo tempo nos transmite e convida à ex-
celência da mensagem cristã, pois que: “Ao longo dos séculos, nunca faltaram 
homens e mulheres que, dóceis ao apelo do Pai e à moção do Espírito Santo, 
escolheram este caminho de especial seguimento de Cristo, para se dedicarem 
a Ele de coração ‘indiviso’”31.
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Sobre ele existe vasta literatura. Trabalhos, livros, artigos, teses. Se por 
um lado facilita conhecê-lo, por outro, dificulta, porque só se pode repetir o que 
já foi dito a seu respeito. No entanto, conhecê-lo e à sua obra, é apaixonante.

Homem de convicções e teimosia inabaláveis. Sua vida foi marcada pe-
la busca inquieta da Verdade. Verdade essa que nos torna felizes. Agostinho 
pensa que ser feliz é o que realiza o ser humano, sua meta. A conquista des-
ta felicidade, diferente da que os gregos apregoavam, se consegue através do 
conhecimento da Verdade, pois só a Verdade confere a paz interior. A grande 
descoberta feita por ele é a INTIMIDADE. E quando se questiona, diz: Deum et 
animam scire cupio – quero conhecer a Deus e à alma. Nihil aliud, nada mais, 
absolutamente nada mais.

Deus é verdade, felicidade, repouso.

Nasce em uma família simples. Seus pais não são ricos, mas nem por 
isso ficou privado dos estudos. Sua cidade de origem, Tagaste, na Núbia, hoje – 
Souk-Ahráb, atual Argélia no norte da África, perto de Cartago. Seu pai pagão, 
sua mãe cristã. Perdeu o pai aos 17 anos.

Agostinho foi pagão durante muitos anos, teve um momento inclusive 
em que se aproximou das Escrituras, mas o que encontrou julgou pouco inte-
ressante e superficial. O que o cativava era a Doutrina de Manes, aderiu ao ma-
niqueísmo. Viveu nessa doutrina durante nove anos. Aos 29 anos encontrou-se 
com o bispo dos Maniqueístas, chamado Fausto, grande laço do demônio (as-
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sim escreve ele n’as confissões) pois seduzia a muitos por meio da sua melíflua 
eloquência. Relata ainda: Tinha chegado até mim a fama de que Fausto era 
eruditíssimo nas ciências mais prestigiosas e, sobretudo, conhecedor das artes 
liberais. Depois de ter conseguido ouvir e conversar longamente com Fausto 
decepcionou-se profundamente, constatou a vaidade, o orgulho e a ignorância 
a respeito da sabedoria que o mesmo apregoava. E, seu esforço a fim de pro-
gredir nessa seita, ruiu por completo. Mas não de forma que dos maniqueístas 
se separasse totalmente. Manes foi uma figura primariamente religiosa, muito 
complexa, complicada, sofreu grande influência da religião de Zoroastro que 
se estabeleceu principalmente na Pérsia e, consistia na afirmação contundente 
de um dualismo energicamente afirmado entre o bem e o mal, a luz e as trevas, 
Deus e o diabo. Essa dualidade, para Manes, era insuperável. Esta afirmação 
dá uma estrutura profundamente dramática à questão do real o que moveu e 
emocionou Agostinho. Viveu ele durante muitos anos este conflito entre o bem 
e o mal e, de tal maneira o influenciou, que se fará notar mais tarde em sua Te-
ologia mais do que em sua Filosofia.

A vida toda Agostinho foi professor. Diz ele, nos seus relatos, de que 
quando estudante tinha verdadeira aversão ao idioma grego, mas se deleitava 
com o latim. Desta forma leu os clássicos da época e os conhecia profunda-
mente. Foi excelente professor. Viajou muito (quem sabe se o ter viajado fora 
ajudou-o na viagem dentro/íntima?).

O desgosto com a liberdade destemperada dos estudantes de Cartago 
foi determinante para que aceitasse o convite de ir para Roma. Eu, que em 
Cartago detestava uma miséria verdadeira, apetecia, em Roma, uma felicidade 
mentirosa.

Em Roma encontra Ambrosio, bispo da Igreja Católica. Relata n’As Con-
fissões que, de início não viu nada de especial em Ambrósio, não foi uma figura 
especial para ele. Com a convivência, no passar do tempo, aos poucos percebeu 
a sabedoria, humildade e algo intrigante que nele havia – homem de Deus. O 
convívio com Ambrósio levou-o a converter-se ao cristianismo católico.

Homem da sua época e notadamente de sensibilidade e delicadeza agu-
da, para ele provável e possivelmente terá valido o conceito de ética que estava 
em vigor. Para a ética antiga eram centrais os conceitos de felicidade e sumo 
bem. Diferente da filosofia moral moderna, à qual importam, sobretudo normas 
e fundamentações normativas, a ética mais antiga desenvolve prioritariamente 
uma técnica da boa vida, uma ars vivendi. O que não deve ser entendido como 
refinamento de uma cultura orientada pelo prazer, mas como guia para um 
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amplo realinhamento da vida que possibilite a obtenção da sabedoria.

A ética antiga diagnostica o ser humano como doente de alma e ao mes-
mo tempo oferece remédio. Ela é primordialmente orientada segundo linhas 
não normativas, mas recomendatórias, aconselhadoras e curativas. Ela se vê, 
portanto, como cura de almas. (BRACHTENDORF, 2008).

Marco essencial no pensamento de Agostinho é a aspiração à felicidade. 
Todos queremos ser felizes, e na trajetória de sua vida descobre que a felicidade 
consiste em encontrar e estar com Deus. Oh beleza tão antiga e sempre nova 
quão tarde te conheci, quão tarde te amei. Tinha consciência de ter amado tarde 
a Deus; converteu-se já adulto. No entanto, a felicidade desejada só se alcança 
através do conhecimento da verdade.

Antes de sua conversão viveu uma vaidade mundana. Nunca se casou, 
no entanto teve mulheres sendo que, de uma delas nasceu Adeodato seu filho, 
que foi batizado junto com ele e, com ele conviveu até a morte. Adeodato mor-
reu jovem. Foi para Agostinho grande dor. Deixar a vida de concupiscências e 
prazeres carnais foi enorme desafio.

Diz dele mesmo que se achava feio; mesmo assim era vaidoso, mui-
to inteligente, escritor esplêndido! Sua obra, extensa e profunda. É o primeiro 
grande filósofo cristão. Não que nos séculos anteriores não houvesse outros 
filósofos (menores). Agostinho afirma o conceito de criação. Esta ideia é alheia 
ao pensamento grego. O derramamento do amor de Deus é que cria todo o uni-
verso. Os gregos antigos estavam interessados em desvendar aquilo que verda-
deiramente é, que é o que é, se possível de modo permanente. A atenção deles 
estava voltada para o problema da mudança, do movimento que faz com que as 
coisas sejam ou não sejam. Enfim, o problema da instabilidade do real.

Com o cristianismo e decididamente com Agostinho, introduz-se algo 
muito mais radical que a mudança, a variação helênica da ideia de criação.

Deus põe em existência uma realidade nova, diferente dele, por amor 
efusivo; esse é, digamos, o motivo da ação criadora de Deus e evidentemente 
está ameaçada pelo nada, isto é, Deus pôs e põe o mundo em existência.

A atitude visceral de súplica em Agostinho é fundamental; é ela que o 
faz descobrir a intimidade, coisa que os gregos não conheciam. Os gregos ra-
ramente diziam eu, diziam nós. Agostinho fala justamente do espiritual, que é 
aquela realidade capaz de entrar em si mesma. Não vá fora, entra em ti mesmo: 
no homem interior habita a verdade. É no mundo interior que se encontra Deus. 
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É preciso levar a sério que o homem é imagem de Deus. Daí é evidente que para 
encontrar Deus, o primeiro passo, o mais adequado será buscar a sua imagem 
que é o homem como intimidade, o homem interior. É no mundo interior que se 
encontra Deus. A alma é que conduz à espiritualidade, a alma entendida como 
intimidade. Espiritual não quer dizer não material; espiritual é aquela realida-
de que é capaz de entrar em si mesma, o poder entrar em si mesmo é o que dá 
a condição espiritual.

Deus é amor! Ama e faze o que quiseres. Não o capricho, não o teu bel 
prazer, mas sim o que possas querer realmente, o que possas querer amorosa-
mente, por amor.

Ao longo de sua vida sabemos que viajou muito: norte da África, 
Roma, Milão e sua última cidade, Hipona, onde foi bispo após ter sido 
feito sacerdote.

Viveu no Império Romano tardio, num momento de profunda crise. A 
pressão dos bárbaros já ameaçava a destruição de Roma. Viu o mundo com os 
olhos pagãos, foi o último grande homem antigo. Ao mesmo tempo foi o pri-
meiro grande pensador, o primeiro grande filósofo cristão, que anuncia uma 
nova era.

Monica, sua mãe, é figura fundamental, de grande destaque em sua 
vida. Acompanhou-o até morrer no sul da Itália, onde foi sepultada. Cristã, 
católica, de fé inabalável. Figura de fundo na vida do filho, grande e incansável 
companheira. Ao falar de Agostinho é imprescindível falar de Mônica, maravi-
lhosa mulher e grande santa.

Este apanhado de ideias sobre a vida deste grande santo, nem de longe 
satisfaz a extensão e a profundidade de sua obra e de sua vida. Quero contudo 
instigar o desejo de quem lê – a busca, a procura de conhecê-lo melhor.

Interessante notar que o livro confissões decepciona leitores que pro-
curam encontrar aí relato de infindáveis pecados. Até nisso Agostinho surpre-
ende. Sua confissão é a afirmação de Deus misericordioso, compassivo, amável. 
Que nos ama, apesar de nós, e de nós só quer amor. Assim é que inicia: “Sois 
grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande o Vosso poder 
e incomensurável a Vossa sabedoria. Nos criastes para Vós e o nosso coração 
vive inquieto enquanto não repousar em Vós”.
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santa tErEsa d´Ávila, 
doutora da igrEJa

stela maris Leite carrinho de araújo ||
Mestre em Educação pelo Centro Universitário UNIFATEA

a importância dE sEr doutora da igrEJa 

Para entendermos o que significa ser Doutora da Igreja é preciso, ainda 
que de forma resumida, expressar e tentar entender sobre como esta instituição 
chegou a ter a importância que teve e tem no mundo.  A Igreja Católica nasceu 
no dia de Pentecostes. Nos primeiros séculos foi perseguida, desde os anos 60, 
pelo Imperador Nero, até 313, quando o Imperador Constantino liberou o culto 
a Deus.  Dos 33 primeiros Papas, 30 foram assassinados.  Constantino não era 
da família da aristocracia romana. Isto reforça essa liberação do culto. Hou-
ve muitos mártires atingidos por essas perseguições. Mártires são pessoas que 
preferem serem mortas a adorarem outros deuses, ou a renegarem sua própria 
fé, sua religião. Em At 7,1-8,3, vemos a morte do mártir Santo Estêvão, além de 
um resumo da história do povo de Deus, que foi feito pelo próprio Estêvão.

Com a liberdade concedida por Constantino, a Igreja pôde sair das 
catacumbas (cemitérios sob a terra, local onde os católicos escondiam-se para 
celebrarem a Santa Missa, ou fazerem suas reuniões) e os fiéis começaram a 
vivenciar a liturgia nas igrejas, publicamente, sendo as primeiras igrejas fei-
tas com o aproveitamento dos palácios doados pelo Imperador Constantino, 
em Roma. Com a liberdade e os títulos de honra dados pelo imperador aos 
bispos, a Igreja aburguesou-se bastante e entrou desse modo na Idade Média 
(período da História que vai desde o ano 476, ano em que caiu o último im-
perador romano, até o ano 1453, com a queda de Constantinopla ou 1492, a 
descoberta da América). 



VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA

51

Com os feudos da Idade Média, apareceram as paróquias. Em 1054 a 
Igreja do Oriente (Constantinopla) separou-se da igreja do Ocidente (Roma), 
por questões políticas. Algumas das Igrejas do Oriente retornaram à Igreja de 
Roma (os Ucranianos, por exemplo, em 1596), mas guardaram os ritos e costu-
mes adquiridos no correr dos séculos de separação. Um exemplo é a ordenação 
de homens casados para padres, costume que permanece até hoje. Somente os 
bispos precisam ser celibatários. 

Nesses séculos, do ano 1000 ao ano 1500, houve um esfriamento na fé 
dos chefes da Igreja, ou seja, foram afastando-se da missão de pregar o Evange-
lho, foram tornando-se políticos, condes, barões, reis, duques. Títulos distantes 
do testemunho de vida santificada. Buscavam dinheiro para construir grandes 
igrejas e palácios, manter seus exércitos e o pessoal de sua corte (bispos, papas, 
cônegos, abades, padres e religiosos). No século XII surgiu um grande movi-
mento de renovação: cristãos simples preocuparam-se em seguir o Evangelho. 
Muitos abandonaram a riqueza e se dedicaram aos pobres. E esses exemplos de 
vida levam-nos a não perdermos a fé e nos inspiram à busca da espiritualidade 
em essência. Ex.: São Francisco de Assis, Santa Clara e São Domingos. Mais tar-
de: São Bernardo, Santo Tomás, Santa Catarina de Sena, Santo Antônio.

Em 1517, a Igreja dividiu-se novamente, surgindo a reforma de Lutero, 
que fundou outra Igreja, a Luterana. Foi seguido por Zwínglio, Calvino, que 
fundaram as Igrejas evangélicas. Essas divisões aconteceram muitas vezes, 
mas, sempre justificados pela fé recebida no Batismo. Estão incorporados em 
Cristo, e por isso são honrados com o nome de cristãos, e reconhecidos pelos 
filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O Espírito de Cristo serve-
se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação cuja força 
vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja de Pedro. 
“Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja” (Mt 16,18).  Jesus 
edificou a sua igreja sobre Pedro. Cristo dirige-se a Pedro, após sua maravi-
lhosa profissão de fé: 

Que dizem os homens de mim (...)

que dizeis vós? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo!

E confirma sua promessa:

Bem aventurado és Simão Barjona, porque não foi a carne e o 
sangue que a ti revelou, mas sim meu Pai que está nos céus, e eu 
digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja 
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei 
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as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será 
ligado também nos céus (S. Mateus, 16, 16-19)

As igrejas Cristãs assim foram fundadas, não cabendo aqui explicitá-
las: A Igreja Católica Apostólica Romana (Dia de Pentecostes após a Ressur-
reição de Jesus); Nestorianos e Monofisitas (431 e 451); Orientais ortodoxos 
(1054); Luterana (1517); Calvinismo (1528/1555); Metodistas (1739); Anglicanis-
mo (1559); Congregacionalistas (1580/92); Batistas (1612); Adventistas (1843); 
Assembleia de Deus (1900/1914); Congregação Cristã do Brasil (1910); Igreja do 
Evangelho Quadrangular (ou Cruzada Nacional de Evangelização): sua fun-
dadora morreu em 1944; Igreja Universal do Reino de Deus (1977); Árvore da 
Vida (1980/90); Adhonep (Associação de Homens de Negócios do Evangelho 
Pleno - 1952); Mormons (1830); Testemunhas de Jeová (1874). O Induísmo (2500 
antes de Cristo já existia, não se sabe a época precisa da origem); Budismo (400 
antes de Cristo nascer); Igreja Messiânica Johrei (1926); Seicho-No-Iê (1930); 
Perfect Lyberty (1946); Moonismo (Associação para a Unificação do Cristianis-
mo Mundial - AUCM - 1954); Espiritismo (1848); Umbanda (não há data de 
fundação); Racionalismo Cristão (1910/11); Legião da Boa Vontade (Década de 
50); Sociedades Esotéricas (em todos os tempos houve esse tipo de agremiação). 
Nos séc. II e III já se conhecia a famosa gnose ou gnosticismo. As Fraternida-
des Rosa-Cruz apareceram no séc. XVII. A Maçonaria, no séc. XVIII; Universo 
em Desencanto (anos 70); Profecias de Trigueirinho (1987); Vale do Amanhe-
cer (1969); Ordem dos 49 ou Ação Mental Interplanetária (1977); Santo Daime 
(1945); Sociedade Teosófica (1875); Nova Era (década de 70); Cientologia (1954). 
E tantas outras que surgiram, e surgem, baseadas em interesses subjetivos, sem 
o alicerce histórico da igreja confiada a Pedro.

Foi por ocasião da revolta de Lutero, motivada pelo clima intenso e 
pesado da igreja na época e motivada com o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, 
que na Itália toda a vida da Igreja foi reorganizada, inclusive com as Missões. 
Apareceram outras congregações religiosas, como os Jesuítas. Os padres passa-
ram a ter uma formação mais séria e severa nos seminários. Após a descoberta 
do Brasil, em 1500, vieram para cá os Jesuítas. Em 1618 os primeiros índios re-
ceberam a primeira comunhão.

A Igreja não sofreu muitas mudanças por todos esses séculos. Somen-
te nesse século XX, de 1962 a 1965, com o famoso Concílio Vaticano II, é que 
houve outra grande mudança na Igreja: a Missa, que era celebrada somente 
em Latim, passou a ser celebrada na língua própria de cada país; o padre, 
que ficava de costas para o povo, passou a ficar de frente. A Bíblia passou 
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a ser mais estudada, com traduções mais fiéis aos originais, possibilitando 
maior acesso aos leigos. Até então, a única versão conhecida era a Vulgata, 
de São Jerônimo, do séc. IV. A liturgia renovou-se completamente, com novas 
orações eucarísticas e a possibilidade de serem usados outros instrumentos, 
além do órgão e do harmônio. 

Em 1968 houve um encontro muito importante em Medellín, na Colôm-
bia, gerando aproximação da Igreja mais perto dos pobres e dos marginaliza-
dos. Houve outro encontro desse tipo em 1979, em Puebla, no México. 

Nos anos 70 apareceu a Renovação Carismática Católica (RCC), que 
trouxe mudanças nas celebrações da Igreja.  Há movimentos significativos na 
Igreja aproximando-a cada vez mais das comunidades: Legião de Maria, Emaús, 
Cursilho, Vicentinos, ECC, Focolares, Irmandades antigas que reapareceram 
como a Irmandade de São Benedito e o Apostolado da Oração etc. 

Os últimos papas de nossa Igreja foram: Pio IX (1846), Leão XIII (1878), 
Pio X (l 903), Bento XV (l 914), Pio XI (l 922), Pio XII (l 939), João XXIII (l 958), 
Paulo VI (1963), João Paulo I (1978), João Paulo II (1978), Bento XVI e o atual 
Papa Francisco. 

tErEsa d’ Ávila, um ExEmplo para igrEJa dE hoJE

A declaração de alguns santos como Doutores da Igreja teve início em 
1295, no pontificado de Bonifácio VII. Esse título é concedido aos santos que 
enalteceram o cristianismo católico por meio de textos, pensamentos, prega-
ções, marcando a história com singular papel, alcançando reconhecimento pa-
pal ou de um Concílio Ecumênico. Apenas após quase 500 anos das primeiras 
declarações de doutoramento é que Bento XIV normalizou os requisitos e os 
dados processuais para nomeação de santos doutores como mestres da fé que 
acrescentam algo à vivência do cristianismo católico.

Tais requisitos são:

1.  a santidade de vida reconhecida pela canonização do 
candidato;

2.  a doutrina eminente transmitida por escrito;

3.  a declaração papal reconhecendo-os Doutores da Igreja 
Universal.



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

54

Todavia, existia um requisito não documentado, porém observado 
pela Sé Católica: a condição biológica dos candidatos. Até o Concílio Vatica-
no II, quando houve algumas modificações nessas regras, só eram permiti-
dos doutorandos do sexo masculino, daí até 1970 existirem 30 Doutores da 
Igreja, sendo todos homens. A partir dessa data, agregou-se a esses Mestres 
de fé três mulheres, a saber: Teresa de Ávila e Catarina de Sena, proclamadas 
em 1970, e nossa baluarte Teresa do Menino Jesus, em 1997 por ocasião do 
centenário de seu falecimento.

Ainda durante a escritura deste artigo, o Santo Padre Papa Francisco, 
encontra-se entre nós, em julho de 2013, participando da Jornada Mundial da 
Juventude. Impossível furtar-se a refletir sobre Santa Teresa D’Ávila à luz das 
posturas do atual Papa e o contexto da igreja. Percebemos a força espiritual des-
ses fiéis que amam a igreja e buscam meios para torná-la a verdadeira vivência 
do evangelho.

Durante os anos de episcopado, age, em um forte impulso simplifica-
dor e modernizante no que se refere às prática e vida pastorais, em especial na 
administração arquidiocesana de Buenos Aires. Evita aparições na mídia – mas 
estas informações aqui contidas vêm do que falam sobre ele na mídia - possui 
hábitos simples, utiliza o transporte coletivo, não frequenta restaurantes, apre-
cia música clássica, literatura e é associado e torcedor do clube de futebol San 
Lorenzo de Almagro. Um homem de hábitos simples, comesinhos, comuns. E 
o que falam, estamos vendo, nesta visita ao Brasil, não só em suas declarações 
como tudo que o cerca – simplicidade.

O cardeal Bergoglio convidou os seus clérigos e os leigos para que se 
opusessem ao aborto e à eutanásia. Na conclusão da missa do dia 12 de maio de 
2013, na praça de São Pedro quando canonizou os Mártires de Otranto e duas 
religiosas latino-americanas, o Papa Francisco disse que “...é importante manter 
viva a atenção ao respeito pela vida humana desde o momento da concepção.” 
Na ocasião declarou apoio expresso à iniciativa europeia Um de nós, para ga-
rantir a tutela jurídica do embrião, e lembrou que “um momento especial para 
quantos fazem questão de defender a sacralidade da vida humana será o “Dia 
da Evangelium vitae, que terá lugar no Vaticano, no contexto do Ano da Fé, a 
15 e 16 de junho de 2013.”, afirmou. Percebemos que o pontífice é coerente com 
a posição histórica da Igreja Católica.  

É conhecido por sua postura a favor da justiça social, tendo dito em 2007 
que: “Vivemos na região mais desigual do mundo, a que mais cresceu e a que 
menos reduziu a miséria. A distribuição injusta de bens persiste, criando uma 
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situação de pecado social que grita aos céus e limita as possibilidades de vida 
mais plena para muitos de nossos irmãos”. Além disso, tal como São Francisco 
de Assis lavava os pés dos leprosos, o Cardeal Bergoglio ganhou notoriedade 
em 2001 ao lavar os pés de 12 doentes de Aids em visita a um hospital. 

Interessante ressaltar que a austeridade marca a busca do resgate do 
que move a vida espiritual tanto em Santa Teresa que vivenciava um contexto 
de futilidades quanto o Papa Francisco com seu estilo despojado de viver. Sem-
pre viveu em espaços austeros, não usou o crucífixo de ouro, recusou o manto 
vermelho decorado com peles, dizendo “o carnaval acabou” (Papa Francisco, 
Missa de inauguração do pontificado,  19 de março de 2013). Ele não usou os 
múleos, mas seus sapatos pretos com as marcas do peregrino, signo de quem 
veio para empreender jornadas. Qual Santa Teresa que não media esforços nas 
viagens desgastantes no empreendimento das fundações e reformas do carme-
lo. Papa Francisco recusou a limusine blindada papal para comparecer a um 
primeiro encontro, na residência de Santa Marta, no dia seguinte de sua elei-
ção, preferindo um veículo comum, e espantou a todos ao pagar pessoalmente 
a conta do hotel onde se hospedou para o Conclave, hotel este pertencente à 
própria Igreja Católica. Ele mesmo faz suas ligações telefônicas, faz sua própria 
comida, qual Santa Teresa que nunca se absteve das rotinas práticas. 

São pessoas assim que provocam transformações. Transformações tão 
necessárias quando as instituições religiosas passam por crises. São pessoas as-
sim que a própria igreja reverencia e imprime títulos para que sejam exemplos 
para aqueles que buscam fortalecer a fé e a espiritualidade. 

Muita história, tantas mudanças e a luta de católicos que foram consi-
derados modelos de santidade e que contribuíram de alguma forma original 
para a doutrina e espiritualidade cristã.

Pensar neste aposto à Santa Teresa D’Ávila – doutora da igreja – nos 
leva à busca do porquê deste título a alguns católicos. Na Igreja Católica, Dou-
tor e Doutora da Igreja (latim doctor ecclesiæ) são homens e mulheres cujos 
pensamentos, as pregações, os escritos e as formas de vida enaltecem o cristia-
nismo. Todos eles foram considerados especiais em suas formas vida, buscando 
a santidade e que contribuíram de alguma forma original (e ortodoxa) para a 
doutrina, espiritualidade cristã e fortalecimento da Igreja. O título de Doutor é 
reconhecido quer por um Papa, quer por um concílio ecumênico (embora ne-
nhum concílio tenha jamais exercido essa prerrogativa) e trata-se de uma honra 
rara (a Igreja conta apenas 33 doctores ecclesiæ entre os seus múltiplos santos), 
atribuída apenas a título póstumo e após a canonização.
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Constata-se que o título de Doutor da Igreja não é idêntico ao de Padre 
da Igreja, que é reservado aos mestres doutrinários dos primeiros séculos, e 
cuja lista não está ainda oficialmente encerrada; porém, há vários Padres da 
Igreja (designadamente os Orientais) que são também doutores da Igreja. Ori-
ginalmente, a lista incluía apenas os grandes teólogos do Ocidente: Ambrósio 
de Milão, Agostinho de Hipona, Jerônimo de Strídon e Gregório Magno, que 
foram feitos Doutores da Igreja em 1298. Os Padres do Oriente, Atanásio de 
Alexandria, Basílio Magno, João Crisóstomo e Gregório de Nanzianzo foram 
declarados Doutores em 1568, simultaneamente com Tomás de Aquino. 

Desde então a lista tem vindo a engrossar; os três mais recentes douto-
res da Igreja que datam dos últimos quarenta anos e são todas mulheres: Teresa 
de Ávila, Catarina de Sena e Teresa do Menino Jesus (também conhecida como 
Teresa de Lisieux). De referir ainda que dos atuais Doutores da Igreja apenas 
Catarina de Sena era leiga, sendo os demais todos presbíteros, papas, bispos, 
diáconos ou religiosos.

O que leva a Igreja a atribuir esse título? São motivos variados: alguns 
foram proeminentes escritores e tratadistas (como Gregório ou Ambrósio); ou-
tros grandes místicos (Catarina de Siena, João da Cruz). Outros ainda foram po-
lemistas, defendendo a Igreja contra heresias (Agostinho, Bellarmino). Outros 
filósofos de renome da Escolástica, como Anselmo, Alberto Magno ou Tomás 
de Aquino.

Santa Teresa D’Ávila nasceu a 28 de março de 1515 e morreu a 4 de ou-
tubro de 1582, quem a proclamou doutora foi o Papa Paulo VI, em 1970, num 
domingo, no dia 27 de setembro, ela é a 31ª Doutora da Igreja. Na Missa de 
Proclamação de Santa Teresa de Ávila como doutora da igreja, em sua Homilia, 
o Papa Paulo VI, expressa o reconhecimento quando da declaração com o título 
de Doutora da Igreja a Santa Teresa de Jesus:

O fato de proferir o nome desta Santa singularíssima e grandíssima, 
neste lugar e nesta circunstância, basta para suscitar nas nossas almas 
uma multidão de ideias.

A primeira seria a de evocar a figura de Santa Teresa. Vemo-la apare-
cer diante de nós como uma mulher excepcional, como uma religiosa 
que, coberta inteiramente pelo véu da humildade, da penitência e 
da simplicidade, irradia à sua volta a chama da sua vitalidade hu-
mana e do seu dinamismo espiritual, e depois como a reformadora 
e fundadora de uma Ordem religiosa insigne e histórica, escritora 
genialíssima e fecunda, mestra de vida espiritual, incomparável na 
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contemplação e infatigável na ação. Como é grande, como é única, 
como é humana e como é atraente esta figura!

------------------------------------------------------------------.

Sobre ela, Teresa: a luz do titulo de Doutora põe em evidência va-
lores indiscutíveis que já tinham sido amplamente reconhecidos, 
como, antes de tudo, a santidade da sua vida, valor que já tinha 
sido proclamado oficialmente a 12 de Março de 1622 — ela tinha 
morrido trinta anos antes — pelo Nosso predecessor Gregório XV, 
na célebre canonização, que, juntamente com a nossa Carmelita, 
inscreveu, no catálogo dos Santos, Inácio de Loiola, Francisco Xa-
vier, Isidoro Agricultor, todos eles glória da Espanha católica, e 
Filipe Neri, florentino-romano. Põe, igualmente, em realce « a emi-
nência da doutrina », em segundo lugar, é verdade, mas de um 
modo especial (cfr. Prospero Lambertini (Bento XIV) de servorum 
dei beatificatione, IV, 2, c. II, n. 13).

  

Ressalta a relevância da Doutrina de Santa Teresa:

A doutrina de Santa Teresa de Ávila resplandece pelos carismas 
de verdade, de conformidade com a fé católica, de utilidade para 
a erudição das almas, e também por outro carisma que podemos 
sublinhar, o da sabedoria, que nos leva a pensar no aspecto mais 
atraente e, ao mesmo tempo, mais misterioso do doutorado de San-
ta Teresa, isto é, no influxo da inspiração divina nesta prodigiosa 
escritora mística. De onde tirou Teresa o tesouro da sua doutrina? 
Sem dúvida, da sua inteligência e da sua formação cultural e es-
piritual, das suas leituras, dos colóquios com os grandes mestres 
de teologia e de espiritualidade, da sua singular sensibilidade, da 
sua habitual e intensa disciplina ascética, da sua meditação con-
templativa, numa palavra, da sua correspondência à graça, que ela 
recebia na sua alma extraordinariamente rica e preparada para a 
prática e a experiência da oração. Mas, era esta a única fonte da sua 
« doutrina eminente »? Porventura não devemos procurar em Te-
resa atos, fatos, estados de alma, que não provinham dela, mas que 
eram experimentados por ela, isto é, sofridos, passivos, místicos, 
no verdadeiro sentido da palavra, para os atribuir a uma ação ex-
traordinária do Espírito Santo? Encontramo-nos, indubitavelmen-
te, diante de uma alma, na qual a iniciativa divina extraordinária se 
manifesta, é experimentada e depois descrita, simples, fiel e mara-
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vilhosamente, com uma linguagem literária própria.

--------------------------------------------------------------------------

E é destes segredos que nos fala a doutrina de Santa Teresa: os segre-
dos da oração. A sua doutrina concentra-se neste ponto. Santa Teresa 
teve o privilégio e o merecimento de conhecer estes segredos, por 
meio da experiência, vivida na santidade de uma vida consagrada à 
contemplação e, ao mesmo tempo, dedicada à ação, experiência so-
frida e também gozada, na efusão de extraordinários carismas espi-
rituais. Teresa possuiu a arte de expor estes segredos em grau tão 
elevado que se classificou entre os maiores mestres da vida espiritual. 
É, por isso, que a sua estátua nesta Basílica, entre as fundadoras de 
Famílias Religiosas, tem uma inscrição que define muito bem a Santa: 
Mater spiritualium.

Santa Teresa Mãe e Mestra da espiritualidade:

Esta prerrogativa de Santa Teresa, a de ser mãe e mestra das pessoas 
que se dedicam à vida espiritual, já tinha sido admitida, podemos di-
zer, por consenso unânime: mãe de encantadora simplicidade e mes-
tra de admirável profundidade. O apoio da tradição dos Santos, dos 
teólogos, dos fiéis e dos estudiosos da matéria já lhe tinha sido dado. 
Nós, agora, confirmamo-lo, fazendo com que ela, ornada deste título 
de mestra, possa ter uma missão mais autorizada a cumprir na sua 
Família religiosa, na Igreja orante e no mundo, com a sua mensagem 
perene e presente: a mensagem da oração.

A importância do título de Doutora da Igreja:

A primeira é a seguinte: Santa Teresa de Ávila é a primeira mulher a 
quem a Igreja confere este titulo de Doutora, apesar da severa frase de São Pau-
lo: « Calem-se as mulheres nas assembleias pois que não lhes é permitido falar 
» (1 Cor 14, 34), o que significa, até hoje, que a mulher não é destinada a ter na 
Igreja funções hierárquicas de magistério e ministério. Este preceito apostólico 
foi, porventura, violado?

Podemos responder com clareza negativamente. Na realidade, não se 
trata de um título que comporte funções hierárquicas de magistério, mas, ao 
mesmo tempo, devemos declarar que este facto não significa de modo algum 
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uma apreciação menor da sublime missão que a mulher tem no Povo de Deus.

Pelo contrário, a mulher, ao ser recebida na Igreja pelo baptismo, parti-
cipa do sacerdócio comum dos fiéis, que a habilita e obriga a «professar diante 
dos homens a fé recebida de Deus por meio da Igreja » (Lumen gentium, n. 11). 
E nesta profissão de fé muitas mulheres chegaram aos cumes mais elevados, 
até serem, com a sua palavra e os seus escritos, luz e guia para os seus irmãos. 
Luz alimentada todos os dias no contacto íntimo com Deus, também nas formas 
mais nobres da oração mística, para a qual São Francisco de Sales não hesita 
em dizer que possuem uma especial capacidade. É luz que se tornou vida, de 
maneira sublime, para o bem e o serviço dos homens.

Por isso, o II Concílio do Vaticano quis reconhecer a elevada colabora-
ção com a graça divina que as mulheres são chamadas a dar, para a instauração 
do Reino de Deus na terra, e, ao exaltar a grandeza da sua missão, não duvida 
em convidá-las igualmente a cooperarem « para que a humanidade não de-
caia», « para reconciliar os homens com a vida », « para salvar a paz no mundo 
» (II Concílio do Vaticano, Mensagem às mulheres).

Em segundo lugar, não queremos silenciar o facto que Santa Teresa era 
espanhola e que a Espanha a considera, com razão, como uma das suas maio-
res glórias. Na sua personalidade podemos apreciar as características da sua 
pátria: a fortaleza de espírito, a profundidade de sentimentos, a sinceridade de 
coração e o amor à Igreja. A sua figura surgiu numa época gloriosa de santos e 
de mestres, que caracterizaram o seu tempo com o desenvolvimento da espi-
ritualidade. Teresa ouviu-os com a humildade de uma discípula e, ao mesmo 
tempo, soube julgá-los com a perspicácia de uma grande mestra de vida espiri-
tual, e, como tal, estes consideraram-na.

Por outro lado, dentro e fora das fronteiras da pátria, agitava-se com 
violência a tempestade da Reforma, lançando os filhos da Igreja uns contra os 
outros. Santa Teresa, por causa do seu amor à verdade e da sua intimidade com 
o Divino Mestre, teve que sofrer amarguras e incompreensões de toda a espécie, 
e o seu espírito não sabia conservar a paz diante da ruptura da unidade. «Sofri 
muito — escreveu — e, como se pudesse ou fosse alguma coisa, chorava diante 
do Senhor, suplicando que remediasse tantos males» (Camino de perfección, c. 
1, n. 2, em: BAC, 1962, n. 185).

Este seu sentir com a Igreja, provado na dor que ela sentia ao ver a 
dispersão das forças, levou-a a reagir com o seu carácter castelhano cheio de 
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vigor, no anseio por edificar o Reino de Deus. E, assim, decidiu-se a penetrar no 
mundo que a circundava, com uma visão reformadora, para imprimir nele um 
sentido, uma harmonia e uma alma cristã.

Cinco séculos depois, Santa Teresa de Ávila continua a deixar o exem-
plo da sua missão espiritual, da nobreza do seu coração, sequioso de catolici-
dade, do seu amor, despojado de todo o afecto terreno para dar-se totalmente 
à Igreja. Antes do seu último respiro, ela pôde dizer, como epílogo de toda a 
sua vida: «Finalmente sou filha da Igreja!».

Queremos ver, nesta expressão, que é presságio e prelúdio da glória 
dos Santos para Teresa de Jesus, a herança espiritual legada a toda a Espanha. 
Queremos ver também um convite a todos nós, para fazermos eco à sua voz e 
para a transformar em programa de vida a fim de poder repetir com ela: somos 
filhos da Igreja.

Damo-vos a Nossa Bênção Apostólica.

São Doutoras da Igreja:

 
nome nascimento morte Proclamação origem Ofício

Santa Teresa 
de Ávila

28 de Março 
de 1515

4 de 
outubro 
de 1582

Papa Paulo 
VI, 1970

31º Doutora 
da Igreja

Espanha O.C.D.

Santa 
Catarina de 

Siena

25 de Março 
de 1347

29 de 
abril de 

1380

Papa Paulo 
VI, 1970

Itália O.P.

Santa Teresa 
de Lisieux

(Santa 
Teresinha 

do Menino 
Jesus), Doctor 

Amoris

2 de janeiro 
de 1873

30 de 
setembro 
de 1897

32º Doutora 
da Igreja
Papa João 

Paulo II, 1997
33º Doutora 

da Igreja

França O.C.D.
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santa tErEsa d’Ávila – uma alma com sEdE dE dEus vivo

A vida de Santa Teresa D’Ávila ilustra exemplarmente que nunca um 
santo, ou santa mostrou-se tão “carne e osso” como Teresa D’Ávila, ou Tere-
sa de Jesus, nome que assumiu no Carmelo. “Como a corça que suspira pelas 
águas da torrente, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem 
sede do Deus vivo.” (Sl 41,2s).

Torna-se difícil após conhecer a vida de Santa Teresa D’Ávila re-
sumir seus feitos para ilustrar os principais motivos que levaram a Igreja 
declará-la Doutora. 

Tudo que se tem a dizer sobre Teresa Sanchez Cepeda D’Ávila y Ahu-
mada é extraordinário e empolgante. Ela viveu intensamente e nos ensina que 
a oração pessoal é o caminho para a busca de uma intimidade maior com Deus. 
Escreveu como um poeta, cantando as glórias do Senhor do Céu e da Terra, de-
pois de ter convivido misticamente com Ele. Reformou e aperfeiçoou o estilo de 
vida religiosa. Foi doutora em matéria de religião e de religiosidade. Ultrapas-
sando os limites de si mesma, ela foi mais além: foi Santa. E uma grande Santa. 
Por isso mesmo é que ela é chamada de Teresa, a Grande. 

Teresa D’Ávila, Teresa de Jesus, ou Teresa, a Grande, nasceu na 
região de Castela (Espanha), em Ávila, uma cidade medieval cercada por 
muralhas de pedras grandes e claras que se tornam deslumbrantes e dou-
radas com o por do sol. 

Era a terceira filha do casal Alonso Sanchez Cepeda com Beatriz D’Ávila 
y Ahumada e tinha vários irmãos, porque Dom Alonso teve três filhos em um 
primeiro casamento e outros nove de seu casamento com Dona Beatriz. Era da 
pequena nobreza de Ávila.  Teresa nasceu em 28 de março de 1515. Seu maior 
legado deixado para os fiéis da Santa Igreja foi a Reforma do Carmelo e suas 
experiências de oração pessoal na busca de uma intimidade com Deus. 

Teresa sempre se interessou pela vida dos santos e mártires e acom-
panhava-lhe neste gosto seu irmão Rodrigo que tinha idade próxima da dela. 
Os dois admiravam em conjunto a coragem e heroísmo dos santos na luta pe-
la conquista da gloria eterna. E porque os admiravam? Os dois tinham seus 
pensamentos, sempre, focados no que era eterno; imaginando o local onde os 
bem-aventurados viviam. Os mártires habitavam os céus e para eles este era 
o caminho.  Tinham tanta certeza disso que decidiram partir para o país dos 
mouros: ali, com certeza, seriam martirizados, morreriam defendendo a fé e 
estariam logo no céu, mais facilmente que de qualquer outro modo... Então os 
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dois decidiram fugir de casa. Pediram a Deus que lhes concedesse a graça de 
dar a vida por Cristo e partiram a procura de quem os martirizasse. A aventura 
das duas crianças durou pouco.

Teresa ficou órfã de mãe cedo. Dona Beatriz morreu quando Teresa ti-
nha apenas quatorze anos: “quando me dei conta da perda que sofrera, comecei 
a entristecer-me. Então me dirigi a uma imagem de Nossa Senhora e supliquei 
com muitas lágrimas que me tomasse como sua filha”, disse ela. 

Aos quinze anos Dom Alonso levou Tereza para estudar no Convento 
das Agostinianas de Ávila, mas em menos de um ano, seu pai foi buscá-la. Uma 
doença a impedia de continuar vivendo ali. Por essa ocasião foi que a jovem viu 
nascer em seu coração uma forte atração para a vida religiosa, passando a pen-
sar seriamente nisso. Mas ela tinha dúvidas quanto à decisão a tomar. A vida 
religiosa a atraia e a assustava, ao mesmo tempo.

Foi com a leitura das “Cartas”, de São Jerônimo que lhe ajudou na deci-
são. Ela comunicou seu desejo ao pai e ele recomendou que a filha aguardasse 
a morte dele para depois procurar um convento. Mas não foi bem isso o que 
aconteceu. Numa madrugada, tendo já 20 anos, Teresa fugiu para o Convento 
de La Encarnación, em Ávila, com a intenção de não voltar mais para casa.

Teresa ficou no Convento da Encarnação. Dom Alonso viu que sua vo-
cação era séria e não mais colocou objeção à entrada dela na vida religiosa. 
Um ano depois de sua entrada no Carmelo, ela emitiu seus votos, tornando-se 
Carmelita. Mas, grave enfermidade fez com que seu pai a levasse de volta pa-
ra casa, afim de que pudesse ser tratada de uma enfermidade que novamente 
lhe havia atacado. Os médicos não conseguiram debelar a doença que logo se 
agravou. Teresa suportou todo aquele sofrimento, graças a um livrinho que lhe 
fora dado de presente por seu tio Pedro: “O terceiro alfabeto espiritual”, de 
autoria de um Padre chamado Francisco de Osuna. Ela seguiu as instruções do 
pequeno livro que a introduziu na pratica da oração mental. Depois de passar 
três anos em casa, ela recuperou a saúde e retornou ao Carmelo. Levou consigo 
as ideias contidas no livreto do Padre Francisco.

Costumes considerados inconvenientes e nada edificantes para uma 
vida religiosa espalharam-se pelos conventos espanhóis da época de Tere-
sa. Um desses costumes era de que as religiosas podiam receber todos os 
visitantes que desejassem, a qualquer hora. Teresa também foi vítima desse 
costume: passava grande parte de seu tempo conversando no locutório do 
mosteiro. Isto a levou ao descuido com as orações, sobretudo descuidava-se 
da chamada oração mental. Muitas vezes ela encontrava desculpas para esse 
relaxamento em suas enfermidades. Suas doenças justificariam suas falhas 



VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA

63

nesse ponto que a impediam de meditar.  

Foi o confessor de Teresa que lhe mostrou o perigo em que se en-
contrava sua alma e aconselhou-a a voltar à prática intensiva das orações. 
Embora ainda não tivesse decidido a entregar-se totalmente a Deus, levando 
uma vida contemplativa, e não tivesse renunciado totalmente as horas que 
passava no locutório, conversando e trocando presentes com seus visitantes, 
ela acatou o conselho de seu confessor e deu mais atenção à vida de oração, 
voltando a meditar.

Com o novo modo de vida de oração, ela aos poucos foi compreenden-
do seus defeitos e como era “indigna”. Por isso invocava frequentemente os 
grandes santos penitentes, sobretudo Santo Agostinho e Santa Maria Madale-
na. A eles estão associados dois fatos que foram decisivos na vida da santa. O 
primeiro deles foi a leitura das confissões do Bispo de Hipona. O segundo foi 
um chamado à penitência que ela sentiu quando rezava diante de um quadro 
representando a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo ...Senti que Santa Maria 
Madalena vinha em meu socorro...e desde então progredi muito na vida espi-
ritual”, afirmou Teresa

Ela sentia-se muito atraída pelas imagens de Cristo ensanguentado, em 
agonia. Em certa ocasião, estando aos pés de um crucifixo que trazia marcas das 
chagas de Cristo e muito sangue, ela perguntou: “Senhor, quem vos colocou 
aí?” E pareceu-lhe ouvir uma voz que vinha do crucificado: “Foram tuas con-
versas no parlatório que me puseram aqui, Teresa”. Ela chorou muito e a partir 
de então não voltou a perder tempo com conversas inúteis e com as amizades 
que não a levavam à santidade. Era uma mudança de vida radical, “orientada” 
pelos céus, algo muito próprio para quem iria tornar-se uma das maiores mís-
ticas da Igreja.

tErEsa, a rEformadora

Como a maioria das religiosas, já desde os princípios do século XVI, as 
carmelitas também tinham perdido o “fervor de noviço” dos primeiros tem-
pos. Os locutórios dos conventos de Ávila eram uma espécie de centro de reu-
nião para damas e cavalheiros da cidade por qualquer pretexto, mesmo sendo 
contemplativas, as religiosas deixavam a clausura. Os conventos passaram a 
ser lugares ideais para quem desejava uma vida fácil e sem problemas as co-
munidades eram tão grandes quanto habitualmente relaxadas. O Convento da 
Encarnação possuía quase 200 religiosas as questões das conversas nos parla-
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tórios, da quebra de clausura das religiosas e do desprezo pela oração eram os 
aspectos mais salientes e visíveis. Havia também outros pontos decadentes. Já 
que esta situação era tida como normal, as religiosas não se davam conta de que 
o seu modo de vida estava muito distante do espírito de seus fundadores. 

De fato uma reforma era necessária. E ela tornara-se urgente. Teresa 
haveria de levar avante esse grandioso empreendimento. E isso não foi uma ta-
refa fácil no início dela as incompreensões foram enormes. As desconfianças se 
espalharam e os comentários e as oposições cresceram, sobretudo da parte dos 
que eram atingidos. Teresa foi criticada pelos nobres, pelos magistrados, pelo 
povo e até por suas próprias irmãs. Apesar disso tudo, o sacerdote dominicano 
Padre Ibañez incentivou Teresa a prosseguir seu projeto. Se a reforma não fosse 
uma obra querida por Deus e se não tivesse no seu início o apoio de santos co-
mo São Pedro de Alcântara, São Luís Beltran, de Bispos como Dom Francisco de 
Salcedo e de sacerdotes como o Padre Gaspar Daza e o Padre Bañez essa obra 
não teria vingado, morreria em seu nascedouro. 

Teresa tinha total razão quando em certa ocasião disse: “Teresa sem a 
graça de Deus é uma pobre mulher; com a graça de Deus, uma fortaleza; com 
a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência”. Se algo em uma instituição 
não anda bem, a solução e reformá-la. Não é destruí-la: não se apaga a mecha 
que ainda fumega

Teresa pensava assim e foi o que ela se propôs a fazer.  Ela começou por 
estabelecer em seu convento a mais estrita clausura e o silêncio quase perpétuo. 
A comunidade deveria viver dentro da maior pobreza. As religiosas passa-
ram a vestir hábitos toscos usavam sandálias em vez de sapatos (por isso 
foram chamadas “descalças”) e obrigadas a abstinência perpétua de carne. A 
Reformadora do Carmelo, a princípio, não aceitava comunidades com mais 
de treze religiosas mais tarde, nos conventos que tinham possibilidades de 
obter alguma renda, ela aceitou que nele residissem vinte monjas. Isso era o 
começo. Para concretizar e aprofundar a Reforma, era necessário algo mais. 
Além do relacionamento entre os homens, era necessário pensar no mais im-
portante: o relacionamento com Deus. E Teresa foi exímia nesse ponto. Tere-
sa aprendeu a prática da oração vocal com as irmãs agostinianas durante seu 
convívio com elas e utilizou bastante esse modo perfeitamente legítimo de 
rezar, porém, ela via no seu uso certos modos de proceder que poderiam ser 
criticados.  Em seu entendimento, ao rezar, deveria pensar, refletir com mais 
afinco no que se diz e não apenas recitar muitas fórmulas, quase maquinal-
mente, apenas mexendo com os lábios, sem meditação, como tinha tornado 
costume fazer-se já em sua época.
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pEdagogia da oração

 Segundo ensinou Teresa, a melhor forma de oração, o mais eficaz mo-
do de rezar seria uma oração de recolhimento. Nesse modo de rezar o espírito 
deve esvaziar-se de si mesmo, a imaginação e o entendimento calar-se, e então, 
aprende-se a amar a Deus. Colocando-O no centro da vida.  Em seu modo de 
rezar, ela se fixa no pensamento meditativo dos mistérios da humanidade de 
Cristo, no seu sofrimento redentor e amoroso e, pouco a pouco, abandona seu 
próprio ser e seu espírito, desinteressando-se de si mesmo. A alma vive e vê 
tudo isso. É uma forma de oração ativa, laboriosa, voluntária e perseverante. 
Numa palavra, contemplativa... “não sabeis o que é oração mental, nem como 
se faz a vocal, nem o que é contemplação”.

Falando para suas irmãs do Carmelo, Teresa ensinava-lhes a rezar e 
dava-lhes recomendações. De certa feita, ela ensinou a suas irmãs como rezar, 
como elevar suas almas a Deus:

“Comecemos por nos perguntar a quem vamos falar e quem somos. Não 
podemos dirigir a um príncipe de modo tão informal quanto a um traba-
lhador ou a pobres criaturas como nós, a que se pode falar de qualquer 
jeito, e sempre está muito bem!”

“Dirige a Deus cada um dos teus atos, oferece-os e pede-lhe que seja com 
grande fervor e desejo de Deus. Em todas as coisas, observa a providência 
de Deus e sua sabedoria. Em tudo, envia-lhe o teu louvor.”

“Em tempo de tristeza e de inquietação, não abandones nem as boas obras 
de oração, nem a penitencia a que estás habituada. Antes as intensifica. E 
verás com que “prontidão o Senhor te sustenta”.

“Que teu desejo seja ver Deus. Teu temor, perdê-lo. Tua dor, não te com-
prazeres na sua presença. Tua satisfação, o que pode conduzir-te a ele. E 
viverás numa grande paz”.

“...quem verdadeiramente ama a Deus, ama tudo o que é bom, quer tudo 
o que é bom, favorece tudo o que é bom; louva todo o bem, com os bons 
se junta sempre, para apoiá-los e defendê-los. Em uma palavra, só ama a 
verdade e o que é digno de ser amado.”

“...quando recito o Pai-nosso, será um sinal de amor lembrar quem é esse 
Pai e também quem é o Mestre que nos ensinou essa oração. “Ó meu Se-
nhor, como vos mostrais Pai de tal Filho, e como vosso Filho revela que 
veio de tal Pai. Bendito seja para sempre.”

“Deixemos a terra, minhas filhas; não é justo que apreciemos tão mal 
um favor como esse, e que, depois de ter compreendido sua grandeza, 
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continuemos sobre a terra.”

Excertos extraídos de orações e recomendações de Santa Teresa, extraídas 
do livro: orar com Santa Teresa de Ávila - Edições Loyola, 1987.

 

O interessante da vida de Santa Teresa, essa grande mística, é que 
Teresa não descuidava das coisas práticas. Sabia utilizar as práticas materiais a 
serviço de Deus. Tinha uma vida interior que era o motor de suas atividades. 
Era dela a “equação”: vontade de Deus, mais dois ducados, mais Teresa, igual 
a sucesso. Certo dia encontrou-se em Medina del Campo com dois frades 
carmelitas que estavam dispostos a abraçar a Reforma: Frei Antonio de Jesús 
de Heredia, superior, e Frei Juan de Yepes, que seria o futuro São João da 
Cruz. Com eles começou a estender a Reforma também para o ramo masculino 
da Ordem do Carmo aproveitando a primeira oportunidade, ela fundou um 
pequeno convento de frades em Duruela, em 1568 e no ano seguinte fundou o 
de Pastrana. Nos dois reinavam a pobreza e austeridade, o recolhimento, a vida 
de religião. Outros conventos e mosteiros foram surgindo. 

Santa Teresa deixou que as novas fundações ficassem a cargo de São 
João da Cruz. Depois de muitas lutas, incompreensões e perseguições ela ob-
teve de Roma uma ordem superior que estabelecia uma separação dentro da 
Ordem do Carmo: os Carmelitas Descalços não estariam mais sob a jurisdição 
do Provincial dos Calçados. Na época dessa separação, 1580, Santa Teresa tinha 
65 anos e sua saúde já estava muito debilitada. Isso não impediu que ela ainda 
fundasse outros dois conventos de cumprimento exímio das regras. Os mostei-
ros fundados sob inspiração da reforma influenciada por Teresa (é bom que se 
ressalte isso) não eram simplesmente um refúgio, um descanso para as almas 
contemplativas, cumpridoras das regras e que procuravam apenas a santifica-
ção pessoal. Eles sempre foram uma “escola de amor de Deus” que se espalha-
va não só pelos outros mosteiros, mas que influenciavam almas fora deles. 

O viver a vida religiosa reformada influenciou a vida para além dos 
muros dos mosteiros. Um novo estado de espírito difundiu-se pela sociedade 
toda. Os mosteiros e a ação de Teresa tiveram uma outra consequência também 
muito importante: fez nascer uma espécie desejo de reparação pelos males e 
destroços causados nos mosteiros pela revolução protestante. Em todos os lu-
gares, porém, mais especialmente na Inglaterra e Alemanha.

A vida, o recolhimento, a atividade e as dificuldades eram insepará-
veis. Na última de suas fundações, o mosteiro de Burgos, as dificuldades não 
diminuíram. Quando o convento já ia com suas obras adiantadas, em julho de 
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1582, Santa Teresa tinha intenção de retornar a Ávila, mas foi forçada a mudar 
seus planos e dirigindo-se para Alba de Tormes. Pretendia visitar a duquesa 
Maria Henríquez. A viagem não estava bem programada e a Santa estava tão 
fraca que desmaiou no caminho. Chegando a Alba, Teresa piorou. Três dias 
depois ela disse à Beata Ana de São Bartolomeu, sua acompanhante na viagem: 
“Finalmente, minha filha, chegou a hora de minha morte”. Pe. Antônio de He-
redia foi quem ministrou-lhe os últimos sacramentos. Ele levou-lhe o viático, a 
Santa conseguiu erguer-se do leito e todos ouviram quando ela exclamou: “Oh, 
Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face”. Pouco depois, os que 
estavam em torna de seu leito puderam ouvir sua última frase: “Morro como 
filha da Igreja”. Eram 9 horas da noite  do dia 4 de outubro de 1582. 

Como exatamente no dia seguinte efetuou-se a mudança para o calen-
dário gregoriano, sendo suprimidos dez dias na contagem dos anos, a comemo-
ração de sua morte foi fixada para o dia 15 de outubro.

Foi sepultada em Alba de Tormes, onde repousam suas relíquias. Em 
1614 foi beatificada pelo Papa Paulo V. A comemoração da festa da transverbe-
ração do coração de Santa Teresa ocorre em 27 de agosto. Em 1622 foi canoni-
zada por Gregório XV. O Papa Paulo VI, em 27 de setembro de 1970 proclamou 
Santa TereSa como Doutora da Igreja.

Teresa de Ávila é uma das maiores personalidades da mística Católi-
ca de todos os tempos, sendo considerada como um dos maiores gênios que 
a humanidade já produziu. Ateus e livres-pensadores se veem obrigados a 
enaltecer sua viva e penetrante inteligência; reconhecem a força persuasiva 
de seus argumentos, bem como seu estilo vivo e atraente, além de seu pro-
fundo bom senso.

 O grande Doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório tinha Santa 
Teresa em tão alta estima que a escolheu como patrona, e a ela consagrou-se 
como filho espiritual, enaltecendo-a em muitos de seus escritos.

oração

Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizestes surgir Santa Teresa para recor-
dar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua 
doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém
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Trata-se de um assunto difícil, ainda mais que Teresa diz: não fale de 
oração, quem não a pratica. Por isso, deixamos que Teresa mesma fale, pois ela 
viveu, constantemente, em oração.

A oração era, para a Santa, o maior bem. Sendo assim, desejava trans-
miti-lo aos outros. Diz no livro da vida:

Era tanto o meu amor pelo meu pai que resolvi transmitir-lhe 
o tesouro que acreditava ter encontrado na oração que eu con-
siderava o maior desta vida. Fazendo rodeios, da maneira pos-
sível, também tentei levá-lo a ter aquele bem que tanta alegria 
me dava. Com esse propósito dei-lhe livros. Ele, muito virtuo-
so, como já falei, se dedicou tanto a esse exercício que em cin-
co ou seis anos fizera muitos progressos; com isso, vinha-me 
um grande consolo, e eu muito louvava o Senhor. Provações de 
grande monta o atingiram de todos os lados, tendo ele sofrido 
todas em perfeita concordância com a vontade de Deus. Ele me 
visitava muitas vezes, consolando-se ao falar sobre coisas de 
Deus. (1995, 7,10, p.56)

A oração de Teresa consistia, no começo, em representar na alma, Je-
sus Cristo e pensar na sua Paixão. Tio Pedro deu-lhe o Terceiro Abecedário de 
Osuna, que ensinava a oração de recolhimento. Naquela época, o Senhor já lhe 
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tinha concedido o dom das lágrimas e como Teresa gostava de ler, começou a 
ter momentos de solidão. Não tinha confessor que a entendesse, mas Deus a 
agraciava com a oração de quietude e até de união. Esta durava muito pouco, 
talvez menos que uma Ave-Maria. Teresa ainda não tinha 20 anos.

Não possuía o dom de orar, discursivamente, nem de aproveitar a ima-
ginação. Não podendo usar o intelecto, quem persevera chega mais depressa à 
contemplação. 

Se não há o emprego da vontade nem o amor tem com que se ocupar, a 
alma fica sem apoio e sem exercício; a solidão que sobrevém, acompanhada de 
aridez, é causa de grande sofrimento e instala um enorme combate aos pensa-
mentos. (Teresa d’Ávila, 1995, 4,7, p.40)

Essas pessoas precisam ocupar-se da leitura, que supre a oração men-
tal, pois não conseguem fazê-la.

Teresa passou 22 anos, em grande aridez, lendo bons livros. Disse que 
fazia uns 18 anos, na época em que se começou a tratar do primeiro mosteiro 
das Descalças, em Ávila, (uns 3 anos antes), passou a ter a impressão de que lhe 
falavam, interiormente, algumas vezes e a ter algumas visões e revelações. “Ela 
jamais ouviu ou viu qualquer coisa com os olhos corporais, mas sim na forma 
de uma representação semelhante a um relâmpago, que, no entanto, as deixava 
tão impressas nela, e com tantos efeitos, que era como se visse com os olhos 
corporais”. (relações, 2010, 4,1, p.787-8)

Quem persevera na oração atingirá a salvação, apesar dos pecados e reca-
ídas, em que possa se precipitar (Teresa d’Ávila, 1995, 8,4). Disse ainda Teresa:

Singrei esse mar tempestuoso durante quase vinte anos, cain-
do e levantando – levantando-me mal, pois voltava a cair [...] 
eu não me rejubilava em Deus nem me alegrava no mundo. 
Nos contentamentos mundanos era atormentada pela lem-
brança do que devia a Deus; quando estava com Ele era per-
turbada pelos contentamentos do mundo. È tão dura essa 
batalha, que nem sei como suportaria um mês, quanto mais 
tantos anos. (1995, 8,2, p. 62)

Fundamentando-nos no dicionário de santa teresa de Jesus, escrito 
por vários especialistas e organizado por Frei Patrício Sciadini, carmelita, pu-
demos obter algumas informações, que de modo resumido, nos auxiliaram na 
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redação deste trabalho, sem contar que as selecionamos e resumimos mais ain-
da. (Cf.2009, verbete oração, p. 527-534).

Para ser considerada Mestra de oração, Teresa necessitou juntar duas co-
ordenadas fundamentais: ser ela mesma uma orante, desde as formas mais sim-
ples até as mais elevadas; ser uma pensadora capaz de exprimir e analisar o fenô-
meno da oração, em termos teológicos. Ser mestra atenta à formação pedagógica 
de cada orante e modelar, nos Carmelos, um estilo de vida contemplativa.

Teresa viveu num tempo, em Castela, em que se cultivava o apelo ao 
interior da pessoa, num movimento “oracionista”; desde os “espirituais” até 
a gente simples “mulheres de carpinteiros”, como eram chamadas, com livros 
que propunham métodos de meditação.

Teresa estreou sua formação em casa.  Fugiu, com o irmão Rodrigo 
para ir à terra dos mouros a fim de sofrer o martírio. Espantava-a dizerem 
que a glória do ceu era para sempre. Repetia, com Rodrigo: para sempre, 
sempre, sempre! 

Depois que viu ser impossível ir aonde os matassem, por causa de Deus, 
planejaram ser ermitãos. Numa horta, que havia em sua casa, tentaram cons-
truir ermidas, erguendo umas pedrinhas que logo caíam. Davam esmola como 
podiam, procuravam a solidão para rezar, em especial o rosário de que sua mãe 
era muito devota. Gostava de brincar de mosteiros, com outras meninas (Cf. 
Teresa d’Ávila, 2010, 1,6, p. 39)

Lia, com Rodrigo, o flos sanctorum e admirava a vida dos santos.

Depois que recebeu do tio o Terceiro Abecedário, lê-o quando fica do-
ente, e ele lhe devolve a sensibilidade da oração da infância e, aos 23 anos, 
carmelita, lhe ensina como proceder, na oração e a introduz na oração de reco-
lhimento.

Completará sua formação com outros autores: Pedro de Alcântara, Bar-
nabé de Palma, Bernardino de Laredo, Luís de Granada.

Encontra bom clima de oração, na Encarnação A Regra do Carmelo 
prescrevia a oração litúrgica. Antes de ingressar, na Encarnação, Teresa lera as 
Cartas de São Jerônimo; o capítulo 3º versa sobre o estado eremítico ou a vida 
contemplativa.

Sofreu também o impacto produzido pela leitura das moralia de São 
Gregório Magno, comentando o livro bíblico de Jó. Leu-o na época da enfer-
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midade e viu como o enfermo patriarca da Hus confiou em Deus. Depois en-
controu São José, modelo de oração silenciosa, contemplativa, operante, seu 
Mestre. (Teresa d’Ávila, 2010, 6,6-8, p. 68-70) Passou do clamor de Jó ao silêncio 
contemplativo de José. Orientou-se para a leitura dos Evangelhos.

Contribuiu também para sua formação a leitura de Josefina, de Berna-
dino de Laredo. Talvez ainda as “lições” de seu breviário carmelitano, na festa 
dos Santos. E suas leituras dos Cartusianos. Mas a liturgia eucarística, por si 
mesma, pôde educar a oração de Teresa, nem lhe sendo necessária a ajuda de 
um livro, como para as outras orações. Conclui-se que Teresa foi uma autodi-
data. Sua vivência pessoal lhe serviu de bússola e incentivo.

O fator “experiência” foi muito importante no magistério teresiano. Ela 
distingue três tempos, em seu itinerário de oração:                          

 1º - oração espontânea, na infância;                         

 2º - larga jornada de oração difícil, na juventude;

 3º - etapa final de oração mística.

Resumindo o que já foi mencionado: no 1º tempo, na infância, verda-
deiros momentos de contemplação, a partir das leituras, com Rodrigo, apren-
dizagem da oração vocal, do rosário e orações à Virgem.  No 2º tempo, em con-
tato com seu tio Pedro, o Terceiro Abecedário de Osuna lhe ensina a oração de 
recolhimento. Pratica também a oração meditativa, sobre os Passos da Paixão 
de Jesus, de conteúdo cristológico. Existem dificuldades: falta de um mestre 
de oração, sua incapacidade discursiva, a imaginação, que lhe causa distrações 
Incoerência entre vida e oração.

Seus recursos de luta são vários: ajudar-se com um livro espiritual, so-
bretudo o Evangelho, o livro da natureza, lembrar-se de sua ingratidão e de 
seus pecados. Recorrer às imagens, sobretudo encenando, mentalmente, as pas-
sagens de Cristo sozinho: a oração do Horto, identificando-se com Madalena ao 
pé da cruz, o domingo de Ramos, as cenas do Natal.

Entra em crise, quando se faz propagadora da excelência de rezar. 
Abandona a prática da oração, pelo menos durante um ano. Alega um falso 
sentimento de humildade: vergonha de se aproximar de Deus, sendo tão peca-
dora. Mantém a oração litúrgica comunitária, porém sem fervor.

Queria que o relógio corresse depressa. Com a morte do pai, aos 28 
anos, retoma a oração. Chega a hora da conversão Transita da oração meditati-
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va para a oração mística. Na meditativa, ela se representava o Senhor. Na místi-
ca tem sua presença. Esse terceiro período abarca 28 anos da vida de Teresa.

O desenvolvimento dessa forma nova de oração contemplativa infu-
sa, ela o propõe, numa singela escala: primeiro, atos e estados de oração se 
apoderam de suas faculdades: quietude da vontade, recolhimento da mente, 
exultação na relação com Deus, enlevo na presença dele. Sobrevêm estados de 
união da alma com Deus e, às vezes, uma cascata de fenômenos místicos: êxta-
ses, visões, feridas de amor. É o Espírito que ora, na pessoa. Todos os escritos 
teresianos foram redigidos, nesse período.

“[...] a oração mental não é senão conviver em amizade – estando mui-
tas vezes tratando a sós- com quem sabemos que nos ama”. (Teresa d’Ávila, 
2010, 8,5, p. 88)

Daí, a importância que tem, em nossa oração, a referência múltipla à 
Humanidade do Senhor.

Do ponto de vista pedagógico, Teresa acentua o componente afetivo. A 
oração não consiste em “pensar muito, mas em amar muito”. Rezar, não só nos 
momentos do horário, mas ao longo do dia, porque não se é amigo, a intervalos. 
Há modulações na oração: louvar, adorar, suplicar, pedir, interceder, expiar. 
Até requebro, queixa, ousadia de dizer desatinos. Oração e ação se sobrepõem, 
porque o amor não conhece o ócio.

Como mestra de oração, Teresa iniciou muitas pessoas na vida espiritu-
al: seu pai, mais de 40 monjas, seu irmão Lourenço, recém-chegado da América. 
Criou um grupo de cinco membros, entre os quais dois dominicanos: Garcia de 
Toledo e Pedro Ibañez. Mais que todos, as monjas reunidas no Carmelo de São 
José. Doze, formando uma comunidade orante, uma comunidade contemplati-
va. Para elas escreve o caminho da perfeição, cujas ideias básicas são: a) ora-se 
na Igreja e pela humanidade inteira. A oração é alento e pulsão do mundo. b) 
a oração se educa na vida: amor aos irmãos, desapego das coisas, humildade. 
c) “Sede de água viva”, isto é, tensão dos desejos e determinada determinação: 
não ceder às dificuldades. d) a melhor oração é o Pai nosso. d) interiorizar a 
oração à base de uma singela técnica de recolhimento, entrar em si mesmo e 
centrar a atenção no Senhor.

Ao estabelecer a graduação ao processo de relação “alma Deus”, Teresa 
concede atenção especial às etapas místicas e as mede pela parâmetro da oração 
contemplativa. As duas exposições mais importantes se encontram no Livro da 
vida e no Castelo interior ou Moradas. 
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No livro da vida usa a comparação com um jardim, que deve ser bem 
regado, para que as plantas não feneçam. (Teresa d’Ávila, 2010, 11, 7, p. 107)

 Explica de que maneira se há de regá-las, para que saibamos o que 
temos de fazer e o trabalho, que nos há de custar. Parece-lhe que se pode regar 
de quatro maneiras:

A primeira exige muito esforço, pois da muito trabalho: puxando a água 
do poço, por meio de um balde.  A este grau de oração correspondem a 1ª, 2ª e 
3ª Moradas, que a Santa trata no livro O Castelo interior ou moradas.

Este livro que foi redigido em 1577, no curto espaço de dois meses, nu-
ma espécie de escrita automática, como se fosse recebido do Alto. Teresa expõe 
diversas ideias sobre a oração.

 É obra da maturidade espiritual de Santa Teresa, que contava então 62 
anos e já havia entrado em consciência cósmica, após uma sucessão de desper-
tares que marcaram sua existência terrena repleta de enfermidades, atribula-
ções, trabalhos constantes e mesmo perseguições, por parte daqueles que não 
aceitavam ideias reformistas. 

O Castelo se destina à instrução das carmelitas descalças, como um 
guia de espiritualidade. 

Teresa parte da ideia de que a felicidade, que ela chama de Deus, está 
dentro de cada um de nós e não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, 
visto ser um estado de consciência, cujo aflorar demanda o autoconhecimento, 
pois o homem – afirma – não é a ideia que tem de si mesmo, mas uma alma 
ou consciência com vários graus de perfeição, que abriga no mais recôndito o 
verdadeiro ser. 

A entrada nessa esfera de consciência, no entanto, não depende de co-
nhecimento intelectivo e sim de experiência direta, que caracteriza o saber mís-
tico, a verdadeira sabedoria. 

O Senhor faz estes favores a certas almas, não por serem mais 
santas que outras, mas para dar a conhecer as grandezas divi-
nas – como, por exemplo, a são Paulo e a Madalena – e para que 
o louvemos em suas criaturas (Teresa d’Ávila, 2003, 1,3, p.21)

Duas imagens são adotadas, metaforicamente, para explicar essa expe-
riência mística: o castelo e o matrimônio. 
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A imagem do castelo, para Teresa, é muito significativo. Ela viveu em 
Ávila, cercada de majestosas muralhas, leu livros de cavalaria e nisso se inspi-
rou para dar a seu livro sobre a oração o título: Castelo interior ou moradas.

Teresa concebe a alma humana como um castelo de vários pavimen-
tos ou salões. Estes espaços referem-se a vários graus de consciência da pes-
soa, que trilha o caminho de um relacionamento com Deus até uma plenitude 
iluminativa.

Consideremos nossa alma como um castelo, feito só de diamante ou de 
limpidíssimo cristal. Neste castelo existem muitos aposentos, assim como no 
céu há muitas moradas. (Teresa d’Ávila, 2003, 1,1, p.19).

Sobre a entrada do Castelo, Teresa afirma:

Pelo que entendo, a porta para entrar neste castelo é a oração, 
a meditação. Não digo oração mental mais que vocal. Para ser 
oração é necessária a reflexão. Não chamo oração mexer com os 
lábios sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem 
quem somos nós, nem quem é Aquele ao qual nos dirigimos. 
Algumas vezes poderá acontecer isso a pessoas que se esforçam 
por rezar bem, mas será por motivos que se justificam, e será 
boa a oração. (2003, 1,7, p.23)

A entrada no castelo passa pela introspecção, pelo mergulho em si mes-
mo, pela revisão vital. Teresa alerta que muitas pessoas ficam fascinadas com as 
coisas do mundo exterior e não adentram no interior de si, do castelo. 

No castelo, a Autora refere-se como tendo um salão principal e salas no 
entorno, como em círculos, busca num movimento ascensional de busca, até 
chegar à própria identidade, como aos patamares mais altos da consciência. 
Não é de forma linear.

A introspecção é o adentrar da alma em si e isso depende do querer e 
da capacidade de amar. Ao percorrer os aposentos do castelo, trata-se da oração 
contemplativa, expressão de amor.

Como já se afirmou, a chave da porta de entrada do castelo é a oração. 
As chaves das várias moradas são a força de vontade, a concentração, e sem 
dúvida, a humildade e a devoção. É necessário reconhecer humildemente os 
pontos do castelo, que se tem dificuldade de alcançar, para que o caminho pos-
sa prosseguir.
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primEiras moradas

As primeiras salas são muitas, com o mesmo estilo. Para Teresa, entram 
conosco, nas primeiras moradas, muitos demônios, diversas tentações. Estas 
tentações visam a não deixar que prossigamos no caminho de buscar a Deus. 
São distrações do mundo em que vivemos, falta de capacidade de perceber-nos 
mergulhadas em pequenas faltas e até grandes pecados que nos afastam da 
centralidade em Deus, nos distanciam do exercício de amar Deus e o próximo.

No texto de Santa Teresa: 

Ainda que esta seja apenas a primeira morada, é extremamente 
rica e de grande valor. Quem consegue escapulir das sevandijas, 
não deixa de passar adiante. Terríveis são os ardis e manhas do 
demônio, para que as almas não se conheçam, não progridam, 
nem entendam o caminho a seguir (2003, 2,11, p. 33)

Nestas moradas, a luz do Senhor não pode ser vista claramente, não por 
ser fraca a claridade, mas pelos olhos da alma estarem bastante serrados e foca-
dos unicamente nas coisas do mundo e nos diversos “bichos”, que nos cercam e 
nos atacam, impedindo-nos de descobrir o caminho para outras moradas.

Para Teresa, os nossos sentidos e faculdades intelectuais estão lutando 
a nosso favor, como “vassalos da alma” (2003, 2,12, p. 33) para que não ofenda-
mos a Deus, não nos desviemos do caminho do Amor. Porém, nestas primeiras 
moradas, por vezes, os sentidos não possuem força suficiente para nos desven-
cilhar dos apegos do cotidiano nos elevando a Deus.

Teresa indica que rezar pedindo a intercessão da Santa Mãe de Deus e 
dos Santos pode ser de grande valia.

sEgundas moradas

Nestas segundas moradas ou aposentos, trata-se de pessoas que já co-
meçaram a ter oração e entendem quanto lhes importa não ficar nas primeiras 
salas. Em geral, são almas que não têm a firmeza necessária para passar adiante 
definitivamente. Não abandonam as ocasiões, o que é muito perigoso. Procu-
ram de vez em quando fugir das cobras e bichos venenosos, o que é grande 
misericórdia de Deus. Conscientes de que devem afastar-se deles, estas al-
mas não vivem em tantos perigos, porque já os conhecem. (Teresa d’Ávila, 
2003, 1,2, p. 41)
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Nesta etapa, ouve-se o chamado de Deus, percebe-O perto e convo-
cando a alma para uma vida mergulhada nEle e no Amor, porém, ainda não se 
deixou totalmente as coisas do mundo e estes apegos trazem sofrimento. Sentir 
a presença de Deus e estar ligado a coisas que não nos aproximam dEle é uma 
síntese das “segundas moradas”.

O sofrimento não único nesta etapa (presente em todas as fases, so-
bretudo nas primeiras) difere da primeira morada, quando as faculdades já se 
desenvolvem mais, dando a alma condições mínimas de discernimento entre o 
que deseja e o que está vivendo.

Não há, nesta fase, consolação de Deus por estas percepções e pe-
los seus chamados às almas, mas esperança de continuidade e de maior 
foco no Senhor.

tErcEiras moradas

Nesta morada, os consolos de Deus são perceptíveis. É Ele que nos brin-
da com sua doce presença.

É o tempo de perseverança, tempo de provação. Muitas provações da 
vida, com sofrimentos, são a matéria para que a pessoa permaneça firme no 
caminho do Senhor. A oração discursiva e de recolhimento, assim como boas 
leituras, são chaves importantes que ajudam a perseverança nas atribulações 
do dia a dia.

Retomando a comparação com o jardim bem regado, do Livro da vida: 
o 2º modo de regar é com uma roda d´agua e canaletas que se move por meio 
de uma manivela: dá menos trabalho e se tira mais água. O 3º modo de regar 
é aproveitando a água de um rio ou riacho. Isso rega muito melhor, pois fica a 
terra mais molhada, dá menos trabalho ao jardineiro, sem necessidade de regar 
com tanta frequência. Esse dois modos correspondem à 4ª e 5ª Moradas.

Quartas E Quintas moradas

Na 4ª Morada, Teresa codifica a etapa de transição, entre o recolhimento 
à primeira oração contemplativa: a oração de “quietude”. Procura desenhá-las 
com o delicado símbolo das fontes, que transportam a água, por meio de canais 
e aquedutos, ao interior do castelo, trabalhosamente, à base do esforço humano. 
Desse reservatório a água se expande pelas Moradas, silenciosamente, como as 
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águas de Siloé, dilatando o coração (Teresa d’Ávila, 2003, 2, 4, p.81).

É a morada na qual a presença do Senhor é mais clara e sentida. Te-
resa diz que as lágrimas, neste tempo de oração, são a companhia da pessoa 
que se emociona ao estar um pouco mais perto do Senhor.

Resume que “para aproveitar neste caminho e subir às moradas dese-
jadas, o essencial não é pensar muito – é amar muito” (Teresa d’Ávila, 2003, 
1,7, p. 75). Afirma ainda Teresa:

Talvez nem saibamos o que é amar, o que não me espanta. Não con-
siste o amor em ser favorecido de consolações. Consiste, sim, numa total 
determinação e desejo de contentar a Deus em tudo [...]. Não julgueis que a 
oração consista em fixar o pensamento numa só coisa, nem que tudo esteja 
perdido quando vos distraís um pouco. (2003, p.75)

 A forma de estar, nesta morada, é a oração de recolhimento. O Es-
pírito Santo auxilia muito nesta etapa. É ainda o intelecto que se recolhe e 
a alma se curva sobre si mesma. Essas moradas, próximas da câmara real, 
são belas e iluminadas. Nelas não entram animais repelentes e, mesmo que 
entrem, não lhes fazem dano, porque a alma está purificada e fortalecida – já 
não tem apegos e sente prazer no recolhimento interior.

Nas quintas moradas, a experiência é da oração de união. A alma 
busca com força o centro do Castelo. A oração de união e de entrega exige a 
unicidade do ser, é radical e inteira a centralidade da vida em oração. Não 
se tem mais a opção de hora rezar ou hora não estar na presença do Senhor. 
Inicia-se a vida em presença constante de Deus. È um caminho percorrido 
na solidão e só com muita humildade. Percebe-se só e pobre na presença de 
Deus. A alma experimenta a alegria da escuta, no seu interior, da voz do Se-
nhor.

Este é o estágio no qual se considera o tempo de êxtase de Teresa, 
chamados pela Santa como “voos do espírito”, ou saídas de si, pelas quais 
a alma experimenta uma união fugaz com o divino e se sente estimulada a 
prosseguir em sua subida espiritual e abandonar, de vez, as conversações e 
confortos terrenos.

O 4º modo de regar é com a chuva, pois rega o Senhor, sem nenhum 
trabalho nosso. Corresponde à 6ª e 7ª moradas. 



VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA

79

sExtas E sétimas moradas

Nas sextas moradas, a oração é de recolhimento. Nesta etapa, o espaço 
da oração é frequentado pelo Senhor do castelo: é o Senhor que age em nós, 
estamos passivos, no primeiro estágio de contemplação.

Para permanecer, nesta morada, é preciso que a pessoa evite o que a 
distrai e fuja das perturbações.

A paz é característica marcante na oração de recolhimento e neste per-
curso, há o que a Santa chama de “sono das potências”, um adormecer das 
faculdades intelectuais, um abandono.  

As tribulações decorrentes do dia a dia atrapalham o recolhimento e o 
imenso desejo da centralidade no amor, bem como a realização dos esponsais 
com a divindade. Da oração de recolhimento se passa para a oração de união. É 
tempo da “noite escura” da alma, que precede a plena transformação, na pró-
xima morada.

Por fim, nas sétimas moradas, a alma une-se em matrimônio com o 
Senhor do Castelo. A centralidade no amor é a transformação espiritual, a ex-
periência de contemplação do Senhor, estar na presença dEle e aproximar-se da 
Santíssima Trindade é o bem maior e a possibilidade de identificação com Jesus 
Cristo, de forma mais plena.

Santa Teresa conclui o livro sobre as Moradas, afirmando que no Caste-
lo há muitas delas, além das sete descritas, mas que cabe a cada pessoa percor-
rer, cada uma delas, até o encontro definitivo com o Senhor.

Desejamos muito ter contribuído para um maior conhecimento da vida 
de oração de Santa Teresa, considerando nossa incapacidade e a não obediência 
ao preceito da grande Mestra de que não fale de oração, quem não sabe fazê-la. 
Se tivéssemos lido antes esse conselho, provavelmente não teríamos aceitado 
tal tarefa. Resta-nos o conforto de que alguém se interesse por ler os escritos de 
Teresa e, assim supra nossa deficiência.
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momEnto histórico

Ainda não era Espanha e sim, reinados que se digladiavam entre si pela 
posse da terra e do poder. Castilla, o maior reino da época, se junta à Corona de 
Aragon expandindo assim seu território. 

Momento histórico extremamente conturbado e caótico! Acontecia ao 
mesmo tempo: Reforma Protestante, Concílio de Trento, Santa Inquisição, Des-
cobertas e conquistas de outras terras além-mar, inclusive das Américas. Idade 
Média Baixa, muita doença, muita fome, muito medo. Os homens destinavam-
se para grandes e longas viagens e as mulheres (neste momento eram vistas não 
como pessoas, mas um ser de natureza entre o animal e o humano) ficavam com 
as responsabilidades dos filhos, da casa e da família.

O poder dominante era o da religião, da fé, manipulado pela Igreja e 
pela Corte. Ocasião em que floresceram santos e santas místicos como: Teresa 
de Jesus, Francisco de Sales e muitos outros.

O momento era de “caos” a ponto de Teresa afirmar: “Não sei  como se 
pode viver, sendo tudo tão incerto”.

Os mouros e os judeus, em especial onde hoje é Espanha, ameaçavam 
as outras pessoas que assim não fossem, sobremaneira se fossem cristãos con-
versos. Estes eram motivo de suspeitas de continuarem observando crenças e 
práticas não-cristãs na intimidade do lar. 

são João da cruz: 
o homEm no tEmpo, JÁ da EtErnidadE

Wanda aparecida de Paula||
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Os conversos foram, assim, uma espécie de fronteira interior da 
cristandade; eles se misturam, confundem e podem agora con-
taminar. O medo do contágio – esta mistura degenerativa que 
destrói espíritos, costumes, corpo – está disseminado no século 
e se manifesta particularmente na desconfi ança e perseguição 
aos conversos (FIGUEIREDO, 1992, p.37 in: Teresa D’Ávila, a 
andarilha de deus, 2014, p. 85 - 104) 

Desnecessário lembrar que neste contexto se deu a caça às bruxas e a 
perseguição aos hereges. Se assim era com relação aos judeus convertidos e às 
mulheres, a proposta de Teresa incorporada por João da Cruz (verdadeira bom-
ba de hidrogênio!) ameaçava mais ainda.

Nos conventos havia “certa” ou “presumida” segurança. No entanto, 
a presença de Teresa e João constituía verdadeira e grande ameaça. De fato o 
desejo deles que se concretizava nas ações, rompia o tecido acomodado do “es-
tabelecido”. A proposta de ambos contrariava tudo o que estava sendo vivido e 
praticava. Anunciavam um novo que nem a todos convinha.

Olhando para o passado constatamos que através das suas vidas e 
ações fizeram eles a volta para o que era a inspiração primeira: “Deus, só 
Deus basta”.

Espanha séc. XV/XVI
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dados biogrÁficos

João, fi lho mais novo de Catarina de Alvarez e Gonçalo de Yepes, nasci-
do presumidamente no dia 24 de junho de 1542 em Fontiveros, pequena cidade 
situada no planalto de Castilla, perto de Medina del Campo. Pleno séc. XVI.

Sua mãe, mulher simples, do povo, pobre e tecelã. Seu pai, homem de 
família de letrados e nobres que não aceitaram o casamento de Gonçalo com 
Catarina e, por isto o deserdaram. Tiveram 3 fi lhos: Francisco que veio a se ca-
sar com Ana Izquierdo e com ela teve oito fi lhos, dos quais sete sobreviveram; 
João, o mais novo, não chegou a conhecer o pai, falecido alguns meses depois 
de seu nascimento; contudo viu Luis, seu irmão, morrer em tenra idade.

O casal, pais de João, vivia do trabalho, mas, naquele tempo de penúria 
e, com a longa e penosa doença de Gonçalo, a família passou por sérias neces-
sidades. Necessidades que se agravaram com a viuvez de Catarina. Viúva, foi 
à procura de trabalho e sustento para os fi lhos. Francisco foi acolhido por D. 

Espanha atual
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João, seu tio médico, irmão de seu pai, e sem filhos. João ficou com a mãe e, 
juntos procuraram sustento na cidade. Catarina, Francisco já casado e João com 
9 anos, menino frágil e franzino, mudaram para Medina del Campo.

Em Medina, João foi levado para uma instituição de caridade dirigida 
por eclesiásticos e destinada aos meninos pobres que, além de alimentá-los e 
vestí-los, ensinava-lhes uma profissão. João é um desastre! Não foi feito para 
nenhum dos ofícios oferecidos: carpintaria, alfaiataria, entalhe e pintura. Os 
diretores do Colégio da Doutrina diante dos resultados negativos decidiram 
enviá-lo ao Mosteiro da Madalena, para prestar serviço de coroinha. Surpresa: 
lá, o filho de Catarina a todos encanta, com a modéstia, a seriedade, a devoção 
e a habilidade com que desempenha seu trabalho.

Aos 14 anos, João atingira o máximo da sua altura: um metro e meio 
(o “Senequita” da Madre Teresa). Madre Teresa o chamava assim por saber de 
Sêneca, filósofo da Antiguidade, que, como ele, era sábio e baixinho.

Nesta época, mudou de oficio e do Colégio da Doutrina passou a tra-
balhar no Hospital de “las bubas” (hospital que recolhia os portadores de va-
ríola e sífilis). Aí tinha praticamente duas ocupações: servir como enfermeiro e 
recolher esmolas para as despesas. No tempo que ficou no hospital quis servir 
a Deus em meio aos doentes. É sabido, com certeza, que sua dedicação aos 
doentes foi de tal monta que lhe “foi concedida a licença para assistir aulas no 
‘Colégio da Companhia de Jesus’”. Estudou gramática e introdução à filosofia, 
entrou em contato com professores afamados e “em poucos anos saiu bom lati-
nista e bom retórico”. Aos vinte anos, terminou os estudos e deixou o Colégio 
para se tomar religioso. Escolheu os Carmelitas dentre todos que existiam em 
Medina dei Campo. João toma o nome de frei João de São Matias em homena-
gem ao santo celebrado pela liturgia do dia 24 de fevereiro de 1563. A Regra 
da Ordem determina: ”Cada um permaneça em sua própria cela, ou junto dela, 
meditando de dia e de noite na lei do Senhor e vigiando em oração”. É a intimi-
dade com Deus que Frei João deseja e nada mais!

Quando escreveu a subida do monte carmelo, lembrou-se da neces-
sidade do deserto para alcançar os cumes da vida mística. O dia no noviciado 
começa e termina na presença de Maria. A intimidade com Deus não exclui a 
presença de Maria.

Com o passar do tempo, os Carmelitas se sentiram obrigados a mudar a 
sua fisionomia. A regra sofreu modificações substanciais. A Ordem mudou: de 
eremítica, tomou-se mendicante. Houve quem quisesse voltar às origens, dese-
jo esse que ocasionou grande revolta e consequente diminuição do número de 
religiosos, momento em que a província passou por tempos sombrios e difíceis. 
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Por este motivo, foi obrigada a se fazer mendicante. 

João, no entanto, permaneceu fiel ao seu propósito primeiro. Quando 
ordenado sacerdote ofereceram-lhe a capelania do “Hospital de las bubas”. Se 
aceitasse resolvería a situação de penúria na qual vivia toda sua família. Não, 
ele queria ser livre e, nada mais libertador do que ser pobre. Nada possuir! Não 
só em relação aos bens da terra, mas no empenho constante para libertar a al-
ma, a inteligência e o coração de toda invasão do sensível, de toda sedução do 
espírito. Com a tomada de hábito no Convento de Santa Ana, renunciou a tudo 
e para sempre.

O passo dado em direção ao Carmelo acredita-se que tenha sido o re-
sultado de longo caminho no qual aprendeu, e não sem lutas, a dominar e a 
mortificar também, entre outros, o desejo da carne.

O Tudo e o Nada que será a sua doutrina, o seu programa de vida abraça 
todas as coisas e se estende a tudo. Para Deus Tudo, para João Nada. João só quer 
Deus, só Deus basta. Ele, tal como Santa Teresa, queria o mesmo: só Deus!

Sabe-se que durante sua vida várias mulheres o tentaram, entretanto 
ele jamais cedeu.

A pobreza e a castidade não foram para ele excessivamente difíceis de 
viver. Difícil mesmo foi viver a obediência. Existem testemunhos que revelam 
sua docilidade absoluta, mas não nos iluminam sobre a luta sustentada para 
renunciar a si mesmo e viver segundo a vontade dos outros. Na vida espiritual, 
subtrair-se à obediência significa expor-se a todos os perigos, diz o santo.

Uma novidade encontrada na vida eremítica é o culto a N. Senhora, 
entendido como imitação.

Em 1564, foi eleito como suprema autoridade da Ordem o padre Frei 
João Batista de Raoena. João pediu-lhe permissão para observar a Regra Primi-
tiva o que lhe foi concedido. Neste mesmo ano deixou Medira dei Campo e se 
transferiu para Salamanca, a fim de continuar seus estudos que, na época, era 
um dos centros mais importantes de toda Europa. Aí ensinavam professores 
famosos pela virtude e ciência.

Entre 1582-1583, no Prólogo com que apresentou à Madre Ana de Je-
sus, o cântico espiritual João disse: “Se à Revma. falta o exercício da teologia 
escolástica com que se entendem as verdades divinas, e não lhe falta, porém, o 
da teologia mística que se sabe por amor, na qual não somente se sabe, mas ao 
mesmo tempo se saboreiam tais verdades”. Afirmava para ela que a ciência sem 
o coração não tem sentido.



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

86

João sofreu, e sofreu muito, ao ver o que se passava na Ordem: hábitos 
elegantes, bem talhados, sapatos da moda... este não era o desejo e o carisma 
original, a regra primitiva.

Em 1567, o padre João Batista Rúbeo visitou o Colégio de Santo André 
em Salamanca com a decisão que foi cumprida: arrancaram das túnicas os bo-
tões e colarinhos da moda, desapareceram os barretes dos doutores, os perfu-
mes... frei João de São Matias se alegrou - “há no convento demasiado cheiro 
de mundo”.

Frei João se preparou para o sacerdócio com penitências e jejuns. Tinha 
medo porque sabia que a “carne é fraca”, entregou-se totalmente à ação da gra-
ça. Foi ordenado sacerdote em Salamanca, provavelmente em julho.

Não se sabe o que pediu ao Senhor no dia da celebração da sua primeira 
Missa, em Medina, acompanhado de sua mãe, mas pode supor-se e com certeza 
que foi a graça de não pecar nunca e a graça da fidelidade ao bem recebido. “As-
sim no momento mais santo da celebração, quando sob seus olhos se renova o 
mistério da presença de Jesus, a resposta fez-se ouvir de modo claro e límpido: 
CONCEDO-TE O QUE ME PEDISTE”.

A data de sua ordenação permaneceu em silêncio. E é quase certo que 
tenha sido ordenado na velha catedral de Salamanca no mês de julho.

Encontro com tErEsa

Teresa pensou em estender a Reforma também em meio aos religiosos, 
e para isto recebeu a necessária autorização e a bênção do Geral da Ordem.

Expos seu desejo ao Padre Antonio de Heredia, prior do convento de 
Santa Ana, em Medina, que se declarou prontamente disposto a começar a obra. 
Só que ele já contava com “respeitável idade”.

Teresa teve motivos para sentir-se insegura; para a obra que pretendia 
realizar era muito importante ter homens capazes de toda renúncia e de toda 
espécie de privações, prontos para todos os sacrifícios e com grande espírito 
de oração. Em Medina, conheceu frei Pedro de Orozco a quem apresentou seus 
projetos. Frei Pedro não se interessou, mas apontou-lhe um nome: frei João de 
São Matias. Ela com 42 anos e frei João apenas 25. O desejado encontro aconte-
ceu e a compreensão entre eles foi total.
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Teresa agradeceu a Deus e pediu às Irmãs que também o fizessem. Co-
meçaria a Reforma com “um frade e meio” fazendo alusão à estatura de ambos. 
Frei Antonio era alto e Frei João pequenino. Todos tinham pressa. Frei João 
voltou para Salamanca a fim de completar os estudos e se preparar para a em-
presa.

Teresa disse falando às Descalças: “o padre João é uma das almas mais 
puras e santas que Jesus possui em sua Igreja.” Ao começar a obra, a primeira 
coisa que Teresa fez foi o hábito para o primeiro carmelita descalço, de burel e 
pés descalços. Não mais o hábito de Observância.

Em outono de 1568, Frei João parte para Duruelo a fim de transformar 
a casinha de campo em convento e, em vinte e oito de novembro procedeu-se à 
inauguração e a casa de Duruelo foi canonicamente eregida, com todas as licen-
ças necessárias. Frei Antonio 

Teresa, a Andarilha de Deus de Jesus, frei João da Cruz e frei José de 
Cristo, neste dia começaram a viver a Regra Primitiva. A partir deste momento 
foi que frei João de São Matias passou a chamar-se frei João da Cruz.

Na primavera de 1569, o provincial visitou a pequena comunidade e 
elevou-a a priorado com a licença de receber noviços para serem educados na 
mesma vida.

Em onze de junho de 1570 foi trasladada a comunidade de Duruelo pa-
ra Mancera, com toda a solenidade requerida pelos costumes do tempo. Cons-
ciente da responsabilidade que assumiu, João sabia que o futuro do Carmelo 
reformado estaria também em suas mãos. “O mundo tem tamanha força de 
atração que para resistir a elas c necessário o exercício das virtudes evangélicas 
em grau heroico”. Como afirma Santa Teresa: “Só Deus basta”.

A ascese sanjuanista não repudia as coisas, não humilha as criaturas, 
não as considera indignas. Acolhe a todas, respeita-as, ama-as com o mesmo 
amor de Deus, olha-as com o mesmo olhar divino, canta-as como centelhas de 
luz que jamais se extinguem.

Frei João é claro: “Não são as coisas deste mundo que ocupam a alma 
nem a prejudicam (...) mas somente a vontade e o apetite que nela estão e a in-
clinam para estes mesmos bens” (subida de monte carmelo 3,4). A ascese de 
Frei João é caminho que nos projeta para fora do tempo e nos liberta das supos-
tas seguranças encontradas nos valores axiológicos do momento.

O Espirito Santo nos ensina o caminho que conduz à verdadeira li-
berdade de espírito para conseguirmos chegar à contemplação de Deus, tanto 
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quanto é possível nesta terra.

Em Mancera, em Duruelo, em Pastrana e em todas as casas onde a obe-
diência o chamava, ensinou com a palavra e o exemplo; estabeleceu a penitên-
cia e a mortificação mais conveniente para que os noviços, desejosos de Deus, 
fruissem da presença divina, em plena liberdade de espírito.

Era 1578, quando começou a escrever a subida do monte carmelo, frei 
João acabara de sair do cárcere de Toledo. A experiência da dura prisão con-
validou de modo pleno o seu ascetismo, por isto o que escreveu foi também o 
que sempre viveu e ensinou, e sobre o qual pôs o selo de autenticidade com a 
verificação pessoal. Para frei João “amar a Deus é despojar-se por Deus de tudo 
que não é Deus” (255,7). A perseverança é a chave do sucesso.

Os religiosos Descalços deviam frequentar os cursos universitários por-
que em casa não possuíam professores. Contudo entre conhecimento, santida-
de e doutrina, vinha antes a santidade.

Em 1572, deixou Alcalá de Henares, onde foi reitor do colégio dos Des-
calços, para ir para Ávila servir como confessor no mosteiro da Encarnação. 
(Madre Teresa sempre que possível, na sua ausência, tecia-lhe elogios).

Dele são as frases até os nossos dias repetidas: “onde não há amor, po-
nha amor e colherá amor” (Carta 47); “a alma que caminha no amor, não cansa, 
nem se cansa” (D.95).

Em Medina, a pedido de Madre Teresa, ele atendeu uma Irmã que apre-
sentava comportamento ‘estranho’. As monjas pensavam até em possessão dia-
bólica. Frei João depois de estar com ela verificou que a causa era bem outra: 
“tratava-se de doença psíquica.”

Frei João permaneceu em Ávila por cinco anos. Os Calçados não supor-
tavam os seus irmãos Descalços.

No Capítulo Geral realizado em Placência, a partir do dia 24 de maio 
de 1575, os Descalços são tidos por “desobedientes, rebeldes e contumazes”; foi 
necessário que Madre Teresa se retirasse a um mosteiro de sua escolha e, final-
mente proibisse às monjas Descalças a mudança de mosteiros.

As deliberações deste Capítulo foram uma verdadeira supressão para 
os Descalços e significaram o fim da Reforma. Os Descalços aconselharam frei 
João a renunciar a seu trabalho no mosteiro da Encarnação para cedê-lo aos 
Calçados, que jamais se resignaram em perdê-lo - para estes últimos a presença 
no mosteiro da Encarnação era sobremaneira uma questão de prestígio.
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Frei João foi preso pelos irmãos Calçados pela primeira vez. Supõe-se 
que tenha sido por um breve espaço de tempo.

Quando retomou à Encarnação, por expressa vontade do núncio, a pri-
são, os maus tratos e outros incômodos que sofreu, minaram-lhe o físico a pon-
to de Madre Teresa temer por sua vida. No Capítulo de Almodovar emergiram 
as diferenças entre Calçados e Descalços.

Este período da historia é extremamente conturbado. Morrera o núncio 
Ormaneto, grande amigo e protetor dos Descalços. Sucedeu-lhe Mons. Sega 
que era declaradamente favorável aos Calçados. Os superiores da Reforma, in-
tuindo o perigo, tentaram o mais rápido possível tirar frei João da Cruz de Ávi-
la, nomeando-o prior de Mancera. Tarde demais! Na noite de 2 de dezembro de 
1576, frei João e frei Germano de São Matias escandalosamente foram presos 
pelos padres Calçados. Padre Germano conseguiu fugir depois de dois meses 
na prisão. Sobre frei João ninguém sabia onde se encontrava e o que era feito 
dele. Grande dor, tormento e quase desespero foi o que ele passou! Esta foi a 
noite triste, escura. Jesus dissera-lhe “pede-me o que quiseres, que eu te conce-
derei...” “Senhor, quero sofrer e ser desprezado por amor de Vós e ser tido em 
pouca conta”. O Senhor ouviu o seu pedido!

O mistério do sofrimento foi na vida de frei João presença constante. O 
caminho da cruz indicado por Jesus no Evangelho é sinal certo para quem quer 
tomar-se seu discípulo. O percurso de Ávila a Toledo - verdadeiro martírio.

Tanto o hospedeiro como o arrieiro estavam certos de que estavam 
diante de um homem de Deus. Inocente. Mas nada podiam fazer. A prisão on-
de João ficou não difere das que ainda hoje encerram as vítimas das ditaduras 
políticas, talvez pior.

Em Toledo, o inverno é demasiadamente rigoroso e ele, João, fechado 
naquele cubículo, não tinha nenhuma possibilidade de se abrigar ou se defen-
der do frio, da sujeira. “Frio, ratazanas, pouca alimentação: pão, água e uma 
sardinha, nem sempre inteira. Às sextas-feiras era levado ao refeitório na hora 
da ceia e de joelhos comia pão e água e depois, em silêncio ouvia as repreensões 
do prior sempre mais irritado; era despido até a cintura e surrado a sangue com 
a disciplina”. (Dl BERNARDINO, 2012, p.142)

Diante de tal fato Madre Teresa, extremamente preocupada, escreveu 
diretamente a Felipe II. Ela temia pela vida de João. Grande perturbação por-
que ninguém sabia onde João estava, não se conseguia notícia alguma. Por fim, 
não se sabia se frei João estava encerrado no convento de Toledo. A Madre não 
descansou e escreveu ao padre Graciano, reclamando do que estava acontecen-
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do e questionou porque se todos os Descalços foram soltos, só frei João perma-
necia na prisão. A Madre inquieta e preocupada fez o que pode e permanecia 
em contínua oração.

Neste período passado por ele na prisão, além dos extremos sofrimen-
tos impostos ao seu corpo, também sua alma passou por enormes tentações. 
Sentiu sua alma torturada e sufocada, é ela um grito de dor!

Embora frei João fale em primeira pessoa, não é difícil reco-
nhecer em muitas páginas da noite escura os momentos mais 
significativos de sua purificação ocorrida em sua fase mais pro-
funda e aguda, no cárcere de Toledo (Dl BERNARDINO,2012, 
p. 149).

Não se sabe quanto tempo durou esta tortura, este drama. Nesse ‘inten-
so sofrimento Jesus se fez presente e falou docemente: “Estou aqui contigo para 
te libertar de todo mal”. O padre Madona foi vê-lo e, ressentido porque ele não 
se levantou deu-lhe um pontapé e, diante do pedido feito por João de celebrar 
missa no dia seguinte que era a Assunção, deu-lhe a seguinte resposta: ‘‘Não 
em meus dias!”

Na sua biografia consta que N. Senhora o visitou e ele a contemplou 
extasiado. E Ela falou: “Tem paciência, meu filho, porque as tuas provas logo 
acabarão. Sairás da prisão, dirás missa e serás consolado.”

O novo carcereiro pediu ao prior, em nome de Cristo, suplicando que 
lhe fosse dada licença para uma veste limpa para o prisioneiro, que desde que 
fora encarcerado na prisão não pode nunca mudá-la... Não lhe foi permitido tal 
gesto. Nem mesmo lhe permitiram levar agulhas e linha para que o prisioneiro 
arrumasse como pudesse, as suas vestes que caíam como farrapos. A bonda-
de deste novo carcereiro facilitou a fuga de frei João, que se perguntou como 
podería sair do cárcere e do convento. Fora levado para lá à noite e de olhos 
vendados. N. Senhora lhe mostrou, em espírito, uma janela que dava para o 
Tejo e lhe fez compreender que por lá deveria descer e que não se preocupasse, 
porque no momento da fuga não lhe faltaria o seu auxílio. Disse-lhe também 
que deveria desaparafusar as fechaduras, tanto a da prisão como a da sala por 
onde deveria passar.

Frei João fez como lhe foi dito. Depois conseguiu chegar à porta das 
Descalças. Ao recebê-lo, a comunidade das monjas perdeu a respiração. Ele 
estava irreconhecível! Mais sombra do que homem, reduzido a pele e osso, a 
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barba crescida. O hábito rasgado, os sinais do longo sofrimento estampados 
na sua pessoa que também estava suja. Mal se mantinha em pé e falava com 
dificuldade. Foi necessário um tempo para se recuperar, cerca de uns dois 
meses. Logo em seguida foi para Almodovar onde estava a casa mais próxi-
ma dos Descalços.

Foi eleito o superior do “Calvário”, eremitério situado em Andaluzia, 
onde ficou em segurança.  A caminho, pára em Beas, casa das monjas carme-
litas. Elas cuidaram paa que ele se recuperasse. Recuperado, dirigiu-se para 
o Calvário onde viveu como num oásis. Algumas delas fizeram de tudo para 
escrever o que ele falava, os seus ensinamentos. Suas frases eram verdadeiros 
programas de vida, para conseguir a vida em plenitude.

Certo dia dá a cada uma o desenho do Monte Carmelo, como 
itinerário de perfeição. Nele se acha toda a sua doutrina sore o 
desapego e sore a pureza do coração... possui mensagem clara 
para quem deseja alcançar o vértice do monte onde a única lei 
é o amor e o único respirar da alma é a beatitude (DI BERNAR-
DINO, 2012, p. 166).

Em 1579, na primavera, frei João recebeu ordem de ir até Baeza e de lá 
para Jaen, onde os insignes professores da universidade local insistiam com os 
superiores para abrir uma casa para os estudantes da Ordem.

Em 1580, toda a Espanha sofreu com a epidemia do “catarro maligno”. 
Contagiada por este mal, morreu a pessoa mais querida ao coração de João, sua 
mãe Catarina de Alvarez.

Em Baeza, apesar de muito trabalho, conseguiu continuar a composição 
da subida do carmelo e terminar o cântico espiritual. Foi a La Peñuela - em-
bora a viagem fosse longa e cansativa. De Baez, foi a Sabiote onde as carmelitas 
descalças estavam há pouco tempo. Atendendo pedido de Madre Teresa, deu 
especial atenção ao Carmelo de Caravaca.

Tempos conturbados! A paz durou pouco. Mons. Sega definiu Madre 
Teresa como: “Mulher  inquieta e andarilha, desobediente e contumaz que, sob 
a aparência de religião, inventa doutrinas errôneas”.

Só no dia 22 de junho de 1580, Gregorio XIII assinou o Breve da Separa-
ção que deu aos Descalços confiança, tranquilidade e paz.
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Depois de todos os acontecimentos: convocação e realização do Capítulo, 
eleito o provincial, agradecimento a Felipe II, a Reforma saiu consolidada e orga-
nizada, Frei João voltou para Baeza, onde foi reitor e estando em Andaluzia sen-
tia saudades de Castela. Pouco ficou em Baeza, porque foi chamado para ir a Ca-
ravaca presidir as eleições no Mosteiro das Descalças. Daí foi para Ávila juntar-se 
à Madre Teresa e às monjas que foram para Granada, fundar um mosteiro.

Já havia muito tempo que os dois não se viam, e também este foi o últi-
mo encontro que tiveram aqui na terra. Também para Granada foram os mon-
ges. Estando em Granada, frei João foi eleito prior dos Mártires e aí permane-
ceu de 1582 a 1588. Não foi indulgente com ninguém; repreendeu os religiosos 
que cometeram falta e não suportou que introduzissem costumes em desacordo 
com as austeridade da Regra. Foi manso, compreensivo, ajudou a todos enfim, 
um verdadeiro pai.

O provincial Pe. Jerônimo Graciano convocou o primeiro Capítulo que 
foi celebrado em Almodovar e para lá João foi por ser o Prior dos Santos Már-
tires. Terminado o Capítulo e reconfirmado no cargo, voltou para o Convento 
dos Santos Mártires.

Frei João dedicou seu livro mais místico - Chama Viva do Amor - à Do-
na Ana de Peñalosa. Também em Granada encontrou com um irmão Francisco 
que veio ajudar nas obras de ampliação do convento. Trabalhava junto com os 
pedreiros rolando pedras, fazendo argamassa de cal, transportando água e o 
que mais se fazia necessário.

Em 1585 - 10 de maio - foi para Lisboa participar do Capitulo convoca-
do pelo provincial, Pe. Graciano. Oportunidade em que foi eleito o provincial, 
padre Nicolau Dória. Frei João disse a esse respeito: “Vossa Reverência fez pro-
vincial aquele que lhe há de tirar o hábito.”

Em Guadalcazar, Frei João adoeceu gravemente a ponto dos médicos 
temerem pela sua vida. Teve um abcesso no pulmão, mas ele disse a frei Mar-
tinho que ainda não era a sua hora. Ao aplicar-lhe os unguentos prescritos, frei 
Martinho descobriu silício em tomo de seu corpo, com as pontas espetadas na 
sua carne. O santo consentiu em tirá-lo, mas pediu sigilo absoluto.

Frei Nicolau Dona, provincial, convocou uma reunião em Madri no dia 
13 de agosto do mesmo ano. Pe. Graciano e Pe. João chegaram atrasados. Em Ma-
dri, foram tomadas três decisões: a adoção do rito litúrgico romano (os carmelitas 
usavam o jerosoümitano), a impressão das obras da Madre Teresa c, o pedido de 
um procurador espanhol em Roma. Entre as outras decisões esteve a fundação de 



VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA

93

um convento em Manchuela, que foi inaugurado no dia 12 de outubro.

Frei João foi um verdadeiro andarilho. De Caravaca para Beas, de Beas 
para Bujalance, desta para Madri, para Baeza e para Caravaca e de novo para 
Baeza e de lá para Valladolid.

Em Segovia, durante o priorado de João, a casa escolhida como sede do 
governo foi denominada “A Consulta”. A esta altura ele se permitiu dizer suas 
respostas aos pedidos feitos: “Deixem-me em paz, por amor de Deus, pois não 
sou feito para tratar com homens”.

No livro cântico espiritual deu a compreender a extraordinária rique-
za de quem vivia na união de amor.

Alguns meses antes de morrer frei João deixou Segovia e foi a Madri 
participar do Capítulo Geral dos Descalços. Ele previu e falou a Madre Maria 
da Encarnação que com alegria exclamou: “padre, quem sabe se V.Rvecia. não 
sairá provincial desta província?!”

Respondeu ele que previa a humilhação pela qual passaria - “serei lan-
çado a um canto, como um trapo velho de cozinha”.

Frei João já não servia mais aos religiosos da Reforma. Para ele tudo se 
resolvia com a paciência do amor.

No momento em que estava na solidão (que lhe é tão querida) em La 
Penuela, o Pe. Diogo Evangelista, por vingança, inflingiu-lhe humilhações 
com palavras ásperas e em pleno recreio impôs-lhe silêncio, a ele, o primeiro 
Descalço!

Em tudo que lhe impôs - humilhações e toda sorte de sofrimentos - sua 
postura e resposta foi o silêncio. Pena que a esta altura Madre Teresa já tivesse 
morrido (em 4 de outubro de 1582). Com ela viva, era mais que certo que padre 
Diogo não faria o que fez, também nos mosteiros das monjas.

Em 1594, frei Elias de São Martinho, novo geral, mandou queimar em 
sua presença um inquérito feito pelo Pe. Diogo, difamando frei João. Desta for-
ma reparou todo o mal.

Durante sua vida, frei João foi inúmeras vezes tentado pelo maligno.

Quando, no mosteiro do Calvário, escreveu a subida do monte 
Carmelo, traçou, para a alma desejosa de perfeição, um progra-
ma sério e empenhativo para descer às profundezas do nada e 
apodrecer como o grão de trigo destinado a produzir vida; ago-
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ra é ele quem se aproveita disso para morrer abraçado à cruz” 
(Dl BERNARDINO, 2012, p.207).

Desejava chegar ao Nada de si mesmo para acolher a totalidade 
de Deus.

Frei João adoeceu com gravidade e em La Penuela não existiam recur-
sos para tratá-lo. O prior preocupado propos que ele fosse levado para Baeza 
ou Úbeda. Ele escolheu Úbeda e já sabia que seu fim estava próximo. Durante o 
trajeto para Úbeda sofreu muito por causa de sua perna doente. Ficou dias sem 
comer e seu estado era de grande prostração.

Em lá chegando foi bem recebido por todos com exceção do prior, Pe. 
Francisco Crisóstomo, que indicou para o enfermo a “cela mais pobre e estreita 
do convento, arrumada apenas com um miserável leito e um Cristo.” Mesmo 
sabendo da gravidade da doença e das dores lancinantes, não o dispensou de 
participar dos atos comunitários.

Frei Bernardo, que se encarregava do doente e via como era tratado, 
escreveu ao provincial, Pe. Antonio de Jesus, que, ao saber da situação, foi até 
o convento. Repreendeu severamente o prior, ordenou que o doente fosse bem 
tratado, recolocou frei Bernardo como enfermeiro com a ordem de prover, caso 
o prior não o fizesse, as necessidades do enfermo. Podia inclusive pedir em-
prestado, que ele pagaria com dinheiro da província. Frei Bernardo contou que 
João sofreu todas as malvadezas com paciência de santo.

Doutor Ambrosio de Villareal, diante da gravidade da doença, precisa-
va fazer algumas incisões profundas na perna do doente. Esta cirurgia foi de-
masiadamente cruel. Depois, foi necessário descarnar-lhe parte do pé e a perna 
para cauterizar o mal em sua raiz. Quando foi feita esta cirurgia João viu os 
ossos e nervos da perna e do pé; João revelou resignação e dor, e disse: “Jesus, 
eis o que fizeste”.

Na noite escura da alma, frei João afirma que os sofrimentos conferem 
à alma a certeza das bênçãos divinas.

No cântico espiritual não via outro caminho para atingir a transfor-
mação em Deus senão o da cruz. Sua Via crucis foi longa! Muito, demasiado 
sofrimento! O médico disse: “Deixemos o santo rezar. Quando tiver voltado a 
nós, viremos para medicá-lo”.

João sabia a data da sua morte. No dia 11 de dezembro pediu o Viático. 
No dia 13 de dezembro pediu para chamarem o prior e lhe pediu a caridade de 
dar-lhe o hábito que vestia para ser sepultado, dado que nada possuía; pediu-
lhe perdão por todas as faltas e dificuldades que causou à comunidade. Por fim 
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pediu-lhe a bênção.

“No dia 14, João perguntou novamente o dia e a hora. Glória a Deus! 
Devo cantar Matinas no céu.”

Às 17h, pediu a Unção dos Enfermos.

“Que horas são? São onze e meia. Está chegando a hora; chame os pa-
dres”.

Frei João ajudado pela corda que pendia do teto, sentou-se e disse: 
“Querem que digamos o De Profundis, agora que estou tão bem?” Seguem-se 
outros salmos inclusive o Miserere.

À meia-noite o sino convidou à oração de Matinas. Frei João, ouvindo-o 
reconheceu o sinal do chamado!

Esta é a palavra de Davi: “Preciosa é diante do Senhor a morte de seus 
santos” (SI 115,15).

João é como uma estrela cadente que, com a permissão de Deus visita 
a Terra! Viveu a sua história, mas, em aqui estando não era de tempo, lugar e 
circunstância alguma. Transcendeu tudo! No tempo viveu a Eternidade! Ao 
longo da vida fez de si mesmo, puro e total amor como oferenda. Nada para 
João! Tudo para Deus! Só Deus basta.
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A sabedoria de Deus revela-se de maneira mais profunda a alguns dis-
cípulos de Cristo e a esses é concedida a graça do conhecimento da caridade 
de Cristo que supera as ciências. O Espírito Santo infunde em alguns graças 
especiais para o renovamento e crescimento da Igreja (LG 12). A Igreja sempre 
procurou aprofundar as riquezas dessas diversas experiências espirituais que 
o Espírito de Deus revelou a muitos seguidores que realmente receberam a 
graça de viver uma profunda experiência mística e realizar um itinerário cris-
tão significativo. Entre tantos que realizaram esse caminho de perfeição cristã 
encontramos Santa Teresa D´Ávila. Na carta apostólica de declaração de Santa 
Teresa como doutora da Igreja, o Papa Paulo VI, (1970), nos apresenta e ressalta 
o seu aprofundamento da vida espiritual. Foi capaz de entender, de ensinar e 
escrever, inspirada por Deus, sobre profundíssimos argumentos, apresentando 
Cristo como a única fonte da sua doutrina. Ela se deixa penetrar pelos mistérios 
de Cristo e no conhecimento da alma humana. Teresa desenvolve a sua doutri-
na com perspicácia e sabedoria, indicando a presença e a força de um carisma 
singular do Espírito. Nesta doutrina, emerge um profundo sentido da realida-
de, uma íntima compreensão do mistério de Deus vivente, de Cristo e da Igreja, 
uma viva experiência da graça (Ibid., 1970). 

A figura simbólica do caminho de Teresa como “Andarilha de Deus” 
representa que a vida é um caminho e a oração é um itinerário dos servos 
do amor verso a um caminho de perfeição. O tema do caminho espiritual é 
ligado com a experiência, doutrina e a pedagogia Teresiana, especialmente o 
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Castelo interior ou as mansões, com as moradas interiores, correspondem a 
um itinerário verso ao centro da alma onde Deus habita e verso a interioridade 
da pessoa, na manifestação do amor ao próximo. No castelo interior podemos 
encontrar o caminho cristão que Teresa viveu e depois traçou como paradigma 
essencial da vida da perfeição, partindo do limite do pecado para chegar ao 
cume do mistério trinitário e da transformação em Cristo. As sete mansões são 
como setas até o cume do mistério trinitário e da transformação em Cristo. O 
Castelo interior, como intitulou a Santa é uma obra prima doutrinal e mística 
(CERVERA CASTELLANO, 1990). 

Pode-se caracterizar como um tratado de teologia mística, um 
livro de teologia espiritual. Como livro de teologia mística pro-
põe a visão do mistério da vida cristã e dos seus dinamismos, 
partindo de uma rica experiência mística da vocação cristã, com 
todos os seus componentes: graça, pecado, presença e media-
ção de Cristo, cume da vida trinitária do cristão. Todavia essa 
experiência é aprofundada, especialmente através do discerni-
mento da verdade objetiva, especialmente da Bíblia (CERVERA 
CASTELLANO, s.d).

Aprofundar a experiência espiritual ou a experiência mística de uma 
pessoa é algo complexo, pois faremos referências a uma realidade sobrenatural 
que vai além das fronteiras do mundo natural. A análise da experiência mística 
necessita de uma visão pluridisciplinar, pois ela é um fenômeno totalizante, no 
qual estão integrados todos os aspectos da complexa realidade humana. E po-
deríamos construir múltiplos olhares para a experiência mística de Teresa, mas 
nos deteremos nos aspectos históricos e teológicos. Para melhor compreender a 
experiência espiritual e mística de Teresa D´Ávila, partimos de uma contextua-
lização do ambiente histórico espiritual da época em que desenvolve o seu itine-
rário de vida. Especialmente o desenvolvimento da História da Espiritualidade 
na época medieval, já que trataremos da sua experiência espiritual. Além da 
análise do contexto e da ambientação do itinerário de Teresa aprofundaremos 
os conceitos de experiência mística considerando os fundamentos da Teologia 
Espiritual, que segundo Bernard, (1982, p. 68), tem como objeto material a vida 
espiritual cristã, pela qual se procura compreender a experiência vivida. Por-
tanto, a Teologia espiritual: “é a disciplina teológica que fundamentada sobre 
os princípios da revelação e estuda a experiência espiritual cristã, no descrever 
o desenvolvimento progressivo e no tornar conhecidas as estruturas e leis”.

A teologia espiritual apresenta um dúplice caráter histórico: objetiva-
mente se fundamenta sobre a atuação da aliança de Deus com o homem; sub-
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jetivamente tendo presente a diversidade das condições históricas e que evolui 
na existência da pessoa. (Ibid., 1982, p. 77).  Sendo assim, tem em vista contri-
buir para uma interpretação mais aprofundada do significado da experiência 
cristã e da vida espiritual.   

A partir da visão da Teologia Espiritual que realiza o aprofundamento 
espiritual, se interrogando sobre a experiência é que nos questionamos: Que 
elementos do contexto e do ambiente da história da Espiritualidade influíram 
na orientação da experiência espiritual de Teresa D´Ávila?  Que caminhos con-
duziram Teresa D’Ávila para a experiência mística? Como foi o desenvolvi-
mento da sua experiência?  

Desenvolveremos os objetivos de contextualizar a experiência mística 
do ponto de vista histórico e espiritual e especialmente com um aceno a época 
em que vive Teresa D’Ávila, analisar a partir de uma visão da teologia espi-
ritual o conceito de experiência mística, descrever e interpretar a experiência 
mística de Teresa D´Ávila a partir de algumas citações do livro da Vida e espe-
cialmente do itinerário espiritual do castelo interior.

A teologia espiritual, fundamentada sobre a experiência, tem um ca-
ráter empírico descritivo. Quando tratamos da maturidade espiritual e espe-
cialmente da vida mística, onde a ação de Deus é quase imprevisível, precisa 
fazer uma descrição acurada da experiência antes de tentar uma elaboração 
sistemática (BERNARD, 1982, p. 89). Partimos da fenomenologia que se ocupa 
da análise e interpretação dos fenômenos e a busca pelo significado do histó-
rico espiritual para compreender o significado da experiência mística de Santa 
Teresa D´Ávila. 

o misticismo mEdiEval da época dE tErEsa d´Ávila

A experiência religiosa depende das condições históricas do evento; 
disposições psicológicas e culturais do sujeito que faz a experiência; depende 
das concepções doutrinais, ou seja, do conteúdo da fé religiosa que está na raiz 
dessa experiência. (BERNARD, 1982, p.77). Sendo assim, constatamos a impor-
tância de ter um olhar histórico sobre o desenvolvimento dos movimentos espi-
rituais para percebermos a evolução e o desenvolvimento das experiências que 
foram sendo realizadas. 

A experiência religiosa envolveu a história da humanidade ao longo 
dos séculos, a partir dos tempos mais remotos em diversas tradições religiosas. 
Místicos houve em todos os tempos e lugares, pois a pessoa foi feita a imagem 
de Deus, com isso, toda pessoa é capaz de experimentar, no fundo da alma, al-
guma coisa da presença divina, ainda que a sua razão não saiba reconhecer essa 
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realidade (dICIonÁRIo de mÍSTICA, 2003, p. 606).    

O termo “místico” não aparece na Bíblia, mas todos os livros do An-
tigo Testamento manifestam com clareza o sentido da transcendência e da 
presença de Deus na história do povo. No Novo Testamento encontramos 
muitas situações em que Jesus procura um diálogo com o Pai em diversos 
momentos de oração, como no monte Tabor, no Horto das Oliveiras e na 
Cruz. Jesus Cristo é para os cristãos o paradigma de intimidade com o Pai. Os 
mistérios da sua morte e ressureição são o fundamento da mística Cristã. O 
evangelista São João convida a buscar a união com o Cristo e a “permanecer 
nele” (Jo 6)   (Ibid., 2003, p. 707).  

A patrística desenvolveu a doutrina da divinização ao se confrontar 
com o misticismo helenístico-oriental. Nos séculos II e III o pensamento cristão 
encontrou a filosofia neoplatônica semirreligiosa que procurava o misterioso 
e ensinava a natureza ilusória das coisas temporais e a existência de um Deus 
absoluto o qual poderia ser conhecido no êxtase da contemplação. Dionísio Ae-
ropagita que entre 425 e 525 fundiu o ideal do misticismo neoplatônico com a 
Doutrina da Igreja, tenta descrever o desenvolvimento da consciência mística 
e a natureza da união com Deus, que se consegue no êxtase. Seu tratado sobre 
Teologia Mística tornou-se fundante da mística ocidental. A vida contemplati-
va da alta idade média foi dominada por Gregório Magno, cuja sensibilidade 
voltada para uma praticidade equilibrou o neoplatonismo. (DICIONÁRIO DE 
MÍSTICA, 2003, p. 708). 

No ocidente, nos anos em torno de 1000, crescimento de uma consciên-
cia da experiência mística, voltada para uma compreensão do amor de Deus, 
embora mais tarde tenha tomado uma direção mais visionária do que extática, 
exercendo influência nos autores medievais. O conceito de fruição de Deus, que 
exprimem o contato com o divino, a plenitude de vida e a libertação dos limites 
individuais foram abordadas nesta época e em seguida surgiu o movimento 
das beguinas e dos begardos, que cultivavam uma mística leiga e itinerante, 
valorizando a contemplação dos mistérios da vida de Cristo. (DICIONÁRIO 
DE MÍSTICA, 2003, p. 708-709).

Domingos e Francisco de Assis marcam a virada na mística cristã: não se 
preocuparam somente com a contemplação de Cristo, mas com a sua imitação. 
A união com Deus não é mais somente para apanágio de iniciados, mas possí-
vel a todos, o encontro com Jesus feito homem (ibid., 2003, p. 708-709 2003)

A mística, para a Teologia, será, em certo sentido, a crítica que implica 
esse processo de despojamento intelectual. Na Teologia medieval esse processo 
se aprofundará no âmbito da experiência subjetiva e ganhará, mais tarde, um 
sentido de conhecimento experimental (BAPTISTA MARIANI, 2005, p. 857).
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O misticismo não pode ser considerado como característica de nenhu-
ma época. Deus não limita tempo histórico para intervir com as graças da vida 
mística. Mas, a indicação de que neste período ocorreu um grande florescimen-
to extraordinário no qual não se compara a nenhum outro período histórico da 
idade moderna (COSIMO SEMERARO, 2001, p. 30).

As primeiras características da Espiritualidade da Reforma Católica na 
área Católica Cultural Ibérica no período do final de 1400 até 1600 é eminente-
mente afetiva, psicológica e realista; didática, apostólica e popular. Coincidin-
do a áurea da idade dos místicos. Existiu uma relação forte entre a Espanha e 
o mundo flamengo, que gerou um influxo de genuína espiritualidade e a pene-
tração no humanismo (COSIMO SEMERARO, 2001, p. 30).

No mundo medieval, uma literatura mística se afirma por si e se de-
senvolve como busca do divino dentro da alma e como experiência mística de 
unidade com Deus, unio mystica, experiência subjetiva que transborda todos os 
conceitos e doutrinas teológicas. Essa literatura é claramente influenciada por 
Pseudo-Dionísio, uma vez que ele descobre e anuncia que no fundamento de 
todo o esforço de falar sobre Deus existe uma experiência indizível e que, para 
chegar a Ele, é preciso despojar-se de todas as coisas e, mais que isso, despojar-
se de si mesmo, aniquilar-se. A mística medieval vai se expressar em um discur-
so mais voltado para os movimentos provocados na alma, experiência de êxtase 
(êxodo de si) e transformação pela união com Deus. Aqui, talvez, possamos 
falar em mística como “experiência” (CONGAR, 2005, p.13-14, in BAPTISTA 
MARIANI, 2005, p. 858).

Cresce, nos séculos XIV e XV, o interesse pelos métodos de oração que 
virão ao encontro das necessidades dos cristãos devotos em reação às excessi-
vas teorizações sobre a união com Deus no estado místico. O novo movimento 
espiritual “devotio moderna”, nascido nos Países Baixos no fim do século XIV, 
vai ser caracterizado por uma seriedade e uma desconfiança em tudo o que 
ultrapassa a medida (e, por isso, darão preferência à discrição e a uma austeri-
dade moderada), e também por uma dedicação aos exercícios de interiorização, 
da meditação, sob suas diversas formas. Para os adeptos desse movimento, “as 
meditações metódicas têm por fim fortalecer intensamente as convicções de 
vaidade do mundo, a nulidade do que passa, a crença nos julgamentos divinos 
e o amor do Cristo considerado no Evangelho” (DEBONGNIE, 1964, p. 743, 
apud BAPTISTA MARIANI, 2005, p. 859).

Tendência germânica enfatiza o êxtase e o entrar em si mesmo para 
despojar-se de si cada vez mais e, nesse despojamento, conseguir não só a total 
liberdade do corpo, mas a completa nudez do espírito. O espírito, a mente, o 
sentimento, a emoção não devem ter qualquer forma de apego. A partir daí, se 
inicia a possibilidade do espírito transformar a pessoa.  Temos que desnudar de 
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toda forma de apego mental, físico, espiritual, para que Deus seja soberano em 
nossa vida. Um grande místico do século XIV foi o flamengo João Ruysbroeck, 
associa a experiência mística à sacramental, trinitária, na linha da caridade, e 
vai influenciar vários místicos da Europa, entre eles está Teresa de Ávila (BET-
TO; BOFF, 1994, p. 60-61). 

O período marcado como místico apresenta o desenvolvimento de óti-
mos escritores que formam verdadeiros místicos na vida prática, foram com-
postas muitíssimas obras místicas que desenvolveram doutrinas sobre a con-
templação, o método oração mental, os fenômenos místicos; os graus superio-
res do amor, a união mística, se procurava uma autenticidade na experiência 
mística de maneira austera e acompanhada pelas manifestações extraordinárias 
como êxtases, visões e profecias. (COSIMO SEMERARO, 2001, p.64). 

Superando o excessivo do Reformismo visionário e profético surge a 
corrente espiritual dos Recolhidos. Eles nasceram durante o fervor francis-
cano orientado verso a piedade interior e contemplativa em que se centrava 
na comunicação com Deus por meio da oração contemplativa ou afetiva. Os 
recolhidos são aqueles que praticam e pregam esse tipo de oração, que leva 
a um comportamento contemplativo de não pensar em nada. Centro de ir-
radiação desta espiritualidade são os conventos franciscanos e os grandes 
mestres de espiritualidade. Dentre eles estão são Teresa e São João D’Ávila. 
(Ibid., 2001, p.71).  

A evolução com as características gerais desse movimento de espiritu-
alidade é marcada por uma espiritualidade afetiva, pelo desejo do Divino e do 
Amor movido pela vontade de gozar do verdadeiro bem. A mística espanhola 
é um hino potente do Amor Divino. Não é uma espiritualidade abstrata ou 
intelectual, mas prática e descritiva. Não se faz especulações abstratas é uma 
procura vital. É psicológica e realista, ou seja, foge da investigação interior e 
dos princípios especulativos e das obras teológicas e se manifesta de forma 
dinâmica e realista na relação entre Deus e os homens. Era fundamentada no 
esforço para atingir a perfeição sobrenatural, partindo da fragilidade humana. 
Didática e apostólica – para todos os escritores especialmente os místicos refor-
çam a difusão de uma vida espiritual profunda. Assume um caráter de espiri-
tualidade popular que invade a vida social e da igreja. Tal espiritualidade é de 
grande valor coincidindo com a influência do misticismo religioso. (COSIMO 
SEMERARO, 2001, p.62-63). 

O desenvolvimento de algumas escolas de espiritualidade favoreceu 
o desenvolvimento e aprofundamento da vida espiritual, surgem os grandes 
mestres de espiritualidade promotores de um renascimento espiritual e de re-
formas. Particularmente se observam os influxos no pensamento de Teresa da 
escola franciscana. Os que mais influíram na religiosidade espanhola foram os 
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franciscanos, os primeiros a abordar de modo direto os argumentos místicos, 
espiritualidade afetiva e o temor do amor de Deus e influem no pensamento de 
Teresa de Jesus. Francisco De Osuma aborda de forma mais profunda sobre os 
argumentos místicos. Apresenta uma tradição completa da doutrina espiritu-
al, com alguns pontos fundamentais sobre a oração, meditação, contemplação, 
recolhimento. Consideração sobre a Humanidade de Cristo (COSIMO SEME-
RARO, 2001, p. 73-75). 

Bernardino de Laredo na sua tradição completa sobre a vida espiritual: 
A oração ocupa um lugar relevante, especialmente a contemplação, e, o senti-
do afetivo. A vida espiritual compreende as etapas fundamentais: conhecimen-
to de si, imitação de Cristo, contemplação das coisas divinas, contemplação e 
união com Deus por meio do amor (Ibid., 2001, p.75).

S. Pietro de Alcantara, um grande diretor espiritual escreve alguns 
opúsculos tratando sobre o tema da oração e contemplação. Alonso de Orrozo 
da Escola Agostiniana manteve uma posição intermediária entre a tendência 
afetiva, que predominava na escola franciscana, e aquela do tipo intelectual, 
representada na escola domenicana. No conhecimento de Deus devem andar 
juntos conhecimentos e amor. (COSIMO SEMERARO, 2001, p.76).

A escola domenicana se preocupava com a doutrina e educação espiri-
tual ou religiosa do povo. Com isso, a sua produção literária é mais intelectual 
e ascética direcionada ao povo. Não ignora o tema da mística, mas não é um 
conjunto relevante da escola (Ibid., 2001, p. 80-81). 

Giovanni D’Ávila foi o criador da escola da espiritualidade sacerdotal. 
Foi um grande mestre de espiritualidade do seu tempo e conselheiro de Santa 
Teresa. Nos seus escritos demonstra ser um esperto nas vias da interiorida-
de, possui uma riqueza na sua espiritualidade trazendo fundamentos bíblicos, 
dogmáticos, patrísticas. É uma espiritualidade Cristocêntrica e aborda os temas 
da imitação de Cristo e incorporação a Cristo no Sentido Paulino, exaltando o 
amor da alma com Cristo e desenvolve a mística nupcial. Atribui uma especial 
importância no âmbito desta mística à ação do Espírito Santo (COSIMO SEME-
RARO, 2001, p.83). 

A escola inaciana ou Jesuítica teve grande influência no desenvolvi-
mento do pensamento cristão da prática da piedade, como também sobre a for-
ma e formulação da experiência mística, que se pode afirmar sem exageros que 
é tutora preponderante e determinante da espiritualidade católica. Em relação 
a fenômenos de experiências sobrenaturais a mística espanhola é insuperável. 
(Entre os nomes está Teresa de Jesus). Essas afirmações se fundamentam nas 
duas escolas espirituais que surgem no esplendor da espiritualidade espanho-
la, a escola Inaciana e carmelitano-teresiana (Ibid., 2001, p.85). 
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Santo Inácio viveu uma intensa experiência mística. Porém, aparece 
como uma escola que não realiza um exclusivismo ascético e também não se 
coloca como inimiga da mística, mas procura ter uma visão prudente e uma es-
piritualidade voltada para a ação e o serviço na igreja. Apresenta o Cristo como 
caminho para o encontro com Deus, valoriza a contemplação na ação e compre-
ende a mística como um ideal de vida e como fonte de dinamismo apostólico 
(COSIMO SEMERARO, 2001, p.87). 

Enquanto as grandes famílias religiosas contemplavam reformas e rea-
lizavam grandes produções literárias e espirituais, começavam a aparecer no-
vas correntes de grande esplendor. As principais correntes eram: Leiga Secular, 
Espiritualidade Sacerdotal, Escola Inaciana e a escola Carmelitano-Teresiana. A 
espiritualidade leiga secular era voltada para os leigos com uma reflexão sobre 
o próprio estado de vida. A espiritualidade sacerdotal provocada pelas refor-
mas da Igreja se preocupava em orientar e educar espiritualmente os padres 
e com a criação de seminários, fundações de congregações religiosas clericais 
(dICIonÁRIo de mÍSTICA, 2003, p.1499-1569).

Teresa D´Avila teve contato com diversos livros de grandes escritores 
espirituais, como Juan de Avila e Luís de Granada. E outras obras espirituais de 
alta qualidade literária, como a imitação de cristo, atribuída a Tomás de Kem-
pis, o Tercer Abecedário, de Francisco de Osuna, que lhe ensina a oração e o 
recolhimento como ela mesma diz no livro da Vida. É, aliás, importante ressal-
tar, desde já, que os momentos cruciais da vida espiritual de Santa Teresa estão 
unidos aos livros. Ela mesma nos conta que foi por meio da leitura que deu os 
primeiros passos em sua caminhada espiritual: “Dióme la vida haver quedado 
ya amiga de buenos libros. Leía en las Epístolas de san Jerónimo [...]” (libro de 
la Vida, 3,7). O Tercer Abecedário, de Francisco de Osuna, a fez entrar no ca-
minho da oração mental. Em 1554, Teresa é uma das primeiras pessoas que tem 
em mãos a tradução das confissões de Santo Agostinho. A partir de então é que 
ela inicia o que chama de sua “conversão”. A grande reforma do Carmelo tam-
bém está moldada na leitura de um livro, o Livro da instituição dos Primeiros 
monges, atribuído a João, Patriarca de Jerusalém (PIÑERO VALVERDE, 2002)

Além dos livros podemos dizer que Teresa cresceu vendo as célebres 
muralhas de Ávila, sua cidade natal. Provavelmente todas essas lembranças 
confluíram na criação da imagem literária do castelo teresiano. Ela se tornou 
um dos recursos literários de maior êxito para explicar o processo da vida espi-
ritual de interiorização e união (Ibid., 2002). 
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a ExpEriência mística na tEologia Espiritual

O adjetivo mystikós provém do verbo grego myo, que significa “calar-
se”, “fechar os olhos”, desse significado deriva, em primeiro lugar, mysterion, 
“mistério” no sentido helenístico do termo, isto é, o rito secreto de iniciação 
que punha o homem em contato com a divindade. Em segundo lugar, deriva 
mysteriasmós, que significa a iniciação do mystes (iniciado) no mistério. Místi-
co-mistério, isto é, a realidade divina, sempre oculta, passou a indicar o objeto 
da fé dos cristãos. Em Paulo, o Mistério da salvação é o objeto de experiência. 
(dICIonÁRIo de mÍSTICA, 2003, p.339). 

Místico passou a indicar o próprio Jesus como manifestação da obra 
salvífica de Deus. Contemplação dos divinos mistérios, visão do mistério de 
Deus. No centro está a união “mística” sacramento da criatura com Deus no 
Deus-Homem Jesus Cristo (dICIonÁRIo de mÍSTICA, 2003, P.339).

A teologia espiritual trata da evolução existencial da vida segundo o es-
pírito, experimentada pelo homem em caminho para a plenitude da comunhão 
com Deus. É importante refletir sobre o caminho espiritual, a evolução pessoal 
da relação da pessoa com Deus. A teologia espiritual procura fixar algumas 
características como a origem, o crescimento, os meios de amadurecimento da 
vida espiritual recorrendo à tradição e à experiência, ratificada pelo magistério, 
e místicos reconhecidos (dICIonÁRIo de mÍSTICA, 2003, p. 403). 

Todo cristão é chamado em virtude do Batismo, a viver a vida do Espí-
rito, critérios fundamentais para o crescimento espiritual, é o abandono filial a 
Deus Pai no Espírito de Cristo e a vida de caridade vivida de acordo com Cris-
to.  A mística é a tomada de consciência da experiência do Espírito vivida pelo 
crente em seu íntimo. É o processo de interiorização do Mistério cristão, isto é, 
da revelação do Filho de Deus encarnado no âmbito da Igreja cujas condições 
de crescimento da vida de Fé e a vida sacramental. É uma mística experimental, 
ou seja, é a vida da graça tornada consciente, conhecida experimental (dICIo-
nÁRIo de mÍSTICA, 2003, p. 403-404).

Com isso, penso que Deus concede à alma mística alguma coi-
sa como um sentido novo, como a consciência de sua vida em 
Deus e da vida de Deus nela. Essa consciência vai se desenvol-
vendo pouco a pouco, seguindo a evolução da vida mística, do 
sentimento da presença de Deus. (Ibid., 2003, p.404). 

O desenvolvimento da Experiência pode ser percorrido nos seguintes 
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estágios: purificativo, iluminativo e intuitivos ou concebido por Deus direta-
mente. Em outros é necessário a colaboração da pessoa que se entrega a Deus. 
A pessoa faz um trabalho em seu ser até chegar ao Deus Trindade de amor. A 
inabitação divina é um dom, provoca na pessoa uma nova personalidade que 
responde a sua vocação para a união com Deus e a unificar o seu ser em comu-
nhão com as pessoas divinas. Boaventura definiu a mística como: “Cognitio Dei 
sperimentalis”, isto é, “conhecimento de Deus fundado na experiência”. Nessa 
experiência o místico é unido às pessoas divinas num profundo intercâmbio 
divino de conhecimento e amor (diciOnÁriO de mística, 2003, p. 405).  

Todo o conhecimento nasce de uma relação entre o sujeito e o objeto, 
a pessoa que busca o conhecimento tem a capacidade de conhecer o objeto. Da 
relação entre os dois polos, o polo subjetivo, o sujeito, e o polo objetivo, o obje-
to, nasce o conhecimento. “A experiência é um meio para conhecer, uma forma 
de conhecimento muito primitivo, ou seja, original, primigênio. É por ele que 
se inaugura o conhecimento”. A experiência consiste em colocar o sujeito em 
contato com o objeto. A experiência não é uma forma de conhecimento racio-
nalizado, especulativo, intelectual, não tem fórmulas propositivas verdadeiras. 
È uma forma de conhecimento vivenciado. Obtém-se pela aproximação da rea-
lidade e o entrar nela. A experiência é um conhecimento pessoal, que a pessoa 
como sujeito alcança quando se põe em contato com a realidade do objeto. (LI-
MA, 2007, p.16-17). 

A experiência cristã de Deus trata-se de um conhecimento daquele 
Deus que Jesus Cristo revelou e o seu Espírito confirma em nós (MATOS, 2001, 
p. 4-11, apud LIMA, 2007, p. 21). Trata-se de um relacionamento pessoal e, por-
tanto, experiencial, além do conhecimento especulativo da verdade divina. A 
forma de conhecer a Deus que se aproxima da pessoa para relacionar-se com 
ela é MÍSTICA. Antecipa-se a qualquer formulação sobre ele como objeto. Deus 
não pode ser definido ou experimentado em sua totalidade. A Ele pertence o   o 
revelar-se a si mesmo (DV 2,  apud LIMA, 2007, p. 21). O pólo objetivo da ex-
periência cristã de Deus é o mistério que Deus é como foi revelado por Jesus. O 
ser de Deus é mistério. Não pode ser atingido nem pelo saber, nem pela experi-
ência (FREYNE, 2001, p.78-99, apud, LIMA, 2007, p. 22).  “Ninguém pode ter o 
conhecimento deste Deus a não ser pela fé naquilo que Jesus revelou. Jesus é o 
nosso acesso de conhecimento a Deus. É nele que experimentamos a Deus. Nele 
conhecemos o Pai” (LIMA, 2007, p. 22). 

A mística é uma experiência inefável da fé, um fenômeno religioso ex-
traordinário, ultrapassa toda representação e todo logos. “A mística é uma ex-
periência religiosa de interioridade e imediatez do sujeito, a pessoa, com o mis-
tério de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo” (LIMA, 2007, p. 39). A mística é 
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uma experiência interior, subjetiva e estritamente pessoal, psicológica e ontoló-
gica, de unidade do ser criado, a pessoa com o Ser Originário – Deus Trindade. 
Na experiência mística se supera a dualidade sujeito-objeto que é o processo do 
conhecimento humano, da racionalidade humana. A experiência mística acon-
tece pela imanência que é um fluir mútuo e único do espírito da pessoa para 
Deus que é Espírito e do Espírito que é Deus para o Espírito da pessoa. (Ibid., 
2007, p. 39). Mística é o “encontro interior unitivo do homem com a infinitude 
divina” (KARL RAHNER, 2006, p. 415, apud LIMA, 2007, p. 39).

A experiência mística possibilita o contato amoroso com o Senhor, que 
extrapola o âmbito intelectual, do conhecimento da fé, transmite o gozo da ina-
bitação trinitária, da comunicação de Deus que une a pessoa ao seu próprio 
mistério de modo experiencial vivo (LIMA, 2007, p.40). 

Tomando como ponto de partida para a reflexão teológica, a experi-
ência humana de transcendência, ser ouvinte da Palavra, acolher a revelação 
de Deus, supõe, antes, tomar consciência de si como sujeito e pessoa, experi-
mentar-se como ser diante do mistério (RAHNER, 1989, p. 98, apud BAPTISTA 
CECI, 2009).

A Revelação é o surgir do mistério que possibilita ao humano a liber-
dade por decidir ser sujeito e pessoa, ser aberto à transcendência. A revelação 
é automanifestação do absoluto pré-apreendido de forma atemática pelo hu-
mano na sua relação com a realidade. O absoluto que se automanifesta e que 
permite ao humano ser sujeito e pessoa é o que significa a palavra Deus. Deus é 
o de onde e o para onde de nossa transcendência, o horizonte infinito que abre 
ao ser humano possibilidades ilimitadas. Deus é o totalmente outro que se en-
contra, ao mesmo tempo, em íntima unidade com o mundo (Ibid., 1989, p. 98, 
apud BAPTISTA CECI, 2009). 

É no encontro pessoal com o absoluto que se funda a possibilidade de 
ser. O humano experimenta-se como criatura, radicalmente dependente de 
Deus e, ao mesmo tempo, genuinamente autônoma: Ser criado, criação não 
apontam, em primeira instância, a um primeiro momento do tempo em que 
ocorreu a criação da realidade de que se trata, mas significam um processo que 
se acha em andamento e é atual, que para todo ser existente está ocorrendo 
agora da mesma forma como ocorreu em um momento anterior do tempo de 
sua existência, ainda que essa criação continuada seja a de um ser existente no 
tempo (RAHNER, 1989, p. 98, apud BAPTISTA CECI, 2009).

O qUe é a exPeriência mística 

Mística é uma realidade escondida que se torna fim da experiência e 
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conduz a união com o absoluto. Na experiência da fé cristã existe uma realida-
de secreta e escondida: Deus mesmo, transcendente a cada coisa; permanecem 
sempre vários aspectos da salvação que conhecemos pela fé, mas de forma im-
perfeita. O conhecimento misterioso de Deus constitui o ápice da experiência 
religiosa. A realidade divina, sempre escondida, não é o objeto da fé dos cris-
tãos. Porém, como em São Paulo, o mistério da salvação se torna objeto de expe-
riência; ele teve a visão de Cristo ressuscitado (BOFF; BETO, 1994, p.24). 

O conhecimento de Deus se dá por meio do seu plano de salvação.  A 
revelação acompanha a atuação da salvação. Deus se faz conhecer como Deus 
que salva por meio da história da salvação. A revelação constitui o fundamento 
da vida cristã. Deus se manifesta e quis que o homem cooperasse na história da 
salvação e por isso, se manifesta por meio da palavra e pede uma resposta: Deus 
institui um diálogo com o homem. Por meio da fé a pessoa reconhece a origem 
divina da obra da salvação, e portanto, adere não somente a palavra, mas ao 
Deus mesmo, que é sujeito da salvação e da revelação. O diálogo entre Deus e a 
pessoa permite o estabelecimento de uma aliança. Na base dessa aliança está o 
amor generoso e gratuito de Deus, a sua graça (BOFF; BETO, 1994, p.33-35). 

A experiência mística ou a experiência espiritual está ligada à 
experiência originária. No discurso comum, religioso, trabalha-
se com duas categorias: a imanência e a transcendência. Ima-
nência é o nosso mundo aqui, da cultura, da política, daqui-
lo que manipulamos e criamos. Tudo que vai além é o nosso 
mundo da transcendência: Deus, graça, o além, o céu, o Reino 
de Deus, Jesus Cristo. A teologia diz: Deus está dos dois lados. 
Deus é imanente, está aqui dentro do mundo, no coração das 
coisas. A experiência de Santo Agostinho proclama: Deus inti-
mior intimo meo (Deus mais íntimo na minha intimidade do 
que sou íntimo a mim mesmo). E a experiência de Santo Iná-
cio: Deus sempre maior, superior summo meo (Deus superior 
a qualquer coisa que eu possa imaginar de grande). Deus está 
nos dois lados” (Ibid., 1994, p. 68).

Fazer a experiência originária é descobrir Deus na realidade que temos 
à mão, nem apenas no que está além de nós. Existem a imanência, que é esse 
mundo aqui, e a transcendência que é o transparente. O transparente é a luz 
inacessível, portanto, transcendente. A transparência vem do mistério da encar-
nação. Deus entra no mundo da nossa cotidianidade, das nossas relações, fez-se 
próximo de nós, fez-se irmão, companheiro nosso. Nossa realidade tocada pela 
divindade ficou transparente. Vendo esse mundo percebemos Deus dentro de-
le. Captamos Deus. Captar é fazer a experiência originária de Deus em todas as 
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dimensões da vida, em todas as situações. “A chave do místico é procurar sem-
pre ver o que está por trás de cada coisa, o que a constitui e sustenta”. (BOFF; 
BETO, 1994, p. 70-71). 

Na mística cristã há duas tendências: a mística da união e a mística 
do amor. Não se pode separar uma da outra. Pois também a mística da união 
está compenetrada de amor – e na mística do amor trata-se da união com o 
Amado. Mas podemos distinguir alguns acentos diferentes nas duas tendên-
cias. Na experiência de união, Deus não está apenas diante de nós, mas é 
experimentado como fundamento de todo o ser. Como no cristianismo, Deus 
é sempre ao mesmo tempo pessoa e sobrepessoal. Todavia, não é eliminada 
a lembrança de Deus como “Tu”, fica apenas num segundo plano.  Enquanto 
a pessoa está unida a Deus, Ele a compenetra como ser verdadeiro e único 
(GRÜN, 2008, p. 43-44). 

Na mística do amor – sobretudo na mística feminina da Idade Média, 
trata-se do amor a Jesus Cristo, ou do amor de Deus, que se aproxima do ho-
mem de uma maneira feminina. A mística do amor praticada pelas beguinas, 
era sobretudo uma mística nupcial. Para elas Jesus era o noivo que abraça a pes-
soa mística. Elas retratavam as suas experiências numa linguagem erótica. Era 
muito apreciada a interpretação do Cântico dos Cânticos do Antigo Testamento 
que expressam o amor de Deus. As místicas falam sobre o namoro divino, em 
que se alegram pela proximidade de seu noivo divino. A mística do amor sem-
pre se refere a um “Tu”. A união com o amado nunca é um fundir-se ou dissol-
ver-se. Tanto na mística da união como a do amor insistem que a união dura 
apenas um momento. Os místicos vivem sempre a tensão entre o estar unido e 
o estar separado. A união nunca é vista, no cristianismo, como uma fusão com 
Deus, é sempre uma união de duas pessoas (Ibid., 2008, p. 44-45). 

sentidO antrOPOLógicO-existenciaL
de mistériO e mística 

O mistério designa a dimensão de profundidade da pessoa, quando 
nos confrontamos com o infinitamente complexo – a pessoa humana, aí toma-
mos consciência clara do que significa existencialmente, em nível experiencial, 
a atitude diante do mistério é a mística. Cada pessoa é um mistério. E cada um 
permanece como um mistério vivo e pessoal. Mas, o mistério não se opõe ao 
conhecimento, pertence ao mistério a ser conhecido continuar mistério no co-
nhecimento. Por mais que conhecemos uma realidade, jamais se esgota nossa 
capacidade de conhecê-la. Essa capacidade de percepção do mistério é uma 
experiência fundante da realidade. A atitude de veneração, encantamento e hu-
mildade diante da realidade, vivida em profundidade, chama-se mística. Os 
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que experimentam o mistério são os místicos. Porém, a experiência do mistério 
não se dá apenas no êxtase, mas também, cotidianamente, na experiência da 
realidade e da vida. A mística não é privilégio de alguns, mas uma dimensão 
da vida humana (BOFF; BETTO, 1994, p. 14-17).

Na mística cristã, as três divinas figuras, o Pai, o Filho e o Espírito co-
existem e convivem em comunhão no entrelaçamento de vida e de amor. Essa 
unidade é de tal profundidade que elas se unificam (ficam unas) e constituem 
um único Deus. O mistério comunicacional de Deus-Trindade foi revelado por 
meio de Jesus Cristo que se relacionava com Deus como o seu Pai. E dele irra-
diava uma força de atração por estar habitado pelo Espírito. Portanto, em Jesus 
descobrimos o mistério como Pai/Mãe, como Filho/Filha e como Espírito. Para 
exprimir esta experiência totalizante criaram a expressão Trindade para dizer: 
que por detrás de tudo, de cada ser, da vida e de cada paixão existe a comunhão 
trinitária em relação. Descobre-se a natureza comunicacional e relacional do 
mistério divino (BOFF; BETTO, 1994, p.22-23).

A experiência mística é fruto da oração contemplativa. A procura expe-
riencial da realidade diferente do mundo sensível é a noção de objeto próprio 
da experiência mística. O objeto místico precede a relação mística. “Em tal mo-
do o objeto místico aparece como unidade transcendente e absoluta, atingida 
por meio de uma ruptura com o mundo imediato” (BERNARD, 1982, P. 457). 
A palavra “mística” vem delineada como uma realidade escondida e de sumo 
valor. O objeto místico corresponde a uma consciência mística, própria da pes-
soa que não se conformando com a vida comum do mundo sensível, procura a 
realidade transcendente (Ibid., 1982, p.457).

A consciência mística implica um tipo diferente de conhecimento: sim-
ples, intuitivo, pessoal. O fim da experiência mística não é o conhecimento, mas 
a união vital-afetiva com o Absoluto. Pode ser vivida de modo ontológico, a 
termo de identidade ou de um modo personalista, ou se fala de união de amor 
e por fim de matrimônio espiritual (BERNARD, 1982, p. 458). 

a ExpEriência mística dE tErEsa d´Ávila

É uma característica da pedagogia teresiana comunicar aos outros a 
própria experiência. Teresa comunica a sua experiência mística confessando as 
suas faltas e as graças que recebe de Deus. Ao centro da sua experiência a figura 
de Cristo foi sempre o educador, pedagogo, paciente e compreensivo mestre 
que faz um caminho de formação da pessoa. Teresa comunica a experiência 
concreta e não faz um discurso sobre verdades abstratas, não impõe um modelo 
para ser reproduzido para a outra pessoa, mas suscita para que ela dê a sua res-
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posta pessoal e construa o seu caminho. No Castelo Interior não são somente as 
setes moradas, mas todas quantas as vias próprias pelas quais o Senhor conduz 
cada um ao caminho da perfeição evangélica (CEVERA CASTELLANO, 1990, 
p. 17-34).

Para podermos analisar mais profundamente a experiência mística de 
Teresa é importante considerar a sua experiência espiritual a partir do contexto 
da sua existência, das suas experiências vividas, assim como, as motivações que 
orientaram tal experiência para que seja possível compreender a sua experiên-
cia mística.  No livro de sua vida, Teresa narra o complexo das obras que Deus 
misericordioso realizou nela. Apresenta a história de salvação que Deus realiza 
em sua existência (PAOLO VI, 1970). Ela demonstra o caminho que percorre 
verso a uma experiência mística profunda. É importante perceber o caminho de 
abertura de si mesma ao Absoluto. Esse caminho retrata o ambiente externo da 
sua vida, suas experiências existenciais que a conduzem a busca de algo mais 
profundo na sua vida espiritual. Como diz: procurava a solidão, desejava ser 
totalmente de Deus (TERESA D´AVILA, 1995, p.19).  

Desde sua adolescência teve uma grande capacidade de discernimento 
sobre a possibilidade de orientar a sua existência em relação a escolhas dos 
valores cristãos, ou não (TERESA D´AVILA, 1995, p.22). Teresa se deixava 
também levar pelos contravalores da vaidade e da sensualidade. Porém, vai 
percebendo e amadurecendo as escolhas que poderá realizar em sua vida a 
partir da consciência da própria realidade passageira da existência. Entre as 
tantas leituras que realiza se depara com as Cartas de S. Jerônimo e o terceiro 
Abecedário que trata da oração do recolhimento. Essas leituras motivaram o 
início da busca por uma experiência de Deus e indicaram os passos da oração 
de recolhimento, aquietação e união. Mesmo dizendo que não compreendia 
esse processo da busca de Deus, motivada pela busca da oração. Procurava 
mais que podia trazer Jesus Cristo, nosso Bem e Senhor, presente dentro de 
mim, e era este o meu modo de oração (TERESA D´AVILA, 1995, p. 33).  Te-
resa experimenta a complexidade de entrar num processo de via profunda. 
Enfrentava o desafio da dispersão dos pensamentos. Para superar essa difi-
culdade procura a leitura para recolher os pensamentos e o espírito. Nessa 
experiência reconhece a bondade de Deus e se alegra na contemplação da sua 
misericórdia, consegue superar o que não era Deus no momento presente da 
sua vida e busca uma transformação.  

Como religiosa, ao ver uma irmã doente e sofrendo muito de forma 
paciente, Teresa pediu a Deus a virtude da paciência e manifesta que também 
queria viver a mesma experiência. Ela se sentia impulsionada a uma luz que a 
conduzia para o eterno, mas que não era ainda o amor de Deus. Pediu a Deus 
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um processo de conversão das cegueiras. Ela faz a experiência do seu tempo 
de convalescência como uma conformação com a vontade de Deus. “De muito 
me valeram as mercês recebidas do Senhor na oração: esta me fazia entender 
que coisa é amá-lo”. Crescimento nas virtudes, experiência do perdão de Deus, 
a busca de uma vida na graça de Deus. Vivência intensa da vida sacramental, 
penitência e eucaristia. “Procurava logo confessar-me e de minha parte fazia, 
creio, tudo para recuperar a vida da graça”.  “Comungava e confessava-me 
muito mais”. Sentia que todas as graças vinham da oração (TERESA D´AVILA, 
1995, p. 46-47).  

Cita o pensamento de São Paulo: “Já não sou eu que vivo, pois é Cristo 
que vive em mim.” Gal. 2, 20. Busca intensamente o que é de Deus. Porém, re-
conhece os seus limites e fragilidades.  “Bendito sejais para sempre, pois, ainda 
quando deixava eu a Vós, não me deixastes Vós a mim tão inteiramente que não 
me tornasse a levantar, dando-me sempre a mão”. (Ibid., 1995, p. 48). 

Comecei, de passa tempo em passa tempo, de vaidade em vai-
dade, de ocasião em ocasião, a manter-me em muitos grandes 
perigos e a andar com a alma tão estragada em muitas frivo-
lidades, que já tinha vergonha de me tornar a chegar a Deus, 
em tão particular amizade como é o trato da oração.  (TERESA 
D´AVILA, 1995, p. 48). 

Possui uma grande capacidade de perceber o que existia em seu interior 
e exterior, o que era apenas aparência exterior dos seus valores e a interioridade 
em conflito (TERESA D´AVILA, 1995, p. 58). 

Depois de não me terem por tão ruim, era de que, embora eu 
fosse tão moça e me achasse em tantas ocasiões, viam que me 
apartava muitas vezes e busca solidão para rezar e ler muito 
gostava de falar de Deus, era amiga de fazer pintar sua imagem 
em muitas partes e de ter oratório, ornando-o de modo a causas 
de devoção, não murmurava, ainda em mim existiam outros 
costumes do mesmo gênero que tinham aparência de virtude”. 
[...] A vida que levava era penosíssima, porque na oração perce-
bia minhas faltas. Por uma parte, Deus me chamava, por outra, 
eu seguia o mundo. (Ibid., 1995, p. 58). 

Longos anos de conflito na relação interior entre o humano e o Divino. 
Reconhece a necessidade de conviver com pessoas que realmente buscam a 
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Deus e dão um testemunho da vida, como também a necessidade de ser ajudada 
pelos outros, pois, essa confiança e busca de ajuda, é um sinal de humildade. 

 De mim só sei dizer que, se o Senhor não tivera descoberto 
esta verdade e dado meios para muito frequentemente tratar 
com pessoas que têm oração, eu, de tanto cair e levantar-me, 
acabaria por precipitar-me no inferno.  (TERESA D’ÁVILA, 
1995. p. 60-61). 

No relato de sua vida retrata propriamente a sua entrada no processo 
de conversão e da busca de virtudes. Meditava na conversão de Madalena e se 
encontrava com a oração e sofrimento de Cristo no horto, A oração do horto 
por longos anos a acompanhava. A memória da presença do criador, da água, 
das flores, ajudava no recolhimento e na busca da relação com o Deus criador. 
Identifica-se com Santo Agostinho por ser pecador e a sua experiência era um 
consolo para Teresa. Ela decide ficar mais tempo com o Senhor e fugir das oca-
siões de pecar.  (TERESA D’ÁVILA, 1995, p. 60-61). È diante da própria expe-
riência dos limites humanos que Teresa decide buscar Deus e a integrar em si 
todas as suas experiências na relação com o transcendente. A sua experiência 
parte da própria realidade humana, vivida por ela.  Teresa faz dessa realidade 
um caminho de crescimento interior e de unificação da sua existência a partir 
da fé e da contemplação do Mistério de Deus. Ela se sente impelida a dar uma 
resposta ao Deus criador que a chama a conformar a sua existência e a sua con-
dição de criatura na plenitude da vida interior que vem de Deus.  

as etaPas da exPeriência 
esPiritUaL de santa teresa

No livro do Castelo Interior perscruta o pleno e perfeito desenvolvi-
mento da vida divina no homem, que pode participar do mistério da Trindade 
e de Cristo até os mais altos graus da experiência mística (PaOLO Vi, 1970). 

A alma como um castelo de diamante muito claro, onde existem apo-
sentos, e Teresa quer compreender esse castelo, entender a si mesmo e quem 
somos. Neste castelo existem muitas moradas onde se passam as coisas mais 
secretas da alma. É o próprio Deus que ajuda a pessoa a fazer uma compre-
ensão, retoma a experiência de São Paulo que fez a experiência de reconhecer 
os próprios pecados. Demonstra uma consciência da fragilidade humana de 
compreender essas moradas. E se questiona como é possível entrar no cas-
telo? Se o castelo é a alma, não se trata de entrar, pois se é ele mesmo. Mas, 
existem moradas que ficam à volta do Castelo, e que não conhece o que existe 
dentro dele. Entrar no castelo é entrar em si mesmo. A oração e reflexão é a 
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porta que conduz a pessoa à entrada em si mesma e a saída do mundo exte-
rior. No centro está a pessoa com seus apegos, com seus pensamentos, com 
o coração centrado nos seus tesouros pessoais. Às vezes a pessoa se dispõe a 
entrar mas estão tão ligadas ao exterior que não conseguem ver o castelo, fi-
cam apenas na porta de entrada. Algumas coisas interiores da oração é difícil 
de entender, se não existir a experiência. Considera o pecado como o estar 
nas trevas e escuridão. È difícil compreender a interioridade; é preciso de 
paciência (TeReSA d´AVIlA, 2003, p. 19-31). 

1ª moRAdA 

A experiência de Deus não acontece de uma forma linear, mas faz 
parte desse processo todos os acontecimentos e realidades da vida da pessoa. 
È um itinerário que vai exigir o esforço continuo de ir ao centro de si mesmo 
e do deixar que o Senhor faça parte de todas as moradas e da própria interio-
ridade pessoal. 

A experiência das primeiras moradas são as do próprio conhecimento. 
É necessário ser humilde no próprio conhecimento e esse conhecimento precisa 
ser constante. “Jamais acabamos de nos conhecer, se não procuramos conhecer 
a Deus”. Esse conhecimento se faz olhando para Cristo e aprendendo dele a 
humildade (TERESA D´AVILA, 2003, p.31). 

Os demônios que dificultam a entrada na primeira morada, a alma en-
tranhada das coisas do mundo, das honras, ainda que tenha o desejo, não conse-
gue se libertar. (TERESA D´AVILA, 2003, p.34-37).   Quem habita as “Primeiras 
Moradas” não está ainda em um processo mais profundo. “Nas primeiras salas 
ainda se trata de pessoas absorvidas pelo mundo, engolfadas nos contentamen-
tos, desvanecidas com as honras e pretensões mundanas” (Ibid., 2003, p. 33).  

Podemos considerar que nas Primeiras Moradas, a pessoa deve iniciar 
o caminho entrando em si mesma e tomando a consciência da sua vocação, que 
é estabelecer uma relação com Ele. Por meio da porta do castelo que é a oração, 
reconhecer em si a presença de Deus, mesmo se encontrando na situação do 
pecado e contemplando a sua realidade frágil. O caminho para progredir será a 
conversão, uma decidida busca humilde dos próprios limites e uma conversão. 
Conhecimento de que Deus tem de nós e do seu projeto de salvação. Trata-se 
de uma tomada de consciência do papel de Cristo e da redenção (CERVERA 
CASTELLANO, s.d.).  Teresa propõe a disposição interior para viver a experi-
ência mística, partindo da própria existência, da realidade pessoal e do se sentir 
impulsionada a fazer uma caminhada, verso a ruptura de tudo o que não faz 
parte do projeto de Deus para a própria vida. 
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2º moRAdA

Oração fuga das coisas, entendimento de que é bom deixar o que não 
está bem. Sentir que Deus chama. Chamamentos vindos das leituras, da exis-
tência, das verdades reveladas na oração. O Senhor espera por longos dias, lon-
gos anos. Se a pessoa perseverar e tiver bons desejos irá superar o que impede 
a continuação na Busca de Deus. Sentir a presença de um Deus que não nos 
abandona, e que não podemos encontrar melhor amigo, fora da busca dessa 
relação, não é possível encontrar a paz. Se confiarmos na amizade de Deus 
não andaremos perdidos como o filho pródigo. Deus misericordioso ajuda pa-
ra não se enganar. Pede a luz para discernir o que é mal e abraçar a Cruz que 
liberta. Conformar-se com a vontade de Deus, maior empenho na perfeição do 
caminho espiritual. Caminho de aprendizado com as próprias quedas. Deus 
vai trabalhando; é preciso confiança na sua misericórdia e não confiar nada em 
si mesmo. O Senhor vai conduzindo e guiando para novas moradas (TERESA 
D´AVILA, 2003, p.41-49)

É significativa a recordação que Teresa faz da passagem bíblica do Filho 
Pródigo que deixa a casa paterna, solicita os seus bens e parte para uma vida 
longe da casa paterna, e depois de gastar todos os seus bens se encontra sem 
casa, sem a família e sem o necessário para sobreviver. Nesse momento recorda 
a casa paterna e decide fazer o caminho de volta para a casa. A decisão do re-
torno é a firme convicção de mudar de vida e voltar para aquilo que havia per-
dido. Nas segundas moradas vão amadurecendo o mesmo desejo de retornar 
a casa paterna, ou seja, de viver uma verdadeira experiência de afrontamento 
sobre tudo o que distancia da casa paterna, de Deus. Reconhecendo-se pecador 
nasce o desejo de retornar para pedir perdão e recomeçar uma nova vida.  Essa 
reflexão retrata a descrição que Teresa faz da pessoa que acaba de entrar nas 
“Terceiras moradas”: 

Elas tem um desejo ardente de não mais ofender à sua Majes-
tade. Guardam-se até dos pecados veniais. Gostam de fazer 
penitência e de ter suas obras de recolhimento. Gastam bem o 
tempo. Exercitam-se em obras de caridade para com o próximo. 
São corretíssimas em seu falar e vestir e no governo de sua casa, 
quando a têm (TERESA D’ÁVILA, 2003, p. 56). 

A pessoa começa a realizar algumas atitudes externas que demonstram 
o empenho na busca das virtudes e de uma vida que retrate o estar no caminho 
de Deus realizando as suas obras. 
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As segundas moradas são caracterizadas pela luta e perseverança. A 
busca de tudo o que é benéfico para ser mais sensível a Palavra de Deus e as 
suas continuas inspirações, a fim de que, seja mais forte o chamamento de den-
tro do castelo onde Deus habita. Teresa convida a ter o Cristo como modelo, 
a escutar a sua voz para segui-lo, a viver a oração com as obras. (CERVERA 
CASTELLANO, s.d.) 

3º moRAdA 

Pela misericórdia de Deus, quem teme o Senhor é possível vencer as 
dificuldades. Pedir a Deus a libertação da vida do pecado, meditar e recordar o 
mistério do viver e morrer. Mistério da Paixão de Cristo. Realizar a experiência 
de Cristo na Cruz e pedir que Ele viva em nós. Experimentar a misericórdia de 
Deus, ser capaz de fazer recolhimento, viver a caridade. Sentimento de desnu-
dez e desprendimento de tudo. Experimentar a verdadeira humildade que leva 
a paz. A humildade é o remédio para todas as feridas. Mas, a consciência de 
que, o caminho para Deus nunca acabamos de andar: é um caminho que exige 
empenho. Deixar tudo nas mãos do Senhor, nossa razão e temores, esquecer a 
fraqueza natural que tanto nos ocupa, para viver a humidade, a prontidão, a 
obediência, o silêncio e a esperança. A perseverarmos firme no despojamento 
e abandono de tudo, é possível chegar ao que pretende, mas sob a condição de 
ser como servos inúteis sem a pretensão de que Deus deverá retribuir a nós com 
favores (TERESA D´AVILA, 2003, p. 53-58).  

As terceiras moradas são caracterizadas por um momento delicado no 
caminho espiritual. Por uma parte existe uma progressão no qual a luta e a per-
severança se acalmam em um momento de vitória e paz, aparentemente parece 
que se conseguiu atingir a meta, mas na realidade com toda a fraqueza das 
virtudes, apenas floresceu. A pessoa pode permanecer convencida de que atin-
giu a perfeição. Deus intervém com as provas por meio das situações difíceis, 
misericordiosamente propostas pela pedagogia divina, para que a pessoa possa 
se abrir à gratuidade de si mesma, e não se vanglorie das suas obras. A oração 
nesta etapa ajuda a pessoa a se abrir ao recolhimento, para ter a capacidade de 
escutar a Deus e a sua vontade. Exige uma nova conversão diante dos labirin-
tos e dificuldades que exigem uma abertura a Deus e ao seu amor (CERVERA 
CASTELLANO, s.d.). 

4º moRAdA

Depois do tempo de prova, que pode ser longo, se abre no caminho 
cristão um período de passagem para uma irrupção da vida de Deus na alma. 
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Corresponde na experiência Teresiana uma passagem depois da conversão, de 
se render e entregar-se totalmente a vontade de Deus e pode experimentar a 
libertação e ter encontrado o caminho da vida. “A Santa inicia a tratar as formas 
passivas da oração; e como falar de um Deus que toma pela mão a pessoa e a 
guia pelo caminho reto da vida; insinua a passagem para uma vida mística” 
(CERVERA CASTELLANO, s.d.). 

A via iluminativa abre a contemplação mística na alma. Uma nova 
vida invade a alma para transformá-la, enfim, totalmente, e vai entrando no 
mistério divino. Teresa começa a compreender o mistério sobrenatural mais 
profundamente. Ela procura comparar essa experiência com a água. Começa 
uma oração de aquietação, característica das “Quartas moradas” (MADDA-
LENA, 1986, p. 104). 

Para melhor compreender, imaginemos duas fontes que vão 
enchendo de água e abastecendo dois reservatórios ou pisci-
nas. Para explicar certos assuntos espirituais, nada me parece 
tão a propósito quanto a água. É que, tendo pouca instrução e 
não possuindo talento que preste, tenho considerado com mais 
advertência esse elemento, por ser muito amiga dele. Em todas 
as coisas, criadas por um Deus tão grande e tão sábio, deve ha-
ver muitíssimos segredos de que nós podemos aproveitar. [...] 
De modos diferentes são abastecidos esses reservatórios. Um 
recebe água de longe, através de aquedutos feitos por mãos hu-
manas. O outro, feito na própria nascente, vai-se enchendo sem 
ruído e, quando o manancial é caudaloso – como este de que 
falamos – transborda e forma um grande arroio, sem necessida-
de de artifícios humanos. [...] Semelhantes diferenças existem 
entre os contentamentos e os gostos. Os que resultam da me-
ditação podem comparar-se à água trazida por encanamentos. 
São despertados por meio da reflexão, espelhando-se sobre as 
criaturas e exercitando o intelecto. [...] Na outra fonte, a água 
vem de sua própria nascente, que é Deus. Assim, quando Sua 
Majestade é servido de conceder alguma graça sobrenatural, 
faz brotar grandíssima paz, quietação e suavidade no íntimo 
da alma. Não sei dizer de onde vem essa água divina e nem de 
onde brota. [...] A água do céu vai correndo por todas as mo-
radas e faculdades, até chegar ao corpo. (TERESA D´AVILA, 
2003, p.80-83). 

É o espaço no qual a pessoa se entrega totalmente ao Espírito e começa 
a falar das coisas sobrenaturais, compreensão da gratuidade de Deus. As tenta-
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ções já não incomodam tanto. O Espírito do Senhor está presente. Sentimento 
de contentamento, discernimento sobre as aflições que movem as paixões da 
alma. Caminho em direção a um não pensar muito, mas a amar muito. Desper-
tar-se ao amor. E o que é esse amor? O desejo e a determinação de contentar a 
Deus, em tudo. Percebe-se ainda a inquietude interior e aflições, mas se deixa 
trabalhar sobre a vontade e o entendimento. Deus quer que tomemos conheci-
mento e entendamos o mal. Deus que traz a quietação e a suavidade no mais 
profundo do interior de nós mesmos. É Deus que derrama a água por todas 
as moradas e dilata o coração e forma a pessoa interior. Mas, além do coração, 
existe algo mais profundo que é o centro da alma, conhecer os segredos em nós 
mesmos. Em nós existem muitos segredos que não entendemos e a dilatação 
da interioridade como uma fragrância que penetra a alma, unindo a vontade 
da pessoa com Deus, assim, o amor vai chegando mais a si (TERESA D´AVILA, 
2003, p. 71-95)

Deus se manifesta como uma fonte de água viva e representa a purifi-
cação e o amor. A pessoa compreende que nesse caminho de vida de graça e 
configuração com Cristo, é impossível conseguir a vida mística com as próprias 
forças ou méritos, mas, é um dom livre de Deus a nós mesmos. Teresa educa 
a gratuidade, sem pretensões. Outro aprendizado é que a experiência de vida 
mística não vem com a conversão e renovação interior ou ascese se Deus não 
intervém com a sua graça.  Parece que Teresa sugere que no caminho cristão 
Deus concede graças a quem com humildade, desapego de si e amor, se entrega 
em suas mãos.  Somente essa graça pode curar as feridas do pecado e da vida, 
fortificar as fraquezas, dilatar a capacidade de amor e de serviço, em vista de 
uma lenta transformação da vida do cristão, como vida em Cristo, vocação e 
experiência junto ao chamado à santidade (CERVERA CASTELLANO).

A ação Divina na alma começa; A oração de quietação é, com efeito, a 
características destas moradas, mas há também outras. É de notar o “recolhi-
mento infuso”, como diz Teresa. Deus conduz a alma a uma disposição para 
uma aproximação ativa dele. Esta graça prepara para a oração de quietação e, 
constitui para Teresa a primeira oração infusa concedida no princípio da vida 
iluminativa. Nas orações desta via são integradas as faculdades da inteligência 
e a vontade, mas a memória e a imaginação atormentam muito a alma para a 
contemplação. Porém, a “união” ou integração perfeita das potências são inte-
gradas nas “Quintas moradas” (MADDALENA, 1986, p. 106). 

É impossível amar sem conhecer, mas Deus pode infundir e aumentar o 
amor, sem o conhecimento. Essa experiência pressupõe uma ação de Deus que 
age diretamente sobre a mente humana, sobre o intelecto e sobre a vontade. 
Outra condição da vida mística, ao qual, por meio de um recolhimento verso 
ao centro mais profundo da alma, leva a unificação interior, e a alma unificada 
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interiormente, descobre-se imagem de Deus. Embora permaneça a distinção 
entre memória, intelecto e vontade, a alma goza de uma unidade radical (BER-
NARD, 1982, 474-476).

A experiência mística é vivida sempre como experiência de 
uma presença pessoal total da oferta ao conhecimento e amor e 
que exige o comprometimento com a referência mística, o qual 
adere a Deus e aos seus mistérios totalmente a si mesmo: in-
teligência, vontade, memória e por fim a sensibilidade. Dessa 
troca contínua entre Deus que se  comunica e a alma que vive 
tal comunicação, nasce e se desenvolve a experiência mística 
cristã (Ibid., BERNARD, 1982, 477). 

Essas “Moradas” correspondem à via iluminativa, onde a ação divina 
se estende gradualmente da vontade às outras faculdades. A alma se sente pas-
siva nas mãos de Deus. Essa passividade é para Teresa a característica da oração 
mística. Ela se sente movida, atraída e essa moção a leva a ocupar-se totalmente 
de Deus, contemplando-o amorosamente (MADDALENA, 1986, p.106).

5ª moRAdA  

A “Quinta Morada” é ponto de chegada, depois da prova da terceira e 
a inicial experiência mística das quartas, é um ponto de partida de um novo iti-
nerário místico verso a sétima. Mas, pode ser um ponto de acoplamento de uma 
autêntica via a Cristo. Teresa apresenta como um tesouro escondido e a pérola 
preciosa do evangelho, que correspondem à contemplação, vivida pelos Padres 
no Monte Carmelo (M V, 1, 2-3). Apresenta a graça mística da união e os efeitos 
de certeza e de transformação que o passo de Deus procura na pessoa. 

A “Quinta Morada” abre a via unitiva, a união se torna total e a alma 
experimenta uma transformação em si mesma, que a faz viver de uma vida di-
vina. A alma morre a si mesma e renasce para uma vida divina.

Eia, pois, filhas minhas, demo-nos pressa em pôr à obra e tecer 
esse  casulinho, despojando-nos de nosso amor-próprio e de 
nossa vontade, do apego a coisinhas da terra, exercitando-nos 
em obras de penitência, oração, mortificação, obediência e tudo 
mais que sabeis. Prouvera a Deus fizéssemos o que é de nosso 
dever e puséssemos em prática tudo o que sabemos, fazendo 
como somos ensinadas a fazer. Morra, morra esse nosso verme 
– como o da seda, ao acabar de realizar a obra para a qual foi 
criado. Vereis então como contemplaremos a Deus e nos acha-
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remos envolvidas por sua grandeza como aquele bichinho por 
seu casulo. [...] Semelhante coisa acontece, nesta oração, à alma 
inteiramente morta para o mundo (TERESA D´AVILA, 2003, p. 
109-110). 

Teresa aponta que a perfeição da experiência do amor de Deus na vida 
da pessoa deverá ser plenificado na vivência da caridade para com os irmãos, 
ou seja, a vida mística imersa no amor de Deus se sente impulsionada a vi-
ver a caridade do amor na relação com os outros (TERESA D´AVILA, 2003, p. 
120-121). Teresa descreve os efeitos da liberdade do desejo de louvar a Deus, o 
ímpeto apostólico para que outros o conheçam e o amem. A pessoa conquista 
uma grande maturidade afetiva e abertura para a vida apostólica. A via da ca-
ridade, amor do próximo radicado no amor de Deus é a via real da perfeição 
que transforma a pessoa e a leva, a graça mística da união e comunhão com 
Deus. Abre-se a “Sexta Morada” que dá continuidade a um itinerário de ma-
turidade do cristão. Introduz o símbolo do matrimônio espiritual. (CERVERA 
CASTELLANO) 

Olhai esta alma, à qual Deus suspende totalmente o intelecto e 
os sentidos, deixando-a abobada, a fim de lhe imprimir melhor 
a verdadeira sabedoria. Durante o tempo em que dura esse es-
tado, não vê, não ouve, nada entende. Esse tempo é sempre bre-
ve e parece-lhe ainda mais breve  do que realmente é. De tal 
forma Deus se imprime a si mesmo no interior dessa alma que, 
ao sair daquele estado voltando a si, de nenhum modo duvida 
de que esteve em Deus e Deus nela. (TERESA D´AVILA, 2003, 
p. 104).  

Teresa pode comparar os três estágios do progresso da alma na união 
mística aos diversos momentos de um mesmo desenvolvimento; às etapas de 
um casamento: o primeiro namoro, o noivado e a união nupcial. As primeiras 
graças da união total, recebida na Quinta Morada, é o namoro da alma com 
Deus. (MADDALENA, 1986, p.112). 

Sua majestade então, satisfeito com ela e vendo que realmente 
o fará, usa de misericórdia e convida-a a conhecê-lo melhor. 
[...] É como se a alma visse de modo secretíssimo, misterioso, 
quem é este Esposo que a vai tomar. [...] E é tal o Esposo, que 
só a sua visita à torna mais digna de sua mão, como se costuma 
dizer. Com efeito, a alma fica tão enamorada, que tudo faz de 
sua parte para que não se desfaça noivado tão divino. (TERESA 
D´AVILA, 2003, p.125-126). 
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Existe uma mudança de foco de uma mística que buscava Deus lá em 
cima, para a um Deus que está no centro do coração humano. Com Teresa e 
João da Cruz o místico não é alguém que deve chegar a Deus, que habita os 
céus. Deus está aqui, temos é que nos abrir a Ele e deixá-lo entrar no âmago do 
coração.  Não existe mais a ideia de um Deus distante, mas de um Deus amoro-
so que derrama o seu amor. Expressões eróticas predominam na mística espa-
nhola: desfrutar, usufruir, alcova, amado. Encerra a ideia de núpcias, a alma se 
funde com Deus em núpcias (BOFF; BETO, 1994, p. 61-62). 

Os místicos vivenciaram o amor de Deus existencialmente. Descreve-
ram esse amor numa linguagem erótica. Elas tiveram uma experiência corporal 
do amor Divino. É célebre a visão de Santa Teresa, segundo a qual Cristo a fere 
com a flecha do amor. Teresa se prostra de amor, assim como uma mulher se 
prostra com todos os seus sentidos diante do homem (GRÜN, 2006, p. 61). 

Para os místicos o amor de Deus é o ápice da experiência do amor. No 
encontro com o amor de Deus, na sua experiência a vivência era de que o amor 
permeia a pessoa por inteira, corpo e alma, consciente inconsciente, mobilizan-
do todas as forças vitais e iluminando o corpo todo. Os místicos são sempre 
pessoas amantes. Eles experimentam o amor com o corpo e o irradiaram com 
todo o seu ser. O amor é algo vivificante. (Ibid., 2006, p. 70). 

SexTA moRAdA

As sextas moradas são um pequeno tratado de vida mística e dos fe-
nômenos místicos. Apresenta um amplo panorama de fenômenos místicos que 
são típicas manifestações com as quais Deus prepara a pessoa como uma espo-
sa-Igreja, ao matrimônio espiritual com purificações, iluminações e impulsos 
unitivos. Teresa expõe a sua experiência concreta, os efeitos da graça, os even-
tuais critérios de discernimento para evitar a mistificação. (CERVERA CAS-
TELLANO)

Para a realização de uma conclusão do noivado Deus favorece a alma 
com arroubamentos, que a tiram dos sentidos. A alma purificada ressurge para 
a vida e a união com Deus. 

Jamais teve tão grande luz e conhecimento de sua Majestade co-
mo neste caso. Se as faculdades e os sentidos estão de tal modo 
absortos e suspensos, que aparentemente estão mortos – como 
pode a alma entender esse segredo? Isso eu não sei. Nem talvez 
nenhuma outra criatura saiba, a não ser o próprio Criador. O 
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mesmo se passa com relação a muitos mistérios próprios deste 
estado, isto é, destas duas moradas. Bem se poderiam juntar es-
ta e a última – porque de uma para outra não há porta fechada. 
Contudo, nas sétimas ainda há segredos para os que não chega-
ram a elas (TERESA D´AVILA, 2003, p. 161).

Ao lado da contemplação na “sexta morada”, Teresa descreve outros 
favores sobrenaturais a respeito do que são as visões e revelações. Ela reserva o 
nome de intelectuais para designar as contemplações místicas, ricas de conheci-
mentos. Mas, ela própria é atenta ao tratar dessas visões imaginárias, que quem 
deseja e pede essas visões corre o perigo de imaginar-se ver ou ouvir o que se 
deseja.  (MADDALENA, 1986, p. 116-117)

Podereis objetar: se depois não fica memória distinta dessas 
graças tão sublimes, qual a vantagem para a alma favoreci-
da pelo Senhor? Ó filhas, é tão grande o proveito que não 
se pode encarecer! Embora ninguém as saiba exprimir, ficam 
bem gravadas no mais íntimo da alma e jamais se apagam. 
Mas – direis – se não têm imagem nem são percebidas pelas 
faculdades, como deixam lembranças de si? Também eu não o 
compreendo. Sei que algumas verdades da grandeza de Deus 
ficam indelevelmente gravadas na alma. (TERESA D´AVILA, 
2003, p. 161-162).

A pessoa faz a experiência concreta, entra no conhecimento do misté-
rio de Deus, continua a ser marcada por essa graça que a tornam sempre mais 
conforme a Cristo. Trata-se de graças que purificam a pessoa são graças de pu-
rificação interior. Deus com nova forma de comunicação intensifica na alma o 
conhecimento de si e dos seus mistérios: como as palavras de Deus ou locuções 
místicas; as visões e revelação. Nessas visões é fundamental a humanidade de 
Cristo na vida espiritual e mística. Deus comunica a pessoa o seu amor (CER-
VERA CASTELLANO, s.d).

sétima mOrada

Ponto culminante da vida mística, onde acontece o matrimônio espiri-
tual, que se celebra nesta morada. A alma aspira à união com Deus. As sétimas 
moradas são a meta e o fim do longo caminho do Castelo interior, acoplamento 
a vida mística. Teresa fala da sua experiência com convicção que Deus pode 
fazer grandes coisas. Temos o cume da experiência mística trinitária e cristoló-
gica, da profundidade que transforma, dos efeitos a vida sobrenatural, do dom 
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de si no apostolado. (CERVERA CASTELLANO, s.d.).

O grande deleite que a alma experimente é o sentir-se perto de Deus. 
“Nosso bom Deus quer tirar-lhe as escamas dos olhos. Quer que veja e enten-
da ao menos parte da graça que lhe faz”. Encontra-se na presença contínua da 
Santíssima Trindade – Deus em três pessoas, mediante certa maneira de repre-
sentação da verdade (TERESA D’ÁVILA, 2003, p.230). 

 “As três pessoas da Santíssima Trindade a ela se comunicam; falam-
lhe e lhe descobrem o sentido dessa passagem do Evangelho em que o nosso 
Senhor anuncia que ele virá, com o Pai e o Espírito Santo, habitar na alma que o 
ama e guarda os seus mandamentos” (TERESA D´AVILIA, 2003, p. 231).  

Descreve no ingresso da última morada a instância real, onde as esca-
mas dos olhos caem e foi possível entrar em comunhão com a Trindade; Con-
templa em visão intelectual o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão entre 
eles e conosco. 

Essa presença da companhia divina não será sempre luminosa, pois 
em alguns momentos a alma volta à obscuridade. O Cristo se revela, em sua 
humanidade, se revela no íntimo do centro e a ela se une num laço perpétuo. 
(MADDALENA, 1986, p. 118). Repete Teresa: “Mihi vivere Christus est mori lu-
crum” – “para mim viver é Cristo, morrer é lucro”. (Fil. 1, 21). Como São Paulo. 
“sua vida é Cristo” (TERESA D´ÁVILA, 2003, p. 237)

Com efeito, um grande jato de água não poderia jorrar perto de 
nós sem provir de alguma manancial. Do mesmo modo, a alma 
entende claramente que dentro de si há Alguém que lhe arroja 
as setas que a traspassam. Alguém que dá vida a sua vida. Um 
sol de onde procede essa luz fulgurante que do interior lhe dar-
deja sobre as faculdades. (TERESA D´ÁVILA, 2003, p. 238). 

Teresa descreve uma meta fundamental para a pessoa que por graça 
faz a experiência mística, continua a viver na intimidade trinitária e na doação 
apostólica. Se vive a vida cristã na normalidade do quotidiano. Neste sentido, a 
vida mística tem também uma historicidade e uma normalidade, na espera da 
definitiva visão de Deus (CERVERA CASTELLANO, s.d.). 

Enfim, concluímos que Teresa D´Ávila realizou uma experiência místi-
ca totalizante e unitária integrando um caminho místico fundado sobre experi-
ência espiritual Trinitária, Esponsal e Apostólica. 

Teresa vivenciou um caminho místico na perspectiva do que a teologia 
espiritual tem como objeto material, a própria experiência da vida cristã. De-
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senvolve em sua vida a experiência de um itinerário místico experiencial, ca-
minho espiritual empenhado num processo de busca do crescimento na vida de 
fé. Para atingir a profundidade de uma interioridade espiritual é necessário que 
a pessoa se coloque numa dinâmica de caminhada, de ir relendo a própria 
vida e a própria história à luz da fé. Nessa caminhada de crescimento espiri-
tual a pessoa vai encontrando-se aos poucos com o Deus Trindade e fazendo 
a experiência da mística Trinitária. Cada pessoa da Trindade irá colaborar 
para que o crente possa amadurecer na sua totalidade. Jesus é o caminho que 
conduz a Deus. Ele mesmo revela os passos que a pessoa deverá seguir para 
amadurecer a sua fé conformando com o mesmo itinerário que Jesus encar-
nado na vida da humanidade realizou. O Espírito trabalha na interioridade 
santificando a pessoa e a conduzindo para aquilo que Deus quer. Deus que 
manifesta o seu amor misericordioso ao longo de todo o processo de trans-
formação da vida da pessoa.        

O ápice da celebração desse caminho espiritual é a experiência da mís-
tica esponsal, vivencia um caminho de entrega de si e de amor a Deus. Realiza 
a experiência de ser inteiramente amado por Deus, que se revela no profundo 
da vida e do ser e a pessoa que se entrega a uma relação de amor e amizade com 
Deus. A pessoa se sente amada e ama. O ponto culminante da experiência de 
Deus é a descoberta de que somos criaturas amadas por Deus. 

O amor não permanece fechado em si mesmo, mas abre-se inteiramente 
aos outros e a vivência desse amor-caridade por meio de gestos e no compro-
misso de uma missão. O cristão itinerante vive intensamente a Mística Apos-
tólica, abraça a missão de Jesus e desempenha um apostolado na Igreja, o de 
contribuir para que outros possam viver a mesma experiência cristã. 

conclusão

O itinerário espiritual que conduz Teresa D’Ávila a experiência mís-
tica está inserido em um contexto da história da espiritualidade da época em 
que ela vive. Esse ambiente espiritual motivado para um retorno a uma vida 
espiritual vivida com maior profundidade fugindo da superficialidade conduz 
Teresa a tomar a firme decisão de buscar e realizar uma experiência espiritual.  

Podemos constatar concretamente o caminho que vai conduzindo Te-
resa à experiência mística. Ela foi alguém que experimentou os sentimentos 
humanose viveu também a humanidade com todas as suas possibilidades co-
mo todos os seres humanos. A partir da sua própria inquietação pessoal e da 
experiência das suas fragilidades humanas procura buscar uma transformação 
na sua existência por meio de uma relação mais profunda com Deus. 
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Teresa nos demonstra que o itinerário de uma experiência mais profun-
da de Deus é um caminho que não acontece de forma linear, mas é o próprio 
Deus que vai se revelando a pessoa e doando gratuitamente a possibilidade de 
um maior contato com os seus mistérios. Ela se sentiu chamada por Deus para 
realizar o caminho de uma vida conformada com o projeto de Deus e deu a sua 
resposta ao longo de toda a sua existência entregando-se gratuita e generosa-
mente ao processo de construção de um caminho espiritual que o Espírito ia 
realizando em sua existência. Alguns elementos significativos que interagem 
nesse processo da experiência mística considerados como importantes para Te-
resa D´Ávila: O processo constante de conhecimento de si mesmo, o caminho 
da oração, do Encontro pessoal com o próprio Cristo na vivência sacramental 
e na meditação da Palavra de Deus o acompanhamento espiritual, a abertura 
a uma relação profunda com Deus, a superação das fragilidades humanas por 
meio de uma entrega de si mesmo ao Espírito de Deus que conduz a pessoa a 
uma transformação da sua existência e a conformação de si mesmo a imagem 
de Deus que é amor. O primeiro passo é a entrega da Existência nas mãos de 
Deus. Consciência sobre os sentimentos, sobre a realidade humana frágil que 
precisa ser transformada à Luz do Espírito de Deus.    

“O Tratado do Castelo interior representa um modo de fazer teologia 
dinâmica da sua experiência espiritual. Nesse tratado Teresa coloca em acento 
seus protagonistas: Deus, Cristo, a pessoa humana, os outros, a Igreja. Privi-
legia a sua relação vital com Deus. Indica o dinamismo deste caminho com as 
etapas sucessivas, os empenhos da vida cristã, as exigências de transformação 
da pessoa. Partindo da própria experiência propõe um paradigma de cresci-
mento” (CERVERA CASTELLANO).

 “As etapas desse caminho poderiam ser sintetizadas com várias pa-
lavras: a conversão, a luta e a perseverança, a prova e a nova conversão, a 
graça como experiência doada, o renovamento da vida em Cristo, as graças 
da vida mística, o cume do matrimônio espiritual e da total doação apostóli-
ca” (Ibid., s.d.) 

O seu itinerário espiritual assume sempre a dinâmica da experiência 
de Entregar-se a Deus, deixar-se conduzir pelo espírito, realizar um confronto 
da vida com a sua palavra, e o fazer o caminho de retorno à morada interior, a 
profundidade de si mesmo, onde mora a Trindade. Na dinâmica do caminho 
espiritual o Espírito revela quem eu sou e quem é Deus. 

Concretamente Teresa testemunha a sua experiência mística de forma 
profunda seguindo um itinerário Teológico, por isso, a Igreja a considerou dou-
tora da Igreja. Especialmente em relação a sua contribuição para com a Teologia 
Espiritual. A experiência mística leva Teresa a se deslumbrar em uma inserção 
profunda no Mistério de Deus, que provocou dois caminhos significativos na 
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sua vida: primeiro a transformação de si mesma, a mudança interior; em segun-
do lugar o transbordamento dessa experiência mística não como algo intimista 
e voltado para uma realização de si mesmo, mas como plenitude do seu ser 
unificado no amor de Deus que se concretiza na experiência de vida teologal, 
ou seja, se realiza plenamente nas obras da vivência da fé, esperança e caridade.  
Deus convida a pessoa a abraçar a sua amizade e comunhão com Ele. Teresa 
D´Ávila procurou corresponder a tal amizade com o Pai, pelo Cristo, no Espíri-
to Santo. Essa vida contemplativa não a deixou alienada do reino de Deus e da 
vida da Igreja, mas a lançou com maior empenho a realizar o bem e a comuni-
car a sua experiência. 
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Santa Teresa D’Ávila viveu entre 1515 e 1582, período chamado de 
século de ouro da Espanha, pelas suas conquistas no exterior, pelas guerras, 
principalmente pelo esplendor literário e pela reforma religiosa.  Santa Tere-
sa é escritora, mulher letrada, plenamente inserida na história eclesial e civil 
espanhola. Embora seja monja, ela sofre os valores e as agruras deste perío-
do, reagindo contra este estado de coisas em vários aspectos: em nível social, 
nos temas do feminismo, nas críticas às violências da guerra; reage também no 
campo religioso-espiritual contra a mentalidade da época em temas de vida e 
doutrina cristãs, como a oração, o valor da humanidade de Cristo.

Santa Teresa mantém estreito contato com os teólogos do seu tempo, 
principalmente com os de Salamanca, Valladolid e Alcalá, que representam o 
renascimento teológico da Espanha. Vivencia as tradições espirituais do Car-
melo e se insere na família Carmelita com a sua personalidade, as suas obras e 
a sua espiritualidade.

Vive em Ávila. É uma santa tipicamente castelhana. Nas suas fundações 
chega até Burgos rumo ao norte, até Sevilha rumo ao sul. Mas vive a realidade 
da Europa, dividida pelo protestantismo e devastada pelas guerras de religião 
na França principalmente, mas também na Alemanha e na Inglaterra. No iní-
cio do caminho de Perfeição (capítulos 1 e 3), Teresa exprime o seu amplo e 
profundo sentido eclesial. É consciente de um território chamado de terra de 
mouros, e desvenda o diferente mundo do Islã que para ela é a África, com suas 
conotações que esta tem em consciência da Espanha de 1500. 

stela maris Leite carrinho de araujo||
Mestre em Educação pela UNISAL

caminhos dE pErfEição: 
brEvE Estudo dE uma busca
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Tanto a recente vitória dos Reis católicos quanto a conquista de Grana-
da, como também as novas guerras no norte da África, enquanto Teresa ainda 
era uma menina, despertam a sua consciência e o real desejo de martírio, como 
expressa no início do livro sobre sua vida. A África é o seu sonho missionário 
para onde enviará os primeiros Carmelitas missionários.

Santa Teresa participa da abertura dos horizontes da Espanha com a 
descoberta da América, pois muitos de seus irmãos e parentes embarcaram co-
mo conquistadores.  E é da América que chega o primeiro recurso para o mos-
teiro de São José. 

Santa Teresa é ciente do contexto da colonização espanhola. Teve uma 
experiência forte e traumatizante desta realidade, quando, em 1566, Frei Alon-
so Maldonado OFM, missionário na Nova Espanha, pertencente à corrente dos 
missionários franciscanos, defensores dos índios como o dominicano Frei Bar-
tolomeu de Las Casas, em visita ao mosteiro de São José de Ávila conta à San-
ta Teresa os acontecimentos vividos em suas viagens.  A. Maldonado era um 
homem ousado, e em visita a Santa Teresa oferece a ela uma visão que esta 
não conhecia da realidade dos conquistadores: uma mistura de evangelização 
e colonização selvagem. Esta conversa suscita em Santa Teresa uma profunda 
experiência eclesial, densa de dor e de sentido apostólico. Há indícios dessa 
impressão em suas cartas, especialmente ao seu irmão Lourenço que vive em 
Quito. Nestas ela demonstram a sua preocupação com as realidades da Améri-
ca e os abusos dos conquistadores.

Santa Teresa é uma mulher que não é alheia aos desmandos de seu tem-
po. Sua postura diante dos hebreus convertidos é sensível.  Muitos judeus não 
querendo deixar a Espanha se converteram ao cristianismo à força; chamados 
cristãos novos. Vive isto na própria família pois o seu avô João Sanchez de To-
ledo, mercador de roupas, é um deles.  Teresa era de ascendência hebraica, por 
parte de pai, mas essa situação inoportuna religiosa, naquele contexto, foi logo 
dissimulada com a compra por parte do avô de títulos nobiliários para os seus 
filhos.  Talvez esta condição de origem tenha influenciado nas posturas quando 
das buscas de oração.  

A obra de Santa Teresa D’Ávila em tela, inicialmente, já expressa seu 
objetivo, trazendo, claramente, os desejos de Santa Teresa: Este livro contém 
avisos e conselhos que Teresa de Jesus dá às irmãs religiosas e filhas suas dos 
mosteiros que, com o favor de Nosso Senhor e da gloriosa Virgem Mãe de 
Deus... fundou. Dirige-se em especial às irmãs do mosteiro de São José de Ávi-
la... do qual ela era priora quando o escreveu. 

Para entendermos uma obra e sua importância para seu tempo e real 
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valor para os dias atuais, devemos, inicialmente, trazer informações, ainda que 
incipientes, do contexto de produção, elementos relevantes das nuances de re-
cepção, no caso – às irmãs religiosas do Mosteiro de São José de Ávila.

Alguns aspectos da vida cotidiana no século XVI devem ser pontuados, 
mesmo sendo tema tão amplo, é possível, construir um habitante do século 
XVI, contextualizando a forma de vida desse período. Podemos pensar nas ma-
neiras de ser e pensar de uma época. 

De forma abrangente qual uma fotografia panorâmica de um tempo e 
um espaço, abstendo-se do individual, ou do excepcional, pontuando o coleti-
vo, o que se repete até focarmos em Santa Teresa, que é uma testemunha ex-
cepcional de seu tempo. Santa Teresa é referência neste contexto, e, nesta obra, 
Caminho de Perfeição a temos explicitando elementos da dramática situação na 
qual se debate a Espanha neste período. Santa Teresa transita entre as classes 
sociais existentes e busca instruir-se para poder com maestria, expressar-se. 

Esta vivência no século XVI, os papéis sociais, a vida pública e privada 
depende, em grande parte, dos chamados quadros de pressão que o influen-
ciam: a pressão religiosa sobre a vida das pessoas, condicionando valores, com-
portamentos, atitudes. Há grande distância de classes sociais, determinando, 
inclusive as formas de solidariedade e exclusão social. A religião é onipresente 
na vida das comunidades. Delimita espaços sagrados e profanos e pontua o 
tempo de todas as ações. O dia se divide em funções do toque dos sinos que 
anunciam as horas litúrgicas. Pensemos a ausência de relógios, pois este era 
um objeto de luxo. Assim, os sinos orientam a vida dos habitantes não só no 
dia a dia como os momentos importantes da comunidade. Se pensarmos, até o 
calendário produtivo é regido pelo tempo religioso e as festas dos santos. Os 
casamentos, por exemplo, pois são desaconselhados na Quaresma, assim como 
a abstinência sexual. 

Neste século, não só a vida cotidiana é pautada pela vivência reli-
giosa, pois a noção do tempo, tradicionalmente dividida entre imanência e 
transcendência e a crença na eternidade determina comportamentos sociais 
e atitudes frente ao sagrado. A igreja é o centro da vida, concentrando as 
manifestações coletivas. Além disso, da igreja emanava todas informações 
importantes pra comunidade. Tanto as informações da própria igreja quanto 
as do estado e do reino. 

Todos os atos da vida pública são condicionados pela igreja. As pró-
prias sentenças da inquisição eram executadas não por ela própria, mas pela 
denominada justiça secular. As normas religiosas também orientavam a vida 
profissional e econômica. Neste contexto podemos afirmar que os intelectuais 



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

130

são os mais afetados por um sistema de indicações dogmáticas que delimitam 
tanto leituras, como produções literárias, científica e filosóficas. Através de seus 
índices de Livros Proibidos o Tribunal do Santo Ofício, mas também a circu-
lação de produtos culturais. Santa Teresa sofreu essa pressão e limitação que 
controla não só a produção. Interessante citar que, até a vida universitária é 
norteada por essas normas, impondo tanto na vida acadêmica como na vida 
pessoal e privada dos estudantes, influenciando hábitos de vida e práticas de 
lazer, na organização de suas casas, calçados, alimentação e vestuário.

Reflitamos que a igreja, neste século condiciona toda a vida cotidia-
na: ritos, alimentos permitidos e proibidos, inclusive datando a sua ingestão e 
evidente comercialização, medindo pelo consumo a real obediência ao sistema 
religioso.  Um exemplo é o consumo de carne na quaresma, sujeito à punição 
civil, tanto quanto aqueles alimentos consumidos, regularmente é motivo de 
perseguição religiosa, como o judaísmo.

Outro ponto importante no século XVI, para que possamos nos apro-
ximar do contexto de produção da obra de Santa Teresa, caminho de Per-
feição é a vigilância contra todas as formas de nudez, sexualidade extra-
conjugais quaisquer prazeres carnais. Neste segmento igreja católica e igreja 
protestante são aliadas, tanto no que tange aos valores estéticos, como de 
comportamentos públicos e privados. A nudez é cada vez mais banida da 
pintura, escultura e cada vez mais condenada e reprimida, sendo até um 
traço pontual de distinção moral e social. Tanto a religião quanto os pode-
res civis são contra todas as formas de prazeres carnais, numa perseguição 
importante aos prevaricadores, fechando banhos públicos e bordéis, mas é 
interessante ressaltar que o século XVI é o século do culto à beleza, imple-
mentados pelos valores estéticos e literários do neoplatonismo, que, advindo 
da Itália, se esparge por toda Europa quinhentista e culta. O século XVI pode 
ser nomeado como um século ascético e rigorista – sexo sem amor, exclusiva-
mente para procriação de um herdeiro masculino. 

Neste contexto, as funções sociais da mulher trazem as marcas básicas 
das mensagens bíblicas, cuja cultura clerical medieval associa à mulher e à sua 
beleza signos negativos – ente malicioso e imperfeito, afeita às manifestações 
demoníacas, origem do pecado. Mulher x sexo x pecado implicam uma associa-
ção marcante no século XVI, gerando intolerâncias e perseguições. A situação 
feminina é fruto também de sua posição social e dos papéis que assume. O ca-
samento não poderá ser encarado como destino natural da mulher, mas como 
marco que a define socialmente: ser freira, mãe, esposa, amante, ou prostituta 
estabelecem papéis que dependem da possibilidade da mulher ascender ou não 
a um casamento, situando-a dentro da base quinhentista que alicerça a socieda-
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de deste período – a família.

O século XVI pode ser considerado um século violento no que se refere 
às mulheres, pois estavam à margem das estruturas sociais alimentadas tanto 
pelo poder religioso quanto pela sociedade civil. Um século que produziu mui-
tos medos – guerras (viagens ultramarinas), fome, peste - por isso a vivência 
das flagelações como forma de purificação, as perseguições às denominadas 
minorias da época – religiosas, ou não; caso dos judeus, das feiticeiras, os bodes 
expiatórios das heresias que buscavam amenizar as relações do homem deste 
século com o sagrado. E este sagrado também suscita medo. Medo do Deus to-
do poderoso que tudo vê e tudo sabe, medo do castigo divino, medo da morte, 
do juízo final, do inferno, do sofrimento. Neste século é importante pontuar as 
mensagens cristãs como a inevitabilidade da morte, da inutilidade dos bens ter-
renos diante da vida eterna, da igualitarização escatológica – todos são iguais 
perante a morte. O que diferencia tal passagem da vida terrena à vida eterna é 
a prática cristã. Por isso a busca das prescrições para uma prática cristã, refle-
tindo sobre o curso da vida terrena e sobre a eternidade. 

por QuE a busca dE um caminho para a pErfEição? 
a pEdagogia da oração

Mais que qualquer outra denominação expressa pela história, ou pela 
cultura, ou pela arte ou quaisquer outros segmentos, podemos denominar o 
século XVI espanhol como um século de fé.  Como já citado, todos os âmbitos 
sociais são regidos pela religião. 

Historicamente a Espanha havia conquistado sua unidade, expulsan-
do o Islã, com a tomada de Granada por Isabel, a Católica.   O protestantismo 
alemão, desde 1517, gera um novo risco para o império espanhol, provocando 
perturbação e um clima de temor, de insegurança e de tragédia nos espanhóis.

Pairava a ameaça dos convertidos, procedentes do Islã ou do Judaísmo, 
muitos deles batizados por mera conveniência social mais que religiosa. A Es-
panha é vigorosa quanto à religião, à raça e ao sangue. A limpeza sanguínea, 
esbarra-se na limpeza da religião, neste caso a religião cristã. O racismo pela re-
ligião assume na Espanha, um temor desmedido contra o Protestantismo.  Nes-
te momento, fazem importante referência à oração tanto os chamados Alum-
brados, ou Abandonados e o Erasmismo. É citado que o erasmismo postula 
uma atitude relativa à própria existência, sugerindo uma prática da religião 
visando ao aperfeiçoamento do espírito. Posiciona-se de forma crítica diante da 
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tradição religiosa baseada nos rituais que implicam demonstração exterior de 
fé. Busca o que denomina a verdadeira religiosidade dos princípios, nas fontes, 
ao cristianismo interior. Prescreve o abandono às cerimônias, às quais chama 
de ritos vazios, que cumprem apenas preceitos.

Os alumbrados, ou abandonados praticavam oração mental. Defi-
niam-se como cristãos que, alicerçados no direito à sua consciência indivi-
dual desejavam encontrar-se com Deus. Vivenciam práticas religiosas e mo-
rais sustentadas em princípios expressos no Protestantismo, no próprio eras-
mismo e também no gnosticismo. Apresentavam uma mistura de ideias do 
cristianismo interior, desprezando oração vocal, praticavam uma espécie de 
oração mental, buscavam recolhimento, na tentativa de vivência dos fenôme-
nos místicos. Acreditavam na possibilidade da perfeição quando libertados 
por Deus, assim eram privilegiados com a transcendência, eram livres de 
toda norma ou leis.  Assim, acreditavam que quando a alma harmonizava-se 
com Deus, tudo quanto o corpo pudesse transgredir não era pecado. Todo 
este contexto demonstra que a igreja e a fé correm graves riscos, gerando 
posturas radicais da igreja. A Inquisição e suas formas de vigilância, censura 
aos hereges e morte intensificam-se, gerando posturas bem radicais como a 
prescrita por Felipe II que ordena a volta dos espanhóis que estudavam no 
exterior, proíbe, também a saída da Espanha para se estudar fora, quando 
publica o índice de livros proibidos do Inquisidor Fernando de Valdés, e 
encarcera o Arcebispo de Toledo, Bartolomeu de Carranza, como herege, e 
são queimados vivos alguns hereges depois dos públicos autos de fé. O ápice 
desta situação é o ano de 1559.

A tradição espanhola preza muito a oração. Este povo tem medo e se 
apega à oração. Este quadro facilitaria a necessária pedagogia da oração para 
que se caminhasse de forma correta nas vivências de oração, afastando-se das 
místicas, das visões, estigmas e revelações. Neste contexto de medo, pululam 
os casos de pessoas como monjas e pessoas que oram muito que foram sedu-
zidas por satanás.

Santa Teresa apresenta importante conflito durante sua vida, duvi-
dando daquilo que vivenciava quando em processo de oração. Neste sentido 
Santa Teresa traz relevante leitura de seu tempo, cita frequentemente, em 
sua obra caminho de Perfeição o delicado momento pelo qual passa toda 
a Espanha. Podemos denominá-la cronista excepcional, pois descreve com 
riqueza de detalhes os ambientes, o modo de pensar do povo, seus medos, 
sempre com comentários inteligentes e de vivacidade incomparáveis. O tre-
cho abaixo bem ilustra sua intensidade discursiva: 
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Voltando agora aos que desejam seguir pelo caminho da oração 
e não parar até o fim... Digo que muito importa, sobretudo, 
ter uma grande e muito decidida determinação de não parar 
enquanto não alcançar a meta, venha o que vier, aconteça o que 
acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, 
mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que 
se morra no caminho ou não se suportem os padecimentos que 
nele há, ainda que o mundo venha abaixo. E quantas vezes, 
não acontece de ouvirmos dizer: Há perigos, Fulana por aqui 
se perdeu, A outra se enganou, Aquele que rezava muito, caiu, 
Prejudicam a virtude, Não é para mulheres, pois poderiam 
ter ilusões, melhor será que fiem, não têm necessidade dessas 
delicadezas (CE) 

Trechos da obra caminho de Perfeição explicitam sua maneira de pen-
sar, alertando, sempre, quanto aos perigos que surgem quando nos propomos 
a orar mentalmente, pois nestes tempos de medo e opressão, o submergir na 
contemplação gera temor: Há muitas pessoas, na verdade, a quem o simples 
termo oração mental ou contemplação parece atemorizar (CE). Santa Teresa 
tem muita experiência sobre orar mentalmente:

Mas, que coisas se oferecem em começando a tratar deste caminho! 
Oxalá pudesse eu escrever com muitas mãos para que umas e outras não se 
esquecessem! (CE 34, 6). 

Na personalidade forte de Santa Teresa, apesar de sua visão prática e 
objetiva no que se refere à organização da vida do mosteiro, a intuição sobre-
põe-se à ciência e desvela os perigos dos caminhos, dizendo claramente sobre 
o medo das armadilhas do demônio: Que coisa estranha! O mundo se espanta 
mais com um dos que estão mais perto da perfeição que se engane do que com 
cem mil que de fato estão mergulhados em enganos e pecados públicos – como 
se o demônio não tentasse os que seguem o caminho da oração (C 39,7). E acusa 
o próprio demônio: O demônio parece ter inventado esses temores, tendo com 
suas manhas, ao que parece, derrubado algumas pessoas de oração (C 21,7).

Santa Teresa aconselha aos que pretendem caminhar na oração a não 
darem atenção a ninguém, nem àqueles que se vestem do poder para aconse-
lhar aos que creem:

Tornando ao que dizia, nenhum caso façais dos medos que eles puse-
rem nem dos perigos que eles pintarem (CE 36,1). Tende aquele que vos disser 
que isso é um perigo pelo próprio perigo, e fugi dele; e não vos esqueçais deste 
meu conselho (C 21,7). Desse modo, irmãs, - concluía o capítulo -, não conside-
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reis esses medos; nunca façais caso, em coisas semelhantes, da opinião comum. 
Vede que estes não são tempos de se acreditar em todos, mas naqueles que vir-
des seguir a vida de Cristo (C 21,10).

Suas palavras exemplificam, claramente, que ela havia superado o me-
do de seu tempo, aprofundando-se na oração mental. Diz: ... ter uma grande e 
muito decidida determinação (C 21,2; cfr. 19,2 e 20,2).

 Podemos afirmar, que nesta obra, Santa Teresa coloca-se como uma 
muralha contra àqueles que atemorizam o exercício da oração mental. O inte-
ressante é verificarmos a incessante perseguição às mulheres, pois o contexto 
do século XVI, como já explicitado acima, era fortemente antifeminista. 

Santa Teresa era tão decidida e de personalidade tão destemida que 
chega a assegurar às suas leitoras que, mesmo que lhes proíbam os livros de 
oração, a oração mental está assegurada, pois, a maior delas, ninguém apaga 
que é o Pai Nosso: 

...ninguém vos poderá tirar a oração vocal, nem tampouco obri-
gar-vos a rezar o pai nosso correndo sem entender. Se alguma 
pessoa o tirar ou vos aconselhar a isso, não creiais; tende certe-
za de que é falso profeta e vede que nestes tempos não se deve 
crer em qualquer um, pois até nos que vos podem aconselhar 
não deveis temer, não sabemos o que está por vir (CE 73,1). 

 Interessante notar que este pensamento foi excluído da segunda 
versão. 

a obra

Teresa redigiu o caminho de Perfeição em duas versões. As duas exis-
tem até hoje e ambas estão autografadas. A primeira, sem divisão de capítulos, 
na Biblioteca do Escorial (CE). A segunda, já em forma de livro dividido em 
capítulos, nas Carmelitas descalças de Valladolid (CV). Ambas foram escritas 
no Carmelo de São José de Ávila, que ainda estava em processo de construção. 
O que nos dá a ideia das dificuldades enfrentadas no momento da escrita, pro-
vavelmente em 1566, depois de ter terminado a também segunda redação do 
livro da Vida (final de 1565). Podemos afirmar que Santa Teresa era detalhista 
e escreveu duas vezes a obra caminho de Perfeição para que seus receptores 
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tivessem facilidade no processo de leitura. Lembremos que a obra foi escrita 
para as freiras do mosteiro. A obra foi revisada por um teólogo amigo e consta 
que este apagou algumas passagens que faziam referência à mulher no capítulo 
3. Na revisão feita por Santa Teresa nota-se que ela procurou diminuir o tom co-
loquial. Tirar opiniões pessoais relativas à sua experiência religiosa e algumas 
comparações que pudessem gerar polêmicas.   

Santa Teresa confiava no que escrevia e demonstrava firmeza naquilo 
buscava transmitir e socializar. Mantém em Caminho de Perfeição um tom pe-
dagógico destemido pois, depois da segunda versão, submeteu a obra a teólo-
gos sensores. Infelizmente estes apagaram várias passagens, subtraíram folhas. 
Um exemplo dessa postura é quando Santa Teresa compara a humildade com 
um jogo de xadrez. Pena, pois, certamente, Santa Teresa objetivava dar vivaci-
dade ao texto, buscando na vivência a possibilidade de entendimento fácil.  

Imaginemos a dificuldade de produção – escrita – a precariedade das 
tecnologias envolvidas para se escrever um livro – luminosidade, tempo es-
casso, pois tinha muitas obrigações, sua saúde. Mas Santa Teresa acreditava 
piamente em sua pedagogia da oração e, após a fundação de novos conven-
tos, de 1567 em diante, solicita que copiem a obra, mas estas saem com erros 
excessivos. 

Para divulgação do livro pede subsídios ao então Bispo de Lisboa, Dom 
Teotônio de Bragança, que a ajuda com o dinheiro para impressão. Esta edição, 
portanto, é feita em Évora, Portugal. Interessante, que em Portugal a censura 
leva três anos analisando a obra, E neste processo retira um capítulo alusivo à 
oração de quietude. A impressão da obra só foi aprovada em 1580 e impresso, 
apenas em fevereiro de 1583, ou seja, Santa Teresa já não mais vivia, pois falece-
ra quatro meses antes, em 4 de outubro de 1582. As 3 primeiras edições tinham 
o seguinte título: Tratado que escreveu a Madre Teresa. Às irmãs religiosas da 
ordem de nossa Senhora do Carmo, do mosteiro do Senhor são José de Ávila....  
Esta versão possuía apenas 286 páginas, cujas três primeiras edições foram as 
de fr. Jerônimo Gracián (Salamanca 1585); o patriarca de Valência são João de 
Ribera (Valência 1587); e frei Luis de León (Salamanca 1588). As edições fac 
símile foram as do códice do Escorial, publicado em edição fotolitográfica, por 
dom Francisco Herrero e Bayona (Valladolid 1883); a do códice de Valladolid, 
por Tomás Alvarez e Simeão da Sagrada Família na Tipografia Poliglotta Vati-
cana (Roma 1965) e a do Códice do Escorial, em 2010; ed. Monte Carmelo, Bur-
gos.  Existem cópias ou transcrições do original (apógrafos), pois, já no tempo 
da autora o caminho da Perfeição teve normal difusão nos Carmelos fundados 
por Santa Teresa. Era o livro de formação segundo o espírito e o estilo da funda-
dora. Ela mesma interessava-se frequentemente na revisão dessas cópias, feitas 
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às vezes, precipitadamente, lamentando-se dos lapsus e erros apresentados pe-
los amanuenses improvisados. Há cópias, que apresentam correções de próprio 
punho de Santa Teresa: as de Madri, Salamanca e Toledo.

A cópia de Madri é conservada no Carmelo madrilense de Santa Teresa. 
É um códice precioso, encadernado com capas de prata, letra nítida, bem apta 
para a leitura comunitária, com numerosas correções do texto feitas por Santa 
Teresa, que na página final autentica assim a cópia: Este livro tem cento e oi-
tenta e três folhas (na realidade, somente 83). ...É translado de um escrito por 
mim em São José de Ávila... e por ser verdade assino com meu nome: Teresa 
de Jesus, carmelita. A cópia de Salamanca é posterior a cópia de Madri, foi 
feita em 1571. Revisada totalmente por ela, que escreve: revisei este livro: 
parece-me estar conforme ao que escrevi e foi examinado pelos letrados... 
Neste mosteiro de nossa Senhora da Assunção do Carmo, nesta vila de Alba 
de Tormes, aos 8 dias de fevereiro de 1573. Teresa de Jesus, carmelita. A có-
pia mais interessante entre as corrigidas por Teresa está a conservada pelas 
carmelitas de Toledo. Realizada no início de 1579, feita, inicialmente, por um 
letrado que se julga com competência para interferir no texto de Santa Tere-
sa. Mas Santa Teresa, minuciosa e firme quanto ao seu discurso, nesse mesmo 
ano corrige a obra. E, nesta obra, faz inúmeros acertos e muitas anotações, 
preparando a primeira edição da obra. 

Santa Teresa nomeia o sugestivo título de caminho de Perfeição, em-
bora seja contemporâneo da última redação do Livro da Vida. Santa Teresa, 
neste momento, já é fundadora, com responsabilidades de mãe e mestra de uma 
comunidade de monjas às quais deve transmitir um espírito, um carisma. Neste 
momento encontra-se na paz do mosteiro de São José onde compartilha com 
suas monjas os momentos privilegiados da primeira fundação alicerçadas na 
simplicidade e na busca da luz carismática e do evangelho e pelo imenso amor 
à Igreja. Neste clima Teresa escreve o seu segundo livro, o caminho de Perfei-
ção - clima de vida e contemplação e de fraternidade evangélica.

É um livro simples de leitura acessível com postura pedagógica. Nesta 
obra há um caráter explicativo das orações simples sem menções místicas, nem 
descrição de fenômenos sobrenaturais. Marcante é Santa Teresa ter organizado 
boa parte do livro na pedagogia da oração com um comentário vívido do Pai 
nosso o que torna o livro mais próximo da vivência da oração cotidiana. Por es-
ta razão o livro é conhecido de Livro do Pater Noster.  Foi um livro muito lido 
nos meios de Santa Teresa, pelo estilo pedagógico, pelo seu conteúdo ascético 
sobre a vida religiosa em comunidade e sobre a oração. Tem um tom familiar 
de uma conversação com as primeiras leitoras, as monjas de São José de Ávila. 
Nesta obra Santa Teresa expõe o início da vida espiritual com as exigências 
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típicas da ascese evangélica, principalmente no que se refere à na vida religio-
sa, comunitária e contemplativa. Apresenta-se como um tratado sobre a vida 
cristã a partir do alicerce tipicamente teresiano que é o da oração. A primeira 
vista não nos parece uma obra simples, mas se refletirmos sobre o contexto de 
sua produção: momento histórico conturbado, ou seja uma obra aparentemente 
ingênua, mas configura-se como um tratado que expressa polêmicas quanto a 
temas difíceis do momento espiritual e que ao longo do período de produção 
sofre censuras. 

No prólogo original da primeira redação consta que a obra foi escrita 
a pedido das primeiras monjas de São José de Ávila, primeiros momentos de 
vida comunitária do carmelo reformado. As monjas já tinham conhecimento de 
que Santa Teresa havia escrito no Livro da Vida alguns capítulos sobre a vida 
de oração, mas o livro não era acessível a elas, pois corria-se o risco de que a 
obra caísse em mãos indevidas. Segundo o parecer dos teólogos, o livro não 
devia chegar às mãos das monjas.  

Do caminho de Perfeição há duas redações autografadas e que rece-
bem o nome dos lugares onde se encontram: a primeira redação ou autógrafo 
do Caminho do El Escorial (CE), biblioteca do mosteiro onde está atualmente; a 
segunda redação ou Caminho de Valladolid (CV), conservado no mosteiro das 
Carmelitas Descalças. 

Existem ademais três cópias apógrafas, revistas por Santa Teresa, em 
Salamanca, Madri, e Toledo; esta última destinada à primeira edição do livro 
feita em Évora, Portugal, em 1583.  

A primeira redação (CE) foi composta por Santa Teresa pelos anos 1565-
1566. Na cópia de Salamanca, segundo o testemunho da jovem carmelitana 
Isabel Jimena, considera–se como data da escrita do livro o ano de 1562; mas 
é constatado que naquele ano Santa Teresa não era priora do mosteiro de São 
José; é fato que depois da fundação Santa Teresa teve de retornar ao mosteiro 
da Encarnação e só voltaria a São José alguns meses mais tarde, no começo 
de 1563. 

Nessa data, 1562, o livro não havia sido escrito de forma definitiva, 
pois o livro da Vida com a história do mosteiro de São José estava em execução. 
Nesse momento, ano 1562, o número das monjas era exíguo, certamente não o 
número doze às quais faz alusão a autora no livro. Portanto, a composição do 
manuscrito deve ser fixada pelos anos 1565-1566, depois da segunda redação 
do Livro da Vida.

Após o pedido das monjas e a licença do confessor, a redação de 
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caminhos de Perfeição ocorre, quase em continuidade com a doutrinação 
pedagógica oral que Santa Teresa, como mestra do grupo exerce, rumo a três 
linhas bem precisas:

o estilo da vida religiosa contemplativa empreendido pelo • 
grupo, a serviço da Igreja;

as exigências ascéticas da vida das monjas, quase um ensaio • 
sobre a vida religiosa contemplativa;

o caminho da oração a partir da mesma experiência de Santa • 
Teresa, pressupondo um método vivido por Santa Teresa em 
outros livros. 

O livro é escrito em tempo exíguo, tendo em vista o excesso de tarefas 
exigido pelo convento. Santa Teresa redige vigorosamente o livro, expressando 
linguagem fluente, espontânea, em estilo coloquial, pontuando proximidade 
com as leitoras e com especial atenção ao realismo da vida religiosa.

Santa Teresa termina em poucos meses a redação de caminhos de Per-
feição sem conseguir, no entanto, cumprir o desejo de comentar junto com o Pai 
nosso a Ave Maria, como havia imaginado. Santa Teresa durante a escritura en-
frentou alguns temas considerados perigosos, teologicamente falando. Temas 
da atualidade espiritual da época, temas que necessitavam certas explicações 
para as monjas, desejosas de uma experiência no escopo da oração, essencial à 
vida das carmelitas. A oração, principalmente a oração mental, era um tema po-
lêmico no momento. Algumas páginas são escritas de forma corajosa e sincera. 
O livro sofre um parecer polêmico, provocando a ira dos censores.  Verifica-se 
isto nas correções existentes em alguns temas importantes: o valor apostólico 
da vida contemplativa e aptidão das mulheres para a oração mental; - a neces-
sária unidade entre oração vocal e mental; - a periculosidade que alguns veem 
nos livros que ensinam a oração mental.

Santa Teresa, corajosamente, dialoga com a cultura e a contempora-
neidade espiritual. Isto explica a correção implacável do censor. Temas como 
a teologia tridentina, da espiritualidade, da interpretação da Bíblia no que se 
refere a passagem relativa as mulheres e critica os homens; uma interpretação 
do Salmo 8, as páginas relativas ao recolhimento e a quietude, uma afirmação 
geral sobre a interpretação eucarística da petição do pão cotidiano; outra sobre 
a união com Deus ou transformação em Deus; é censurada uma consideração 
sobre a pouca consistência dos agravos que se fazem contra nós e também uma 
fervorosa oração sobre o desejo de morrer.
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Frei Garcia de Toledo devolve o manuscrito à Santa Teresa intimando-a 
a corrigi-lo e modificá-lo, provavelmente com o objetivo de que a Inquisição 
não pudesse dar um parecer negativo sobre certas páginas polêmicas que mais 
pareciam dirigidas aos Inquisidores e à rígida atuação dos mesmos.

Santa Teresa acolhe as sugestões do censor e faz nova redação da obra, 
levando em conta as correções. Melhora a caligrafia, pois a obra era manus-
crita, redige com mais clareza, reescreve com muita atenção e mais precisão. 
Não só corrige como acrescenta e explicita alguns temas como a liberdade de 
consciência e o verdadeiro amor e dedicação aos confessores; a pedagogia do 
amor puro e o conjunto de exercícios praticados tendo em vista um aperfeiçoa-
mento espiritual no que se refere à afetividade; as exigências e os pré-requisitos 
a profissão monástica; a oração recolhida e de silêncio; a eficácia do exercício 
santificante da oração perfeita e finalmente divide melhor o livro em capítulos 
com os receptivos títulos. Sob o âmbito literário, escreve com menos polêmica, 
retira as citações referentes à própria experiência, tornando-a mais sutil, resva-
lando ao anonimato dilui o tom lírico-místico, diminui o coloquial familiar e 
espontâneo, quando se dirige às suas monjas.  Quanto à doutrina acrescenta os 
temas já citados e elabora novamente algumas páginas, melhorando a redação 
e a doutrina. 

Quando Santa Teresa escreveu a segunda redação torna-se passível de 
diferentes posturas quanto a data da escritura. Segundo Frei Efrém, da Mãe de 
Deus, se trata de uma data bem posterior à primeira, quando já são diversos os 
mosteiros fundados por Santa Teresa. Provavelmente no ano 1569. Frei Tomás 
Alvarez pensa numa data bem próxima da primeira redação, provavelmente 
1566. Estas são as razões aduzidas: não há na segunda redação a perspectiva 
de que no momento haja outros mosteiros; é portanto anterior a fundação de 
Medina Del Campo em 1567. Não faz alusão à visita do Padre Geral da Ordem, 
acontecida nos primeiros meses de 1567; não há alusão a grande experiência de 
amor eclesial suscitada pela visita de Fr. A. Maldonado OFM, missionário da 
América, acontecida no outono de 1566. Essas perspectivas, bem presentes no 
início do livro das fundações, faltam nas páginas do caminho de Perfeição de 
Valladolid.

A segunda edição passou por dois censores que fizeram anotações à 
margem do texto, sugerindo novas expressões de caráter teológico, que se re-
feriam ao amor puro, à liberdade do amor nos seres considerados perfeitos, 
a grandeza dos merecimentos de Cristo e quão pequenas são nossas obras, a 
consciência do estado de graça, a relação entre contemplação infusa e o estado 
de pecado... Todos temas delicados teologicamente falando.
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Santa Teresa, ao que parece, quando do exame dos cadernos autógra-
fos, aceitou pacientemente a crítica. Rasgou algumas folhas e reescreveu algu-
mas páginas.  Realmente as correções foram poucas, se observarmos o tamanho 
da obra e a essência da doutrina dos temas, originalidade e a forma harmônica 
entre a teologia, a pedagogia e as citações bíblicas, expondo temas tão afeitos à 
a oração e a amizade.

Santa Teresa esteve envolvida com o livro até bem próximo de sua mor-
te. Por ocasião da preparação da cópia de Toledo, Santa Teresa acrescentou 
uma dedicatória que se encontra no início do livro em todas as edições. A pri-
meira edição do livro saiu em Évora no ano 1583, por interesse do Arcebispo, 
amigo de Santa Teresa, D. Teutônio de Bragança, mas sem o capítulo 31 sobre a 
oração de recolhimento, porque a doutrina nele exposta era considerada peri-
gosa. Alguns teólogos viam nas obras teresianas resquícios de heresias antigas 
dos messalianos e dos euquitos (cultores da oração interior que davam muita 
importância à experiência sobrenatural).

Nos anos que se seguiram foram feitas mais duas edições, uma em Sa-
lamanca por obra de Frei Graciano, e outra em Valência, sob o patrocínio de 
São João de Ribera. Em 1588 há a edição das obras completas, realizada por Frei 
Luís de León. Em 1883, terceiro centenário da primeira edição, publica-se em 
Valladolid a edição fotolitográfica da primeira redação. Em 1965, quarto cente-
nário da primeira redação, é publicada a edição fac-símil da segunda redação 
pela Poliglota Vaticana. A introdução ao livro de Frei Tomás Alvarez é impres-
cindível para o entendimento dos caminhos do texto e os problemas doutrinais 
nele presente.

O caminho de Perfeição continua sendo uma referência para a teologia 
da vida religiosa e contemplativa e para a pedagogia da oração. Um livro atual 
e acessível. Um livro que é fonte de consulta para comparação com outros mé-
todos de oração. 

Os principais temas do livro são a teologia e a pedagogia da oração cris-
tã, como aparecem no prólogo do livro. Santa Teresa não se repete; melhor, com 
originalidade expõe a doutrina pedagogicamente, evitando tocar nas questões 
místicas da oração como tinha feito anteriormente, agora, ilustrando melhor 
a pedagogia da oração, os frutos, as exigências relativas à vida de oração, as 
precisas perspectivas da vida contemplativa de suas monjas.  Parte da tese de 
que a vida de oração constitui o ideal da vida contemplativa de suas monjas a 
serviço da Igreja. Santa Teresa ilustra o fundamento eclesial dessa proposta de 
vida: o valor apostólico e eclesial da vida contemplativa, não comporta somente 
o rezar, mas o ser contemplativos de verdade. A vida de oração requer uma co-
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erente vida de santidade por meio do exercício espiritual total da vida contem-
plativa.  Assim o caminho de Perfeição pode ser classificado como um livro de 
oração pontuando as renúncias necessárias para harmonia da vida comunitária 
e educação do espírito. Expressa as exigências da vida religiosa e suas virtudes 
falando sobre pobreza, a amizade-caridade, a humildade-obediência.

Há ampla explicação pedagógica, centrada no comentário ao Pai Nosso, 
que resulta assim um tratado de oração e de vida. Neste contexto aparecem as 
exigências evangélicas que falam do desapego, da humildade, da obediência, 
e que devem ser vistas como pedagogia a meta da aquisição da liberdade do 
espírito e que objetiva a escolha total de Cristo. 

Assim, caminho de Perfeição, em sua segunda redação apresenta a 
seguinte estrutura:

Capítulos 1- 4: o ideal da vida contemplativa a serviço da igreja;
Capítulos 4-16: Ascese e virtudes necessárias para a vida de oração;
Capítulos 16 - 42: O caminho da oração;
Capítulos 16 - 26: exigências dos contemplativos e senso da oração;
Capítulos 27- 42: O caminho da oração no comentário do Pai Nosso.

Assim, estrutura-se o livro:
Título
Argumento geral (haurido código apógrafo de Toledo)
Submissão à Igreja
Prólogo
I.  O IDEAL DA VIDA CONTEMPLATIVA (capítulos 1- 4)

1. Para o bem da Igreja: seguimento e serviço de Cristo.
2. O caminho da pobreza evangélica
3. Sentir a Igreja e rezar por ela
4. Programa exigente de virtudes evangélicas

II. CAMINHO DE ASCESE E DE COMUNHÃO (capítulos 5-15)
5. Amor pelos confessores
6. À procura da amizade e do amor perfeito
7. Pedagogia do amor de comunhão
8. O radicalismo da abnegação evangélica
9. Desapego dos familiares
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10. Desapego de si mesmo
11. Desapego na doença
12. Humildade radical
13. Pontos de honra e a verdadeira humildade e caridade
14. Exigências radicais da vocação contemplativa
15. Humildade e obediência

III.   AS GRANDES VIRTUDES DA VIDA CONTEMPLATIVA 
(capítulos 16-18)
16. Oração, contemplação, virtude
17. Unidade de vida: oração e serviço
18. As grandes e soberanas virtudes evangélicas dos 

contemplativos

IV. O CAMINHO DA ORAÇÃO: PREMISSAS (capítulos 19-26)
19. A oração: símbolo da água viva
20. Convite universal à contemplação
21. Polêmica sobre a oração: firme decisão
22. O que é oração menta
23. Perseverança na oração
24. Oração vocal e mensal ao mesmo tempo
25. Ao lado do Mestre; valor santificante da oração
26. Método teresiano de oração: fitar o Cristo

V. O CAMINHO DA ORAÇÃO: COMENTÁRIO AO PAI NOSSO 
(capítulos 27-42)
27. Pai, dimensão filial e trinitária da oração
28. Que estais nos céus. Somos o templo de Deus
29. Rumo ao recolhimento
30. Seja santificado o teu nome, venha ao teu reino
31. O Reino de Deus dentro de nós: oração de quietude
32. Seja feita a vossa vontade: o preço da oração
33. Dai-nos hoje o nosso pão: A Eucaristia
34. Comunhão eucarística e recolhimento
35. Uma oração eucarística teresiana
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36. Perdoai as nossas dívidas, como nós...: o amor que perdoa
37. A oração transforma a vida
38. Não nos deixeis cair em tentação: as nossas tentações
39. Verdadeira e falsa humildade
40. Viver na liberdade com amor e temor
41. Vencer o temor humano com o amor: abertura apostólica
42. Livrai-nos do mal. Amém.

Ao fazer os comentários sobre o Pai Nosso, Santa Teresa parece moti-
vada. Fundamentada no realismo e no bom senso, afirma que, como o cristão é 
chamado a rezar vocalmente com a oração do Senhor deve também saber com 
quem fala e o que diz, para que a oração manifeste a fé e o amor e torne-se logi-
camente autêntica meditação e contemplação (C 24,2).

Recrimina os teólogos que não queriam que o povo e, em especial, as 
mulheres aprendessem a orar mentalmente; eles dizem: “Basta rezar o Pai Nos-
so e a Ave Maria”,

Santa Teresa desafia a todos e ensina a rezar oferecendo a sua pedago-
gia até a oração de recolhimento, explicando as palavras do Senhor; e ainda, 
com uma pitada de ironia e de polêmica, desafia os teólogos que proibiam os 
livros de oração, dizendo que o Pai nosso é um livro que encerra todo o evan-
gelho e ninguém pode tirá-lo! (cfr. C 21).

Em seu comentário ao Pai Nosso desvela a riqueza das palavras e expõe 
os temas da oração, as atitudes orantes, os graus progressivos, os empenhos de 
vida, o significado de cada palavra, proporcionando-nos a sua própria contem-
plação do mistério da oração do Senhor.

Indica um modo de recitar o Pai Nosso que responda a uma metodo-
logia contemplativa: escutar as palavras do próprio Senhor da oração, sabo-
rear, frase após frase, cada uma das invocações, para aprender a repeti-las 
passo a passo no coração até captar todas as ressonâncias; com uma única 
frase se pode chegar à contemplação. Trata-se, pois, conforme suas palavras, 
de uma arte da oração.

Interessante a exegese de Santa Teresa. O Pai Nosso torna-se um ca-
minho de oração e de e receita de vida, verdadeiro caminho para uma vida de 
oração. Tocamos o céu com a primeira palavra: Pai! Nos interiorizamos ao pro-
nunciarmos: que estais nos céus, porque nós somos a morada de Deus; reforça-
se o sentido do Reino de Deus que está dentro de nós até nos entregarmos à 
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vontade Pai. Progressivamente se descobre que a oração ao partir da simples 
oração vocal torna-se pouco a pouco: meditação, contemplação, recolhimento, 
oração de quietude, oração de união.

A progressividade é característica do caminho da oração interior se-
gundo Santa Teresa. Finalmente deve reconhecer a nossa autora no final do seu 
comentário que esta oração evangélica encerra em si todo o caminho espiritual 
e torna-se o modelo para poder rezar, como se deve, com as outras fórmulas da 
Igreja (Caminho 42,5).

Santa Teresa desejava também comentar a Ave Maria, mas não teve 
tempo, pois teve de ocupar-se com a nova redação do caminho de Perfeição 
que os censores tinham censurado em algumas páginas.

Podemos dizer que o pequeno tratado da oração a comentário do Pai 
Nosso é uma verdadeira joia da espiritualidade cristã e encerra, além de uma 
impecável exegese dos textos bíblicos, uma original proposta pedagógica: a que 
no Pai Nosso descobre o código da oração evangélica, a síntese dos graus da 
oração, o caminho da vida espiritual que parte da oração para tornar-se empe-
nho concreto de vida evangélica.

Numa breve síntese, é possível pontuar o fio condutor que os comen-
tários de Santa Teresa fazem à oração do Pai Nosso. Santa Teresa D’Ávila de-
senvolve esses comentários por 16 capítulos breves do seu livro: Pai Nosso! A 
soleira da oração cristã é a consciência da paternidade de Deus, a alegria con-
templativa de dizer com Cristo: Abbá, Pai e tirar todas as consequências desta 
verdade: confiança em Deus, comunhão com Cristo que se torna irmão nos-
so no orar, igualdade e comunhão fraterna entre os cristãos; e enfim a gozosa 
descoberta que entre tal Pai e tal Filho por força temos de encontrar o Espírito 
Santo, alma da oração e do amor no qual oramos (Caminho, 27).

Que estais nos céus! As palavras de Cristo convidam a procurar o Pai 
dentro de nós, pois o homem é morada e paraíso; Deus mora dentro de nós e 
nesta interioridade podemos iniciar com ele um diálogo como com um Pai, um 
Amigo, um Irmão, um Esposo. O convite ao recolhimento como pedagogia da 
oração: encontrar Deus dentro de nós, recolhendo-nos interiormente; exercício 
psicológico, certamente, mas que supõe uma atitude espiritual de “doar-se to-
talmente a Deus” (Ib. 28-29).

Seja santificado o vosso nome, venha o vosso reino!  Santa Teresa junta 
as duas invocações; na oração profunda cujo Deus se faz presente e se revela, 
encontra-se já o reino de Deus dentro de nós. E nesta atitude interior torna-se 
profundamente sentido o desejo de bendizer, glorificar, magnificar, agradecer 
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ao Senhor e ao seu santo nome, como os Santos já o fazem na glória (Ib. 30-31). 
Estamos na oração sobrenatural que Santa Teresa chama de quietude mas que 
supõe esta interiorização.

Seja feita a vossa vontade...!  Parece que todo o caminho do Pai Nosso 
oriente-se para esta atitude. Seja feita a sua vontade numa adesão totalitária em 
que o próprio Cristo empenhou por nós sua palavra. A oração torna-se empe-
nho total de vida na obediência ao Pai e em comunhão com Cristo (Ib. 32).

Dai-nos hoje o nosso pão...! O comentário de Santa Teresa é notadamen-
te eucarístico e une o sentido da comunhão com Cristo na Eucaristia e adesão 
à sua vontade. A Eucaristia torna-se síntese da oração: momento da mais in-
tensa comunhão com Deus, da presença de Cristo em nós que convida ao re-
colhimento; diante da Eucaristia - que Santa Teresa contempla como presença, 
comunhão, sacrifício - a síntese dos empenhos de fé e de amor do cristão. Na 
grande oração Eucarística que encerra a exposição, temos uma “oração anafó-
rica sacerdotal” de Santa Teresa pela presença de Cristo na Eucaristia e pela 
Igreja que na Eucaristia encontra a sua razão de ser; agradecimento, oferta, 
intercessão brotam do coração eclesial de Santa Teresa que vive os eventos ecle-
siais do seu tempo (Ib. 33-35).

Perdoai-nos as nossas dívidas como nós as perdoamos...! O caminho da 
oração encontra já empenhos concretos para viver a vontade do Pai: no amor 
até o dom de si, na misericórdia até o perdão das ofensas, a exigência funda-
mental da vida cristã, o verdadeiro sinal de uma contemplação que se exprime 
em amor até a misericórdia e o perdão. Assim a oração forja desde dentro ati-
tudes de maturidade cristã e o cristão torna-se “contemplativo”, isto é, cristão 
empenhado com Deus e com os irmãos, consumido no amor (Ib. 36-37).

Não nos deixeis cair em tentação! Na vida cristã que é luta e está cheia 
de perigos pelas tentações, o mal, o pecado, a oração tornam-se fontes de for-
taleza para enfrentar o mal e vencê-lo com a força de Deus; humildade para 
manter-se sempre na medida de verdade diante de Deus (Ib 38-39).  Como nu-
ma síntese de vida cristã que deve guiar o serviço eclesial e o amor do próximo, 
Santa Teresa encerra no amor e no temor de Deus a posição do cristão. Com o 
amor contempla tudo o que é bom e justo e dá-lhes sua adesão; adquire a liber-
dade de espírito e a afabilidade apostólica, para tornar-se tudo a todos e assim 
ganhar todos para Cristo; o temor gera a humildade no conhecimento de si e na 
precariedade da vida com as suas tentações e dificuldades (Ib. 40-41).

Mas liberta-nos do mal. Amém! Na última petição do Pai Nosso explode 
poderosa a orientação escatológica do cristão que deseja adquirir a verdadeira 
liberdade de poder amar a Deus sem o risco de perdê-lo. A esperança cristã 
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aponta para a vida eterna e para o desejo de ver Deus para ficar nele livres, por-
que já libertos de qual possibilidade de ser alcançados pelo mal (Ib. 42).

Estamos diante de um itinerário de oração e de vida. Santa Teresa sinte-
tizou convicções que se encontram espalhadas aqui e acolá nos outros escritos. 
A convicção, alvo de insistência, contínua sendo o cumprimento da vontade de 
Deus, como expressão característica de amor pelo próximo e de resposta vital 
a Deus que se revela na oração e que se encontra na meditação e na contempla-
ção. Nisso ecoa a cordial adesão de Santa Teresa às palavras do Senhor: Não 
quem diz Senhor, Senhor, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos 
céus... (Mt 7,21).

O caminho de Perfeição é um livro rico e estimulante. Ajuda a colher 
as exigências da vida cristã através do caminho da oração, a estrada da oração 
evangélica. Torna acessível a mensagem contida em nível autobiográfico no 
livro da Vida. Ajuda a compreender o sentido do itinerário espiritual das man-
sões do Castelo Interior.

tEmas do caminho dE pErfEição

Muitos são os temas no caminho de Perfeição. Pode se dizer que Ca-
minho de Perfeição uma espécie de código para se seguir, da sequela Chris-
ti, traço fundamental da Regra do Carmelo, à qual se inspira Santa Teresa ao 
delinear os valores da nova vida contemplativa a serviço da Igreja. O ideal de 
vida proposto por Santa Teresa às suas freiras, tem como base a conquista da 
maturidade de uma vida consagrada como podemos ver nos primeiros capítu-
los de caminhos de Perfeição. Baseia sobre uma síntese de valores e aspectos 
fundamentais:

-  um radicalismo evangélico quanto ao seguimento e vivência prática 
dos conselhos evangélicos;

-  a vida comunitária religiosa, comunhão entre as irmãs;
-  a orientação eclesial da vida, a santidade da vida e o valor da oração 

como intercessão pela Igreja;
-  o valor da oração como amizade cm Deus, enquanto projeto de vida, 

de oração e prática concreta, exercício vital;
-  o senso humanístico da vida consagrada com algumas característi-

cas: alegria, suavidade, amizade;
-  o senso mariano, a redescoberta da tradição dos Padres do Monte 

Carmelo, a harmonia entre solidão e vida comunitária.
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o traçado do caminho dE pErfEição

Vede agora, irmãs, como o Senhor me poupou trabalho ensinando-vos, 
e a mim, o caminho sobre o qual comecei a falar-vos. Ele me deu a entender o 
muito que pedimos quando dizemos essa oração evangélica; seja bendito para 
sempre, pois é certo que jamais me tinha vindo ao pensamento a existência 
nela de tão grandes segredos. Como vistes, essa oração encerra em si todo o 
caminho espiritual, desde o princípio até o ponto em que Deus engolfa a alma 
e dá-lhe de beber, abundantemente, da fonte de água viva que, como eu disse, 
se encontra no fim do caminho. (OC, 2009)

O que Santa Teresa queria deixar às suas seguidoras?  Queria traçar 
caminhos que as ajudassem a estarem mais próximas possíveis de Deus.  O 
tema central do caminho de Perfeição é a oração. Para Santa Teresa a base da 
reforma e suas fundações estão na oração pessoal e da comunidade, pois esta 
postura fortalece a igreja na sua missão evangelizadora. Santa Teresa deseja 
socializar sua experiência de oração.  Inicia o capítulo I, convidando o leitor a 
fazer oração é como se escrevesse orando.

Até o Capítulo III, Santa Teresa fala da oração cujo objetivo é estar a 
serviço da igreja. E diz que isso necessita, apenas, de dedicação (Capítulo IV):

Já vistes, filhas, o grande empreendimento a que desejamos nos dedi-
car. Como havemos de ser…? Só me alongarei em falar de três, que são parte da 
mesma Constituição, porque é muito importante percebermos o grande provei-
to de guardar essas coisas para ter a paz interior e exterior que o Senhor tanto 
nos encomendou. A primeira é o amor de umas para com as outras; a segunda, 
o desapego de todo o criado; a terceira, a verdadeira humildade - que, embora 
tratada por último, é a principal, abarcando todas. (OC, 2009).

Santa Teresa, nesta obra, busca o que ela mesma denomina Gran em-
presa - um carisma. A necessidade de sermos bons amigos de Jesus de privile-
giarmos a vida em comunidade, formar comunidade.  Indica que olhemos para 
realidade do clero, para as classes sociais dos necessitados. Uma realidade que, 
na época mantinha distinção gritante quanto aos que tinham posses e aos des-
favorecidos. Afirma que as comunidades religiosas contemplativo-apostólicas 
devem estar a serviço do Reino. Propõe uma vida de oração e a construção das 
virtudes grandes.  A humildade-verdade faz livre (desapego) para amar. Isto 
exige a reestruturação da pessoa, a qual deve empenhar-se perseverantemente, 
com determinada determinación. 
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Propõe a oração em suas diversas formas, o chamado modo teresiano 
de oração: oração de recolhimento, pontuando que a comunhão eucarística é 
o momento privilegiado para este recolhimento. Disserta sobre os efeitos da 
oração - contemplação e que esta se consubstancie nas formas de amor que não 
prescindem do perdão. Prega vigilância insistente à humildade. Observância à 
humildade verdadeira, ao amor e ao temor a Deus e, na convivência a necessá-
ria afabilidade. Quem ora contemplativamente recebe esses benefícios. 

Santa Teresa propõe um programa de vida exigente, expresso nos ide-
ais do Carmelo, segundo ela: seguir e servir a Cristo pelo caminho da pobreza 
evangélica; oração como serviço à Igreja. Quando propõe um programa de vida 
exigente, desenvolve nos capítulos da obra temas para esta conquista: Caminho 
de ascese e comunhão, o amor aos confessores, sobre o amor perfeito, educar ao 
amor comunitário, o desapego (aos parentes, a si próprio, nas doenças, a humil-
dade e a honra, que são pontos de honra, quais as exigências vocacionais para 
se viver no Carmelo, humildade e obediência). Descreve as grandes virtudes 
dos contemplativos, a oração a serviço do amor.  

Interessante, neste ponto, nos reportarmos ao livro da Vida (2010), 
quando Santa Teresa compara o processo de oração à água que transforma um 
jardim. São quatro tipos de água: A primeira água simboliza aqueles que ou-
sam iniciar uma vida de oração. Exige esforço para se conquistar a interioriza-
ção. Há as dificuldades psicológicas de concentração advindas das situações de 
nossa própria vida. Esta fase da oração é comparada ao esforço de puxarmos 
água de um poço. Precisamos de um balde e força nos braços. Tais trabalhos 
têm o seu valor, bem o sei, como quem os suportou durante muitos anos. Quan-
do conseguia tirar uma gota d’água desse bendito poço, pensava que Deus me 
fazia favor (SANTA TERESA, 2010, p.84). 

A segunda água corresponde à segunda fase deste caminho. Momento 
de uma experiência mais profunda da Graça de Deus. É o início da experiência 
mística. Desaparece o cansaço mental e sente-se consolado. Surge a quietude, 
há fortalecimento do mundo interior, esvaziam-se os sentidos. A água é con-
quistada com menos esforço: Diremos agora o segundo modo de extrair água, 
que o Senhor do jardim ordenou para que, com indústria, por meio de um torno 
e de alcatruzes, o jardineiro consiga tirá-la em maior quantidade, com menos 
esforço e possa descansar, sem estar continuamente trabalhando. (SANTA TE-
RESA, 2010, p.105).

A segunda água é um dom de Deus. Se a pessoa possui este dom é 
porque Deus já a escolheu para grandes coisas (SANTA TERESA, 2010, p.113). 
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Deus jamais tem como objetivo, segundo Santa Teresa o bem individual de al-
guém. Escolhe este alguém para que este beneficie outras pessoas. (SANTA TE-
RESA, 2010, p.113). 

Santa Teresa ensina que comportamento assumir nesta fase da oração. 
Não se deixar buscar o entendimento excessivo. Deus, na sua concepção, co-
munica-se diretamente, alimentando a vontade e limitando o intelecto. É uma 
atração que diz respeito à vontade. O intelecto interfere na descoberta de um 
bem, mas só a vontade se mostra capaz de amá-lo. Deus não quer ser objeto 
de análise, mas, simplesmente, amado. É muito pouco alicerçar-se no intelecto 
alimentando a curiosidade de se conhecer a Deus. Assim, nesta fase de oração, 
o caminho correto é o amor. O que se pode aqui razoavelmente deduzir é que 
não há motivo algum para que Deus nos faça tão grande graça, a não ser, uni-
camente, por sua bondade. (SANTA TERESA, 2010, p.114). 

A terceira água corresponde a uma união interior ainda mais total com 
Deus. Como se Deus invadisse e derrubasse todo e qualquer obstáculo existen-
te: a memória, a vontade, a inteligência são conquistadas por Ele e unificadas 
n’Ele. Santa Teresa fala do sono das potências. Quando a concentração em Deus 
aprofunda-se:

Vamos agora falar da terceira água com que se rega nosso jar-
dim. É água corrente de rio ou de fonte e rega com muito menos 
trabalho, embora seja preciso algum esforço para canalizá-la. 
O Senhor quer aqui ajudar o jardineiro de maneira que pra-
ticamente é ele o próprio jardineiro e quem faz tudo (SANTA 
TERESA, 2010, p.123). 

O ser sente-se pleno do divino.  E para ele é claro que não depende dele 
esse sentir. É Deus agindo A graça de Deus, nesta fase, provoca uma transfor-
mação mais profunda. A pessoa permanece espantada ao ver como o Senhor é 
bom jardineiro (SANTA TERESA, 2010, p.129). Não há mais divagações. Expe-
rimenta-se um desassossego saboroso (SANTA TERESA, 2010, p.124). Já então 
se abrem as flores, já começam a exalar seu perfume (SANTA TERESA, 2010, 
p.124). Há alegria e contentamento.

A quarta água é clímax do mistagógico do caminho que nos faz sentir 
que só Deus basta. A experiência de Deus não envolve somente a inteligência, a 
memória, a vontade, mas os sentidos, o corpo. Deus o, unindo-o a Si. 

As dimensões humanas: corporal, psico-afetiva, espiritual e, no ética 
(do grego nous: mente - é uma disciplina que estuda os fenômenos subjetivos 
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da consciência, da mente, do espírito e da vida a partir do ponto de vista da 
ciência, como conceito filosófico, em linhas gerais define a dimensão espiritual 
do homem) estão estreitamente ligadas. Isto nos remete ao que está expresso 
no mandamento: Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua 
alma e de todo o teu espírito” (Mt 22,37).

 Diz Santa Teresa: Falemos agora dessa água que vem do céu para regar 
e fartar todo o jardim (SANTA TERESA, 2010, p.139). Quando descreve a quar-
ta água, no Livro da Vida, Teresa encontra se nesta fase de seu caminho. A água 
vem com gratuidade do céu, mas a terra tem que ser arada. Vem abundante 
pois é graça divina, mas a terra foi preparada de forma sofrida: Se é terra muito 
cavada por provações, perseguições, murmurações e enfermidades – porque 
poucos hão de chegar até aqui sem passar por tudo isso – e está bem afofada 
por um total desapego do próprio interesse (SANTA TERESA, 2010, p.143).

 Segundo Santa Teresa a primeira água refresca (SANTA TERESA, 
1979, p.111); a segunda lava (SANTA TERESA, 1979, p.113); a terceira, mais 
abundante, mata a sede (SANTA TERESA, 1979, p.114); a quarta água identifi-
ca-se com a presença do Espírito Santo, pois nos une a Deus, transforma-nos, 
purifica-nos, ilumina-nos. 

Procedimentos para alçar ao chamado universal da oração, neste ponto, 
da obra caminho de Perfeição fala sobre a determinada determinação. Disser-
ta sobre a oração mental e a necessária perseverança. Comenta de forma ilumi-
nada a busca quanto a conquista da oração vocal unida à oração mental. Teresa 
D’Ávila, didaticamente, orienta com conselhos práticos para se conquistar o 
estado de oração.

Relevante em caminho de Perfeição é a explanação quanto ao cami-
nho da oração no Pai Nosso. Explica a dimensão trinitária – o Pai, o Filho, o 
Espírito Santo. Faz comentário minucioso desta oração: O caminho da oração 
no Pai Nosso; Dimensão trinitária da oração – “Pai; Rumo ao recolhimento 
- nos céus; Recolhimento; Santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso 
Reino; O Reino dentro de si: Oração de quietude; O valor da oração - faça-se 
vossa vontade; O pão quotidiano - a Eucaristia; Comunhão e recolhimento; 
Oração eucarística; O amor ao perdão – perdoa nossas dívidas; Efeitos na vi-
da; Tentações – não nos deixeis cair em tentação; Na tentação - a verdadeira e 
a falsa humildade; Amor e temor; Vencer o temor com o amor - ser acolhedor 
e afável; Livrai-nos do mal. Amem.
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a oração E o caminho para a pErfEição

Santa Teresa em caminho de Perfeição qualifica o amor. Não qual-
quer forma de amor, mas o amor puro, do espírito, espelho da virtude. Amor 
que liberta das servidões, das posturas egoístas, geralmente experienciadas em 
liberdades efêmeras e frágeis. O amor não é possessivo, mas que vive a liber-
dade, amor que é fermento para a união com Deus. Afirma: pois estas grandes 
amizades raras vezes se ordenam para amar mais a Deus..., Logo se conhece 
a amizade que quer servir Sua Majestade, pois não é levada pela paixão, mas 
procura ajuda para vencer outras paixões.... Eu gostaria que houvesse muitas 
destas amizades nos grandes conventos... (OC, 2009). Fala do amor desinteres-
sado, gratuito, sem buscar o próprio interesse (OC, 2009).  Amor que só visa ao 
bem do próximo, ou o amor dedicado a Cristo. Fala, também do amor crítico. 
Um amor que ajuda a crescer:

Seu coração não consegue tratar o amigo com fingimento, porque, 
quando o vê seguir caminho errado ou cometer alguma falta, logo lhe diz, 
sendo-lhe impossível agir de outro modo. Se não vê o amigo corrigir-se, quem 
ama assim não usa de lisonjas nem dissimula nada: ou ele se corrige ou a 
amizade acabará; porque, sem isso, a situação fica insuportável e não deve 
ser suportada. Para um e outro, é guerra contínua, já que essas almas, alheias 
ao mundo, sem se preocupar em saber se nele se serve ou não a Deus, e que 
cuidem só de si, não podem se descuidar nem deixar passar coisa alguma na 
vida dos seus amigos, vendo até as falhazinhas. Afirmo que quem assim ama 
traz pesada cruz (OC, 2009). 

Santa Teresa apresenta-nos o amor teologal, aquele que está diante da 
verdade de Deus e da pessoa, como princípio e meta. Um amor que não se con-
tenta com o visível do corpo pela sua beleza por belos que possam ser ou pelos 
dotes que possuem, vão além da materialidade dos corpos e enxergam com os 
olhos das almas.

Santa Teresa fala do desapego: o relacionamento com as pessoas, com o 
próprio corpo e da imagem própria. Santa Teresa não vê claramente os limites 
entre o desapego-liberdade e a humildade: Entra aqui a verdadeira humildade, 
pois esta e aquela [desapego] virtude andam, ao meu ver, sempre juntas; são 
duas irmãs inseparáveis. Desses parentes eu não vos aconselho a fugir, mas a 
abraçá-los e a amá-los, nunca estando sem eles.  (OC, 2009).  E afirma: o verda-
deiro humilde deve ir contente pelo caminho que Deus o levar, tendo em vista o 
fim do caminho que é servir ao Hóspede.  (OC, 2009). O exercício das virtudes, 
tem como objetivo adquirir as características do homem-mulher novos, à luz 
de Cristo, o Homem Novo. Poder-se-ia exprimir assim: humildade-verdade faz 
livre para amar. 
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a oração - o fim do caminho, ou o comEço

Todo lo que he avisado en este libro va dirigido a este punto de darnos 
del todo al Criador (OC, 2009). … para que [Dios] pueda poner y quitar como 
en cosa propia (OC, 2009). 

Para conseguir isto, é necessário ter uma determinada determinação 
(OC, 2009), que significa atitude vital, orientação da vida a um fim último: a 
adesão à pessoa de Cristo, que ensina Teresa a rezar no recolhimento interior 
(29,7); o orante deve acostumar-se a esta presença interior de Cristo e ir fechan-
do atrás de si a porta a todas as coisas do mundo (OC, 2009). A oração que Te-
resa ensina no Caminho, é uma realidade dinâmica, aberta ao crescimento e à 
conquista de novas metas e uma contínua aventura (OC, 2009).

Quando lemos a obra caminho de Perfeição não sentimos que Santa 
Teresa deseja criar uma metodologia de oração, mas mostrar-nos a essência 
da oração cristã: o diálogo interpessoal com Deus. Nos capítulos 26 e 29 Santa 
Teresa fala da oração de recolhimento e, podemos distinguir dois momentos: 
fazer o Cristo presente e recolher-se – entrar dentro de si – livrar-se do mundo 
exterior para experimentar a morada de Deus.

Hoje, certamente, é muito mais difícil conquistarmos o segundo mo-
mento, pois a modernidade nos solicita constantemente à dispersão. 

Podemos refletir que Santa Teresa, em seu objetivo de escrita – às frei-
ras do Carmelo – salienta quanto aos frutos da oração: atenta vigilância; sobre 
as tentações; a verdadeiro humildade, duvidar das próprias virtudes, sobre o 
amor e o temor como frutos da contemplação; para discernir o amor verdadei-
ro; amar senão a verdade e as coisas verdadeiramente dignas de amor.

Conclui, alertando: 

...quanto mais santas, tanto mais afáveis nas conversas com as irmãs. E, 
mesmo que vos sintais contristadas quando os assuntos de suas conversas não 
forem o que mais desejaríeis, nunca vos esquiveis se quereis ser úteis e amadas. 
Com efeito, isto é o que devemos procurar com ardor: ser afáveis, agradar e 
contentar às pessoas com quem lidamos, em especial nossas irmãs. (OC, 2009)

A obra caminho de Perfeição pode ser classificada como um tratado 
de vida espiritual. Santa Teresa traça as etapas do caminho espiritual desde seu 
início até a plena relação interpessoal com Deus – fonte de água viva. 
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“Que se me dá a mim, Senhor, de mim, senão de Vós?”
Santa Teresa D’Ávila

Este texto tem como propósito discutir as Cartas de Santa Teresa. “As 
cartas” são dirigidas a irmãos e parentes. São cartas tão familiares e despreten-
siosas como qualquer pessoa escreve. Trata de saúde, de negócios, de toda sorte 
de acontecimentos; mas, em poucas palavras salpicadas aqui e ali, melhor os 
guia e encaminha para Deus através de todos os casos e vicissitudes da vida, do 
que o faria com longos sermões.

Escreve às filhas; com ternura, graça, sabedoria e fortaleza! Não tem ne-
cessidade de dissertar com elas longamente sobre assuntos espirituais. Já lhes 
disse tudo — não só às contemporâneas mas a todas as vindouras através dos 
séculos, — em suas obras, nas quais tantas vezes repete: filhas minhas, minhas 
filhas, amigas etc. Os assuntos são os mais variados: é mãe, mestra, luz, fogo 
de caridade, vela sobre tudo, nada esquece. Dirige-se a toda sorte de pessoas: 
assim às altamente situadas — benfeitores, fundadores, Prelados, e até à pró-
pria Majestade de nhlpe II, — como aos modestos, humildes e pobres. Ate o 
Um da vida, sempre que tinha portador, escrevia algumas linhas e mandava 
um presentinho a uma pobre mulher que lhe arranjara um ovo numa fundação. 
E com todos é sempre a mesma, dando a cada um o que lhe é devido. Dela se 
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pode dizer que se fez tudo para todos, para ganhar todos a Cristo, a exemplo 
de 5. Paulo (ICor 9,22).

Com seus confessores é de uma reverência, sujeição, amor sobrenatural 
que bem mostram como neles vê o próprio Cristo. Que solicitude maternal! 
Vela sobre a saúde, a hospedagem, o agasalho, a montaria, o sono, o trabalho, 
enfim sobre todas as necessidades e vantagens no temporal e no espiritual.

Com os Descalços, seus filhos, em particular com Pe. Gracián, trata dos 
negócios da Reforma, da perfeição da Ordem, da santidade individual e geral, 
dos diversos pontos de observância, sem esquecer os cuidados com a saúde e os 
temores de que se prejudiquem pelo demasiado rigor da penitência.

E é de notar a despreocupação total de escrever bem e de parecer santa. 
Diz o que se passa — a verdade que tanto ama —, jamais faltando à prudência, 
à caridade ou a qualquer virtude, mas com santa liberdade, como quem já vive 
mais no céu que na terra.

Quando é preciso, sabe repreender e reprovar fortemente o que foi mal-
feito, sobretudo naqueles que mais ama, porque os quer santos e todos de Deus.

E é de ver essa alma tão sublime — que nem um instante, ainda no meio 
do maior rebuliço, perde de vista a seu Deus, e vive a consumir-se nos ardores 
de um amor seráfico - acudir a todas as necessidades humanas, sem distinguir 
entre amor de Deus e amor do próximo. Alegra-se com uns, chora com outros; 
anima, aconselha, encaminha e guia mesmo em negócios temporais; pede um 
auxílio ou emprego para um; solicita uma carta de recomendação para outro; 
trata de vocações religiosas e de casamentos; de compras, vendas, emprésti-
mos, modo de aplicar o dinheiro, doenças, remédios... em suma de tudo quanto 
ocorre na vida.” 

cartas dE santa tErEsa

• Obras Completas – edições Carmelo – Angola; texto original revisto por 
Tomás Álvarez, ocd; tradução de Vasco Dias Ribeiro, ocd; apresentação 
de P. Jeremias Carlos Vechina, ocd

• São 468 Cartas – foram escolhidas, (pelo P. Tomás Álvarez, ocd, tere-
sianista) para esta edição, 107 cartas. Na apresentação consta: “de entre 
468 Cartas escolheu as 107 melhores tanto dum ponto de vista doutri-
nal como histórico”.
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• As Cartas selecionadas foram escritas, quando a Santa tinha mais de 53 
anos, na maioria entre 1576 e 1578

• As Cartas indicam muito mais a comunicação humana do que escritos 
para expor a vida mística ou a densidade interior de Teresa.

• As Cartas mostram a ligação da Santa com o mundo exterior, com as 
pessoas e os fatos do cotidiano.

• Em várias Cartas fala de cansaço ao escrevê-las. Diz que tratar de assun-
tos do mundo é “grande barafunda”. Relata também que as escreve até 
altas horas da noite.

• A estrutura das Cartas: inicia-se sempre com um sinal religioso – “Je-
sus” ou a Cruz. A saudação se prolonga muitas vezes apresentando a 
Deus a pessoa, ou seja, desejando as bondades de Deus para o destina-
tário.

• O contexto das Cartas: Muitas vezes entrecortados os assuntos, pois se 
apresentam como respostas a outras Cartas recebidas pela Santa. Há 
também Cartas que continuam assuntos iniciados nas Cartas anterio-
res. É de uma linguagem espontânea e flui de um assunto para o outro 
como conversas pessoais.

• Final: sempre mais rápido e, muitas vezes, se desculpando da pressa 
pela necessidade de responder a outras cartas.

• Há uma saudação religiosa ao final: “Deus a guarde”; “Sua Majestade a 
faça santa”, como expressão de estima pela pessoa.

• A assinatura é geralmente “Teresa de Jesus”, às vezes segue “Carme-
lita”. É exceção uma Carta selecionada a seu irmão Lourenço (1561), 
em que assina “Teresa de Ahumada”. A assinatura vem precedida, de 
expressões como “Serva de vossa mercê” ou “serva indígna”.

• Diz a algumas Prioras que aprecia suas cartas e as deseja e essas cartas 
a descansam.

• Envia sempre recomendações às Irmãs, frades, padres, bispos e ami-
gos.

• Dá sempre notícias do irmão Lourenço e de como ele recebe graças na 
oração.

• Confessa o cansaço de responder às cartas e, por isso, já não responde 
de próprio punho.

• Agradece presentes recebidos.
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• Nesta edição foram selecionadas as Cartas divididas em blocos:

• - 20 Cartas a familiares

• - 15 Cartas a ilustres personagens do seu tempo

• - 19 Cartas a Religiosos Carmelitas

• - 29 Cartas a Irmãs Carmelitas

• - 11 Cartas a teólogos e conselheiros

• - 06 Cartas a Senhoras Amigas

• - 07 Cartas a amigos e colaboradores

aos familiarEs

20 Cartas selecionadas, sendo:

• 11 Cartas para seu irmão Lourenço de Cepeda. Datadas de 1561; 1570; 
duas, de 1576; quatro, de 1577 e três de 1580.

• Cinco Cartas para sua irmã Joana de Ahumada. Sendo duas de 1569 e 
as outras três, respectivamente, de 1572, 1575 e 1580.

• 1 Carta para seu cunhado (marido da Joana de Ahumada), de 1581

• 1 Carta para seu sobrinho Lourenço de Cepeda Filho, de 1580.

• 1 Carta para seu sobrinho Diogo de Guzman, (filho da irmã mais velha 
Maria de Cepeda e Martin de Guzman y Barrientos), de 1576.

• 1 Carta para Beatriz de Castilla e Mendonza, sogra de Francisco de Ce-
peda, sobrinho da Santa, filho de Lourenço de Cepeda, de 1581.

Das Cartas para seu Irmão Lourenço de Cepeda:

• (02, p. 1037) De 23 de dezembro de 1561. A primeira a seu irmão que 
estava em Quito e tinha lhe enviado dinheiro. A Santa estava na casa 
de Dona Guiomar, sua amiga, supervisionando a construção do primei-
ro Carmelo. O dinheiro veio como da Providência, na hora bem certa. 
Nesta Carta, os focos foram: agradecer pelo envio da quantia; dar infor-
mações sobre toda a família. Contar da tristeza que tem com um recur-
so judicial, por membros da família, que houve após a morte de seu pai, 
visando a rever a herança.  
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 Uma curiosidade é o elogio a sua irmã e a autocrítica que se faz: “Está 
muito bem casado (falando de João de Ovalle, esposo de D. Joana); mas 
digo a V. Mercê que D. Joana é mulher tão honrada e de tanto valor, 
que é para louvar a Deus e tem uma alma de anjo. Eu saí a mais ruim 
de todas e, tal como sou, VV. Senhorias não me deviam reconhecer por 
irmã; nem sei como me querem tanto. Digo isso com toda a verdade. 
Ela passou por grandes trabalhos e enfrentou-os muito bem.”

• (25, p. 1066) A segunda carta, data de 1570. A Santa está em Toledo e 
gozando de saúde, com muitos planos de novas Fundações. Teresa se 
alegra com a intenção do irmão Lourenço de regressar para a Espanha 
(estava em Quito). O irmão tinha ficado viúvo, com filhos pequenos. 
Teresa escreve muito interessada na educação dos sobrinhos e indica 
escola; informa sobre possíveis locais de morada, ao irmão; dá notícia 
dos demais membros da família.

 Um aspecto interessante é que fala de como irá gastar o dinheiro que 
o irmão lhe enviou. Diz que irá, em parte, dar a sua irmã e, o restante 
irá empregar nos mosteiros. Confessa ter escrúpulo e não deseja que 
ninguém fale que ela gastou dinheiro consigo mesma.

• (108 p. 1185 – as duas estão na sequência de uma só Carta, como um 
bilhete posterior, (na versão da Ed. Loyola) A terceira e a quarta Carta 
são de 1576: uma de 9 de julho e outra de 24, quinze dias depois.  A 
primeira, um bilhete (entregue em mãos ao irmão) por motivo de sua 
partida. Este esteve com seus três filhos em companhia da Santa, assim 
que chegou da América. No bilhete, três recomendações: que veja logo 
escola para os filhos e ela enviará um pajem para ajudá-lo; que procure 
um confessor; que se cuide das grandes honrarias de Ávila.

A quarta Carta é resposta a uma carta do irmão com as primeiras im-
pressões sobre Ávila. Conta que seu cunhado lhe escreveu e apresentou-se, in-
fantilmente, com ciúmes dele com a irmã Joana. Teresa solicita que ele envie do-
cumentos e escritos dela, que estão em Ávila, para ela, em Toledo e dá detalhes 
do cofre, onde estão guardados.

Da quinta até a oitava Carta é uma sequência de envios e respostas. 
São datadas de 2 de janeiro; 17 de janeiro; 10 de fevereiro e de 27-28 de feve-
reiro de 1577.

• (165, p. 1273) Na quinta Carta, Teresa responde a seu irmão sobre per-
guntas que ele teria feito acerca da oração. Ele lhe tinha feito um pedido 



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

160

de direção espiritual. Aconselha-o que não se cobre demais e releia seus 
escritos sobre oração. Diz sobre a dedicação dele aos tempos de oração: 
“... nem pense, que tendo mais tempo, teria mais oração. Desengane-se 
disso, pois o tempo bem empregado, como é o olhar pelos bens de seus 
filhos, nada rouba à oração. Muitas vezes Deus dá mais num momento, 
do que em muito tempo; as suas obras não se medem pelos tempos.”

 Também, nesta Carta, Teresa partilha com o irmão a sua vida de oração 
e lhe remete um poema que fez em intenso momento de encontro com 
Deus.

• (171, p. 1289) Na sexta Carta, continua o assunto da oração. Lourenço 
havia escrito perguntando sobre o poema e a Santa esclarece. Teresa 
escreve explicando que após um intenso momento de oração o corpo 
pode sentir-se cansado ou em êxtase, até com tremores, mas que isso 
passará se não ficar focado nisso. A Santa envia-lhe um cilício e lhe re-
comenda que o utilize com moderação, tendo em vista que considera 
seu irmão um tipo sanguíneo e o uso prolongado ou inadequado do 
cilício pode muito prejudicá-lo.

• (176, p. 1301) Datada de 10 de fevereiro de 1577. Na sétima Carta, con-
tinuam a tratar do tema da oração, pois Lourenço apresentou para Te-
resa alguns problemas de consciência. É uma Carta um pouco menor, 
pois Teresa passou por problemas de saúde, por excesso de trabalho e 
o médico proibiu-a de escrever. Outra pessoa escreve por ela e isso é 
explicado na Carta, desdramatizando o problema. Retoma as recomen-
dações do uso moderado do cilício e explica questões da sexualidade, 
perguntadas pelo irmão por meio de um fato que ela vivenciou:

 “... Nesses movimentos sensuais, disse-lhe que, para provar de tudo, 
bem vejo não ser de importância e o melhor é não fazer caso deles. Dis-
se-me uma vez um grande letrado que lhe tinha aparecido um homem 
muito aflito; cada vez que comungava vinham-lhe esses pensamentos 
torpes e que lhe tinha mandado comungar apenas uma vez no ano, por 
ser obrigação. E esse letrado, mesmo não sendo homem espiritual, com-
preendeu a fraqueza e disse-lhe que não fizesse caso, que comungasse 
de oito em oito dias; e, como perdeu o medo, desapareceu a tentação. 
Portanto, V. Mercê não faça caso disso.”

• (179, p. 1307) Na oitava Carta, o assunto ainda é a oração. Envia-lhe ou-
tro cilício com novas recomendações de uso cauteloso. Envia também, 
por ele, um cilício a sua sobrinha, Teresa de Cepeda, filha de Lourenço 
que se encontrava em São José de Ávila, com as recomendações de uma 
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“disciplina forte” conforme esta solicitou. Dá notícias positivas do re-
torno da Inquisição.

• (324, p. 1523) Na nona Carta, datada de 10 de abril de 1580, refere-se 
muito a seu irmão Pedro de Ahumada, que sofria de melancolia e ti-
nha saído da casa de Lourenço, caminhando à deriva. Teresa expõe o 
carinho por seu irmão e fala que não devem morar juntos, pela incom-
patibilidade. Estimula o irmão a não ficar triste com este problema e a 
entregá-lo a Deus, pois já tinha feito pelo irmão mais do que sua obriga-
ção. Pede que ainda o ajude, financeiramente, mas sem ter que lhe dar 
moradia.

• (325, p. 1526) Na décima Carta, sequência também da anterior, datada 
de 15 de abril de 1580, conta que está com o irmão deles, Pedro. Refere-
se a um plano de enviá-lo para um convento de carmelitas, ou ainda a 
outra alternativa, mas que depende de uma resposta de Lourenço e a 
aguarda com urgência.

• (332, p. 1535) A décima primeira Carta, de 15 de junho de 1580, é bem 
curta e é a última escrita a seu irmão Lourenço. Pede notícias da saúde 
dele e estranha a falta de respostas. Apresenta um presságio de morte. 
Dias depois o irmão faleceu por doença (26 de junho). Trata na Carta, 
além de pedir notícias, de um pedido que seu irmão fez de auxiliar, em 
um trâmite de casamento, a seu sobrinho Francisco.

Das cinco Cartas para sua irmã Joana de Ahumada: 

• (23 e 24; páginas 1064 e 1065) As duas primeiras são do ano de 1569: res-
pectivamente, conta que seu irmão Lourenço escreveu às duas (Teresa 
e sua irmã), contando que voltaria da América e isso deve ser grande 
motivo de alegria para Joana. Em seguida, chega uma quantia em di-
nheiro vinda da América, remetida por Lourenço, e o marido de Joana 
(que vem de Sevilha) é portador do dinheiro. 

A Santa aproveita e escreve outra Carta à sua irmã Joana. 

Nas duas Cartas, Teresa exorta Joana e o marido a entregarem tudo 
a Deus e seguir sempre confiando na Providencia. Dá louvores por tudo que 
Deus vem realizando na vida deles.

“Estes contratos de que fala meu cunhado não me agradam nada. Será 
para ele ocasião de andar fora de casa, ter mais despesas do que lucros, fican-
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do vossa mercê sozinha e todos desassossegados. Vamos agora esperar o que 
determinará o Senhor. Procurem dar-Lhe gosto, que Ele se encarregará desses 
negócios. Não se esqueçam de que tudo terá fim; nem tenha medo de que venha 
a faltar o pão a seus filhos, se tiverem cuidado de contentar a Sua Majestade.” 

• (39, p. 1085) Ainda para D. Joana de Ahumada escreve, em 1572. Teresa 
está já há 6 meses como priora do Convento da Encarnação e sente-
se sozinha e a falta da irmã. Conta brevemente de seus problemas de 
saúde. Pede informações para sua irmã a respeito de uma questão de 
doação de uma “ruelazinha”, entre os terrenos dos Ovalle e o convento, 
que segundo informações, seu cunhado e um de seus irmãos (Gonzalo) 
estão se opondo a esta doação.

• (84, p. 1142) A Santa escreve (em 1575) para a irmã, contando que seus 
irmãos chegaram da América e em poucos dias estão na casa dela. Con-
ta também que ocorreu a morte de três pessoas na viagem e antes dela; 
mas lembra-lhe que:“Não chorem pelo que está no Céu; deem antes 
graças ao Senhor, que trouxe os outros.” Partilha com a irmã sua alegria 
em revê-los.

• (338, p. 1545) É uma Carta curta que tenta consolar sua irmã após a 
morte do irmão Lourenço.  Fala que ajudará nos trâmites de casa-
mento dos sobrinhos, apesar de ser de seu desagrado, mas entende 
como um serviço também a Deus e ao irmão falecido.

• (395, p. 1630) Uma Carta para João de Ovalle, marido de sua irmã Joana 
de Ahumada: escreve recomendando que viajem a fim de ter um inver-
no mais ameno, para uma casa perto de Salamanca e assim também ve-
nham visitá-la. Conta sobre a carta que chegou de seus familiares, que 
estão na Índia. Sem dinheiro, mas com a promessa que, em próximas 
remessas, venha qualquer quantia. A Santa frisa que serão sempre bem-
vindos estes valores. Conta ainda sobre outros parentes que casaram e 
sempre recomenda seus sobrinhos a Deus.

• (350, p. 1561) Uma Carta a seu sobrinho Lourenço de Cepeda (Filho), 
em 28 dez/1580, contando da morte de seu pai e dando notícias de seus 
irmãos e outros familiares.

Para contar da morte fala do quanto admirava e queria bem a seu ir-
mão, não lhe poupando elogios. “Foi Sua Majestade servido de levar consigo 
a meu bom irmão Lorenzo de Cepeda,... com muita brevidade... mas tinha-se 
confessado e comungado no dia de S. Juan... Quanto ao que toca à sua alma, 
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sei bem que a qualquer momento a morte o acharia aparelhado. (...) Morreu 
encomendando-se a Deus, como um santo; e assim conforme nossa fé, pode-
mos crer que esteve pouco, ou nada, no purgatório. Porque, embora sempre 
tenha sido, como vossa mercê sabe, servo de Deus, agora o estava de tal modo 
que não quisera tratar coisas da terra; e a não ser falar com as pessoas que lhe 
falavam de Sua Majestade, tudo o mais o cansava tanto, que eu tinha trabalho 
para consolá-lo. (...) Pudesse eu escrever-lhe algumas coisas particulares de sua 
alma, entenderia vossa mercê quanto deve agradecer a Deus por lhe ter dado 
tão bom pai, e como deve viver de maneira a dar mostras de ser seu filho.”

• (163, p. 1272) Uma Carta a seu sobrinho D. Diogo de Guzman Y Cepeda, 
em final de novembro ou em outras edições, dezembro de 1576, dando 
pêsames e consolo ao sobrinho (filho da sua irmã mais velha, Maria de 
Cepeda) pela morte de sua esposa, recomendando que ele entregue tu-
do nas mãos de Deus e seguramente ela irá ser de grande ajuda no ceu 
para ele e suas filhas.

• (405, p. 1640) para D. Beatriz de Mendonza Y Castilla, em dezembro 
de 1581. Esta é sogra de Francisco, sobrinho de Teresa. A questão é o 
testamento do pai de Francisco, irmão da Santa, D. Lourenço, de quem 
Teresa é testamenteira. Nesse testamento, Lourenço privilegia a filha 
Teresinha. Teresa deixa claro que irá fazer a vontade do morto e se foi 
escrito assim, será beneficiada a sobrinha. Mostra o quanto não está 
feliz e desejaria não fazer este serviço, mas o aceita pelo bem de todos.

a ilustrEs pErsonagEns do sEu tEmpo

•  15 Cartas selecionadas 

 Sendo 3 para o Frei Geral do Carmo, em Roma; 2 para o Bispo de Ávila; 
6 para D. Teotônio, da família real de Bragança e depois arcebispo de 
Évora e quem publicou o primeiro livro de Teresa, caminho de Perfei-
ção; 2 ao Rei D. Filipe II; uma para o Arcebispo de Toledo e uma a frei 
Granada, que é escritor de obras que Teresa leu e indica nas Constitui-
ções para todas as monjas.

• (80, p. 1135 e 98, p. 1162) Duas Cartas a Padre Frei Juan Bautista Rubeo, 
Geral do Carmo, em Roma, datadas de 18 de junho de 1575 e a outra, de 
fevereiro de 1576.
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Nas duas Cartas, o principal assunto são os pedidos ao Superior para 
que perdoe (e retire a excomunhão) qualquer mal entendido dos padres Ma-
riano e Graciano. Tece diversos elogios a ambos e afirma que se fizeram algo 
errado foi sem intenção e que outros superiores também teriam lhes mandado 
tais coisas. Desta segunda feita, menos ainda seria culpa deles.

Em ambas as Cartas, Teresa demonstra que suas Cartas anteriores ou 
mesmo suas palavras parecem não ter grande valor para o Superior, mas que 
mesmo assim, ela apelava a que pudesse ouvi-la pelo bem da Ordem. Chega a 
falar que no ceu eles irão se encontrar e que o Superior irá ver o quanto ela quer 
o bem, com os conselhos que lhe escreve.

Na segunda Carta, expressa que recebeu (não por fonte segura) a infor-
mação da decisão capitular da Ordem sobre a pessoa dela, de que deverá ficar 
somente em uma Casa, sem mais nenhuma viagem. Afirma que se for vontade 
dele, fará de bom grado.

Faz referência, em tom de reclamação, ao Superior Alonso Valdemo-
ro, Prior dos carmelitas Calçados de Ávila, que em dezembro de 1575, tinha 
mandado prender Frei João da Cruz e um companheiro. Assunto que já tinha 
tratado, em outras Cartas.

• (259, p. 1425) Na edição portuguesa, a Carta é intitulada: “Memorial 
de três coisas muito importantes para a informação do Padre Geral Ju-
an Bautista Rubeo”, de outubro de 1578. Porém Pe. Rubeo faleceu em 
setembro de 1578. A Santa soube da notícia na segunda quinzena de 
outubro, após enviar esta Carta. Na edição brasileira, está destinada 
a Roque de Huerta, em Madri.  É uma contradição das edições. É uma 
Carta em que falta o início e também não tem a assinatura.

Os três assuntos são: Primeiro: que não dê crédito ao que dizem sobre 
Teresa, mas que confie que ela é uma filha obediente a ele e só trabalha pelo 
bem do Carmelo. Segundo: tendo ocorrido o término do mandato do Visitador, 
que seja o próximo nomeado, algum dos Descalços e sugere alguns nomes com 
predileção pelo Pe. Graciano. Terceiro assunto: que se alegre em dar permissão 
para novas Fundações, e não siga com a proposta de que não possa nenhuma 
Irmã sair do Carmelo para fazê-lo.

• (58, p. 1106 e 200, p. 1337) Duas Cartas para D. Álvaro de Mendoza, 
Bispo de Ávila. Nas datas de: fevereiro de 1574 e agosto de 1577. 
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Na primeira Carta, dá retorno ao bispo sobre um assunto de casamento 
a pedido dele, a ser tratado com a duquesa de Alba, dizendo respeito ao matri-
mônio pretendido pelo duque herdeiro. Também refere-se a Dona Maria, irmã 
do Bispo e a ele, com o termo “beijo muitas vezes vossa mão”, como respeito e 
admiração.

Na segunda Carta agradece ao bispo a passagem do mosteiro São José 
para a submissão do bispado dele. Dá outras notícias de pedidos que ele fez e a 
Santa pede uma ajuda, não explícita, em benefício do Mestre Daza.

Uma particularidade da primeira Carta é quando Teresa expõe o apreço 
que tem pelo Bispo, tratando-se de “pecadora” e referindo-se ao apreço que o 
bispo tem pelas Carmelitas de Vallcadolid, tratando-as de “santas”: “Já, senhor, 
como vossa senhoria tem muitas santas, vai entendendo as que não o são, e as-
sim se esquece de mim; contudo creio que no Céu há de ver vossa senhoria que 
deve mais a esta pecadora do que a elas.”

Seis Cartas a D. Teotônio de Bragança. Quatro datadas, com proximida-
de, entre junho de 1574 a janeiro de 1575 e outras duas em 1578 e 1579.

• (64, 65 e 69 p. 1114, 1115 e 1121) As três primeiras Cartas (junho, 1574; 
julho, 1574; setembro, 1974) são pequenas e contam principalmente no-
tícias das Fundações. D. Teotônio tem interesse em ajudar Teresa a fun-
dar conventos, inclusive em Salamanca. Este senhor faz confidências 
sobre sua vida espiritual para a Santa e ela o acompanha com conse-
lhos.

Na Carta de julho de 1574, Teresa responde sobre a vida de oração as-
sim: ”Disso que vossa senhoria tem de querer deixar pelo meio a oração, não 
faça caso; antes louve ao Senhor pelo desejo que habitualmente nutre de fazê-la. 
E creia que sua vontade o quer e gosta de estar com Deus. (...) Procure vossa 
senhoria algumas vezes, quando se vir nesses apertos, ir a algum lugar de on-
de veja o céu, e andar passeando, que nem por isso deixará de fazer oração; e 
é mister levar esta nossa fraqueza de modo a não afligir por demais o natural. 
Tudo será buscar a Deus, pois é por Ele que andamos à procura desses meios, e 
é preciso levar a alma com suavidade.”

• Carta (76 p. 1128) de janeiro de 1575, é relativamente longa e dá no-
tícias, com detalhes, de algumas planos de Fundações, focalizando a 
necessidade de ter o local da Fundação com a residência já doada ou 
comprada e não emprestada.  A Santa reclama de diversos padres, que 
controlam suas viagens e até as proíbem e assim, não pode fazer novas 
Fundações. Sente-se cansada e fica no dilema de descansar, mas per-
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cebe a necessidade de continuar, para poder levar mais almas a Deus. 
“(...) Por certo, são das coisas que mais me cansam na vida e das que 
maior trabalho são para mim; e vejo que, ainda por cima, o levam a mal! 
Muitas vezes tenho pensado quanto melhor seria para mim ficar no 
meu sossego, se não fosse ter preceito do Geral; por outro lado, quando 
vejo como é servido o Senhor nestas casas, tudo me parece pouco. Sua 
Majestade me encaminhe a fazer sua vontade.”

Na longa carta (218, p. 1359) de dezembro de 1577, Teresa escreve a 
D.Teutonio de Braganiza, parabenizando-o pela nomeação a Bispo e o es-
timula a trabalhar sempre pela Igreja. É um período forte da Inquisição e 
a Santa resume todas as perseguições que ele vem, recebendo, chegando a 
interromper as novas fundações. Conta também das perseguições ao Pe. Gra-
ciano e a João da Cruz e da eleição no convento de São José e como é austera 
a pobreza daquelas Irmãs.

Três aspectos destacam-se: em várias Cartas de que fala da situação de 
encarceramento do Frei João da Cruz: “Que Deus ponha remédio nesta situ-
ação”; ao contar das perseguições explicita a forma de enfrentamento como: 
“São tantas as coisas e diligências inventadas para desacreditar-nos, especial-
mente ao Padre Graciano e a mim, que somos alvos de todos os golpes; são 
tantos os testemunhos falsos levantados (...) que, asseguro a vossa senhoria, se 
soubesse, se espantaria de como foi possível inventar tanta maldade. Penso que 
redundou em muito lucro para nós. (...)” Grande tesouro tem Deus encerrado 
naquela alma (de Pe. Graciano); “faz oração especial por quem o difama; e tudo 
tem sofrido com alegria, como um 

S. Jerónimo conta que não tem autorização do Padre Geral da Ordem 
para novas Fundações como era desejo agora em Salamanca, mas se o novo 
bispo conseguisse uma autorização do Papa ou de qualquer outro Superior, ela 
o faria com gosto.

A última Carta selecionada a D. Teotónio é de 22 de julho de 1579 e tra-
ta brevemente de dois assuntos: Primeiro sobre o livro caminho de Perfeição, 
que ele mandará imprimir. Ela enviou outro livrinho sobre a Vida de Santo 
Alberto (que conseguiu que traduzissem) para ser impresso junto. Segundo: é 
que ouviu falar de possível guerra pelo reino de Portugal, após a morte de D. 
Enrique. Suplica que ele faça tudo que puder, sem se poupar, para impedir que 
cheguem à guerra e que isso se resolva em paz.
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• Duas Cartas ao Rei Filipe II. A primeira é curta e datada de 1575 

  (83, p. 1141) e trata de dois assuntos: o pedido de transformar os Des-
calços em província independente dos Calçados e o segundo, agrade-
cendo a permissão de fundar o Mosteiro em Caravaca. Refere-se ao 
Rei com proximidade e respeito: “(após o pedido e agradecimento) 
(...) Por amor de Deus, suplico a Vossa Majestade me perdoe, pois 
bem vejo sou muito atrevida; mas, considerando como o Senhor ouve 
os pobres, e vendo que Vossa Majestade está em seu lugar, não penso 
ter sido importuna.” 

Na segunda Carta, datada de dezembro de 1577(212, p.1350) Teresa 
conta ao Rei o fato da prisão de Frei João da Cruz e a forma como os Calçados 
tratam mal as monjas da Encarnação. Pede ao Rei que interfira nesta situação e 
mande soltar o Frei, pois teme por sua vida. 

• (376, p. 1599) Numa Carta escrita em 16 de junho de 1581, a 

 D. Gaspar de Quiroga, Cardeal e Arcebispo de Toledo, Teresa solicita 
autorização para fundar um Mosteiro em Madri, conforme o Cardeal já 
havia tido interesse e depois dá notícias de sua sobrinha que quer entrar 
no Carmelo, porém parece que não é de agrado do Cardeal, pois esta 
sobrinha é viúva e tem filhos pequenos. Em outubro deste ano a situa-
ção da vocação de Elena Quiroga se resolveu e ela entrou no Mosteiro 
de Medina, a pedido do mesmo Cardeal. Sobre a Fundação em Madri, 
saiu só em julho de 1582, quando a Santa já não podia realizá-la.

• (96, p. 1159) Carta a Frei Luís Granada, em 1575. Ele é um escritor de 
obras das quais não se tem dados certos, mas que Teresa teria lido e 
indicado nas Constituições, para as outras Monjas. O mês é incerto, em 
algumas versões está maio e em outras, dezembro, mas sempre do ano 
de 1575. Nesta breve Carta, Teresa afirma o quanto gosta dos escritos 
do Frei e que tem a oportunidade de escrever por intermédio de um 
amigo comum dos dois, D. Teotónio, para encomendar-se a suas ora-
ções e bem dizer por seus escritos espirituais.

as rEligiosas carmElitas

• INTRODUÇÃO – 19 cartas selecionadas - 15 Cartas ao Pe. Graciano, 2 
Cartas ao Padre Nicolau Dória, 1 Carta ao Padre Ambrósio Mariano e 1 
Carta ao Padre João de Jesus, Roca.
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• Sobre as Cartas ao Pe. Jerónimo Graciano: nas edições que mostram 446 
Cartas, um total de 113 são dirigidas ao Pe. Jerónimo. Estas Cartas estão 
em um espaço de tempo que compreende 7 anos.

Nesta seleção, temos 15 Cartas para o Pe. Graciano que estão entre se-
tembro 1575 (a primeira de que se tem notícia) e setembro de 1582 (a última que 
se tem, no montante de 446). As 15 Cartas datam da seguinte forma: duas Car-
tas de 1575; cinco Cartas de 1576; cinco Cartas de 1578; e as três cartas restantes 
de 1580, 1581 e 1582.

• (86, p. 1147) É a primeira Carta que se tem ao Pe. Jerónimo Graciano, 
em setembro de 1575. Teresa usa o pseudônimo de “Lourencia” para fa-
lar de si.  Na Carta, conta sobre a entrada da sobrinha de Teresa, ainda 
criança, no Carmelo e o quanto a Santa sente, penosamente, a ausência 
do Padre, pedindo-lhe ser seu confessor.

• (92, p. 1153) (novembro de 1575) Relata, na Carta, que teve uma con-
versa com um Bispo sobre vários outros padres e superiores e acha que 
pode ter faltado com a caridade. Pede que ele venha confessá-la, no dia 
seguinte.

• (102, p. 1174) ((junho de 1576) Esta é uma Carta maior, na qual a Santa 
fala de vários assuntos, sobretudo acerca do convento de Malagón 
(de onde Teresa escreve) e de Sevilha (onde está Pe.Graciano visitan-
do). Da Comunidade de Malagón dá notícias da Casa e da saúde das 
Irmãs, além de contar uma pitoresca história ocorrida com ela na via-
gem, até chegar nesta comunidade: “Ó meu Padre! Que desastre me 
aconteceu! Estávamos bem satisfeitos sentados sobre uns feixes de 
trigo, junto a uma venda, por não se poder estar nela, eis senão quan-
do entra-me uma grande salamandra ou lagartixa pelo braço acima, 
entre a túnica e a carne. E foi misericórdia de Deus não ser em outra 
parte, pois creio, morreria, tal foi o que senti, apesar de meu irmão a 
ter logo pegado e atirado longe, dando com ela na boca de Antônio 
Ruiz”. (o irmão e  Antônio Ruiz acompanharam Teresa, nesta viagem) 
Teresa também faz várias recomendações ao Padre Jerónimo Gracia-
no sobre algumas coisas que ele deve ordenar às Irmãs do Convento 
de Sevilha, como por exemplo, recomenda que ele proíba as monjas 
de servirem comida no locutório para quem pedir, pois poderiam 
até ficar sem ter como se sustentarem e isso daria muitos motivos de 
se alongarem, nesse local, sem necessidade. Demonstra assim que a 
direção dos Conventos feita pelo Pe. Graciano é muito recomendada, 
por outras vias pela própria Teresa.
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• (113, p. 1193) (setembro de 1576) Uma Carta bem curtinha. Já havia es-
crito mais longamente nos dois dias seguidos anteriores (estas Cartas 
contam notícias dos conventos e não foram selecionadas neste traba-
lho). Nesta, dá notícias de uma conversa que teve e de uma correspon-
dência que recebeu. O mais interessante é que usa muitos pseudônimos 
antes combinados com o Pe. Graciano. Diz assim: “(...) por duas vias já 
escrevi que Peralta partiu para Portugal na mesma quinta-feira em que 
Vossa Paternidade aqui chegou. Santelmo escreveu-me hoje (e remeto 
inclusive a sua carta) dizendo que nada temos a temer, pois é fora de 
dúvida que Matusalém está muito resolvido a cumprir nosso desejo de 
separar as águias; já viu que assim convém.” Refere-se a Pe. Tostado 
como Peralta; Pe. Olea é o Saltelmo; o Núncio Ormaneto é Matusalém e 
as águias são os Descalços; além de, em outro trecho da Carta, referir-se 
às Descalças como mariposas.

• (131, p. 1228) (31 de outubro de 1576) Conta que está terminando o 
livro “As fundações” e que o faz por obediência, além de reclamar do 
trabalho com as Cartas. “Creio que há de gostar quando as vir, porque 
é leitura saborosa. Veja se não obedeço bem! Cada vez que me exami-
no, parece-me ter esta virtude, porque se de brincadeira me mandasse 
Vossa Paternidade alguma coisa, teria gosto em fazê-la de verdade, e 
com maior prazer do que o trabalho destas Cartas, pois mata-me tanta 
barafunda....” Reconhece que escreve muitas Cartas ao Pe. Graciano e 
dá notícias de uma postulante que não recebeu o hábito e foi indicada 
por um jesuíta, Francisco Olea, pois isso poderá ser assunto entre os 
padres, em outra ocasião. Termina a Carta lembrando que ela faz 40 
anos de “hábito” e pede-lhe que reze por ela. “É hoje véspera de todos 
os Santos. No dia de Finados recebi o Hábito. Peça Vossa Paternidade a 
Deus que me faça verdadeiramente monja do Carmelo, pois mais vale 
tarde do que nunca.”

• (154, p. 1260) (dezembro, 1576.) Carta com diversos assuntos da rotina 
entre eles, mas ressalta-se a alegria de Teresa quando recebe cartas do 
Pe. Graciano, notícias sobre vários mosteiros entre eles os de Beas e de 
Paterna. Nestas notícias, a Santa afirma que um grande mal é a relação 
entre as Descalças, que ainda dependem dos Calçados. Escreve assim: 
“Estou persuadida de que nada se consegue em mosteiros de monjas se 
não há quem de portas adentro as mantenha na disciplina. A Encarna-
ção está que é para louvar a Deus. (Refere-se às monjas da Encarnação 
terem Frei João da Cruz como confessor e guia) Oh! Que desejo tenho 
de ver todas as monjas livres da sujeição aos Calçados! Quando me for 
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concedido ver separada deles a nossa Província, darei até a vida para 
este fim, porque do mau governo vem todo o dano, e é sem remédio.”

• (222, p. 1369) (16 fevereiro 1578) Tema principal da Carta é o Pe. Gaspar 
de Salazar e seu projeto de sair da Companhia para entrar na Reforma 
Teresiana. A Santa quer munir o Pe. Graciano de informações de todas 
as correspondências trocadas com diversas pessoas, sobre este assunto, 
de forma a ele ter dados suficientes para decisão. Utiliza dos pseudô-
nimos para falar com o próprio Pe. Graciano, solicitando, dramatica-
mente, que ele tome uma decisão sobre o caso exposto “... Sobre este 
assunto escreveu-me Ardapilha que seria conveniente se dirigirem os 
corvos a Joanes, (O Licenciado de Padilha aconselhava que os jesuítas 
escrevessem ao Padre Graciano) solicitando alguém aqui que tomasse 
conhecimento desta causa. Isto me contentaria muito, desde que não 
fosse por meu intermédio; mas ocorreram-me muitos inconvenientes, 
e desculpei-me o melhor que pude... se não cortar o mal pela raiz, as 
coisas não se poderão remediar de outro modo... Assim faça o Senhor, 
como tanto desejo, afligindo-me por ver que sou o tropeço que a todos 
faz padecer, e, como tenho dito algumas vezes, quiça o remédio seria 
lançarem-me ao mar como a Jonas, para fazer cessar a tormenta, devida 
talvez a meus pecados.” No término da Carta, recorda afetuosamente 
a falta que seu amigo faz. “Não sei acabar quando lhe escrevo... Nosso 
Senhor guarde Vossa Paternidade e o traga depressa para cá, pois tenho 
muita necessidade para minha alma e para várias coisas...”

• (232, p. 1383) (15 de abril 1578) Nesta Carta, Teresa conta que conversou 
com dois juristas (Daza e Ruela) sobre uma possível decisão de Gracia-
no ser Visitador, mas de não ter os documentos corretos para tal. A San-
ta aconselha-o que não o faça, dando os argumentos dos juristas, e que 
busque do Rei ou de outra influência condições para obter o documento 
certo. Dá notícias de uma irmã do padre, que irá entrar no convento de 
Valladolid. Trata também de notícias das Irmãs de vários conventos, 
conta de pessoas, que ele conhece, e falecem, aconselhando-o que es-
creva à Família, dando consolo e como seu irmão é o portador da carta 
avisa (em tom de pedido) que ele entre no convento de Sevilha para ver 
um forninho que é tido como muito bom e que a Santa deseja um, igual, 
em Ávila.

• (237, p.1393) (7 de maio, 1578) Carta breve que traz notícias de uma 
possível solução de documentos pendentes, por meio de um Padre que 
irá visitá-lo. Conta a Santa também que recebeu uma curandeira que 
colocou o braço de Teresa no lugar, pois tinha, há 4 meses antes, deslo-
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cado o braço esquerdo ou o pulso como escreveu em Cartas anteriores. 
Sobre a dor no ato do tratamento, Teresa diz: “... foi terrível a dor que 
me causou. Contudo alegrei-me por experimentar um pouquinho do 
que passou Nosso Senhor....”

• (247, p.1409) (9 de agosto, 1578) É uma Carta escrita em um momento, 
interrompida e continuada só no dia seguinte. Trata de como Teresa 
fica sabendo de um “Breve” (documento), que tirava totalmente os po-
deres de direito como Visitador ao Pe. Graciano e o punia de alguma 
forma e o caluniava. Teresa já tinha ouvido falar que tinha sido expe-
dido tal documento, mas ainda não tinha formalmente conhecimento 
dele. Assim, não há real espanto com a informação, mas critica a forma 
e as críticas feitas ao Pe. Graciano, e tentando consolá-lo escreve mos-
trando o lado de proximidade com Jesus Cristo, que estes sofrimentos 
podem trazer. “(...) Neste momento está chegando à porta o Reverendo 
Padre Rioja com um notário, a notificar o Breve... Deus me perdoe mais 
ainda não posso crer que o Núncio haja mandado tal coisa; quero dizer: 
que o tenha redigido naqueles termos. Se Vossa Paternidade não hou-
vesse seguido o parecer de tantos letrados não me espantaria de que 
tivesse muita aflição: mas, como em tudo tem agido com tanta justiça, 
abstendo-se de visitar durante quase um ano até ser informado de que 
o Núncio não lhe havia tirado a jurisdição – não compreendo como ago-
ra podem dizer tais coisas... Posso dizer-lhe que Deus lhe quer muito, 
meu Padre, e que Vossa Paternidade O imita bem de perto. Esteja muito 
alegre, pois o que pede ao Senhor – que são trabalhos -, isto lhe dá. Mas 
Deus é justo e tomará a defesa de Vossa Paternidade. Seja ele bendito 
por tudo.” Ainda na Carta, Teresa dá várias notícias, porém não muito 
diretas e utilizando de vários pseudônimos, citando mais de 20 pessoas 
diferentes, no texto.

• (261, p.1431) (15 de outubro de 1578) A Carta é posterior a Pe. Graciano 
se apresentar ao Núncio (após o Breve) e espera ainda algum castigo. 
Ocorreu a morte do Superior do Carmo, Pe. Juan Batista Rubeo e isso 
fez a Santa chorar um dia todo e ficar muito triste. Também é datada do 
Capítulo de Almodóvar, no qual os Descalços decidem lutar para obter 
o desligamento dos Calçados e se firmarem como Província indepen-
dente. Intentam enviar dois frades a Roma para buscar esta aprovação. 
A Santa recomenda que Pe. Graciano intervenha para não os enviarem, 
pois após a morte do Geral, não teriam apoio em Roma e seria uma via-
gem inútil, mas que Graciano deve enviar sua defesa a Roma por inter-
médio de algum jurista com influência. A Santa teria como indicá-lo e 



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

172

arrumaria dinheiro para pagá-lo. A briga entre os Calçados e Descalços 
é forte e marcante preocupação de Teresa. Diz sobre os Calçados: “É 
coisa terrível ver como anda tudo agora e como os ajuda o demônio...”

• (313, p.1505) (entre 10 e 14 de janeiro de 1580 – data incerta) 

 Pe. Graciano recebeu a penitência do silêncio e só se comunica por cor-
respondência. Recebeu diversas cartas e o faz saber, mas o tema central 
é uma possibilidade de, em um próximo Capítulo, Graciano ser eleito 
provincial dos Descalços. A Santa pergunta a opinião dele. Utiliza mui-
tos pseudônimos para se referir a várias pessoas e escreve cifrado. Diz 
que tem um livro dele, talvez copiado, com o Pe. Medina e pede a Gra-
ciano que verifique.

• (358, p.1575) (fins de fevereiro de 1581) é um trecho da Carta, com data 
incerta e sem o início e nem o final. Trata de assuntos que Teresa deseja 
que Graciano aborde no Capítulo de Alcalá, que se aproxima. São as-
suntos de duas vertentes: Primeiro, expõe os motivos de um vigário não 
ser o confessor. Pede muito que seu Padre amigo lute para que consiga 
esta separação. E em segundo lugar, justifica os três nomes enviados a 
um Superior para ser indicado como Provincial e entre eles o nome de 
Pe. Graciano. 

• (443, p. 1689) (1º setembro de 1582 – ultima carta guardada, de Teresa 
para o Pe. Graciano) É uma longa carta com diversos assuntos escrita, 1 
mês antes de Teresa morrer. Escreve que sente dores de cabeça, porém 
ainda tem diversos planos de viagens e de acompanhar novos projetos. 
Sente falta do Padre, seu amigo e escreve assim: “Não sei a causa, mas 
tanto senti sua ausência nas circunstancias atuais...” Ainda, nesta Carta, 
Teresa faz recomendações ao Pe. Graciano para que se deixe acompa-
nhar de pessoas importantes, pois se aproxima o próximo Capitulo e a 
Santa não deseja que falem qualquer coisa sobre ele; conta sobre cor-
respondências que ela recebeu e dá notícias do Carmelo de Salamanca; 
trata de negócios e de dinheiros que foram emprestados ao Padre. Por 
fim, aconselha o Padre a não dar ouvidos a desejos das monjas na hora 
de decidir sobre locais e casas que acolheram os Carmelos. “Por amor 
de Deus, olhe vossa reverência o que faz por lá. Não se fie de monjas, 
que eu lhe digo: se têm vontade duma coisa, dar-lhe-ão a entender mil 
vantagens. Mais vale tomar uma casa pequena, como pobres, e entrar 
com humildade, - mais tarde poderão melhorar – do que se carregarem 
de muitas dívidas.”.

• Sobre as 2 cartas ao Padre Nicolau Dória – Pe. Dória é o Prior de Pastra-
na e ajudou Teresa em situações da separação das Descalças. 
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• (306, p. 1492) (provável data de 21 de dezembro, de 1579) Versa so-
bre o caso de uma priora que foi destituída e depois será readmitida 
na função.  Trata de várias notícias e faz recomendações para o Breve 
de separação dos Calçados e Descalços. Também dá notícias sobre o 
convento de Sevilha e das consequências de mau governo. A Santa faz 
recomendações de como o Padre deve orientar as monjas.

• (417, p. 1656) (fins de março de 1582) É uma Carta bem curta em respos-
ta a outra enviada pelo Padre a Teresa. Na Carta, falava de ser incompe-
tente para exercer um cargo para o qual havia sido nomeado. A Santa 
escreve que não irá fazer nada e demonstra estar feliz com a nomeação 
dele e ainda dá uma orientação sobre como exercer o poder: “... Não 
pense vossa reverencia que consista o acerto do governo em conhecer 
sempre suas faltas: preciso é que se esqueça de si muitas vezes e se lem-
bre de que está em lugar de Deus, para fazer seu ofício. Ele dará o que 
lhe falta, pois assim faz com todos; e nenhum deve haver inteiramente 
perfeito...”. 

• Sobre a carta ao Padre Ambrósio Mariano – Pe. Mariano é um velho sol-
dado convertido à vida eremítica e, mais tarde, ao Carmelo Teresiano. 
Iniciou a fundação de Pastrana. É bastante intransigente e não dócil - às 
orientações da Santa.

• (101, p. 1172) (de 09 de maio de 1576) Dois assuntos principais: Notícias 
sobre a nova casa adquirida para as monjas de Sevilha e que é conside-
rada excelente e informações sobre as brigas entre Calçados e Descal-
ços.

• Sobre a carta ao Padre João de Jesus, Roca – Padre Roca foi responsável 
por uma negociação em Roma, com êxito, para a causa dos Descalços e 
é súdito do Padre Dória.

• (352, p. 1566) (de 04 de janeiro de 1581) Resposta a uma carta do Pe. Ro-
ca, que abordava três assuntos: uma recomendação para o Arcebispo de 
Toledo; sugestões para o próximo Capítulo; proposta de uma postulan-
te. Teresa responde a estas solicitações e depois relata sobre a Fundação 
de Palencia. 

(Cartas de Santa Teresa - obras completas: Teresa de Jesus; texto 
estabelecido por Fr. Tomas Alvarez, O.C.D. São Paulo: Edições Loyola, 

1995. Apresentação de Fr. Camilo Maccise, O.C.D.)
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 as suas rEligiosas 

• Nesta edição, constam 446 cartas, sendo muitas cartas dirigidas a Irmãs 
Carmelitas. Na Introdução às Cartas se diz que muito já se escreveu so-
bre elas, coisas interessantes e acertadas. Teresa escreve não por gosto 
ou passatempo, mas para tratar dos interesses de seu Senhor, no que há 
de mais importante e no que há de mais pequenino. É a realização de 
seu estribilho predileto: “Que se me dá a mim, Senhor, de mim, senão 
de Vós?”

Foram escolhidas, por Fr. Tomas Alvarez, teresianista, as 107 melhores 
cartas, tanto dum ponto de vista doutrinal como histórico; destas, 29 são dirigi-
das a Irmãs carmelitas. Trata de saúde, negócios, acontecimentos, vida espiritu-
al. Encaminha-as para Deus, através das vicissitudes da vida e não com longos 
sermões. Escreve às filhas, com ternura, graça, sabedoria e fortaleza. Não tem 
necessidade de dissertar, com elas, longamente, sobre assuntos espirituais. Já 
lhes disse tudo – não só às contemporâneas, mas a todas as vindouras através 
dos séculos – em suas Obras. Os assuntos são, pois, os mais variados: é mãe, 
mestra, luz, fogo de caridade, vela sobre tudo, nada esquece.                                                                                                             

Até o fim da vida, sempre que tinha portador, escrevia algumas linhas 
e mandava um presentinho a uma pobre mulher, que lhe arranjara um ovo, 
numa Fundação.

Na Carta número 1, escrita do Convento da Encarnação de Ávila, a 
12 de agosto de 1546, a D. Alonso Venegrilla, encarregado do pombal que a 
família da Santa possuía em Gotarrendura, Teresa pede que ele lhe envie uns 
pombinhos e pague as dez fanegas (equivalente a 100k cada uma) de trigo, ao 
lavrador Santos García.

É de se notar a despreocupação total de escrever bem e de parecer san-
ta. Diz o que se passa- a verdade que tanto ama-, jamais faltando à prudência, 
à caridade ou a qualquer virtude, mas com santa liberdade. Quando é preciso, 
sabe repreender e reprovar fortemente o que foi mal feito, sofrendo naqueles 
que mais ama, porque os quer santos e todos de Deus. Alegra-se com uns, chora 
com outros; anima, aconselha, encaminha e guia mesmo em negócios tempo-
rais; pede um auxílio ou emprego para um; solicita uma carta de recomendação 
para outro. Trata de vocações religiosas e de casamentos; de compras, vendas, 
empréstimos, modo de aplicar o dinheiro, doenças, remédios, em suma, tudo 
quanto ocorre na vida.
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As Cartas chegadas até nós são apenas uma parcela, talvez mínima das 
que a Madre escreveu. Nem é de se admirar que não se tenha conservado a 
correspondência, em tempos de tanta perseguição. Por outro lado, a própria 
Teresa, assim como ordenou a Ana de Jesus, conforme esta declara, terá orde-
nado a suas filhas e a outras pessoas, que destruíssem suas Cartas, apenas lidas. 
O que mais desola porém, é não terem chegado até nós as Cartas, certamente 
numerosas, dirigidas a São João da Cruz. Conta seu biógrafo, o Pe. Jerónimo 
São José, que, um dia, no Convento do Calvário, aquele admirável amante do 
despojamento e do nada, temendo apegar-se à trouxinha de Cartas da Madre 
Teresa que levava consigo por toda parte onde ia, lançou mão delas e, na pre-
sença do mesmo Pe. Jerónimo, atirou-as ao fogo.

Se considerarmos suas muitas e graves enfermidades, seus trabalhos 
e viagens, seu organismo débil e doentio, desde a adolescência, tudo unido à 
observância de uma Regra austera e a penitências voluntárias, esta tão grande 
atividade epistolar, que lhe era por demais penosa e muitas vezes se prolonga-
va até a madrugada, é inexplicável sem especial assistência divina.

Mas nada iguala sua solicitude de Mãe e Reformadora. Naqueles tempos 
de difícil comunicação, por meio de almocreves ou arrieiros, ela estava sempre 
à testa de tudo. Dirigia compras de casas ou terrenos, construções, aceitação de 
fundadores, admissão de noviças e dotes, contratos e todos os mais negócios, 
com mão firme e saber lúcido. Nas sétimas Moradas, aliás, a Santa explica como 
a alma chegada ao matrimônio espiritual pode tratar das coisas materiais sem 
distração nem prejuízo, e até melhor do que antes.

Onde, porém, mais avulta, nas Cartas, a personalidade assombrosa da     
Fundadora é na guerra de morte travada durante mais de quatro anos à sua Re-
forma, com o fim de aniquilá-la ou, ao menos, reduzi-la a proporções ridículas. 
Por permissão divina, embora erradamente, o próprio Geral da Ordem, que 
fora pai da Reforma e da Santa, a quem chamava “la mia figlia”, determinou 
extinguir o que antes aprovara tanto. São João da Cruz é raptado e metido no 
cárcere do Carmo Calçado, em Toledo, onde penou durante nove meses. Os 
principais Descalços, perseguidos, malvistos – presos e excomungados alguns 
deles – perdem a cabeça, deixam cair as armas, e com suas imprudências, agra-
vam a situação. Só Teresa, mais atingida que todos e com ordem de retirar-se 
a um mosteiro de onde nunca mais sairia para empreender novas Fundações 
conserva-se no seu posto, defendendo os interesses e a obra de Deus.

Logo às primeiras ameaças da borrasca, traçara o plano a seguir: man-
dar a Roma Descalços que solicitassem do Padre Geral e, em caso de neces-
sidade do próprio Papa, a separação canônica entre a antiga Observância e a 
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nova, que formaria Província autônoma sob a dependência do Generalíssimo 
da Ordem. Para garantia de sucesso, alcançar que o Rei, sempre favorecedor da 
Reforma, encarregue de patrocinar a causa de Madre Teresa a seu embaixador, 
em Roma. 

Desencadeou-se a tempestade. Teresa já idosa, sozinha, tendo contra si 
e os seus o próprio Núncio e os mais altos representantes da Ordem, enfren-
ta, sem temor os adversários, com a humildade singela, que lhe é própria. 
Escreve a uns e a outros: defende, aconselha, anima, traça planos e consegue 
reunir um punhado de amigos, que sob sua direção, lutam pela Reforma. O 
eminente Frei Silvério de Santa Teresa calcula em cinco mil as cartas escritas 
nesse tenebroso período. Empregava todos os meios humanos a seu alcance, 
mas orava, fazia penitência, chorava com o Senhor. Em todos os mosteiros 
da Reforma, fazia-se o mesmo. Finalmente, esta Santa admirável, em cujas 
veias parecia correr o sangue heroico dos Macabeus, salva do extermínio a 
sua Ordem. O Breve Pontifício pelo qual o Carmelo Descalço foi constituído 
em Província traz a data de 22 de junho de 1580, mas só pode executar-se a 3 
de maio de 1581. Teresa ainda viveu até 15 de outubro de 1582, e nesta última 
fase de sua vida, continuou a escrever. 

Antes de morrer, teve o supremo consolo de ouvir da boca de São Luis 
Beltrão, dominicano, a profecia de que dentro de cinquenta anos sua Ordem 
seria uma das mais ilustres da Igreja de Deus.

Das 29 Cartas escritas as suas religiosas carmelitas, 12 são para a Madre 
María de São José, Priora de Sevilha e 01 em conjunto com Isabel de São Jeróni-
mo e outra em conjunto com Isabel da Trindade. Duas à Madre María Bautista, 
Priora em Valladolid. Duas à Irmã Leonor da Misericórdia, 01 à Madre Isabel 
de São Domingos, 01 à Madre Inés de Jesús Medina, 01 à Madre Tomasina 
Bautista, Priora de Burgos, 01 à Madre Catalina de Cristo, Priora de Soria, 01 à 
Madre Ana de San Agustín, em Villanueva de La Jara, 01 a D. Isabel de Jimena, 
em Segóvia, 01 a umas jovens de Ávila, 01 à Ir. Teresa de Jesús, sobrinha da 
Santa, 01 a uma Religiosa que pretendia passar para a Descalcez, 01 à Priora e 
Comunidade de carmelitas de Valladolid e 01 às Carmelitas Descalças de São 
José de Ávila.

• (103, p.1178) Escreve de Malagón, a 15 de junho de 1576, à Madre Ma-
ría de São José, Priora de Sevilha, contando que fez boa viagem, sem 
deter-se em detalhes, que o Pe. Frei Gregório contará, por carta. Envia 
lembranças à Madre Subpriora e a todas as Irmãs, pedindo que dê al-
gum presente a Ir. Leonor de São Gabriel, superiora, que lhe servira de 
enfermeira, em Sevilha. Sugere que não se abram precedentes, dando 
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refeições a muitas pessoas, para que não fiquem à mingua, sem ter o 
que comer. Recomenda que Ir. São Francisco seja fiel cronista dos acon-
tecimentos relativos aos Frades. 

As tristezas de Teresita, por ter deixado as Irmãs de Sevilha desapare-
ceram e estava muito contente.                  

• (104, p.1180) A Carta, que escreve de Malagón à Madre María de São Jo-
sé é curta e não traz novidades. Preocupa-se com o pagamento do censo 
do ano, mas a entrada de noviças, com dote, remediará a situação.

• (114, p.1194) Escreve de Toledo, a 7 de setembro de 1576, confessando 
que aprecia muito as cartas de Madre María de São José e chega até 
a desejá-las. Passaram-lhe as febres e só restou um defluxo. Fala da 
perseguição aos Descalços pelo Pe. Tostado e anuncia que as cartas 
de Madre María chegarão com segurança a Toledo, pois conta com 
a proteção do correio-mor Figueiredo. Tem muito desejo de ver Ma-
dre María e refere-se à perfeição de Teresita, sua sobrinha, filha de 
D.Lourenço, que as monjas amam e lhe tecem grandes elogios. Teresa 
confessa seu amor por ela e pelo pai, mas sente-se aliviada, por esta-
rem longe. Não sabe a causa disso, porém talvez seja porque os con-
tentamentos da vida já lhe causem cansaço ou tem medo de se apegar 
demais às coisas da vida terrena.

Refere-se a uma candidata que ela tinha despedido por ouvir dizer que 
apresentava não sabe que sinal, mas resolveu aceitá-la para fazer uma experiên-
cia, pois o Convento tem muita necessidade dos quatrocentos ducados do dote. 
Talvez ela seja boa e valha a pena recebê-la. Quanto a Beatriz, outra postulante, 
embora a mãe não tenha dado mais de mil e quinhentos ducados, ela é tão boa, 
que até de graça seria grande lucro aceitá-la. Elogia as monjas que fazem meias 
e trabalhos para vender.

Preocupada com a pobreza do Mosteiro e com as dívidas, refere-se à 
aceitação ou não de postulantes e noviças. Não quer que se receba ninguém 
atacada de melancolia.

Agradece à Ir. Madre María o ter-lhe enviado dinheiro, apesar da po-
breza da Casa, agradece também a água flor de laranja e o veu oferecido por 
Juana de la Cruz. Parem, porém de lhe enviar coisas, pois quando tiver necessi-
dades, as avisará. Afirma que sofre muito com a Priora de Malagón, por causa 
de sua doença, pois está completamente desenganada pelos médicos. Dizem 
que é tísica (tuberculosa).
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Lamenta a falta de água, espera que a obtenham dos franciscanos, por 
influência de Pe. Mariano e de Pe. Graciano, mas que não bebam água de salsa-
parrilha, embora elimine alguma dor. Pesa-lhe muito a doença do santo Prior 
da Cartuxa, e já o encomendou a Deus.

• (124, p.1212) Escreve de Toledo, a 5 de outubro de 1576, à Madre Ma-
ría de São José, Priora de Sevilha. Inveja as Descalças de Sevilha, por 
terem com elas o Pe. Graciano. Recrimina-a por deixar vir o almocreve 
(correio), sem nada lhe escrever, especialmente, porque o Pe. Graciano 
escreve pouco e ela deseja saber quanto lhe acontece. Dá notícias do 
irmão Lourenço e conta que ele adquiriu uma propriedade perto de 
Àvila, a quinta de La Serna, com pastos, trigal e bosques. Mas o negó-
cio ainda não tinha sido fechado, porque não se lavraram as escrituras. 
Lamenta o extravio do Agnus Dei e dois aneis de esmeralda de Teresita, 
que aliás ficou triste por não ter ido Madre Teresa. Aconselha as monjas 
a se confessarem alguma vez com os jesuítas, especialmente com o Pe. 
Diego de Acosta, para que eles percam o medo das Descalças. Comenta 
a estada de Frei Boaventura, franciscano, em Sevilha, esperando que se 
resolva o problema da água. Pergunta se Pe. Graciano vai ao Mosteiro 
fazer alguma refeição e pede que lhe deem algum regalo (presente, be-
bida especial). Recebeu notícias de Beas e Caravaca e continua a sofrer 
pela doença da Priora de Malagón. 

Teresa refere-se ao caso da velha, que morreu na portaria do Mosteiro 
e é narrado por Madre María de São José, em seu Livro de Recordações. Essa 
velha trabalhava na portaria e era irmã da benfeitora do Convento, Juana de 
la Cruz. Sofreu uma apoplexia e caiu sem sentidos e sem fala. Um menino que 
servia na sacristia tinha ficado nas dependências externas. Ajudou-as, avisaram 
o Cura, trouxeram-lhe os santos óleos, veio o médico e também o barbeiro e 
gastou-se a noite em aplicar-lhe vários remédios, sem resultado, pois morreu, 
ao amanhecer.

• (144, p.1246) Escreve de Toledo, a 19 de novembro de 1576. Declara que 
as cartas de Madre María de São José, jamais a cansam, pelo contrário, 
sempre a descansam. Achou graça pela data vir em letras e não em 
números. Elogia a carta da Madre ao Pe. Mariano, menos aquele latim. 
Não quer filhas latinistas ou cheias de retórica, mas simples e santas. 
Conta que fez uma confissão quase geral com o cônego Dr. Velásquez, 
mas não sentiu muito arrependimento ou pena, como quando confessa-
va com o Pe. Graciano. Fala de um confessor que muito a atormentava 
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em Sevilha (ignora-se quem fosse) e da Priora de Caravaca (Madre Ana 
de Santo Alberto), que também a fez sofrer, mas já se arrependeu. Até 
lhe enviou um hábito feito de um saial (antiga vestidura grosseira 
para homem ou mulher) muito leve, e ao mesmo tempo, grosseiro. 
Ficou-lhe muito grata, porque para o frio, o hábito estava muito roto. 
Para as camisas e o mais, as Irmãs tecem, mas em Toledo não usam 
camisas, no verão, e o jejum é muito rigoroso. A Madre brinca que já 
está quase monja, esperando que rezem para que a conversão dure.

Alegra-se com a notícia de que a Priora de Malagón não esteja tísica (tu-
berculosa), embora se encontre ainda pior que de costume. Insiste nos cuidados 
que devem prestar ao Pe. Graciano sem, porém multiplicar suas idas ao Mos-
teiro, para não causar reparo. Aliás, a Casa de Malagón sofre tantos trabalhos e 
tantos males, sem trigo, sem dinheiro e com um mundo de dívidas, que Teresa 
manda a Casa de Salamanca pagar-lhe o que deve, pois são muitos os gastos 
que andam fazendo. As Prioras das Casas, que possuem rendas, não devem ser 
muito “mãos abertas”, porque, no fim, perde-se tudo.

Lamenta o peso da Casa que recaiu sobre a Vigária, Beatriz de Jesus, 
prima da Santa, pois só ela está com boa saúde. 

Depois de assinar, acrescenta que recebeu cartas da Índia e de Ávila e 
pretende responder. Comenta ainda o tecido dos hábitos, mesclado de linho 
e lã; prefere o linho, para não abrir precedentes contra as Constituições. Quer 
que as meias sejam de saial ou estopa, mas é melhor não declarar o tecido e só 
dizer que usem meias e empreguem tecido pobre. Recomenda que Pe. Graciano 
vá adiando a visita à Província dos Calçados Andaluzos, até verem “em que 
param as coisas”.

• (166, p.1281) Escreve de Toledo, a 3 de janeiro de 1577, à Madre María 
de São José. Felicita-a pelas festas de Natal e Ano Novo. Sente-se muito 
solitária, em Toledo: “Oh! que gelos nesta terra!” Sente-se bem, embora 
com desejos de receber carta de Sevilha: “Na verdade, tudo parece tar-
dar a quem deseja”. 

Ninguém entende a doença de Madre Brianda de São José, Priora de 
Malagón. Está melhor, mas sempre com febre muito alta.

Escreve ao Pe. Graciano que o Mosteiro de Paterna tem necessidade 
de leigas; envia recados ao Pe. Antonio, a Garciálvarez e dá notícias do irmão 
Lourenço, que está bem de saúde e recebe muitas graças na oração, que atribui 
às preces das Descalças.
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• (174, p. 1296) Escreve de Toledo, a 26 de janeiro de 1577, à Madre Ma-
ría de São José.  Diz que recebeu os presentes enviados pela Priora de 
Sevilha, que lhe proporciona tantos prazeres, especialmente o Agnus 
Dei, que vai oferecer ao Administrador de D.Luisa de La Cerda, Juan 
Huidobro de Miranda. Manifesta seu contentamento pelo presente que 
Madre María enviou à mãe do Pe. Graciano, Juana Dantisco. Agrade-
ce também o bálsamo recebido, os doces para Isabelita, as batatas, as 
laranjas e os confeitos. Recomenda que à Priora de Malagón não envie 
coisas quentes, mas coisas para enferma, por exemplo, laranjas doces 
e uns tijolinhos de manteiga e açúcar, que lhe apetecem. Relata a or-
dem do Superior Geral, Juan Bautista Rubeo, proibindo-as de saírem da 
clausura, a ela e a todas as outras monjas, de modo que não pode man-
dá-las como Prioras, nem por qualquer outra necessidade. Recomenda 
que não deixe findar a comissão do Pe. Rubeo, sem obter a declaração 
de que estão sujeitas aos Descalços.

Refere-se a uma resina enviada, de que retirou um pouco, pois serve 
para fazer umas pastilhas com açúcar rosado, boas para sarar os resfriados.

• (181, p.1312) Escreve de Toledo, a 1º e 02 de março de 1577, à Madre 
María de São José. Alegrou-se com as “lindas coisas” que María de São 
José lhe enviou por intermédio do administrador, que muito trabalha 
por Malagón e por tudo que ela, Teresa, necessita. Deu-lhe o relicário 
pequeno e mandou consertar o grande (vidro e pé). Deu-lhe também a 
tigelinha tão graciosa, de que ela não necessita; embora esteja usando 
xerga (tecido grosseiro) menos grossa, não precisa beber em tigelinha 
tão boa. Deu-lhe também a fruta preparada, como chegou. A água de 
flor de laranjas foi para a Priora doente e seria bom pedir mais a D. 
Leonor de Valera, mãe de Blanca de Jesús María, que ela chama de por-
tuguesa.

Alegra-se por terem pago parte da Casa. Aprova o modo de oração da 
Priora, dom de Deus e também a oração de Beatriz de la Madre de Dios. Reco-
menda que evitem falar desses assuntos, em conversa. Recomenda também os 
procedimentos a seguir com algumas Religiosas a respeito de confissão e jejum, 
evitando prantos diante de todas. Diz que lhe envia ferrolhos para o coro, como 
os de Toledo, sem necessidade de outros mais bem lavrados. Custa-lhe não ter 
algum presente para enviar, mas é de se espantar a esterilidade da terra, que só 
dá marmelos e não tão bons como os de Sevilha. As Irmãs se alegraram muito 
com os presentes de especiarias, especialmente com a catamaca (tacamaca) (cal-
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mante resinoso, aromático, semelhante ao incenso e de sabor amargo).

• (206, p. 1344) Escreve de Àvila, a 22 de outubro de 1577, à María de 
São José. Conta que vão bem os negócios dos Descalços. Alegra-se por 
terem Frei Miguel e Frei Bartolomeu, acusadores do Pe. Graciano, se 
retratado. O Rei compreendeu ser tudo maldade dos Calçados e acaba-
ram fazendo mal a si mesmos. Conta como o Provincial dos Calçados 
(Juan Gutiérrez de la Magdalena) foi à Encarnação presidir à eleição 
da Priora, há 15 dias. Trazia grandes censuras e excomunhões às Irmãs 
que dessem o voto a Teresa. Elas não se importaram e nela votaram 55 
monjas. A cada voto que entregavam ao Provincial, ele as excomungava 
e maldizia e, com o punho fechado, amarrotava os votos e os jogava ao 
fogo. Deixou-as excomungadas, sem ouvir Missa nem entrar no coro, 
mandando que ninguém lhes fale, nem os confessores nem seus pró-
prios pais. Queria que fizessem outra eleição, mas elas se recusaram. 
Ele tornou a excomungá-las e chamando as 44 restantes elegeram outra 
Priora (D. Ana de Toledo, que na votação obteve 34 votos contra os 55 
da Santa). O Provincial dos Calçados pediu ao Testado a confirmação, 
que já veio, mas as demais estão firmes, dizendo que não vão obedecer 
a essa Priora, se não na qualidade de Vigária. O Tostado permite a Te-
resa que fique lá recolhida, mas não como Priora. Teresa preferiria ficar 
em paz e não viver naquela Babilônia, onde sua saúde piora. Todos fi-
cam espantados e escandalizados ao ver uma coisa como esta. Teresita, 
sua sobrinha está bem, muito bonita e crescendo bastante. Que Deus a 
torne sua serva.

• (215, p. 1355) Escreve de Ávila, a 10 de dezembro de 1577, à Madre Ma-
ría de São José. Lamenta não ter escrito, pois muitas barafundas houve, 
nos últimos tempos. 

Quisera que o Agnus Dei fosse guarnecido de pérolas. Entre tantas atra-
palhações, queria que voltassem as monjas de Paterna (já tinham voltado a 4 de 
dezembro, mas Teresa não sabia).  

Pede-lhe um pouco de boa caranha (certa goma ou resina medicinal), 
que lhe faz muito bem.

Teresa começa a servir-se de uma secretária. Quer saber se a Casa já está 
paga. Anuncia que as monjas da Encarnação foram absolvidas, depois de esta-
rem dois meses excomungadas e em grande aperto. Foi o Rei quem ordenou 
ao Núncio (Felipe Sega) que as fizesse absolver. Mandaram para este fim um 
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Prior de Toledo (Hernando Maldonado), mas por entre tantas contrariedades, 
que seria muito longo contar. Em suma, estão mais apertadas e mais descon-
soladas, tudo por a desejarem como Priora. Tiraram-lhe os dois Descalços que 
ali tinham sido colocados pelo Comissário Apostólico (Pedro Fernández) e pe-
lo Núncio passado, levando-os presos como a malfeitores. Quando os prende-
ram, maltrataram-nos e açoitaram-nos. Teresa está muito aflita com todos esses 
acontecimentos. O Prior de Toledo, Maldonado, levou o Pe. João da Cruz para 
o apresentar ao Tostado. Frei Germán de San Matias foi conduzido a S.Pablo 
de la Moraleja pelo Prior de Ávila (Alonso Valdemoro).  Frei Germán, chamado 
traidor, ficou prisioneiro e diz-se que ia deitando sangue pela boca. Recomenda 
ao Descalço, Pe. Frei Gregório Nacianceno, que ajude as monjas, pois sofrem 
como verdadeiras mártires. 

Não compreende com que dinheiro querem comprar outra casa e per-
gunta se acabaram de pagar a atual. Se está com tanto dinheiro, dê alguma 
coisa do que deve a seu irmão Lourenço, pois ele paga quinhentos ducados por 
uma herdade que comprou e nada lhe trouxeram das Índias. Talvez se mudem 
para onde as queimem vivas. Além disso, a Casa onde estão oferece grandes 
comodidades, e é nova.

• (282 p.1454) Escreve de Ávila às Madres Isabel de S. Jerónimo e María 
de São José, que estão em Sevilha, a 3 de maio de 1579. “Dobrou-se o 
amor que lhes tinha” pelo muito que têm sofrido. Teve muito pesar ao 
saber que o Pe. Garciálvarez não irá mais dizer Missa no Mosteiro. A 
perda é da Casa, mas para ele é ver-se livre de grande trabalho. Lamen-
ta que o Arcebispo lhe tenha proibido falar às Descalças.

Duas monjas de fraca imaginação e curto entendimento (Beatriz de la 
Madre de Dios e Margarida de la Concepción) bastam para alterar a paz da 
comunidade. Devem ser tratadas com caridade, pois Teresa tudo atribui às ar-
timanhas do demônio. É preciso rezar por elas, para que se desdigam do que 
inventaram. Não lhes passe pelo pensamento fazer Beatriz de la Madre de Dios 
sair da Casa; deixem correr os tempos.. Não lhes deem o mínimo de desamor, 
antes as tratem com regalo, carinho e amor fraterno. Não deixem Beatriz falar 
com nenhuma pessoa sem acompanhante (terceira), nem se confesse com nin-
guém que não seja Descalço. As duas não devem também falar muito uma com 
a outra. Não as pressionem em nada, pois nós, mulheres, somos fracas e até que 
o Senhor as vá curando, é bom ocupá-las com algum trabalho. Falem com elas, 
porque a solidão e o andar remoendo coisas só lhes fará mal. Não guardem 
ressentimentos e aproveitem o tempo da cruz.
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Não falem mais do passado umas com as outras. Para o futuro, cumpre 
andar com grande cuidado, pois o demônio pode induzir Beatriz a cometer 
algum desatino ou abandonar a religião. Se essas duas Irmãs (Beatriz e Marga-
rida) rompessem uma com a outra, talvez caíssem em si. Enquanto estiverem 
muito amigas, muito se ajudarão a fazer enredos.

Se quiserem narrar os acontecimentos, não será mau para tirarem lição 
da experiência, mas se a historiadora for a Ir. S. Francisco, não exagere, narre 
simplesmente os acontecimentos e a letra seja da filha Gabriela.

Teresa diz que a Carta que escreve dirige-se a cada uma em particular. 
Espera que ao chegar a Carta que está escrevendo, 

Ir. María José já tenha sido reintegrada no cargo de Priora (que, aliás, 
efetuou-se a 28 de junho desse mesmo ano de 79). 

Diz que sua saúde está razoável e pede a Deus que lhes dê forças para 
mais e mais padecerem, pois até aquela data ainda não derramaram sangue por 
Aquele que verteu todo o seu por nós.

• (310, p.1497) Escreve de Malagón, em janeiro de 1580, à Madre María 
de São José. Aponta as dificuldades em enviar as cartas, com segurança.  
Confessa o pesar que sente pela pouca saúde de Madre María, como 
lhe escreve Ir. Gabriela. Certamente têm sido muitos os trabalhos, que, 
ainda se fosse de pedra seu coração, lhe teriam feito mal. Teresa quisera 
não ter contribuído para isso, mas com aqueles a quem quer bem é in-
tolerante, porque desejaria que em nada errassem. 

Afirma também acerca do que dizem contra ela, que pouco lhe importa 
fazerem ou não algum caso dela. Só faz questão de que acertem em cumprir 
aquilo a que são obrigadas. O engano é que, olhando ela o que lhes diz respeito 
com tanto cuidado e amor, acha que não fazem o que devem, quando não lhe 
dão crédito e, portanto, ela se cansa inutilmente. Isto a contraria, a ponto de 
querer deixar tudo, parecendo-lhe não lhes ser de proveito para nada. Mas é 
tanto o seu amor que, vendo algum resultado, não consegue desinteressar-se. 
Se receberam alguma noviça, já havendo umas vinte, está completo o número e 
ninguém pode dar licença para que se recebam outras.

Pronuncia-se sobre a nomeação de Ir. Gabriela para Subpriora e se não 
for muito capaz de falar com os de fora, poderá acompanhá-la à roda ou ao lo-
cutório a Ir. Isabel de S. Francisco.

Louva a esmola que lhes faz o santo Prior da Cartuxa de Covas, for-
necendo-lhes pão. Refere-se a um “negócio de Portugal”, que é o desejo do 
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Arcebispo de Évora, D. Teutonio de Braganza, que a Santa fosse, com urgência, 
fundar mosteiro em sua arquidiocese. Infelizmente, Teresa pensa que, tão cedo, 
não poderá ir até lá.

Lamenta a dificuldade de encontrar prioras experimentadas.

Repreende a correspondência da Priora de Sevilha com as Religiosas de 
Malagón sobre certo assunto, mas para acertar, aproveita muito haver errado, 
porque desse modo se ganha experiência.

• (435, p. 1677) Escreve de Burgos, a 14 de julho de 1582, à Madre María 
de São José. Felicita, por suas orações, as monjas por terem sido preser-
vadas da peste, lamentando a morte do Pe. Vigário. Encomenda a Deus 
a irmã de Madre María, Catalina de Tolosa, pois graças a ela, se criou o 
Mosteiro.

Pretende partir, no fim do mês, para Palencia e dali para dar profissão 
a Teresita, que está terminando o noviciado. 

Recomenda a Deus os parentes das Irmãs, que morreram de peste.

Teresa morrerá a 04 de outubro desse mesmo ano, em Alba de Tormes. 
É a última Carta que escreve à Ir. María de São José.

• (418, p.1656) Antes da Carta acima referida, em março de 1582, escreve 
à Madre María de São José e à Ir Isabel de la Trinidad, em Palencia, es-
tando ela em Burgos. Agradece às duas Irmãs por terem renunciado à 
sua herança, em favor da fundação de Burgos. Concede-lhes o título ho-
norífico de fundadoras por terem contribuído para a compra da Casa. 
Elenita de Jesús (irmã de ambas) e filha de D. Catalina de Tolosa (que 
mais não poderia ajudar, embora o quisesse) será Descalça e isso dá a 
todos grande alegria.

• (59, p.1107) Escreve à Madre María Bautista, em Valladolid, a 14 de 
maio de 1574, de Segóvia.

Comenta a rapidez de um portador e seus males a respeito dos olhos e 
da cabeça, embora o xarope enviado pelo Pe. Domingo Bañez lhe tenha tirado 
“aquele tormento de melancolia”. Sem padecimentos, riu muito com a carta do 
Pe. Frei Domingo e promete também escrever-lhe uma carta muito engraçada.

Faz um comentário, no mínimo, curioso sobre o temperamento de Ma-
ría Bautista: que embora deseje sossego em meio a tantos trabalhos e negócios, 
não teria mais saúde, se sossegasse.  Por causa de seu temperamento, lhe faz 
mais bem desejar soledade, do que viver nela. 
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Comunica que os Pe. Graciano e Mariano foram bem recebidos na An-
daluzia e pouco a afetam os desdéns do Pe. Medina, dos quais afinal se ri, por-
que ele nada lhe deve, nunca tratou com os Mosteiros e ela não se importa que 
ele não a estime.

Comenta a jovialidade e contentamento de Isabel de São Paulo, educa-
da por ela no Mosteiro da Encarnação, e que professou em São José de Àvila, 
aos 17 anos.

• (85, p.1143) À Madre María Bautista, Priora de Valladolid, escrita em 
Sevilha, a 28 de agosto de 1575.

Comunica a chegada dos irmãos, sobretudo o mais querido e virtuoso 
Lourenço de Cepeda. Ele quer passar o inverno em Sevilha, para dela não se 
separar. Trouxe meios suficientes para ficar e, desenganado de tudo, quer viver 
em solidão.

Atormenta-a Casa de Medina e suas reformas. Faz recomendações a 
respeito de uma noviça e de algumas concessões que sempre devem ser feitas, 
em toda parte, até no Mosteiro reformado de São José de Ávila, sob pena de 
ficarem sem noviças.

Repreende María Bautista, dizendo que ela não sabe tudo. Só tem em 
vista a sua Casinha, não olha o que é essencial para todas. Não se preocupa com 
as outras Casas. É intransigente como nenhuma priora o foi com ela, Teresa, 
ameaçando assim destruir a amizade. Sendo tão independente, parece querer 
ensinar o mesmo às demais. Teresa confessa não saber como conciliar tanto es-
pírito com tanta vaidade. Faz considerações sobre a prudência e santidade de 
Pe. Graciano e responde às restrições de María Bautista.

Fala de seus livros: Livro da vida, caminho de perfeição e meditação 
sobre os Cantares, aprovados pelo Pe. Domingos Bañez.

A amizade com o Pe. Graciano lhe infunde liberdade. Está contente em 
Sevilha, e o que a faz demorar-se ali é não haver vestígio de nenhuma farsa de 
santidade, que denomina torre de vento, que não caia sobre ela.

• (430, p.1667) À Madre Ana de Jesús, Priora de Granada e as suas Reli-
giosas. Escreve de Burgos, a 30 de maio de 1582. 

Repreende-lhe o guardar silêncio para com ela e o Pe. Graciano depois 
da Fundação e o ter levado tantas Religiosas antes de haver casa própria.

Riu-se do medo que lhe querem incutir de que o Arcebispo (D. Juan 
Méndez de Salvatierra, prelado de Granada) venha a suprimir o Mosteiro. Ele 
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não tem esse poder. Porém, se essa Fundação há de ir como agora, introduzin-
do princípios de pouca obediência, melhor fora não existir. O lucro não é serem 
muitos os mosteiros, mas santas as que vivem neles.

Em Sevilha há peste; segundo lhe escreve a Priora, o Pe. Diogo da la 
Trinidad foi atingido e também Frei Bartolomé de Jesús. As Irmãs estão aflitas, 
são mártires e embora tenham trabalhos muito piores que os dela, Ana de Jesus, 
não se queixam tanto. Tendo saúde e comida, não vão morrer por estarem um 
pouco apertadas. 

Madre Beatriz (de Jesús, Cepeda y Ocampo) disse ao Pe. Provincial (Pe. 
Diego de la Trinidad, que faleceu vítima da peste) que estão esperando o Pe vi-
gário para mandarem as monjas de Beas e de Sevilha regressarem a suas Casas. 
Sevilha é muito longe e as de Beas é tão acertado, que se não fosse o medo que 
ela tem de contribuir para ofenderem a Deus, por desobediência, ela mesma 
daria a ordem, porque tudo o que toca às Descalças, ela Teresa, faz as vezes do 
Pe. Graciano.

Acaba ordenando que voltem as de Beas, com exceção da Priora, Madre 
Ana de Jesús, porque não é bom começar uma Fundação, com tantas monjas. 
Parece que a Priora levou as mais apegadas a ela. Mas é muito alheio ao espírito 
das Descalças qualquer gênero de apego, ainda que seja para com a superiora. 
O senhor quer suas esposas livres e ela, a Priora, está criando almas para espo-
sas do Crucificado. Deve crucificá-las, portanto, para que não tenham vontade 
própria nem andem com ninharias.

Pergunta à Madre Ana de Jesús, porque se importa se o padre provin-
cial lhe dá o título de presidente ou priora ou Ana de Jesús? Deus lhes conceda 
serem muito humildes, obedientes e desapegadas, pois sem estas virtudes, to-
dos os outros valores são princípios de grandes imperfeições.

Contaram-lhe que, em Beas, mesmo depois do Capítulo, costumavam 
as monjas saírem para arrumar a igreja. Isto não é compreensível, pois nem 
o provincial pode dar tal licença, porque é “motu próprio” do Papa, acompa-
nhado de severas excomunhões, além de ser um ponto capital das Constitui-
ções. Nem para fechar a porta da rua é lícito sair. Deus providenciará quem 
cuide da igreja.

• (78, p.1133) Escreve de Beas, a 12 de maio de 1575, à Madre Inés de Jesús 
Medina. Acusa o recebimento das cartas de Madre Inés, que sempre lhe 
parecem curtas e lamenta seu precário estado de saúde. Comunica-lhe 
a grata impressão do encontro com o Pe. Mestre Graciano, que passou 
em Beas mais de vinte dias. Ela partirá para Sevilha, antes da Fundação 
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de Caravaca e sente-se com mais saúde que de costume. Porém diz que 
passaria melhor o verão junto de Madre Inés do que no fogaréu de Se-
vilha.

• (446, p.1695) Escreve de Medina del Campo, a 17 de setembro de 1582, 
à Madre Catalina de Cristo, Priora de Soria.

Depois dos cumprimentos de praxe, passa a um assunto prático sobre 
cozinha e refeitório; gostaria que se fizessem as obras, mas deixa a critério delas 
proceder como lhes parecer melhor.

Orienta sobre a profissão de duas noviças e manifesta o desejo de assis-
tir a profissão de Ir. Leonor de la Misericordia e isso lhe daria mais gosto que 
outros serviços, que tem pela frente. Quanto à Fundação projetada em Pamplo-
na, não consente que se faça sem alguma renda. Fica muito longe das outras 
Casas e assim torna-se impossível prestar-lhe ajuda.

Fala de seus projetos de viagem e recomenda boas relações com os jesu-
ítas. Dá notícia de ter chegado a Medina e insiste em que se retarde a profissão 
de Isabel de la Madre de Dios, por ser menina ainda. (Esta é a última Carta que 
consta das Obras completas das Edições Loyola, número 446)

• (436, p.1679) Escreve de Palencia, a 3 de agosto de 1582, à Madre Toma-
sina Bautista, Priora de Burgos.

Dá instruções a respeito do locutório de Burgos e do cuidado para abrir 
uma janela, de maneira que não dê vista para a horta, pois já basta o quanto 
foram vistas. 

Sente-se melhor da garganta e até lhe parece que há tempos não se sen-
te tão bem.

Refere-se a um modo econômico de lavar a roupa. Conta que o Geral da 
Ordem recebeu muito bem o Pe. Frei Nicolau e o fez Procurador seu para toda 
a Província dos Descalços e Descalças. Assim, a Reforma vai bem e é preciso 
render graças a Deus, fazendo até alguma procissão.       

• (373, p. 1595) Escreve de Palencia, a 22 de maio de 181, à Madre Ana de 
San Agustín, em Villanueva de La Jara. 

Manifesta o muito que lhe quer e fará quanto puder para que o Pe. Ga-
briel da Assunción fique em La Roda e continue a dar-lhe direção espiritual.

• (426, p.1663) Escreve de Burgos, em maio de 1582, a Ir. Leonor de La 
Misericordia, em Soria.
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Aconselha-a que trate com toda sinceridade das coisas de sua alma 
com Pe. Graciano, que vai a Soria. Quer saber o que resolveu o Senhor D. 
Francés (de Ayanz), pois tomou conhecimento de que ele ainda não estava 
determinado a não se casar; ela ficou muito admirada e espera que acerte em 
servir Nosso Senhor. 

Quanto à Fundação de Pamplona, se tiver que se construir desde o prin-
cípio, não lhe parece conveniente. 

• (412, p. 1649) A Ir. De La Misericordia, em Soria, escreve em janeiro de 
1582, de Palencia.

Dá-lhe conselhos acerca da aridez de espírito, que lhe sobreveio apenas 
vestiu o hábito, suprimindo-lhe Deus as “ternurazinhas”, para ter mais que 
merecer. Lembra-se de uma santa (María Díaz), que conheceu em Ávila, que, 
tendo dado a Deus tudo quanto tinha, reservando-se apenas um cobertor, com 
o qual se agasalhava e do qual também se desfez. E sem mais nem menos, man-
dou-lhe Deus uma temporada de grandíssimos trabalhos interiores e aridez. 
Sentindo isso, queixou-se com Ele, dizendo: “Vós sois assim, Senhor? Depois 
de me terdes deixado sem nada, vos retirais?” Declara Teresa: Sua Majestade 
é desses: paga os grandes serviços com trabalhos; e a paga deles não pode ser 
melhor, porque é o amor de Deus.

Recomenda-lhe que deixe a Deus o cuidado de sua alma, esposa sua, 
que Ele a levará por onde mais lhe convém e ela irá progredindo em virtudes 
interiores.

Sirva de graça ao Rei e não como soldado mercenário, que logo quer 
seu pagamento. Aplique-se a ajudar a Deus a carregar a cruz e não se prenda 
aos confortos.

Fala sobre D. Josefa, parente de D.Leonor, que quer passar às Descalças. 
Teresa se opõe porque D. Josefa fará muita falta na Casa onde está e ela receia 
inimizades.

Queria perguntar à Madre Priora (Catalina de Cristo, Balmaseda), por-
que não muda o refeitório para o andar de baixo. Com estrados ficará bom e 
para as que tratam da comida é muito trabalho o terem de carregar para cima, 
lenha, água e demais.

• (38, p. 1084) Escreve do convento da Encarnação, em Ávila, em janeiro 
de 1572, a D. Isabel de Jimena, em Segóvia. 
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Dá-lhe parabéns por sua determinação de tomar o hábito de Descalça, 
com o aval do Pe. Juán de Léon (jesuíta) e deixar seus bens no convento onde 
professar. Em riscos tão perigosos como são a pouca idade, fortuna e liberdade, 
quer evadir-se deles e abraçar penitência, encerramento e pobreza, entrando na 
sagrada Ordem de Nossa Senhora.

Meses depois, noviça em 1571, Isabel canta as famosas coplas “veánte 
mis ojos”, “vejam-te meus olhos, doce e bom Jesus”. Nas Relações, número 
15, Teresa expõe o efeito que essa canção teve sobre ela, a ponto de suas mãos 
começarem a se entorpecer e sua alma ficou suspensa com o pesar imenso, a 
ponto de alhear-se. Nessa espécie de trespassamento, seu corpo ficou tão al-
quebrado e escrever lhe causava muito sofrimento, pois as mãos estavam co-
mo que desconjuntadas e doloridas. Teresa, nos Conceitos do amor de Deus, 
cap. 7, refere-se ao êxtase de Salamanca, em 1571, quando ouviu o canto de 
Isabel de Jimena. O amor agiu com tanta força como se a alma morresse, 
dominando de tal maneira as forças do sujeito natural, que estando ela em 
semelhante oração, ouvindo o referido canto, se ele não cessasse, a alma pa-
recia sair do corpo, graças ao grande deleite e suavidade que o Senhor lhe 
permitia experimentar. Assim o Senhor determinou que quem cantava dei-
xasse o canto, porque quem estava nessa suspensão até poderia morrer, mas 
nunca diria que parasse. Todo movimento exterior lhe era impossível, nem 
podia se mexer ou agir, de modo algum.

Isabel professou em 1573 e deu testemunho nos processos da Santa.

• (348, p. 1560) Escreve de Valladolid, em dezembro de 1580, a umas jo-
vens de Ávila, que manifestam o desejo de tomarem o hábito da Des-
calcez. Aconselha-as a obterem o consentimento de seus pais. Promete 
reservar-lhes lugar nos conventos.

• (337, p.1544) Escreve de Medina del Campo, a 7 de agosto de 1580, à 
Irmã Teresa de Jesús, que está em Ávila.

Quanto à aridez de espírito, parece que N. Senhor a trata como quem 
a tem em conta de forte, pois a quer provar para ver se é tão grande na secura, 
como nos gostos de seu amor para com Ele. Quando menos esperar, voltará a 
devoção. Não se inquiete com maus pensamentos, reze um Pai nosso e procure 
pensar noutra coisa. E até ganhará merecimento, por ter resistido.

D. Francisco (seu irmão) “está como um anjo”, passando muito bem. 
Ontem, comungaram ele e seus criados. Diz que, no dia seguinte, partirão para 
Valladolid.
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• (371, p. 1594) Escreve de Palencia, em abril de 1581, a uma Religiosa que 
pretende passar à Descalcez.

Não a pode servir, porque as Constituições proíbem receber monjas de 
outra Ordem, nos Carmelos.

Procura convencê-la de que em qualquer comunidade onde viver, po-
derá santificar-se. A quem ama a Deus, tudo lhe servirá de cruz e de proveito 
para a alma. Enquanto não tiver ofício que a obrigue a cuidar das coisas, 
considere que só Deus e ela estão nessa Casa. Procure, antes, imitar a virtude 
que vir em cada Irmã, a fim de mais amá-la e tornar-se melhor, descuidando-
se das faltas que nela observar. Ninguém pode nos estorvar de amar a este 
grande Deus.

•  (283, p. 1460) Às carmelitas de Valladolid, escreve de Ávila, em maio 
de 1579.

Pede-lhes dinheiro para os Descalços, que negociam em Roma a ereção 
da Província. Diz que lhes remete cartas de Roma, cartas de um Descalço, Prior 
do Calvário (Frei Pedro de los Angeles) em que pede, com urgência, duzentos 
ducados. Frei Juán de Jesús e o Prior de Pastrana (Diego de la Trinidad) tam-
bém só levaram o que ela lhes deu. Em Madri, Pe. Nicolau encontrou uma pes-
soa que, pelo grande apreço para com ele, lhe emprestará os duzentos ducados. 
Só exige que a Casa de Valladolid lhe dê como fiança o dote de Ir. María de São 
José. Todas as Casas estão contribuindo, cada uma segundo suas possibilida-
des. Que os conventos se ajudem uns aos outros, pois o que é de um é de todos 
e todas as monjas usam o mesmo hábito.

Fala da pobreza de Juana Dantisco, mãe do Pe. Gracián e de sua irmã 
Ir. María de São José, que foi recebida de graça. As monjas de Toledo recebem a 
outra irmã (Isabelita Dantisco) que lá está, sem dote, cama e enxoval, pois tem 
tantas qualidades e talentos que é preferível àquela que traz dote (Juliana de 
la Madre de Dios). Recomenda a Ir. Catalina de Jesús que leia a todas esta sua 
Carta e também as de Roma, que vão inclusas.

• (342, p. 1551) À Priora e monjas de S. José de Ávila, escreve de Vallado-
lid, a 7 de outubro de 1580.

Refere-se às escrituras relativas à herança deixada à Casa de Valladolid, 
que estão lavradas e sejam guardadas, nessa casa, na arca de três chaves (arca, 
onde se guardavam, naquela época as coisas de valor, dos conventos)

Fala do testamento de D. Lourenço, seu irmão e da distribuição dos 
bens de seus sobrinhos, caso professem. 
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Deseja que se construa a capela projetada por seu irmão, com retábulo e 
grades, o arco da capela-mor e uma grade de ferro, não das muito caras, porém 
vistosa e de bom tamanho.

Almeja que se fiscalize a propriedade de La Serna, para verificar se está 
prosperando.

Está cansada desses negócios temporais e de contendas. Eles a cansa-
ram mais do que todas as Fundações, talvez devido as suas enfermidades.

Que Deus tudo encaminhe como for para sua maior honra e glória e 
não permita que a riqueza temporal lhes tire a pobreza de espírito.

 a tEólogos E consElhEiros 

Foram selecionadas 11 Cartas para teólogos e conselheiros. Uma de 
1570, outra de 1574 e as nove demais entre dez de 1577 a março de1582. Nestas 
onze Cartas nenhuma se dirige ao mesmo destinatário.

• (60, p.1109) Ao Padre Domingo Báñez (28 de fevereiro de 1574). A Santa 
recebeu uma postulante sem dote, indicada por este padre e está mui-
to contente em tê-la recebido e dá notícias do seu louvor a Deus e boa 
adaptação. “Compreendi bem o seu espírito, embora não tenha falado... 
Creia, meu padre, que é um prazer para mim sempre que recebo alguma 
que nada traz, pois só se pode receber de Deus...”  Informa também que 
conversou com padres da Congregação dele (dominicanos) e alguns 
são bem profundos e poderiam ser contemplativos. Teresa estimula que 
se criem conventos mais contemplativos para estes.

• (213, p. 1352) Ao Padre Gaspar de Salazar (7 de dezembro de 1577). 
Responde a uma carta, dando notícias, que frente a tantas calúnias e a 
acusações contra Pe. Graciano, contra ela e as Descalças, entregou tudo 
a Deus e sente-se “insensível”. Conta também que, apesar de ter recebi-
do mais votos para o priorado da Encarnação, os frades confirmaram a 
outra com menos votos. “Tinham-me feito um grande favor se tivesse 
sido em paz”, assim reclama a Santa, do clima que isso causou e a con-
sequente excomunhão de 50 monjas de lá, que não queriam obedecer. 
Conclui este assunto, pedindo que ele encomende a Deus e “... até ficar 
separada a Província, creio que nunca acabarão os desassossegos. Nisto 
estorva o demônio quanto pode”. Na continuidade da Carta, usando 
linguagem cifrada, com pseudônimos dos padres que cita, noticia que 
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seu livro da vida ainda está na mão dos inquisidores e dá outras notí-
cias, porém o texto original está incompleto.

• (260, p. 1428) Ao Padre Pablo Hernández (4 de outubro de 1578). Este 
padre é um antigo amigo e confessor da Santa. Ao saber que ele esta-
va em Madri e teria acesso ao Presidente do Conselho Geral e talvez 
ao Núncio Sega, escreve relatando todas as perseguições e solicitan-
do que ele possa esclarecer vários aspectos que são calúnias contra as 
Descalças e contra Pe. Graciano. Ao falar das calúnias contra ela, para 
o Núncio, escreve: “De mim dizem-lhe que sou vagabunda e irrequieta 
e que os mosteiros que tenho feito foram fundados sem licença...” isso 
refere-se à famosa expressão do Núncio Sega no seu diálogo com João 
de Jesus Roca, relatado no livro 4 cap.30, de Reforma I, de Francisco de 
S. Maria: “Fémina inquieta, andariega, desobediente y contumaz que, 
sob o pretexto de devoção, inventava más doutrinas, andando fora da 
clausura contra a ordem do Concílio Tridentino e superiores...”.  Nesta 
carta tem um parágrafo que relata sua condição espiritual: “Penso que 
vem lá de cima: quer o Senhor que padeçamos, e não há uma pessoa 
que se levante em defesa da verdade e diga alguma boa palavra em 
meu favor. Sinceramente confesso a vossa mercê que nenhuma pertur-
bação ou pesar sinto pelo que a mim toca, senão, antes particular con-
tentamento. Parece-me, porém, que, se fosse averiguado não ser verda-
de o que dizem de mim esses Padres, talvez não desse o Núncio crédito 
às acusações contra Nosso Padre Graciano, e é o mais importante para 
nós. (...) Bem vejo que o demônio emprega todas as suas forças para 
desacreditar os nossos mosteiros; e quisera eu houvesse servos de Deus 
que as defendessem. Ó meu Padre, quão poucos amigos se encontram 
no tempo da necessidade!”.

• (271, p. 1440) Ao Padre Hernando de Pantoja (31 de janeiro de 1579). 
Ele é Prior de Las Cuevas, em Sevilha e a Santa escreve, indicando um 
jovem para que ele lhe consiga emprego e contando sobre a situação do 
Mosteiro desta cidade. Pede que ele possa ser uma presença solidária 
com suas Irmãs. Conta que a priora deste convento foi destituída do seu 
cargo e uma recém professa foi posta no lugar. A primeira foi ameaçada 
de excomunhão e de expulsão do Convento. Várias foram chamadas 
por mais de 6 horas para depor e até falaram desatinos. Teresa já tem 
conhecimento do processo feito neste lugar contra as Religiosas e sente 
fortemente o sofrimento das Irmãs. Pede que ele lhes entregue também 
uma carta. Sobre seu pedido de consolo escreve: “Suplico a Vossa Pa-



VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA

193

ternidade, por amor de Nosso Senhor, não as desampare, ajude-as com 
as suas orações nesta tribulação, porque só têm a Deus por si; e na terra 
não há um só com quem possam consolar. Mas Sua Majestade, que as 
conhece, há de ampará-las, e dará a Vossa Paternidade compaixão para 
que faça o mesmo.”

• (26, p. 1071) Ao Padre Antônio de Segura (fevereiro ou março - qua-
resma- de 1570). Amigo antigo de Teresa e agora Guardião dos Fran-
ciscanos. Teresa recomenda na Carta seu sobrinho Frei João de Jesus, 
Guzmán, jovem recém-professo que passará um tempo, neste local. 

• (382, p. 1605) A D. Jerónimo Reinoso (13 de julho de 1581). Trata-se de 
uma resposta à pergunta sobre os motivos que a Santa teve para ir em-
bora de Burgos, sem finalizar a Fundação pretendida. Teresa dá razões 
sendo, sobretudo, a incerteza sobre as boas disposições do Arcebispo 
do lugar em apoiar a nova casa com documentos. Afirma que antes da 
cidade não ter aceitado a ideia, é esforço sem certa recompensa e que 
assim ela acredita ser melhor conquistar o bispo e as pessoas, com mais 
tempo, indo mais devagar. 

• (380, p. 1602) Ao Licenciado Dionísio Ruiz de La Peña (30 de junho de 
1581). Dionísio é confessor e secretário particular do Arcebispo de To-
ledo, Gaspar de Quiroga. A Carta trata basicamente de um assunto: a 
negação da Santa em aceitar uma sobrinha do Cardeal, nos mosteiros. 
Parece que isso foi causa de falarem mal de Teresa. Ela afirma que fez 
isso porque a senhora tem filhos pequenos e isso seria contra a carida-
de. Afirma que já tentaram tal situação em outro convento e deu errado 
e com isso aprenderam. Não muda de opinião, apesar de saber quão 
importante é este contato e o quanto ele ficou chateado com a negativa. 
Afirma duas vezes que sente apreço e respeito por ele, mas que faz isso 
por entender ser o melhor que Deus quer. Trata também da Fundação 
de Madri, que está nas dependências dele e que ela entrega à vontade 
de Deus.

• (389, p. 1617) Ao Padre Sancho D’Ávila (9 de outubro de 1581). A Car-
ta é uma resposta ao Padre (nobre, letrado de Salamanca, sacerdote) e 
uma partilha. Responde às inquietações do amigo sobre distrações na 
oração e como fugir às ocasiões de pecado. Diz a Santa que entregue 
tudo a Deus e que o louve pelos bons sentimentos que tem. Partilha a 
angústia de saber que sua sobrinha está sendo acusada de relação com 
um senhor casado de Alba. Pede que a ajude a esclarecer e, se possível, 
afaste o homem da localidade, até que fique tudo mais calmo. 
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• (416, p. 1654) D. Martin Alonso de Salinas (1 de março de 1582). Senhor 
que é o administrador do hospital de Palência. As Irmãs tiveram pro-
blemas na casa em que estavam e tiveram que sair. Foram alojadas no 
hospital. Nesta Carta, Teresa conta que espera sair o valor de herança 
das Irmãs para comprar a casa definitiva e que já estão em negociação 
com uma casa determinada, porém o preço tinha subido e se tornou 
impossível. No final da Carta, a Santa coloca fevereiro, mas saíram da 
casa para o hospital, em 23 de fevereiro.

• (396, p. 1631) a D. Pedro de Castro e Nero (19 de novembro de 1581). 
Amigo e condiscípulo de Pe. Graciano, professor em Salamanca e pos-
teriormente bispo de Lugo. Este senhor mandou um bilhete após ler o 
Livro da Vida, de Teresa. Ela, ao receber o bilhete, fica exultante e até 
reza um “Te Deum” e logo escreve agradecida pelo que ele teria escrito 
sobre o Livro. É como um alívio após um tempo de perturbações.

• (424, p. 1662) A D. Diego de Montoya (abril ou maio de 1582). Este 
senhor é cônego de Ávila e agente da Inquisição. Ajudou a Santa em 
várias ocasiões. 

 a amigos E colaboradorEs

• Foram selecionadas, nesta edição, já citada, 7 cartas para Amigos co-
laboradores. Estas Cartas, no geral, apresentam pedidos de ajuda ou 
notícias sobre documentações das Fundações, sobre estruturação dos 
Carmelos, sobre portadores para entrega de correspondências. São Car-
tas mais curtas e não se aprofundam em assuntos espirituais e nem em 
orientações outras sobre a vida consagrada das Carmelitas.

•  (22 – p. 1062) Para o Sr. Simon Ruiz (18 outubro, de 1569) (comerciante 
de Medina, tio de uma das Irmãs e quem ajudou a Santa na Fundação 
de Medina dando a casa) Na Carta, a alegria das notícias do sucesso da 
Fundação de Medina e da boa adaptação da Irmã do destinatário, no 
Convento. Faz referências explicativas da vida das monjas para que o 
benfeitor possa compreender quais as melhores ajuda, sobre viver de 
doações e ter no máximo 13 monjas em cada Mosteiro. 

• (53 – p. 1101) Para o Sr. Pedro de la Banda (2 agosto de 1573) (propretá-
rio da casa que as Irmãs irão utilizar em Salamanca) Teresa encontra-se 
em Salamanca, para ver e dar prosseguimento a reformas na casa para 
a chegada das Irmãs para lá. O dono do imóvel não se encontra no local 
e a Madre escreve solicitando que ele venha, com urgência, para falar 
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com ela sobre este negócio. Diz que já está com os documentos e a ca-
sa precisa de reparos. Parece que este senhor só voltou depois de um 
mês.

• (63 – p. 1113) Para o Sr. Antônio Gaytán (final de maio ou início de 
junho de 1574) (habitante de Alba e que ajudou a Santa em várias Fun-
dações como em Segóvia, Beas, Sevilha e outras. O contato com Teresa 
o fez mudar de vida e progredir na oração) A Carta é curta e dá notícias 
de uma casa pela qual ela tem interesse. Responde também a questões 
sobre meditação, que o destinatário teria feito, em carta anterior. “Vos-
sa mercê não se canse em querer penar muito, nem faça questão de 
meditar. Se não está esquecido, muitas vezes lhe tenho dito como há de 
proceder, e como é maior mercê do Senhor essa, de perseverar sempre e 
seu louvor...”. A Santa o trata com muito carinho, chamando-o de “filho 
meu”, no início da Carta.

• Na seleção de 7 Cartas, duas são para o Sr. Roque de Huerta. A primei-
ra Carta não se encontra na edição da Loyola das Obras Completas, na 
qual temos 16 cartas a este senhor, datadas entre 14 de julho de 1577 até 
8 setembro de 1580.  (Roque de Huerta era secretário do Conselho Real 
em Madri e amigo de Graciáno. Iniciou a amizade com Teresa, sendo 
somente portador de cartas e encomendas ao Padre confessor do Rei 
e ao Pe. Graciano.) A Carta que não temos nas duas edições é de 7 de 
outubro de 1577 e há a explicação de Teresa que envia dois pacotes de 
Cartas para serem entregues, com urgência e com segurança, a padres 
diferentes.

• (265, p. 1434) para Roque de Huerta (entre final de outubro a dezembro 
de 1578). Carta que pede ao destinatário que explique ao padre que é 
confessor do Rei as consequências do Breve do Núncio Sega que sub-
mete os Descalços aos Calçados. Assim, espera que o Rei sabendo disso, 
possa interferir. Pede notícias de Padres que estão na região. Agradece 
pelo trabalho e diz que tem receio de sofre excomunhão ou outra forma 
de perseguição, como sofre Frei João da Cruz.

• (281 p. 1453) Para o Sr. Pedro Juan de Casademonte (na Edições Car-
melo) e a mesma Carta para o Sr. Roque de Huerta (nas Edições Loyo-
la), Carta idêntica e datada de 2 de maio de 1579. (ambos são amigos 
de Filipe II e apoiadores da Santa) Carta de agradecimento pela ajuda 
deste senhor em organizar a viagem de Padres a Roma para tratar de 
assuntos da Província. A Santa tinha interesse nesta viagem, que além 
de custosa era de acesso difícil, tendo em vista as perseguições entre 
Calçados e Descalços.
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• (339, p. 1546) Para o Sr. Diego Sarmiento de Mendonza (21 de agosto de 
1580) (este senhor é irmão de D. Alvaro de Mendonza – bispo de Ávila 
e depois de Palencia) A Carta é uma resposta a pedidos de oração por 
algumas situações. 

a sEnhoras amigas

Foram selecionadas seis Cartas a pessoas diferentes.

• (8 – p. 1045) A D. Luisa de La Cerda, em Antequera (18 de maio de 1568) 
Escreve de Malagón. 

 Parte no dia seguinte, 19 de maio. Diz que vai bem de saúde e muito sa-
tisfeita com a vila, como acontece a todas. Assegura-lhe que das quatro 
que entrarem, três têm alta oração. Ainda que ela se vá, não faltará um 
ponto na perfeição, especialmente com os confessores que lhes ficam.

• (75 – p.1127) A D. Inés Nieto, de Valladolid (28 de dezembro de 1574). 
Diz que lhe fará grande honra quando for visitá-la e puder demorar 
bastante. Maior contentamento ainda é tratar das coisas da alma. Quei-
ra Deus ela, Teresa, serva tão ruim, não a prejudique; pense bem nisso, 
porque uma vez que a receba como tal, não poderá despedi-la. Em to-
das as coisas é de grande proveito olhar bem os princípios, para que os 
fins sejam bons.

• (36, p.1080) A D. María de Mendoza, em Valladolid (outubro de 1571).

 Escreve da Encarnação de Àvila. Trata de alguns assuntos de suas Fun-
dações, elogia o Pe. Visitador das Descalças, pronuncia-se sobre a acei-
tação de algumas noviças, das quais dá boas informações o Pe. Suárez, 
jesuíta. Frei Domingo foi levado como Prior a Trujillo, onde foi eleito, e 
os de Salamanca mandaram emissário ao Pe. Provincial com empenhos 
para que o não remova dali.

• (210, p.1348) A D. María Enríquez, duquesa de Alba (2 de dezembro de 
1577), escreve de Ávila. Envia felicitações pelos esponsais de D, Fradi-
que com D. María de Toledo. Agradece-lhe por ter patrocinado o Pe. 
Fernandez, para o despacho favorável dos negócios da Descalcez. É in-
teressante como sempre declara beijar as mãos dessas Amigas benfeito-
ras, a quem escreve.

• (267, p. 1437) A D, Juana Dantisco, em Madri (28 de dezembro de 1578), 
escreve de Ávila. Em sua oração pediu trabalhos e Deus lhe deu bastan-
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tes. Refere-se ao que terão sofrido (alude ao padecimento de Jerónimo 
Graciano pela reclusão que amargava em Alcalá, por ordem do Núncio 
Felipe Sega). Seu contentamento só será completo quando os restantes 
(os Descalços ainda presos: Ambrosio Mariano de San Benito, Antonio 
de Jesús e Gabriel de la Asunción), estiverem livres. As Descalças se 
veem privadas das cartas do Pe. Graciano, as quais costumavam ler no 
recreio, por serem edifi cantes como sermões.

• (413, p.1651) A D. Catalina de Tolosa, em Burgos (16 de janeiro de 1582), 
escreve de Palencia. Diz que se demorou quatro dias em Valladolid, por 
estar muito indisposta, pois além de um grande resfriado, foi acometi-
da de um pouco de paralisia.  Ainda não se sente bem, mas espera em 
Nosso Senhor, que não será motivo que a impeça de viajar, embora o 
caminho até Burgos seja muito penoso. Antes de mais nada visitarão 
o Santo Cristo e hospedar-se-ão na casa de D. Catalina, com o maior 
segredo possível, esperando até a noite, se for preciso. Logo irá Pe. Gra-
ciano pedir a bênção do Bispo, para no outro dia celebrar-se a primeira 
missa, e até lá é melhor que ninguém o saiba.

• Leva consigo uma fi lha de D. Catalina, Asunción, que não foi fácil tra-
zer, tal a resistência da Comunidade. São cinco para fi carem na casa, 
mais duas companheiras e ela. São oito ao todo. Que D. Catalina não se 
preocupe com camas, pois elas caberão em qualquer parte, até se aco-
modarem. 

rEfErências:

TERESA DE JESUS, Santa. obras completas. Texto estabelecido por Fr. Tomas 
Alvarez, São Paulo: Edições Carmelitanas / Edições Loyola, 1995.

TERESA DE JESUS, Santa. Texto original revisto por Tomas Al. Trad. de Vasco 
Dias Ribeiro. Angola: Edições Carmelo, s.d.
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santa tErEsa d´Ávila E 
santa maria domingas mazzarEllo

A espiritualidade cristã se desenvolve na vida da Igreja, continuamente, 
a partir das experiências e dos aprofundamentos que os cristãos fazem sobre a 
sua vida espiritual. As fontes desses conhecimentos construídos e dessas expe-
riências espirituais, especialmente dos grandes santos da Igreja, permanecem 
na história como referenciais para todos aqueles que buscam aprofundar a sua 
fé e a experiência do transcendente.  

As grandes correntes de espiritualidade sempre vão influindo na vida 
dos cristãos e possibilitando a busca de novos caminhos, que motivam diferen-
tes formas de expressões da própria fé.  A tradição cristã nos oferece essa rique-
za de experiências e vivências, que vão sendo transmitidas através dos tempos 
e da história da espiritualidade. 

Neste sentido, observamos a necessidade de aprofundarmos, continu-
amente, as relações que foram sendo estabelecidas entre as grandes correntes 
de espiritualidade e os grandes santos da Igreja. A busca da compreensão des-
sas relações e complementações de valores espirituais na história de vida dos 
santos, nos permite ter maior clareza sobre os elementos que as caracterizam e 
identificam. É nesse contexto que nos motivamos para a possibilidade de apro-
fundar o encontro de Santa Maria Domingas Mazzarello e a doutora da Igreja 
Santa Teresa D´Ávila. Não é uma tarefa simples, pois não podemos medir cla-
ramente o resultado dessa relação de conhecimentos e aprofundamentos que 
Santa Maria Mazzarello possa ter recebido de Santa Teresa, pois não possuímos 
referências bibliográficas citadas por Maria Domingas Mazzarello em relação 
à Santa Teresa.  Os únicos caminhos possíveis para um confronto são as cartas 
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escritas por Santa Maria Domingas Mazzarello, assim como, algumas referên-
cias das fontes do Instituto religioso das Filhas de Maria Auxiliadora, do qual 
foi co-fundadora com São João Bosco. Apesar das dificuldades em confrontar 
o tema com o limite das referências bibliográficas nos questionamos: Que re-
ferências temos sobre o contato de Santa Maria Domingas Mazzarello com a 
espiritualidade da Doutora da Igreja, Santa Teresa? Que elementos emergem 
na vida espiritual de Maria Domingas Mazzarello que trazem características da 
espiritualidade de Santa Teresa? Com isso, propomos os seguintes objetivos: 
Contextualizar o contato que Maria Domingas Mazzarello teve com os escritos 
de Santa Teresa D´Ávila; indicar alguns elementos que possam ter frutificado 
na vida espiritual de Maria Domingas Mazzarello, a partir do conhecimento e 
do confronto com Santa Teresa D´Ávila. 

santa maria domingas mazzarEllo E a sua rElação com 
a EspiritualidadE da doutora da igrEJa santa tErEsa

Maria Domingas Mazzarello nasce em Mornese, Itália, no ano de 1837. 
Habitou a maior parte da sua vida em um ambiente rural, Mornese, uma pe-
quena cidade do Alto Monferrato. No final de sua vida, transfere-se para a ci-
dade de Nizza Monferrato (Alessandria); a partir desse lugar visitou Roma e 
a França. (CRONISTORIA DELL´INSTITUTO FMA, 1974). Aprende a leitura 
com seu próprio pai. O ambiente familiar é um espaço rural, permeado pela 
religiosidade típica da restauração: austera, devota e de amor a Deus. A vida é 
pobre, mas não miserável e as relações do povo com a comunidade são restritas 
à vida da paróquia. Maria empenha-se nos trabalhos domésticos e do campo, 
mas também participa intensamente da vida paroquial.  

No ano de 1847, chega a Mornese Padre Domingos Pestarino, nativo 
de Mornese e formado no seminário de Gênova, animado de um grande ar-
dor apostólico e de um profundo desejo de renovação pastoral. Maria Domin-
gas recebe dele a formação catequética e a direção espiritual. No ano de 1855, 
formou-se em Mornese a Pia União das Filhas de Maria Imaculata (FMI), pela 
iniciativa da jovem Mornesina Angela Maccagno; esse grupo foi animado por 
Padre Pestarino. Tratava-se de um grupo de associação de jovens, unido entre 
si pelo vínculo da amizade espiritual que procurava viver os conselhos evangé-
licos e fazer apostolado na comunidade. (FERNANDES, 2006, p. 108 - 109). 

Maria Domingas Mazzarello entra em contato com o padre Giuseppe 
Frassinetti,¹ que vai orientar espiritualmente o grupo das Filhas de Maria Ima-
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culada, e marca uma presença significativa especialmente como mestre de vida 
espiritual e apostólica, o que permite a Maria Domingas o contato com as pró-
prias obras de Frassinetti.

A Cronistoria do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, volume I, p. 
77 faz aceno ao opúsculo de Frassinetti: Le Amicizie spirituale, imitazione di S. 
Teresa di Gesú. Porém, simplesmente, faz referência às invocações feitas a San-
ta Teresa nos encontros das Filhas de Maria Imaculada. Ferdinando Maccono, 
biógrafo de Maria Domingas Mazzarello, cita, nas diversas biografias que todas 
as FMI possuíam, esse opúsculo.  (Cf. POSADA, 1992, p. 78).   

São João Bosco teve oportunidade de entrar em contato com Maria Do-
mingas Mazzarello e o grupo das Filhas de Maria Imaculada, em Mornese. Co-
mo ele estava à procura de realizar a fundação de um instituto feminino que 
pudesse se dedicar à educação das jovens, encontra nesse grupo da FMI de 
Mornese, um caminho seguro para concretizar sua ideia de fundar o Instituto 
das Filhas de Maria Auxiliadora. (Cf. POSADA, 1992, p.52-54).   

1. Padre Giussepe Frassinetti estudou no seminário de Genova, foi or-
denado sacerdote no ano de 1831, fundou a congregação das Filhas de Santa 
Maria Imaculada. Ele foi autor de várias obras de caráter espiritual.  

Tendo realizado seu projeto, Dom Bosco, escolhe S. Teresa D´Ávila 
(1515-1582) como patrona do Instituto por ele fundado, o Instituto das Filhas 
de Maria Auxiliadora, dando continuidade à tradição espiritual das Filhas de 
Maria Imaculada. Algumas razões que levam Dom Bosco a fazer essa escolha 
se fundamentam no fato de que Teresa soube harmonizar a contemplação e a 
incansável atividade, o espírito de fé e a forma pedagógica com que guia as 
Irmãs, a interioridade e a comunicação, a humildade corajosa, a amizade com 
Deus e com os outros. O Encontro com Deus no amor e na alegria. Essa pros-
pectiva de uma visão integral e otimista é muito apreciada por Dom Bosco. 
(CAVAGLIÁ, 2000).

Além dessa visão otimista sobre a pessoa que vai ao encontro da pro-
posta da espiritualidade de São João Bosco, podemos observar que ele se empe-
nhou, incansavelmente, na realização da missão apostólica junto à juventude, 
especialmente os mais pobres e abandonados da época, no contexto da revo-
lução industrial. Uma missão que exigiu um empenho audacioso no projeto 
de integrar socialmente os jovens pobres, por meio da educação, profissiona-
lização e formação humana e cristã. Sendo assim, é importante recordar que 
Teresa D´Ávila, de outra forma, também se empenhou, com grande solicitude 
na missão apostólica de reformar a vida religiosa de sua época, propondo que 
as religiosas pudessem assumir radicalmente o seguimento a Jesus Cristo, na 
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vivência dos conselhos evangélicos.   

Em uma visita à comunidade de Alassio, Dom Bosco pediu às Filhas de 
Maria Auxiliadora: Estão todas alegres? E prossegue: Recomendo santidade, 
sanidade, ciência e alegria! Tornai-vos todas Santas Teresas! Recordai que o 
demônio tem medo de gente alegre. Ele vos tentará desanimar pelo muito tra-
balho que tendes. (falava no laboratório). (MEMÓRIE BIOGRAFICHE X, p.648, 
apud CAVAGLIA, 2000). 

Nas Constituições de 1885, Dom Bosco agrega ao artigo que faz referên-
cia a mestra das noviças:

Santa Teresa queria as religiosas alegres, sinceras e abertas.  
Portanto, a mestra das noviças terá o olho para tornar precisa-
mente tais as suas alunas, porque as irmãs com um caráter des-
se jeito são as mais propensas a inspirar aos jovens e às pessoas 
do século estima e amor à piedade e à religião. 

Ainda hoje, as Constituições renovadas trazem o nome de Santa Teresa, 
apresentando-a como mulher forte, levada à concretização do agir. (Cf. Consti-
tuições FMA, 1982).

Dom Bosco desejava ver suas Irmãs solícitas no trabalho e especialmen-
te alegres. Vida de oração, de trabalho, de humildade, por amor a Deus. Todo 
esse projeto de vida consagrada inspirou-se plenamente em Santa Teresa. 

Em uma entrevista dirigida à Madre Antonia Colombo, na Espanha em 
2004, Pilar Moreda pergunta à Madre Antonia quais são as características da 
espiritualidade de Santa Teresa, em que Dom Bosco se fixa.  

Sua espiritualidade profundamente unitária era particulamen-
te conatural a nosso fundador, que via o humano valorizado 
a partir da presença de Deus e desejava que as FMA harmo-
nizassem em sua vida, ação e contemplação. Em Santa Teresa 
se evidencia o valor da amizade com Deus e com o próximo e 
a importância da alegría. Mulher de comunicação, Teresa fun-
dava esta atitude na relação de confiança com o Pai e no se-
guimento amoroso de Jesus, do qual buscava continuamente 
o rosto, mediante um caminho de ascese que ela sinalava com 
uma singular experiência mística. 
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O documento do Capítulo Geral do Instituto das Filhas de Maria Auxi-
liadora (Cf. 2008, p.31-32) faz referência à espiritualidade de Santa Teresa: 

Em São Francisco de Sales e Santa Teresa D´Ávila, que Dom 
Bosco nos deu como patronos, reconhecemos um sinal trans-
parente do amor terno e forte do Pai. [...] Na espiritualidade de 
Teresa D´Ávila é central a experiência do amor de Deus que, se 
é autêntica, conduz necessariamente ao encontro com o próxi-
mo e ao dom de si. De fato, para ela, o crescimento da caridade 
é critério de avaliação de uma genuína oração e contemplação. 
Mulher mística e missionária incansável, Teresa nos conduz às 
fontes de toda missionariedade: o amor e a comunhão. 

Teresa D´Ávila, como patrona do Instituto das Filhas de Maria Auxilia-
dora, indica uma efetiva presença da espiritualidade teresiana como referência 
para a vida do Instituto. Portanto, resta-nos a tarefa de aprofundar essa relação 
com a espiritualidade teresiana e colher nela os elementos que fortalecem a 
vivência dos valores que São João Bosco e Maria Domenica Mazzarello transmi-
tiram, em sua própria experiência espiritual. 

tErEsa dE JEsus: mEstra dE oração E dE amizadE 
Espiritual para maria domingas mazzarEllo 

Conforme nos indica Posada, (Cf. 1992, p. 22-140), estudos feitos por ela 
demonstram dois aspectos da espiritualidade de Santa Teresa que fizeram parte 
da formação de Maria Domingas Mazzarello: a oração e a amizade espiritual. 

Em relação à oração, a doutrina sobre o espírito de oração e a oração ín-
tima foi um argumento aprofundado diretamente por Frassinetti. Ele desenvol-
ve amplamente na obra do il Pater noster di s. teresa di gesú, trattato sulla 
preghiera, uma reflexão sobre a doutrina da Santa. Essa obra chega até Maria 
Domingas de forma indireta, por meio de outras obras por ela conhecidas. Po-
rém, não existem referências precisas sobre o conhecimento desse tratado por 
parte da Mazzarello, mas com certeza não ignora a doutrina teresiana. Segundo 
o testemunho de sua amiga Petronilla, encontramos na sua fala esta indicação: 

Encontrei-a muitas vezes – disse uma Irmã – ocupada na lei-
tura das petições do Pai Nosso de Santa Teresa. Assim que eu 
chegava, passava-me o livro, para que o lesse em voz alta e de-
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pois o repetisse com minhas palavras. Ela fazia comentário com 
simplicidade de ouro. Gostava tanto da leitura daquele livro e 
procurava fazer com que eu também gostasse. Pedia-me para 
escrever máximas de Santa Teresa, que falassem da presença de 
Deus. (MACCONO, 1940, p.84, apud POSADA, 1992, p.126).

Provavelmente Mazzarello, na profundidade espiritual tenha tido ex-
periências de contemplação infusa e de outros estados místicos. Pela qualidade 
da sua ação e sobre a profundidade da sua intimidade com Deus, afirma-se 
que se reencontra a eminente unidade de vida que se chama contemplação na 
ação. A vida de oração, em S. Maria Domingas Mazzarello, a partir das sim-
ples práticas de piedade, passando pela meditação e chegando à contemplação, 
faz referência sempre à centralidade da Eucaristia e à relação de configuração 
com Cristo crucificado. Na escola de Frassinetti, Maria Domingas Mazzarello, 
passou dos exercícios de piedade sóbrios e sustentados pela oração feita com o 
coração, ao tipo de oração privilegiada por Frassinetti: a meditação simples de 
acordo com o pensamento de Santa Teresa e a meditação, como meio de salva-
ção e de perfeição.  

Continuando o aprofundamento, Posada mostra-nos que a doutrina 
sobre a amizade espiritual resulta mais amplamente desenvolvida no opús-
culo Le amicizie spirituale, imitazione di santa teresa di gesú, escrito pelo 
Pe Frassinetti . Nesse opúsculo, Pe Frassinetti ressalta decididamente o pensa-
mento de Santa Teresa que possui como fonte de inspiração o livro da Vida e 
se fundamenta no caminho de Perfeição.  O objetivo era de se estabelecerem 
grupos de amigos conforme o ensinamento de Teresa, tendo em vista a ajuda 
fraterna na busca da perfeição do amor de Deus. Não se pode atribuir a Frassi-
netti, essa ideia da amizade espiritual, porém, se lhe pode reconhecer o mérito 
de ter colocado essa doutrina no seu tempo. O importante é que ele considera a 
amizade como um meio necessário no caminho de santidade cristã e a propõe 
aos jovens, adultos e até mesmo aos eclesiásticos. Ensina a todos a procurar 
construir amizades verdadeiras, pelas quais se promove o bem da Igreja e da 
Sociedade. As Filhas da Imaculada foram formadas por meio dessa doutrina 
teresiana, em relação à amizade como meio de crescimento. Maria Domingas 
Mazzarello foi formada ao sentido do grupo e esse conhecimento desenvolveu 
nela uma personalidade de abertura aos outros, um terreno propício ao cultivo 
de santas amizades. Essas relações de amizade eram sempre orientadas para 
um crescimento espiritual. A inspiração teresiana da sua proposta:  
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No capítulo décimo sétimo da sua vida, escrita por ela, [Santa 
Teresa] fala de uma santa união e particular amizade que ti-
nha contraído com quatro almas, desejosas de servir fielmente 
o Senhor. Esses cinco se amavam com especial caridade; e Santa 
Teresa queria que fosse efeito do amor espiritual que se culti-
vavam, a recíproca vigilância para avisar-se dos defeitos, para 
desenganar-se e iluminar-se uns aos outros, portanto agradar 
a Deus sempre mais.  (FRASSINETTI, apud POSADA, 1992, p. 
132-133). 

Na comunidade religiosa, Mazzarello soube cultivar em si e nas Irmãs 
e Filhas o espírito da santa amizade que se transformou no clima que Dom 
Bosco considerava típico nas suas Casas: o espírito de família. Maria Domingas 
Mazzarello convidava as Irmãs a viverem o amor fraterno e a caridade. Nas 
suas cartas encontramos muitas exortações ao verdadeiro amor fraterno assim 
concebido: Minhas caras filhas, amai-vos entre vós com verdadeira caridade. 
(Carta 49). 

De acordo com Cavagliá, (Cf. 2000), Santa Teresa infunde na convivên-
cia fraterna um clima de alegria interior e exterior, de serenidade e liberdade 
de espírito, de jovialidade e de senso de humor. Valoriza um equilíbrio entre a 
solidão e a comunicação. Os momentos de recreação colocam em prova o amor. 
Anna de S. Bartolomeo, (apud. Cavagliá, 2000), a secretária e enfermeira da 
Santa, escreve: 

Algumas vezes, qualquer religiosa pedia para não ir às recrea-
ções, para um maior recolhimento, desejando distanciar-se da 
Comunidade. Mas, nossa Madre insistia muito que não se fi-
zesse isto, e a reprovava dizendo que tudo era amor próprio e 
engano do demônio e que, com a desculpa do espírito, se torna-
va singular e perdia o amor às Irmãs. Por isso, existiam aquelas 
duas horas: para comunicar-se com amor umas com as outras, 
para conquistar – como diz S. Pedro em uma carta – um espirito 
novo. E isto era o espírito que a nossa Madre nos ensinava: que 
nos amássemos em caridade e estima para com cada Irmã: e isto 
não se pode fazer no isolamento.

  

A recreação é, portanto, um momento culminante de relação fraterna. 
Duas vezes ao dia, depois das refeições principais, a Comunidade partilhava 
a palavra com alegria. A vida espiritual de Santa Teresa consiste no instau-
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rar uma relação pessoal com Deus, caminhando na verdade e na alegria. (Cf. 
CAVAGLIÁ, 2000) A oração não é outra coisa, para mim, se não uma relação 
de amizade, um encontrar-se frequentemente sozinho com Quem sabemos que 
nos ama. (TERESA DE JESUS, 1995, p.63). Tal relação vem cultivada e potencia-
da por um caminho de auto afirmação contínua radicada no amor.

[...] se não buscardes virtudes e o exercício delas, sempre fica-
reis anãs, E praza a Deus que não seja apenas no crescer, por-
quejá sabeis que quem não cresce diminui. Tenho por impossí-
vel que o amor, se o houver se contente em limitar-se a um ser. 
(TERESA DE JESUS, 1995, p.584). 

A audaz força apostólica de Teresa foi comparada a mesma força de 
Mazzarello: Que mulher forte é a vossa Madre! É outra S. Teresa, disse o reitor 
da Paróquia de Cascinette às Irmãs. (MACCONO II, 1960, p. 283, apud PO-
SADA 2001, 33). As virtudes de Maria Domingas Mazzarello se assemelham 
muito com as virtudes de Teresa D´Ávila, e realmente se encontram no esforço 
para atingir o ideal da perfeição: a caridade, a humildade, a alegria, a abertura 
ao diálogo de amor com Deus. A partir dessa reflexão, podemos dizer que a 
espiritualidade teresiana teve uma grande incidência na formação espiritual de 
Maria Domingas Mazzarello, principalmente sobre os aspectos da oração con-
templativa, da amizade espiritual, da caridade fraterna e da alegria. 

Teresa insiste que nos seus ensinamentos não apresenta uma compre-
ensão de uma espiritualidade intimista e que faz referência somente a uma 
abertura para Deus, mas indica que essa experiência de amizade e de amor com 
Deus tem como consequência a relação de amizade, amor e reciprocidade com 
os Irmãos e Irmãs. Neste sentido, encontramos um verdadeiro confronto entre a 
espiritualidade teresiana e a salesiana. A relação cotidiana inspirada no amor e 
na caridade e a importância do sentido da vida comum, do espírito de família. 

a prEsEnça dE cristo Em tErEsa d´Ávila E Em s. maria 
domingas mazzarEllo.

De acordo com Deleide, (Cf. 2007), a centralidade da relação com Je-
sus Cristo na vida e ensinamentos de Maria Domingas Mazzarello refletem 
expressões de Santa Teresa. O tema de Cristo Salvador, Esposo, Aquele que 
se dá a nós no dom da Eucaristia, aquele que é por excelência a nossa força, 
revela uma centralidade que aparece frequentemente também nas suas car-
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tas. Na carta 23, 4-7 encontramos: 

Minhas boas Irmãs, possam revestir-se do Espírito do nosso 
bom Jesus e, portanto, fazer um grande bem a si mesmas e ao 
querido próximo, tão necessitado de ajuda. Sim, mas, como era 
o Espírito do Senhor? [...] Aquele espírito humilde, paciente, 
cheio de caridade, mas daquela caridade própria de Jesus, que 
jamais se saciava de sofrer por nós, e quis padecer, até quan-
do? Portanto, coragem, imitemos o nosso queridíssimo Jesus 
em tudo, mas especialmente na humildade e na caridade, para 
valer, não é? Então, coragem, minhas queridíssimas em Jesus, 
pensem sempre que tudo passa: por isso, nada nos perturbe, 
porque tudo serve para alcançarmos a verdadeira felicidade. 

A expressão Nada te perturbe, tudo passa são palavras de santa Teresa 
escritas por ela em forma de poesia. (1995, p. 981) 

A necessidade de referir-se a Cristo na oração e a eficácia para a imita-
ção nas palavras de Maria Domingas Mazzarello são reflexos das palavras de S. 
Teresa: Ponde os olhos no Crucificado e tudo vos parecerá pouco. Se Sua Ma-
jestade nos mostrou o Seu amor com tão espantosas obras e sofrimentos, como 
quereis contentá-lo só com palavras? (1995, p. 583). E Maria Domingas Mazza-
rello, na carta 64, 5 exorta igualmente: Quando a cruz lhe parecer pesada, dirija 
seu olhar à cruz que trazemos no pescoço, e diga: Ó Jesus, vós sois toda a minha 
força, e convosco os pesos se tornam leves, os cansaços suaves, os espinhos se 
transformam em doçuras.    

Santa Teresa indica a relação que deve existir entre o conhecimento 
dos mistérios de Cristo, e particularmente da sua paixão, e o esforço de imi-
tação. Sobretudo quando as situações da vida se tornam difíceis e pesadas. 
Teresa propõe a meditação das dores de Cristo e estimula sua imitação. (Cf. 
DELEIDI, 2007).

Se estais padecendo ou tristes, vede-O a caminho do Horto. Que 
aflição tão grande lhe ia na alma, já que, sendo todo paciência, 
chegou a confessá-la e a queixar-se dela! Ou vede-O atado à 
coluna, cheio de dores, com a carne toda feita em pedaços pe-
lo muito que vos ama. [...] Contemplai o Senhor carregando a 
cruz, sem que o deixem recobrar o fôlego. (TERESA DE JESUS, 
1995, p. 376). 
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Na carta 22, Maria Domingas Mazzarello exorta: Carreguemos a cruz 
com coragem, e um dia estaremos contentes. Tanto Teresa como Mazzarello 
consideram o Cristo como verdadeiro amigo do coração. Teresa nos diz: 

Com tão bom amigo presente, [...] tudo se pode suportar, Ele é 
auxílio e encorajamento, nunca falta, é amigo verdadeiro. Que 
mais queremos além de um amigo tão bom ao nosso lado, que 
não nos deixa passar sozinhos por sofrimentos e tribulações, 
ao contrário dos do mundo Bem-aventurado quem O amar de 
verdade e sempre O tiver junto a si. (1995, p.143-144). 

Encontramos em Teresa D´Ávila e Maria Domingas Mazzarello a refe-
rência explícita a uma espiritualidade Cristológica. Cristo foi para elas o Senhor 
da vida, o amigo presente, uma possibilidade de encontro com um sentido mais 
profundo da vida. As experiências humanas da vida cotidiana eram relaciona-
das com a vida de Cristo e configuradas no caminho seguido por Ele. Sendo 
assim, percebemos que ambas foram capazes de reler a própria vida, a partir do 
mistério da vida de Cristo.

o primado da EspiritualidadE Esponsal Em santa tErEsa 
d’Ávila E maria domingas mazzarEllo

Na bíblia, no Antigo testamento, um dos atributos do matrimônio é a 
adoção da união matrimonial como imagem da Aliança e do amor de Deus por 
Israel. O livro do Cântico dos Cânticos expressa amplamente a realidade da 
imagem do amor conjugal como o amor de Deus. Uma das interpretações do 
Cântico é a relação de amor entre Cristo e a alma individual, o que foi muito 
usado pelos místicos no cristianismo. (Cf. DICIONÁRIO BÍBLICO, 1983). No 
Novo Testamento, Jesus designa a si mesmo como esposo: Por acaso podem os 
amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? (Mt 9, 15). Em 
muitas passagens dos Evangelhos, Jesus se apresenta como o esposo e a união 
matrimonial se realiza na pessoa do Cristo, identificada como a aliança que une 
Deus e o povo. A reflexão sobre o mistério de Cristo e da Igreja foi retomada 
pelos Padres e escritores eclesiásticos. Santa Teresa de Jesus no Castelo Interior 
indica a perfeita união da alma com Deus participando dos dons divinos. Essa 
união, que parece fundir o ser humano no divino, se dá por meio da transfor-
mação da alma em Deus: é nisso que consiste o matrimônio espiritual.  Essa 
união da alma com Deus vai além do esponsalício, porque é transformada no 
amado.  (DICIONÁRIO DE MÍSTICA, 2003, p. 684). 
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Podemos buscar nas figuras de Teresa D’Ávila e de Maria Domingas 
Mazzarello, algumas indicações e referências sobre uma espiritualidade espon-
sal. Como Filhas da Igreja e seguidoras de Jesus Cristo, elas também assumem 
na própria vida um caminho de busca da experiência de Deus por meio de uma 
espiritualidade fundamentada na relação com o Cristo. A motivação e inspi-
ração dessa relação é a espiritualidade esponsal. Não sabemos indicar exata-
mente a influência da reflexão espiritual em relação ao tema do esponsalício, 
de Santa Teresa, sobre a experiência e o testemunho de Maria Domingas. Mas, 
constatamos que o caminho de uma mística espiritual vai sendo transmitido 
nas correntes espirituais, que emergem na vida da Igreja e por meio da sua 
tradição espiritual.

No livro da Vida, Santa Teresa relata o processo do seu caminho de 
busca de um encontro mais profundo com Deus, reconhecendo que a experi-
ência desse encontro exige um caminho de conversão e mudança de vida. Ela 
toma a firme decisão de buscar uma relação mais profunda com Deus por meio 
da oração.  

A minha alma ganha grandes forças da Divina Majestade, que 
deve ter ouvido minhas súplicas e ter-se condoído com tantas 
lágrimas. Aumentou em mim a vontade de ficar mais tempo 
com Ele; passei a fugir das ocasiões de pecado porque, livre 
delas, logo voltava a amar Sua Majestade. Eu bem sabia que O 
amava, mas não compreendia o que é amá-lo verdadeiramente. 
(TERESA DE JESUS, 1995, p. 69)

Que filho há no mundo que não procure saber quem é seu pai, ainda 
mais quando ele é bom e de tanta Majestade e Soberania? (1995, p. 379). Enfim, 
o caminho de sua existência vai se construindo em um processo de busca cons-
tante de um conhecimento de Deus por meio da Oração. O ponto de encontro 
dessa busca acontece na experiência mais profunda de Deus, retratada no cas-
telo Interior e culmina com o que Teresa denomina: matrimônio espiritual, ou 
seja, a íntima união da pessoa com Deus que está no centro mais íntimo de sua 
alma.  (1995, p. 571). Jamais procureis, por artifícios humanos, sustentar-vos, 
porque morrereis de fome, e com razão. Fitai vosso esposo: Ele vos há de sus-
tentar. (TERESA DE JESUS, 1995, p. 303). 

Vede que o vosso Esposo nunca tira, os olhos de vós; o Senhor 
tem suportado as mil coisas e abominações que temos praticado 
contra Ele e nada disso bastou para que deixasse de vos olhar. 
Será muito pedir que desvieis os olhos das coisas exteriores, 
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contemplando-O algumas vezes? Vede que Ele, como diz à es-
posa não está esperando outra coisa. Se quiserdes, achá-Lo-eis. 
Ele gosta tanto de um olhar nosso que tudo faz para consegui-
lo. (TERESA DE JESUS, 1995, p.303)

Teresa D’Ávila busca no livro do Cântico dos Cânticos da bíblia 
algumas referências, que retratam sua experiência esponsal: 

Ó Jesus meu, quem pudesse dar a entender o ganho que há em 
nos lançarmos nos braços deste Senhor nosso e fazer um con-
trato com Sua Majestade; que eu pertença ao meu bem-amado, 
e meu bem-amado a mim, pois meu bem-amado é meu e eu 
dele”! [...] “Ó amor! Eu em muitos lugares queria dizer esta pa-
lavra, porque só ele se pode atrever a dizer: que eu pertença ao 
meu bem-amado.   Ele nos dá a permissão para que pensemos 
que tem necessidade de nós esse verdadeiro Amante, Esposo e 
Bem meu. (TERESA DE JESUS, 1995, p. 868-869). 

O amor celebra na profundidade do coração suas expressões várias e 
plenas; esse amor é considerado o casamento final, porque representa o encon-
tro inundante que desce ao encontro do amor humano e a união com Deus de 
forma íntima e forte; desse encontro surge a luz, sabedoria, sabedoria das coi-
sas divinas, sabedoria das coisas humanas. (Cf. PAOLO VI, 1970).  

Mazzarello não deixa também de realizar um itinerário espiritual em 
sua vida. E toma sua firme decisão de escolha da vida religiosa depois de pas-
sar por um momento de fragilidade interior muito grande, com a doença do 
tifo. Ela Foi contagiada por essa doença que se alastrou em Mornese, quando se 
dispôs a ajudar os enfermos.  

Embora já fizesse parte do grupo da Imaculada, a fase da sua doença 
foi um momento de mudanças e de busca de novas experiências de trabalho, já 
que não tinha tantas forças para o trabalho no campo. Porém, a decisão vai se 
firmando não somente em relação ao campo de trabalho, mas também pela de-
cisão de escolher viver a vida religiosa, na verdade iniciada no grupo das Filhas 
de Maria Imaculada. (DELEIDE; KO, 1995, p. 51-57).

De acordo com Deleide e Maria Ko, (1995, p.82-84), é possível colher 
quatro expressões significativas, quatro estâncias emblemáticas que nos per-
mitem entrever o relacionamento de Maria Domingas Mazzarello com Deus, e 
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nos dão elementos significativos para uma compreensão de sua vida radicada 
em Deus. 

O que Deus fazia, antes de criar o mundo? Desde criança, Mazzarello 
demonstrava uma sensibilidade inteligente em relação a Deus. Essa sensi-
bilidade é revelada quando pergunta a seu pai: O que Deus fazia, antes de 
criar o mundo? Uma pergunta que vai ao princípio do absoluto de tudo o que 
existe. Podemos compreender seu conceito de Deus a partir de uma visão 
dinâmica e concreta de um Deus que age e está presente no mundo por meio 
do seu amor. 

Passei quinze minutos sem pensar em Deus

Mazzarello sempre procurou estabelecer um relacionamento concreto e 
íntimo com Deus. Acusava-se de não ter pensado em Deus durante 15 minutos. 
O pensar em Deus está relacionado com o esforço de tomar consciência da pre-
sença de Deus. Trata-se de se fazer presente a Deus que está presente. 

Estejam continuamente na presença de Deus

Procurando Deus, a pessoa o encontra e descobre o amor primeiro de 
Deus. Quanto mais profundamente se busca a Deus, tanto mais experimenta 
que Deus está presente com o seu amor. Tem a certeza de estar envolvido por 
essa presença amorosa de Deus. 

Em suas cartas, Maria Domingas Mazzarello recomenda com frequên-
cia a suas Filhas que estejam continuamente na presença de Deus. (Carta 20). 

Vocês são Alegres?

A consciência de viver na presença de Deus, de ser objeto do seu amor 
é, para Maria Domingas Mazzarello, fonte de alegria. Insistentemente fala da 
Alegria. A alegria é o sinal de um coração que ama muito a Deus. (Carta 60) 

As cartas de Maria Domingas Mazzarello estão repletas de indicações 
sobre a presença amorosa de Deus. Na carta 22, é evidente esse tema: A força de 
estar próxima ao fogo (escreve à Irmã Angela Cassulo, cozinheira) a está hora 
estará já acesa do amor de Deus, não é verdade? (Carta 22,11); Tende paciência 
e procure acender-vos do divino amor. (Carta 35); Recomendo calorosamente 
a Jesus e a Maria que as tornem todas verdadeiras amantes de Deus. (Carta 22, 
37); Se eu amar Jesus com todo o coração saberei fazê-lo amar também pelos 
outros. (Carta, 11, 2).    

Naturalmente essa relação evolui a partir de uma busca constante e 
confiante da presença do amor de Deus e outras cartas vão indicando especi-
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ficamente a expressão do sentido da relação com Cristo como esposo. É des-
sa relação amorosa com Cristo que emana o aprofundamento espiritual do 
amor a Deus. Carta 7, 14 nós queremos, e fato, começar a amar muito o nosso 
bom Jesus. Ajude-nos, pedindo a ele que queira acender em nossos corações 
o seu amor. [...] é preciso vestir-se de um hábito de todas as virtudes neces-
sárias a uma Religiosa que quer se chamar Esposa de Jesus. 24,2 [...] Jesus 
nos receberá como um esposo recebe a sua esposa. (Carta, 40,3). Escrevendo 
a uma noviça Ottavia Bussolino que está para fazer os votos lhe diz: portan-
to, prepare-se para fazê-los bem, e se tornar uma verdadeira Esposa de Jesus 
Crucificado. (Carta 45,2). 

Viver na presença de Deus é um traço muito evidente e característico 
da fisionomia espiritual de Madre Mazzarello, como também de Dom Bosco. 
(DELEIDE: KO, 1995, p. 92).  Irmã Petronila atesta: Maria não somente pensa-
va em Deus, sem interrupção, mas vivia na sua presença. Melhor ainda, vivia 
amorosamente unida a ele. (MACCONO, I 49).    

De acordo com Posada, (Cf. 1999), se pode dizer que Maria Domingas 
Mazzarello viveu uma espiritualidade esponsal, de uma familiaridade com o 
divino, de uma decisão que leva a viver na presença de Deus, como centro 
unificador de sua vida interior e do apostolado. O amor de Deus foi expresso 
desde sua juventude como um dom de si aos outros e na experiência pessoal de 
amizade, vivida com o grupo e com a comunidade. 

considEraçõEs finais

Podemos identificar nas pesquisas realizadas nas fontes da espirituali-
dade salesiana algumas referências em relação a Teresa D’Ávila. Essas referên-
cias indicam, em primeiro lugar, a importância do legado espiritual de Teresa 
D´Ávila, proclamada Doutora da Igreja, para a história da espiritualidade cris-
tã. Naturalmente os valores da sua espiritualidade e seus ensinamentos foram 
sendo transmitidos e chegaram até Maria Domingas Mazzarello e se tornaram 
elementos que contribuíram para sua formação humana e espiritual. 

Maria Domingas Mazzarello não deixou escritos que demonstrem, con-
cretamente, de forma evidente, as influências do pensamento de Santa Teresa 
no seu pensamento, na sua espiritualidade, porém é possível observar que esses 
elementos fundamentais da espiritualidade de Teresa D’Ávila estão presentes 
no testemunho de vida deixado por Maria Domingas. 
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Mazzarello assume uma atitude contemplativa e busca a centralidade 
de Cristo na própria vida, estabelece uma profunda relação amorosa e espon-
sal com o Senhor e manifesta um forte ardor apostólico. Esses aspectos do seu 
testemunho de vida nos indicam que Teresa D´Ávila foi um modelo de vida re-
ligiosa consagrada para Maria Domingas Mazzarello, ou seja, ela trilha o mes-
mo caminho de vida consagrada, embora assuma um apostolado e um carisma 
diferente do carisma e do apostolado teresiano, que se fundamenta na oração e 
contemplação, seu carisma é um carisma educativo.  

Encontramos, a partir desses pequenos elementos de confronto entre 
Teresa e Maria Domingas Mazzarello, a possibilidade de aprofundar a dimen-
são da animação ou orientação espiritual que Teresa D´Ávila e Maria Domingas 
realizaram, pois ambas são dotadas da capacidade de guiar as pessoas na vida 
espiritual e orientar para o verdadeiro encontro com Deus ou para uma vivên-
cia mística. Trata-se de constatar que como Teresa D´Ávila também Maria Do-
mingas foi uma grande mestra de vida espiritual e uma grande mística. Tendo 
assumido os valores espirituais de Dom Bosco, não deixou de manifestar algo 
diferenciado para a família salesiana, que é a verdadeira possibilidade de uma 
vivência mística, na experiência do carisma educativo salesiano. 
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Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus (nasce a 28 de março de 
1515 em Gotarrendura e falece a 4 de outubro de 1582, em Alba de Tormes) foi 
uma religiosa e escritora espanhola, famosa pela reforma que realizou no Car-
melo e por suas obras místicas. Entre outras confissões, ela declarou: O fato de 
ter pais virtuosos e tementes a Deus e de ser tão favorecida pelo Senhor, bastar-
me-ia para ser boa, se não fora tão ruim. 

O presente estudo pretende expressar algumas reflexões, depreenden-
do pensamentos desta grande mística medieval voltados ao que a própria Santa 
Teresa declara como objetivos precípuos de sua vida: O amor incomensurável 
a Deus, a fidelidade extrema aos preceitos da Igreja e dedicação sobre-humana 
ao próximo - necessitado. 

momEntos dE vida E amor

Segundo um dos grandes estudiosos de Santa Teresa D’Ávila, Frei Ma-
ximiliano Herráiz, espanhol, Carmelita Descalço, Conselheiro Geral do Carme-
lo para a América Latina e autor de vários livros sobre os místicos do Carmelo, 
a vida de Santa Teresa pode ser refletida debruçando-nos em três momentos. 

O primeiro momento abrange até seus vinte anos, período em que vi-
veu na casa de seu pai. Quando Santa Teresa completava quinze anos sua mãe 
falece e Santa Teresa passa a ser o centro da família.  É descrita como uma 

os amorEs dE santa tErEsa d´Ávila: 
dEus, a igrEJa E o próximo

stela maris Leite carrinho de araújo ||
Mestre em Educação pela Unisal

rodolfo macedo||
Professor de Língua Portuguesa Rede Estadual de Ensino -SP



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

216

mulher extremamente inteligente com facilidade para se socializar, proporcio-
nando àqueles com os quais convivia a possibilidade de união e amizade. Esta 
habilidade favorece de forma decisiva sua espiritualidade.

Santa Teresa pertencia a uma fatia social privilegiada e era uma das 
poucas mulheres que sabia ler no século XVI, e deleitava-se com essa ativida-
de, tanto para se informar quanto para ilustrar sua forma peculiar de pensar o 
mundo. Esta cultura a destacava diante daqueles que conviviam com ela. 

Santa Teresa logo destaca-se, também com sua forte vocação à oração e 
a grande devoção à Virgem Maria, sobretudo como mãe. Ela mesma, no livro 
da Vida, diz que depois da morte de sua mãe colocou-se nas mãos da Virgem e 
a assumiu como mãe. Este período, portanto, é marcado pela dedicação ao tra-
balho como mãe de seus irmãos, cuidado excessivo com o pai, em casa, e tam-
bém pelo efetivo relacionamento com as pessoas de seu convívio. Santa Teresa 
era afetiva, de personalidade livre e sempre demonstrou sentimentos intensos. 
E cita um período de escravidão afetiva que muito lhe fez mal.

O segundo momento de sua vida pode ser delimitado nos vinte e sete 
anos de vida religiosa no Carmelo, no Mosteiro da Encarnação, em Ávila. A 
escravidão afetiva durou muito ainda como religiosa, até os 39 anos de idade, 
quando ocorreu sua conversão definitiva – diante de uma imagem do Cristo 
muito ferido; disto ela mesma fala no Livro da Vida.

Outro acontecimento importante, nesse tempo, foi quando a Inquisição 
proibiu, sobretudo às mulheres, de ler livros. Os inquisidores sabiam muito 
bem que a formação torna a pessoa livre, independente, autônoma. Teresa cho-
rou muito, mas foi obediente. Isso foi em 1559.

O terceiro momento abrange 20 anos: de 1562 a 1582, ano da morte de 
Santa Teresa. Esse tempo de vinte anos é dividido em três funções: Santa Teresa 
como educadora, como fundadora dos mosteiros de monjas e monges e Santa 
Teresa escritora, pois todos os livros escritos foram durante esse período. Im-
portante ressaltar um acontecimento, em 1567, quando do encontro de Santa 
Teresa com São João da Cruz. Neste momento, São João da Cruz tinha 25 anos 
e ela 52. Santa Teresa encantou-se com a firmeza do jovem carmelita e o desafia 
a ajudá-la na reforma dos frades carmelitas. 

Escreve, em 1577, seu último livro, o livro das moradas, tendo João da 
Cruz como seu confessor, dela e da comunidade da Encarnação de Ávila. Foi 
um período de grande amizade entre eles, com profundo acompanhamento 
espiritual, que se tornou muito importante na vida de ambos.
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Santa Teresa é uma mulher de estreitos relacionamentos, expressa, sem-
pre, amizade profunda com Deus e com os homens. Como ela se descobre nessa 
situação tão específica de amizade? Santa Teresa tem uma graça de valor incal-
culável que é sua estreita amizade com Deus: tem o que hoje podemos nomear 
como uma pessoa afeita, desde muito menina, às relações interpessoais. Possui 
graça mística. Podemos refletir sobre essa particularidade, tendo em vista que, 
nesses tempos, Deus era Aquele que tudo vê, tudo cobra, tal qual um juiz. Co-
mo uma menina mantém, neste contexto, um relacionamento de amizade com 
Deus? Santa Teresa vê um Deus amigo, que está sempre presente, muito perto, 
que sempre lhe estende a mão e a ajuda nas quedas.

Esta relação de amizade com Deus torna-se base para seu jeito de orar. 
Mas podemos dizer que a amizade, o exercício da amizade com Deus e com o 
próximo, é base para seu método de oração, incluindo uma relação frequente 
na fé mútua, ou seja, devemos crer em Deus e no próximo. 

Santa Teresa sentia que possuía uma graça muito particular no que se 
refere a sua amizade com Deus. Uma graça divina e humana, porque ela sabia 
muito bem que possuía esta graça especial para querer e ser querida pelos ou-
tros. Esta é a maior de todas as graças: ter a capacidade de amar e ser amada 
pelos outros; e devemos pedir esta graça. Conhecer Deus é possível somente 
pela relação pessoal, isto é, pela oração.

Não nos é fácil abordar os amores de Santa Teresa, pois lemos os mís-
ticos, de séculos atrás, com as informações de nossos contextos imediatistas e 
superficiais.  De início, o ideal é conhecermos sua vida, seu contexto histórico, 
político e social e fazermos um esforço de reflexão de como uma mulher movi-
mentava-se, nesse espaço. Os escritos de Santa Teresa são relatos de experiên-
cias de uma riqueza extraordinária e atualidades incontestáveis. Os livros mais 
acessíveis são Fundações e Caminho de Perfeição. 

a ExpEriência do amor E a atualidadE dE santa tErEsa.

Por que Santa Teresa é tão atual e conhecê-la nos facilita vivermos com 
mais inteireza nos dias de hoje? Ensina-nos a amar a Deus de forma tão parti-
cular e amiga, dá-nos um entendimento disciplinar das estruturas e dogmas da 
Igreja e, finalmente, ensina-nos no exercício do amor ao próximo. 

Santa Teresa desejava a liberdade, queria ser uma pessoa livre, inde-
pendente. Estas conquistas, certamente, não eram veredas fáceis quando de sua 
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existência. É sabido, certamente, que sem liberdade, não podemos cultivar bons 
e sólidos relacionamentos. Aqui temos um ensinamento forte de Santa Teresa – 
busca de conhecimento que, certamente, proporciona autonomia. Santa Teresa 
fez por ser autônoma, buscou independência, procurou aprimorar sua forma-
ção: lia muito, estudava, procurava dialogar com pessoas. Estudava Teologia, 
lia a Bíblia com especial interesse para desenvolver suas próprias ideias. 

Nas parcas leituras já feitas sobre a vida e obra de Santa Teresa, percebe-
mos que foram plantadas em nossa ótica de vida que não mais podemos nos ater 
a valores individuais, porque a pessoa é, essencialmente, social, comunitária. 

Não posso ser eu mesmo sem a relação com os outros. Eu sou o 
que são as minhas relações com os outros. Portanto, uma pes-
soa deve abrir-se ao diálogo. Como cristãos, temos a urgente 
necessidade de lembrar que Jesus faz comunidade. Não é possí-
vel seguir Jesus sozinho, mas com os outros. E a Igreja, a comu-
nidade, não pode fechar-se sobre si mesma. Acredito que Santa 
Teresa estaria muito contente com o documento do Concílio 
Vaticano II sobre as relações da Igreja com o mundo, porque 
era uma mulher aberta ao diálogo.  (http://santateresadeavi-
latextosblogspot.comFreimaxilmilianoherraiz)

 

É o fruto da relação com o outro que nos faz conhecermos mais profun-
damente, descobrindo as imensas riquezas que Deus nos dá. Santa Teresa nos 
ensina a nos relacionarmos, pois esta vivência nos faz crescer.

Quando Santa Teresa menciona seu matrimônio com Deus - matrimô-
nio espiritual - é o símbolo máximo das relações de Deus com a humanidade, é 
o momento de partilha mais profunda entre duas pessoas. 

É a máxima individualização e a máxima comunhão. Não se 
pode estabelecer uma relação de comunhão se não perma-
neço eu mesmo e o outro não permanece ele mesmo. Então, 
a relação mútua, recíproca, nos faz indivíduos unidos. É a 
plenitude do amor: acolher o outro e deixá-lo ser ele mesmo 
e dar-nos a ele com todo o nosso ser. É a relação mais ínti-
ma, mais profunda. (http://santateresadeavilatextosblogspot.
comFreimaxilmilianoherraiz).
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Ouvimos, constantemente que Deus é amor. Como podemos depreen-
der a forma que Deus define o amor? A Bíblia nos diz que Deus é amor (1 João 4, 
8). Mas como podemos começar a entender essa verdade? Há várias passagens 
na Bíblia que nos dão a definição de Deus para o amor. O texto mais conhecido 
é João 3, 16: “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. 
Então uma forma que Deus define amor é com o ato de dádiva. No entanto, o 
que Deus deu (quer dizer, quem Ele deu) não foi um simples presente embru-
lhado; Deus sacrificou Seu único Filho para que nós, os que colocamos nossa fé 
nEle, não passássemos a eternidade separados de Deus. 

Um outro texto excelente sobre o amor de Deus é encontrado em Rom 
5:8: “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo 
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”. Assim como em Jo 3,16, não 
é mencionado, nesse versículo, nenhuma condição imposta por Deus para o 
Seu amor. Deus não diz: assim que você colocar sua vida em ordem, eu vou 
amá-lo. Ele também não diz: Sacrificarei meu Filho se você prometer me amar. 
Na verdade, encontramos justamente o contrário em Rom 5,8. Deus quer que 
saibamos que Seu amor é incondicional, por isso Ele mandou Seu Filho, Jesus 
Cristo, para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, e não merecía-
mos sermos amados. Não tínhamos que arrumar nossas vidas, nem tínhamos 
que fazer promessas a Deus para que pudéssemos experimentar o Seu amor. 
Seu amor por nós tem sempre existido e, por causa disso, Ele já deu e sacrificou 
tudo que era necessário muito tempo antes de percebermos que precisávamos 
de Seu amor. Deus é amor incondicional, Deus é amor, e seu amor é bem dife-
rente do amor humano. O amor de Deus não se baseia em sentimentos e emo-
ções. Ele não nos ama por sermos amáveis ou por fazê-Lo sentir bem; Ele nos 
ama porque Deus é amor. Ele nos criou para ter um relacionamento de amor 
com Ele, por isso sacrificou Seu único Filho que morreu por nós para restaurar 
esse relacionamento.

E, por ser amor, não chama ninguém a uma vida medíocre, Chama to-
dos à plenitude, e a plenitude de vida é uma plenitude de relação. E quando fa-
la de relação com Deus, Santa Teresa – como São João da Cruz, como a Tradição 
da Igreja – fala do matrimônio espiritual, que é a história da relação humana 
mais íntima, mais significativa.

Deus chama todos, sem distinção, de leigos a religiosos. Deus chama to-
dos a viver o amor, simplesmente. Porque a nossa vocação é amar tanto quanto 
somos amados. 
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Uma pessoa que crê no amor não pode ser alienada senão de si mesma. 
A alienação de si mesma é a exigência interna do amor. Quando amo, saio de 
mim mesmo para colocar meu amigo, minha amiga, no centro da minha vida. O 
amor provoca a alienação positiva, realizadora da pessoa. Por isso Santa Teresa 
insiste tanto nas obras. Se tenho uma relação de amizade com Deus, não posso 
deixar de estar em comunhão com todas as pessoas que Ele ama.

Santa Teresa e São João da Cruz receberam de Deus uma graça grandís-
sima de enamorar-se por Ele e de poder comunicar sua experiência de relação 
com Deus de uma maneira agradável. As pessoas procuram Santa Teresa e São 
João da Cruz para descobrir o próprio caminho de relacionar-se com Deus. 

As experiências de amor com Deus de Santa Teresa e São João da Cruz 
ultrapassam as idiossincrasias das religiões, pois eles são muito lidos fora da 
Igreja católica, por exemplo entre muçulmanos e hindus; e fora do Ocidente, 
como no Egito, na Líbia, na Índia e no Japão. Porque os místicos não falam pro-
priamente como teóricos da sua fé, mas falam da sua experiência. 

Exemplo de vida e oração para novas comunidades – uma mulher ena-
morada por Deus – com a capacidade, até hoje, de motivar pessoas no caminho 
desse estreito relacionamento com Deus. Santa Teresa é uma mulher da huma-
nidade. Uma das grandes pessoas que Deus deu à humanidade para ajudá-la 
no caminho da realização.

São João da Cruz diz: A saúde da pessoa é o amor; De Deus alcança-
mos tudo o que esperamos (Cf. 2002); Com Deus estamos unidos, segundo 
a nossa fé; quanto mais caímos, mais unidos estamos a Deus. É tal sua con-
fiança e força no amor de Deus, que Santa Teresa diz: A amizade é a mais 
verdadeira realização da pessoa; A amizade com Deus e a amizade com os 
outros é uma mesma coisa, não podemos separar uma da outra; Quem ama, 
faz sempre comunidade; não fica nunca sozinho. Estes pensamentos ilustram 
bem o amor a Deus e ao próximo.

O amor é visível e traz manifestações concretas em quem vive o amor. 
Podemos ver e sentir quando uma pessoa ama, porque se torna aberta aos ou-
tros, procura fazer-lhes o bem, é receptiva às experiências e palavras dos ou-
tros. Quando alguém descobre que é aberto ao amor, está em perfeita comu-
nhão com Deus.
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amor E libErdadE nos diÁlogos com dEus

Não me move,

Senhor, para Te amar

O Céu que me prometestes, 

Nem me move o inferno tão temido 

Para deixar, por isto, de Te ofender.

Tu me moves, Senhor!

Move-me ver-Te

Pregado em uma Cruz e escarnecido;

Move-me ver Teu Corpo tão ferido;

Movem-me Tuas afrontas e Tua morte.

Move-me, enfim, o teu amor.

E de tal maneira,

Que ainda que não houvesse Céu,

eu Te amaria;

E ainda que não houvesse inferno,

eu Te temeria.

Nada tens que me dar

para que eu Te queira,

Pois, mesmo que eu

não esperasse o que espero,

O mesmo que Te quero,

Eu te quereria.

 

Divertimo-nos, muitas vezes, com a escrita impetuosa de Santa Teresa 
e sua forma íntima de dialogar com Deus, como se Este fosse um amigo íntimo, 
tão íntimo, que até ouve seus desaforos amavelmente. Um diálogo de Teresa 
com Deus: — Senhor, se estou cumprindo Tuas Ordens, por que tenho tantas 
dificuldades no caminho? Deus respondeu: — Teresa, não sabes que é assim 
que trato os meus amigos? Teresa, honrando seu sangue espanhol, respondeu: 
— Ah, Senhor, então é por isto que tens tão poucos amigos! 
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Teresa Sánchez de Cepeda y de Ahumada nasceu em Ávila, na Espa-
nha, em 1515, educada aos moldes sólidos e rígidos cristãos, encantou-se, pre-
cocemente, com a leitura da vida dos santos mártires a ponto de ter combinado 
fugir com o irmão Rodrigo para uma região onde muitos cristãos eram martiri-
zados; nada disso acontecendo graças à vigilância dos pais. 

Muito cedo, aos vinte anos, ingressou no Carmelo de Ávila, onde viveu 
um período de afastamento da vida materialista, pois muito havia se apegado 
aos amigos, aos parentes e às conversas, consideradas perniciosas, como con-
fessa em seu livro autobiográfico. 

Um dia, emocionou-se muito pelo olhar da imagem de um Cristo sofre-
dor, assumindo, a partir desta forte experiência, sua conversão. Isto a fez voltar 
à espiritualidade carmelita, a ponto de criar uma espiritualidade modelo, um 
protocolo da vida no Carmelo. 

Santa Teresa foi grande amiga do seu conselheiro espiritual São João da 
Cruz, também doutor da Igreja. Conheceu-o em 1567. São João da Cruz era um 
místico e também objetivava a reforma da parte masculina da Ordem carmelita. 
São João da Cruz, dizia: A saúde da pessoa é o amor. De Deus, alcançamos tudo 
o que esperamos. Com Deus estamos unidos, segundo a nossa fé; quanto mais 
caímos, mais unidos estamos a Deus. (Cf. João da Cruz, 2002).

O constante contato com São João da Cruz e com a orientação desse 
grande amigo, Santa Teresa iniciou, aos 40 anos de idade, já com sua saúde aba-
lada, a reforma do Carmelo feminino. Inicia pela fundação do Carmelo de São 
José, fora dos muros de Ávila. E, seguidamente, partiu para todas as direções 
da Espanha, criando novos Carmelos e reformando os já existentes. 

A principal regra que sustentava a reforma, a qual Santa Teresa e São 
João reintroduziram por inspiração divina, alicerça o caminho pelo qual as al-
mas consideradas escolhidas podem cumprir o mandamento de amar a Deus e 
ao próximo. 

os amorEs dE tErEsa E o EvangElho

vivEr o amor ao próximo

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, 
não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmen-
te, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com 
a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. (Cor 13, 4-7). E 
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conforme Col 3,12-14 nos diz: “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e 
amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, 
longanimidade; Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos ou-
tros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim 
fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da 
perfeição”. Diz Santa Teresa: No nosso próximo, procuremos ver tão-somente 
as virtudes e as boas obras; e cubramos os seus defeitos considerando-os como 
sendo nossos pecados. 

O termo paciente é um verbo grego makrothumeo que é composto das 
palavras makros que significa longe e thumos que significa raiva, ira. Em ou-
tras palavras, makrothumeo significa afastar-se antes que você fique irado. e é 
o oposto de temperamento curto. Makrothumeo tem mais o significado de ser 
paciente com as pessoas do que ser paciente com as situações; ser paciente com 
as situações, há outra palavra em grego que será usada mais tarde na mesma 
passagem de 1 Cor. O amor não se irrita com as pessoas facilmente, não perde 
a têmpera, mas permanece paciente. Outra característica do Amor é a Bondade. 
A palavra em grego para bondade é o verbo chresteuomai que é usada apenas 
no Novo Testamento. Contudo, é usada muito poucas vezes, em duas outras 
formas. Um é o adjetivo chrestos enquanto o outro é o substantivo chresto-
tes. Chrestos significa bom, gentil, benevolente, benigno, ativamente benéfico 
apesar da ingratidão. Consequentemente, chresteuomai significa mostrar sua 
própria bondade, isto é, ser gentil, bom, benévolo, humilde, mesmo que seja 
confrontado com ingratidão. Santa Teresa diz: O verdadeiro humilde sempre 
duvida das próprias virtudes e considera mais seguras as que vê no próximo. A 
humildade é a verdade. 

A Bíblia faz referências ao amor em seus evangelhos. Vejamos alguns 
textos que nos fazem refletir e entender as nuances do amor, suas formas de 
sentimentos e concretudes nas ações, no ato de amar.  Santa Teresa amou e de-
monstrou concretamente seu amor a Deus, à Igreja e ao próximo:

O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade (1 
Cor 14,6) - A palavra iniquidade vem do grego adikia. Seu significado é: o que 
não se conforma com o certo, o que não devia ser; o que não deve ser por causa 
da verdade revelada, ou seja, errado, injustiça. Tudo que é contra a verdade é 
injusto. E em João 17,17, sabemos que a verdade é a Palavra de Deus; o que é 
contra a Palavra, é adikia, injustiça. Assim, conforme esta passagem, o amor se 
alegra com a verdade, a Palavra de Deus.

amor tudo sofre (1 Cor 14,7) - A palavra sofrer é o verbo grego stego. 
Uma característica usual desta palavra está em 1 Cor 9,12, onde lemos que em 
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sua missão, apesar de suas grandes responsabilidades, Paulo preferiu não usar 
do direito de viver do evangelho (1 Cor 9,14) mas sofrer [stego] todas as coisas 
para que [Paulo e seu grupo] não sejam obstáculos ao evangelho de Cristo. Eles 
sofreram tudo por causa do evangelho de Cristo, e eles fizeram por amor, pois 
o amor tudo sofre, tudo suporta. Santa Teresa expressa: Deus não parece se 
contentar com arrebatar a alma para Si; mas levanta também este corpo mortal, 
manchado com o barro asqueroso de nossos pecados. 

O amor tudo crê (1 Cor 14,7) - A palavra acreditar vem do verbo grego 
pisteuo que ocorre 246 vezes no Novo Testamento. Biblicamente falando acre-
ditar significa crer no que Deus revelou em Sua Palavra ou através das mani-
festações do Espírito Santo (quem quer que seja deve estar de acordo com a 
Palavra Escrita). O amor, então acredita em tudo que Deus diz, seja na Palavra 
ou pela manifestação do Espírito. Há uma passagem que bem ilustra a crença 
do amor: 

Eu estava na Igreja do Mosteiro do Glorioso Santo Domingo, 
pensando nos eventos que me desolava a vida e nos meus mui-
tos pecados, os quais em tempos passados os havia confessa-
do… Caí em êxtase profundo. Sentei-me e parecia que não po-
dia ver a elevação e ouvir a Missa… Via Nossa Senhora à minha 
direita e meu Pai São José à minha esquerda, vestindo-me com 
um manto de grande brancura e esplendor. Foi-me concedido 
compreender que com este manto estava limpa de meus peca-
dos. Quando estive revestida, estava cheia de grande alegria, e 
Nossa Senhora parecia me tomar pelas mãos. Ela disse que eu 
havia recebido estas graças devido a ser boa devota de São José 
e que podia confiar que meus desejos relacionados ao convento 
se realizariam, que não deveria temer nenhum fracasso porque 
eles velariam por nós e que seu Filho prometeu estar conosco. 
E, como prova disto, iria me dar uma joia. Então, pareceu que 
ela colocava ao redor de meu pescoço um esplêndido colar de 
ouro, que sustentava um crucifixo de muito valor… Os vi, en-
tão, subir ao céu com uma multidão de anjos. 

 

O amor tudo espera (1 Cor 14,7) – A Palavra de Deus nos fala que o 
amor espera tudo. Outra vez a expressão todas as coisas tem que ser tomada 
dentro de um contexto mais geral da Palavra de Deus. Assim como em crer, 
também com esperar a referência é focada em tudo o que a palavra de Deus diz. 
O amor, portanto, espera todas as coisas que foram definidas por Deus como 
realidades futuras, assim como coisas em que devemos ter esperança. O mais 
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óbvio disto é claro, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresa diz: “Em 
tempos de tristeza e de inquietação, não abandones nem as boas obras de ora-
ção nem a penitência a que estás habituada. Antes, intensifica-as. E verás com 
que prontidão o Senhor te sustentará”. 

O amor tudo suporta (1 Cor 14,7) - Finalmente aprendemos que o amor 
suporta tudo. A palavra suportar aqui é o verbo grego hupomeno. Seu signifi-
cado é semelhante de makrothumeo - para sofrer. A diferença entre eles é que 
enquanto hupomeno se refere à resposta de alguém em face a uma circunstân-
cia, denotando perseverança diante das dificuldades, makrothumeo se refere a 
resposta de alguém para as pessoas, denotando paciência de faltas e até mesmo 
provocações de outros sem retaliação. O amor então, além de ser muito pacien-
te com as pessoas (makrothumeo) é também muito paciente com as circunstân-
cias (hupomeno). Ele espera pacientemente sem cair em desespero. Santa Te-
resa aconselha: Espera um pouco e verás grandes coisas. E reforça: O caminho 
da cruz é o que Deus reserva aos seus escolhidos: quanto mais os ama, mais os 
sobrecarrega de tribulações.

Ao falar da vida de Santa Teresa, podemos fazer um paralelo com I 
Cor 13, quando S. Paulo fala sobre o verdadeiro amor. Encontramos traços e 
exemplos disso descritos e vivenciados na vida de Teresa. Vemos uma vida de 
renúncias, mas com o propósito de fazer a diferença para o outro, de tal manei-
ra que até nos dias de hoje se discute tamanha sua força para vencer todos os 
obstáculos impostos para ela que sempre conseguiu resolvê-los com sabedoria 
divina. Santa Teresa foi uma mulher que teve paciência, foi bondosa, alegrou-
se com a verdade. Sofreu, creu, esperou e suportou e viveu o ponto máximo do 
amor: O amor jamais acabou.

um amor sEm mEdidas à igrEJa

Reflitamos que as religiosas deixavam suas famílias, seus amigos e bens 
para ganharem a Jesus pelos votos de castidade, de pobreza, e de obediência. A 
vida no Carmelo lhes proporcionava viverem como esposas de Nosso Senhor. 
Uma vida que se passa em um jardim fechado no qual elas e Deus amorosa-
mente podem comungar, e no qual Ele pode morar e pode encontrar conforto e 
consolação. Isto posto, podemos imaginar o abandono e dedicação total dessas 
religiosas   que sustentam a eficácia às suas orações para a Igreja, para as almas 
e, principalmente, para os sacerdotes. Esta vivência propicia a intercessão e o 
auxílio muitas vezes sobrenatural, implementada pela caridade apostólica em 
favor dos homens, seus irmãos, os necessitados.  



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

226

Santa Teresa D’Ávila tinha espírito caloroso e gracioso de alegria, não 
amou os santos de tristes semblantes, e contagiava com seu espírito alegre cada 
uma de suas filhas Carmelitas. A rotina do Carmelo, certamente, exigia muito 
trabalho e renúncia e até mortificação, tendo em vista o contexto em que viveu 
Santa Teresa. A mortificação é vista pela teologia católica como uma forma de 
ascetismo, um meio de ajudar as pessoas a viver de forma virtuosa e santa. É 
uma antiga prática religiosa que consiste em realizar um sacrifício mental ou 
físico por amor a Deus com o objetivo de se unir à paixão e à cruz de Jesus Cris-
to e, portanto, como meio de participação na Redenção. Adolphe Tanquerey, 
um sacerdote católico sulpiciano (congregação de São Sulpicio, fundada em 
Paris em 1644 por João Jácome Olier), e que se destina à instrução dos jovens 
sacerdotes, professor e Doutor em Direito Canônico e Teologia Dogmática e 
autor de um grande número de obras de espiritualidade, define a mortificação 
como sendo a luta contra as más inclinações para submetê-las à vontade e esta 
a Deus. Esta prática pertence ao patrimônio espiritual da Igreja: Francisco de 
Assis, São Bento, Tomás Moro, Paulo VI, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia 
de Fátima e o teólogo suiço e ex-jesuíta Hans Urs von Balthasar, são alguns 
dentre os muitos monges, religiosos e leigos que a praticaram e ainda praticam 
com sentido cristão.

São João da Cruz concede ao amor ao sofrimento uma importância ex-
cepcional no processo da própria santificação; na sua obra subida do monte 
Carmelo, aconselha poeticamente:

Procure sempre inclinar-se:

não ao mais fácil, mas ao mais difícil;

não ao mais saboroso, mas ao mais desabrido;

não ao mais gostoso, mas antes ao que dá menos gosto;

não ao que é descanso, mas ao trabalhoso;

não ao que é consolo, se não antes ao desconsolo;

não ao mais, mas sim ao menos;

não ao mais alto e precioso, mas ao mais baixo e desprezível;

não ao que é querer algo, mas a não querer nada;

não andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior, e 
desejar entrar em toda desnudez e vazio e pobreza por Cristo

de tudo quanto há no mundo. 
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A despeito da incessante busca via sacrifício do amor a Deus podemos 
inferir que a vida no Carmelo também era uma vida de felicidade e de paz. Co-
mo é possível que uma Irmã não possua uma profunda paz quando Deus lhe 
deu a garantia de Seu amor por a presentear com tão linda vocação? As Carme-
litas regozijam-se por viver e trabalhar na Sua presença.

Santa Teresa, certamente, enfrentou discórdias com as mudanças que 
provocou, muitos ressentimentos por parte daqueles que não aceitavam a vi-
da austera que propunha para o Carmelo reformado. Chegou a ter tempora-
riamente revogada a licença para reformar outros conventos ou fundar novas 
casas. Vemos sua luta para lograr êxito na reforma nos escritos de suas várias 
obras grandiosas e profundas, principalmente escritas para as suas filhas do 
Carmelo: O caminho de Perfeição, Pensamentos sobre o amor de deus, cas-
telo interior e O Livro da vida. 

Verificamos que seu mais precioso segredo foi o amor. Conseguiu fun-
dar mais de 19 Mosteiros (17 femininos e dois masculinos), além de recuperar o 
fervor primitivo de muitas carmelitas, juntamente com São João da Cruz. Teve 
sofrimentos físicos e morais antes de morrer, até que em 1582 disse uma das úl-
timas palavras: “Senhor, sou filha de vossa Igreja. Como filha da Igreja Católica 
quero morrer”.  Eis outro grande amor de Santa Teresa – A Igreja.

os três grandEs amorEs dE santa tErEsa: dEus, 
o próximo – nEcEssitados – E a igrEJa. 

Primeiro ama a Deus. Ela O busca com tal fervor e intensidade que 
quando O encontra sente-se arrebatada, sentindo a presença viva da Santíssima 
Trindade, habitando diuturnamente seu coração. Para Santa Teresa, Deus não 
é apenas um conceito, uma figura teológica que habita a Igreja, mas sim uma 
Pessoa viva que habita seu coração e com O qual entra em profunda comunhão. 
E para este encontro o caminho era a oração. Ela denominava a oração como um 
diálogo íntimo de amor, no Livro da vida.

Depois de contemplar a grande beleza do Senhor, nunca mais 
vi alguém que, comparado a Ele, me parecesse formoso ou me 
ocupasse o espírito. Basta-me voltar um pouco os olhos para a 
imagem que guardo na alma para adquirir uma liberdade que, 
desde então, me faz ter asco de tudo o que vejo; porque nada faz 
par com as excelências e graças que vi no Senhor. Não há saber 
nem prazer que eu considere dignos de estima diante do ouvir 
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uma única palavra dita por aqueles lábios divinos – e com que 
frequência as tenho ouvido! Considero impossível – desde que 
o Senhor, pelos meus pecados, não permita que essa memória 
se apague – que alguém possa me ocupar o pensamento; basta-
me lembrar um pouco deste Senhor para disso ficar livre. 

Um diálogo pressupõe fala e escuta e esta exige um esvaziamento de si 
para que o outro seja ouvido como senhor, não como servo. Santa Teresa afirma 
que o amor é unitivo, metaforizando como este encontro seja um verdadeiro 
matrimônio espiritual. 

Santa Teresa descobre a essência de sua vida – um amor apaixonado 
por Jesus – em reflexões que expressa a sacratíssima humanidade de Jesus, Ela 
nos motiva, nos incita a fixarmos nosso olhar em Jesus para que Dele possamos 
depreender a máxima forma de amar, vivendo e aprendendo com seu amor.  
Afirma que Cristo é o modelo para toda nossa trajetória humana, para nossa 
caminhada. Olhar a Cristo, estar em Cristo e viver com Cristo.

Santa Teresa também fala-nos de seu amor ao ser humano. O amor fra-
terno. Diz o que nos faz sermos orantes é o amor ao próximo. Quando nos 
amamos uns aos outros, nosso amor cresce e reverbera. Quando somos capazes 
de acolhermos o sofrimento do outro como nosso sofrimento, ou quando parti-
cipamos da alegria do outro como nossa alegria é o momento em que derruba-
mos a muralha que nos sufoca nos egoísmos. Santa Teresa enfatiza que quem 
ora desce de seu monte de oração solitária e mistura-se com os outros, em to-
dos os momentos, principalmente na rotina e nos trabalhos cotidianos. Isto nos 
remete à imagem de Santa Teresa que nos diz que dentro de cada um de nós 
existe uma Marta e uma Maria, remetendo-se à passagem de Lucas:

38  Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado 
onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 

39  Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua 
palavra. 

40 Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximan-
do-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã 
tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude! 

41  Respondeu o Senhor: “Marta! Marta! Você está preocupada e in-
quieta com muitas coisas; 

42  todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e 
esta não lhe será tirada. (Luc 10, 38-42).
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Maria é símbolo da vida contemplativa e Marta, da vida ativa, pois tra-
balha e se preocupa para que Cristo seja muito bem acolhido em sua casa. As-
sim Santa Teresa nos ensina que devemos ter vida ativa e contemplativa e que 
estas posturas não se devem conflituar.

Declara enfaticamente seu amor à Igreja - morro filha da Igreja, foi seu 
último pronunciamento. Pensemos em Santa Teresa, como teóloga, mística e 
mulher em seu contexto social e histórico. Teve muitos conflitos com a Igreja, 
mas em nada esses episódios abalaram sua fidelidade.

A transcendência, em Santa Teresa, revela-se como imanente: o Senhor 
não está além dela, mas nela! O suficiente para atrair sobre ela todos os proble-
mas que se podem imaginar com a Inquisição, os confessores e os editores, que 
atenuaram seus escritos.

Viveu e registrou o que podemos nomear como um modo de vida fora 
do normal - uma experiência extravagante, uma experiência mística, justo num 
tempo em que o poder e a glória espanhois – os dos Conquistadores e da Idade 
de Ouro – começavam a declinar. Ainda mais, Erasmo e Lutero perturbavam as 
crenças tradicionais, os novos católicos como os Alumbrados atraíam os judeus 
e as mulheres, a Inquisição colocava no Índex os livros em língua castelhana, e 
os processos para demonstrar a limpeza do sangue se multiplicavam.

Santa Teresa era filha de uma “christiana vieja” e de um convertido, 
sendo testemunha, durante toda sua infância, do processo contra a família de 
seu pai, e, a todo instante, obrigada a demonstrar que era verdadeiramente cris-
tã e não judia. Como freira com oração praticante, ou seja, a oração mental em 
uma fusão amorosa e tão profunda com Deus que a levavam aos seus êxtases, 
logicamente foi submetida à Inquisição, antes que a Contrarreforma pudesse 
descobrir a extraordinária complexidade da sua experiência, juntamente com a 
sua utilidade para uma Igreja que busca então conciliar ascetismo (reivindicado 
pelos protestantes) e intensidade do sobrenatural (propícia à fé popular). 

 Isto posto, podemos compreender a morosidade dos processos canô-
nicos afeitos a sua pessoa: Theresa de Ahumada y Cedpeda foi beatificada em 
1614 - 32 anos após a sua morte-; canonizada em 1622 - santa 40 anos depois 
da morte - e se tornara, em 1970, no prolongamento do Concílio Vaticano II, a 
primeira Doutora da Igreja, juntamente com Catarina de Sena. 

Era a única mulher em uma família de sete homens, sempre foi muito 
ligada à mãe e ao pai, ao irmão Rodrigo, ao tio paterno Pedro e ao primo, filho 
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de um outro tio paterno Francisco, em uma família abastada, embora em declí-
nio. Perde a mãe aos 13 anos. Quando entra na Ordem das carmelitas e assume 
o hábito no convento da Encarnação, no dia 2 de novembro de 1536, tinha 21 
anos.  Na flor da idade - seu corpo é um campo de batalha entre os desejos 
objetos constantes de culpa que ela sugere, continuamente, em sua obra, espe-
cificando que os seus confessores a proíbem de desenvolvê-los, e a busca ideal 
que testemunha em relação ao culto intenso dirigido a Maria (mãe virgem) e a 
José (pai simbólico).

Em sua biografia, com invejável lucidez, Santa Teresa expressa como 
seus tormentos a conduzem às convulsões e às perdas de consciência, seguidas, 
em alguns casos, a estados de coma que duram até quatro dias – crises acom-
panhadas por visões. Afirma que não são visões advindas de olhos físicos, mas 
percepções por meio de todos os sentidos da presença envolvente, tranquilizan-
te, afetuosa do Esposo - Jesus.  Deus - O Pai ideal – que a perseguia por causa 
das tentações, das faltas e das dissimulações, fazendo-a sofrer até os ossos – se 
transforma em pai afetuoso.

Essas visões transformam-se e evoluem. De início, a visão é só um ros-
to severo, como alguém que desaprova. Mais tarde, se transforma até em um 
sapo que não para de crescer. Enfim, tratar-se-á do Homem de dor em pessoa, 
assim como Santa Teresa viu sob a forma de uma estátua de Cristo no pátio do 
convento.  Santa Teresa está finalmente unida a Cristo enquanto homem, se 
apropria dele – certa de que o Senhor estava dentro de mim. Eu não podia du-
vidar, então, de que ele estivesse em mim ou que eu estivesse completamente 
mergulhada nele. 

Esta imagem da humanidade de Cristo está no contexto da época. Eras-
mo e todos os Iluministas refletem sobre isto, assim como os judeus convertidos 
e muitas mulheres que são chamados de alumbrados. Os êxtases de Santa Te-
resa são, desde o início e sem distinção, palavras, imagens e sensações físicas, 
espírito e carne.  

Costuma-se ler que o inimigo – o demônio - é o macaco de Deus. Sem-
pre quando da existência de fenômenos sobrenaturais, ele suscita outros pre-
ternaturais – dons que perdemos após o pecado original - para que se duvide 
também dos primeiros. No contexto de vida de Santa Teresa houve muitas fal-
sas místicas, desmascaradas pelo Tribunal da Inquisição. Inimigos e amigos da 
Santa Teresa, almas consideradas rasteiras que invejavam quem pudesse subir 
tanto, a alertavam sobre esse santo Tribunal. Eis o que Teresa escreveu a respei-
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to, em sua autobiografia:

Poderiam levantar contra mim algum falso testemunho e 
denunciar-me aos inquisidores. Achei graça na ideia. Fez-me 
rir, porque neste ponto nunca temi. Tinha consciência de que, 
em matéria de fé, eu estava pronta a morrer mil vezes para 
não ir contra a menor cerimônia da Igreja, ou por qualquer 
verdade da Escritura. [...] Em bem mau estado andaria minha 
alma se nela houvesse coisa de tal natureza, que me fizesse te-
mer a Inquisição. Se eu imaginasse haver necessidade, seria a 
primeira a ir buscá-la. (O Livro da Vida, in obras completas, 
data, p. 33, 5, 2010).

Santa Teresa dizia ao Padre Gracián, que temia que as calúnias levan-
tadas por duas ex-noviças e rumores de que a Inquisição pudesse ir ao recém-
fundado convento de Sevilha: Cale, meu pai, e não tenha medo de que a Santa 
Inquisição, que Deus tem posta para guardar sua fé, dê desgosto a quem tanta 
fé tem, como eu (op.cit., p. 680-681). E comentava Poderiam levantar contra 
mim algum falso testemunho e me denunciar aos inquisidores. 

Após sua morte, foi feita uma autópsia no corpo da Santa e foi constata-
do que havia em seu coração uma cicatriz de uma ferida longa e profunda. Seu 
coração acha-se guardado em um precioso relicário na Igreja das Carmelitas, 
em Alba de Tormes. 

Nada te perturbe.

Nada te amedronte.

Tudo passa, só Deus não muda.

A paciência tudo alcança.

A quem tem Deus nada falta.

Só Deus basta!
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o concEito dE alma Em tErEsa dE JEsus 
sEgundo Edith stEin

Edith Stein nasce em 1891, no seio de uma família hebreia, na Breslá-
via – hoje Polônia, na época Alemanha1. Filha caçula de uma família numero-
sa, Edith Stein era uma criança extremamente inteligente. Desde cedo vive em 
uma incansável busca da verdade e da liberdade, procurando-as em primeira 
pessoa e em sua vida interior. Ao quatorze anos de idade opta por desacreditar 
de tudo o que não lhe parece seguro e verdadeiro, inclusive Deus. Esta opção 
consciente, tal como ela relata em seus escritos autobiográficos2, vai lentamente 
sendo transformada quando Edith Stein entra em contato com a fenomenologia 
de Edmund Husserl e com os filósofos convertidos do Círculo Fenomenológico 
de Gotinga. Mas é quando lê o livro da vida de Teresa D’Ávila que Edith Stein 
decide pedir o seu batismo na Igreja católica. Alguns anos mais tarde, em 1933, 
com quarenta e dois anos de idade, ela realiza o sonho de ingressar na Ordem 

1 STEIN, E. obras completas. Escritos autobiográficos y cartas. V. I. (OC I). Burgos–Vitoria–Madrid: Ed. Monte Carme-
lo–Ed. el Carmen–Ed. de Espiritualidad, 2002, p. 257.  Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere autobio-
graphische Beiträge. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2010. ESGA 1,  p. 100 [Parte IV, §3]. 

 Em nome da clareza, nas citações, o nome da obra aparecerá em lugar de seu ano de publicação. Assim, numa segun-
da citação será referida A vida de uma família hebreia e Como cheguei ao Carmelo de Colônia, em vez de STEIN, 
2002a e STEIN, 2002b. Serão utilizadas as Obras Completas de Edith Stein editadas em espanhol, por serem mais 
acessíveis ao público brasileiro, com a indicação do respectivo volume: OC I, II, III, IV ou V. A partir da segunda men-
ção será indicado, o título em português, traduzido, muito embora a página referida seja a do exemplar em espanhol. 
Além disso, aparecerá a citação na edição crítica alemã das obras de Edith Stein: Edith Stein Gesamtausgabe (ESGA). 
Sempre que possível e em nome da conveniência também será indicada na edição crítica alemã a parte, capítulo, seção 
(§) etc., a que determinada passagem pertence. 

2 O Círculo Fenomenológico de Gotinga reunia vários alunos e estudiosos em torno a Edmund Husserl. Eles buscavam 
aplicar o método fenomenológico desenvolvido pelo mestre em vários campos do saber, de acordo com seus interes-
ses e especialidades. Por exemplo, entre os vários membros do Círculo Adolf Reinach o aplicava ao campo do direito, 
Dietrich von Hildebrand ao campo da ética, Alexandre Koyré ao das ciências exatas, Roman Ingarden ao da estética, 
Hedwig Conrad Martius ao da filosofia natural ou cosmologia. Edith Stein vai se interessar pela aplicação do método 
fenomenológico ao campo da psicologia, que atualmente identificaríamos como o campo da antropologia filosófica.

maria cecilia isatto Parise ||
Mestre em Filosofia pela UNIFESP. Professora de Filosofia do 
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das Carmelitas Descalças e em 1934 recebe o hábito de carmelita como Teresa 
Benedita da Cruz. Em nove de agosto de 1942 morre em Auschwitz-Birkenau, 
vítima da perseguição nazista.

O tema da alma e da vida interior sempre atraiu Edith Stein. O inte-
resse pelo estudo da natureza humana a faz optar pelos estudos superiores 
de germanística, história, propedêutica filosófica e psicologia na universida-
de de sua cidade natal, Breslávia (Breslau), mas ela muda de rumo quando 
conhece a fenomenologia3 de Edmund Husserl. Em 1913 apresenta-se a Hus-
serl após ter lido as suas investigações Lógicas e é prontamente convidada 
a seguir seus seminários na Universidade de Gotinga e participar do Círculo 
Fenomenológico. Sempre buscando conhecer a essência do ser humano, Edi-
th Stein decide estudar o fenômeno da empatia para compreender o que ca-
pacita o ser humano a intuir o que o outro está experimentando, comunicar-
se com ele, reconhecendo-o como semelhante. Ela defende sua tese doutoral 
Sobre o problema da empatia sob a orientação de Husserl em 1916 e conti-
nua como sua assistente até 1918. 

Nesse mesmo ano, a sua busca pela verdade consolida-se como expe-
riência do encontro com Deus, mas Edith Stein tem uma personalidade muito 
reservada e esse fato só é tornado público quando ela conhece Teresa de Jesus. 
Estando de férias em Bergzabern, na casa de sua amiga a fenomenóloga protes-
tante Hedwig Conrad-Martius, Edith Stein lê a autobiografia de Santa Teresa. 
Enche-se de coragem e decide dar o passo ao catolicismo. Ela mesma nos relata 
como isso aconteceu em seu texto autobiográfico de 1938, como cheguei ao 
Carmelo de Colônia4:

No verão caiu em minhas mãos a ‘Vida’ de nossa Santa Madre 
Teresa e pus fim à minha longa busca da verdadeira fé. Quando 
recebi o batismo no dia de Ano Novo de 1922, pensei que aque-
le era apenas uma preparação para a minha entrada na Ordem. 
Mas alguns meses mais tarde, depois do batismo, ao encontrar-
me diante de minha mãe, vi claramente que naquele momento 
ela não conseguiria encarar um segundo golpe5.

3 O Círculo Fenomenológico de Gotinga reunia vários alunos e estudiosos em torno a Edmund Husserl. Eles buscavam 
aplicar o método fenomenológico desenvolvido pelo mestre em vários campos do saber, de acordo com seus interes-
ses e especialidades. Por exemplo, entre os vários membros do Círculo Adolf Reinach o aplicava ao campo do direito, 
Dietrich von Hildebrand ao campo da ética, Alexandre Koyré ao das ciências exatas, Roman Ingarden ao da estética, 
Hedwig Conrad Martius ao da filosofia natural ou cosmologia. Edith Stein vai se interessar pela aplicação do método 
fenomenológico ao campo da psicologia, que atualmente identificaríamos como o campo da antropologia filosófica.

4 Edith Stein refere-se à Teresa D’Ávila como Santa Teresa, Teresa de Jesus, Madre Teresa ou simplesmente Teresa.
5 STEIN, E. Cómo llegué  al Carmelo de Colonia. OC I, p. 493- 510.  Ein Beitrag zur Chronik des Kölner Karmel.  ESGA 

1, p. 345 – 362.
 Esse escrito de 1938 continua a narração de sua autobiografia, feita em 1933 e publicada sob o título de Vida de uma 

família hebreia.
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Logo após a leitura do livro da vida de Teresa de Jesus, Edith Stein 
decide tornar-se católica e é batizada em 1º de janeiro de 1922. Pelo amor a 
sua mãe, uma viúva judia muito religiosa que não entende por que sua filha 
caçula tão estimada havia se tornado cristã, Edith Stein posterga a sua decisão 
de entrar no Carmelo, enquanto segue aprofundando a sua busca da verdade 
e o seu amor a Deus. De 1922 a 1933 ela é reconhecida como fenomenóloga e 
intelectual católica e é convidada a dar palestras em vários países, inclusive a 
participar em 1932 do i congresso internacional tomista de Juvisy, na frança. 
Lá ela apresenta como entende uma possível relação entre a fenomenologia de 
Husserl e a filosofia de Tomás de Aquino6. 

Durante esses 12 anos Edith Stein fora aconselhada por seus diretores 
espirituais a esperar com paciência a realização de seu desejo de entrar para o 
Carmelo e em 1932 consegue um cargo de professora no Instituto de Pedagogia 
Científica de Munique. De 1932 a 1933 leciona antropologia e pedagogia nesse 
Instituto de Ensino Superior, tratando da estrutura da natureza humana. Uti-
liza para sua análise o método fenomenológico de Husserl e vários conceitos 
da metafísica cristã, atualizados à luz da filosofia moderna. Desse modo Edith 
Stein amplia e aprofunda o seu estudo sobre a alma7. 

Em 1º de abril de 1933, Edith Stein se vê obrigada a abandonar sua ati-
vidade docente por causa da perseguição nazista e sua família lhe pede para 
imigrar para a América do Sul, acatando um convite que lhe tinha sido feito. 
Edith Stein recusa e em 30 de abril de 1933, domingo do Bom Pastor, discerne 
que já era hora de realizar o seu grande desejo, pois, segundo ela: há quase doze 
anos o Carmelo era a minha meta. Escreve para o Carmelo de Colônia, é aceita 
e ingressa no dia 14 de outubro, vésperas da festa litúrgica de Santa Teresa. 
Ao receber o hábito Edith Stein passa a chamar-se Teresa Benedita da Cruz. A 
escolha do nome de Teresa foi feita pelo seu amor a Santa Teresa de Jesus, com 
quem se identificou logo no primeiro encontro, em junho de 1921. 

Tão logo seus superiores souberam quem era aquela noviça de quaren-
ta e dois anos que ingressara na Ordem, Edith Stein, agora Teresa Benedita da 
Cruz, é aconselhada a continuar sua atividade intelectual. Ela aceita, mas sob a 
condição de não prejudicar suas atividades como religiosa. Em janeiro de 1934, 
escreve a sua primeira obra no Carmelo, tratando da vida da Madre Teresa: 

6  STEIN, E. Como cheguei ao Carmelo de Colônia. OC I, p. 500; ESGA 1, p. 350.
7 Edith Stein estava convicta da possibilidade de um diálogo entre a fenomenologia de Husserl e a filosofia aristotélico-

tomista. Um exemplo prático se encontra no diálogo fictício entre Husserl e Tomás de Aquino escrito por ela em 1929 
para atender ao pedido de um artigo feito por Heidegger para ser publicado em um Festschrift em comemoração ao 
70º aniversário natalício de Husserl. Este texto foi traduzido para o português: STEIN, O que é filosofia? Um diálogo 
entre Edmund Husserl e Tomás de Aquino. In: Scintilla: Revista de filosofia e mística medieval. Curitiba, v. 2, n. 2, p. 
71-99, jul./dez. 2005. (http://www.saoboaventura.edu.br/galeria/getImage/45/4773138785371750.pdf).
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amor com amor – Vida e obra de santa teresa de Jesus8. No final desse mesmo 
ano escreverá: Uma mestra na educação e na formação, apresentando Santa 
Teresa como modelo na arte de educação:

A Reformadora da Ordem da Bem-aventurada Virgem do 
Monte Carmelo era uma mestra das artes plásticas: das mais 
elevadas, cujo material não é madeira nem pedra, mas são as 
almas vivas dos seres humanos. (STEIN, Obras completas, 
2004, p. 54-78)9.

De 1935 a 1936, Edith Stein escreve no Carmelo a sua grande obra 
filosófica: ser finito e ser eterno, em que apresenta sua concepção acabada 
do ser humano como um ser dependente de Deus e que precisa ser entendido 
a partir do mistério da Trindade. Mas Edith Stein não restringe seus escritos 
apenas à filosofia; ela discorre sobre a vida de vários santos, além de escrever 
inúmeras meditações, peças teatrais e poesias. A vida de clausura a instiga 
a tratar de temas místicos e espirituais, e quando o faz frequentemente se 
remete a Teresa de Jesus10.

Edith Stein escreverá dois importantes textos em que trata da mística 
e espiritualidade de Santa Teresa. O primeiro é o castelo interior, que será 
analisado neste trabalho. Um segundo texto em que aparecem várias referên-
cias à Teresa de Jesus é a ciência da cruz11. Esta foi a última obra de Teresa 
Benedita da Cruz, escrita no Carmelo de Echt a pedido de seus superiores pa-
ra homenagear o quarto centenário de nascimento de São João da Cruz. Ela 
o faz entre novembro de 1941 e abril de 1942, ano de sua morte. Nesse texto, 
Edith Stein purifica e aprofunda ainda mais a sua compreensão do interior 
da alma e fala de uma plena realização da liberdade por parte do ser huma-
no que vivencia, por meio da graça, uma experiência de união íntima com 
Deus. Lança mão da linguagem mística, especialmente de São João da Cruz 
e de Santa Teresa de Jesus, para analisar mais profundamente a essência do 
núcleo da alma. O íntimo da alma se revela como o lugar onde a pessoa pode 
encontrar a verdade, encontrar-se com Deus e ser capaz de viver a experiência 

8 Um estudo detalhado do conceito de alma em três períodos da vida de Edith Stein se encontra na dissertação de 
mestrado, defendida na UNIFESP em setembro de 2014 por Maria Cecilia Isatto PARISE: As colorações da alma na 
análise da pessoa humana segundo Edith Stein (http://ppg.unifesp.br/filosofia/dissertacoes-defendidas-versao-final/
dissertacao-maria-cecilia-isatto-parise).

9 STEIN, E. Como cheguei ao Carmelo de Colônia. OC I, p. 500; ESGA 1, p. 350.
10 STEIN, E. Amor con amor – vida y obra de santa Teresa de Jesús. Obras Completas, Escritos espirituales. En el 

Carmelo Teresiano: 1933-1942,  V. V. (OC V) Burgos–Vitoria–Madrid: Ed. Monte Carmelo–Ed. el Carmen–Ed. de 
Espiritualidad, 2004, p.491-541.  ESGA 19, p.60-114. Nesse ensaio não trataremos desta biografia, mas convidamos o 
leitor a visitar essa belíssima obra de Edith Stein.

11 STEIN, E. Una mestra en la éducation y en la formación. OC V, p. 54-78.
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radical da liberdade: 

[...] o ponto mais profundo da alma é, ao mesmo tempo, a mo-
rada da sua liberdade, o lugar onde ela pode conectar todo o 
seu ser e se decidir sobre si. (1988, p. 134)12.

Edith Stein estava convencida de que o conhecimento da natureza hu-
mana pode ser aprofundado com o testemunho dos místicos que experimenta-
ram uma relação de intimidade com Deus e habitaram de modo privilegiado 
no mais íntimo de suas almas. Assim testemunhou Santa Teresa de Jesus na sua 
obra O castelo interior, que Edith Stein considera a sua principal obra mística, 
em que Santa Teresa procura descrever em detalhes a alma como o centro de 
todo esse edifício físico-anímico-espiritual que chamamos de ser humano13. 

QuEm Era tErEsa dE JEsus para Edith stEin

Edith Stein identifica-se com Teresa desde que teve contato com seus 
relatos autobiográficos publicados sob o título livro da Vida14. Ela, assim como 
Teresa, buscava a liberdade. Ambas tinham consciência da força da alma femi-
nina e a utilizavam de modo admirável. Eram mulheres que estavam além do 
próprio tempo. Tiveram uma profunda experiência do amor gratuito de Deus e 
procuraram, de diversas maneiras, transmitir o que vivenciaram para as outras 
pessoas. Sempre se preocuparam com o outro, próximo ou distante, e quiseram 
deixar um legado na forma de pensamentos e escritos. Eram professoras natas, 
e não mediam esforços para ensinar o que aprendiam do convívio com os seres 
humanos e, principalmente, com Deus.

Quando Edith Stein apresenta Teresa como a Reformadora da Ordem 
da Bem-aventurada Virgem do Monte Carmelo, fala dela quase que em primei-
ra pessoa, pois os trechos que recolhemos aqui poderiam ter sido escritos com 
relação à própria Edith Stein. No final desse ensaio, deixaremos algumas indi-
cações bibliográficas que enriquecem a nossa compreensão do percurso de vida 

12 STEIN, E.  El castillo interior. Obras completas,  Escritos espirituales. En el Carmelo Teresiano: 1933-1942,  V. V.  
Burgos–Vitoria–Madrid: Ed. Monte Carmelo–Ed. el Carmen–Ed. de Espiritualidad, 2004, OC V, p.80 -106. Die 
Seelenburg. Anhang II. In Endliches und edwiges Sein.  Versuch eines Aufstiegs zum Sinne des Seins. Freiburg–Basel–
Wien: Herder, 2013. ESGA 11/12, p. 501-525. O castelo interior foi redigido no Carmelo provavelmente no início de 
1936 para ser publicado como apêndice de sua maior obra, Ser finito e ser eterno.

13 STEIN, E. Kreuzeswissenschaft: Studie über Joannes vom Kreuz. ESGA 18. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2013. Existe 
uma tradução dessa obra A Ciência da Cruz para o português, feita por D. Beda Kruse. São Paulo: Loyola, 1988. 
Utilizaremos esta tradução quando citarmos alguma referência desse texto, além da edição crítica alemã.

14 Der tiefste Punkt ist zugleich der Ort ihrer Freiheit: der Ort, an dem sie ihr ganzes Sein zusammenfassen und darübeer 
entscheiden kann. Ciência da Cruz, p. 134; ESGA 18, p.133 [Parte 2, § 3, b, δ].
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de Edith, da sua busca da verdade e do seu encontro com Deus.

Assim como Edith Stein, Teresa de Jesus exerceu uma liderança natural 
que foi elevada mediante a graça: 

Ainda que o motivo fundamental de sua entrada para o con-
vento tenha sido o medo, este foi prontamente sendo trans-
formado em ardente amor a Deus com a experiência de uma 
alegria interior que o Senhor a presenteava pelo seu sacrifí-
cio. A jovem religiosa será levada pelo caminho da oração 
interior. Descobre no interior de sua alma um mundo de cuja 
riqueza até então não havia nem suspeitado. Aprende a des-
cobrir Deus no mais íntimo de sua alma e a estabelecer com 
ele uma relação de confiança. Pela própria experiência des-
cobre as palavras de Santo Agostinho: Noli fora ire, intra in 
te ipsum; in interiore hominis habitat Veritas (Não vás para 
fora; entra em ti mesmo; no interior do ser humano habita a 
Verdade). (obras completas, 2004, p. 59)15.

Nas lições sobre a estrutura da pessoa humana que ministrou no Ins-
tituto de Pedagogia Científica, em 1932, Edith Stein cita essa mesma expressão 
de Santo Agostinho que aqui ela aproxima da experiência mística de Teresa, 
relatando a sua própria busca pela verdade. Assim como Teresa de Jesus, Agos-
tinho identifica o interior da alma humana como o lugar onde o ser humano se 
encontra com a Verdade: a alma, ao se conhecer, reconhece a presença de Deus 
em si16. Edith Stein havia feito essa mesma experiência e é por isso que ao ler o 
livro da Vida ela afirma ter chegado ao fim a sua busca pela verdadeira fé. Ela 
logo percebeu uma grande semelhança entre o caminho percorrido pela Santa 
e o caminho que havia empreendido e queria aprofundar, mas em situações, 
contextos e com objetivos diversos.

Edith Stein utilizará a análise do castelo interior feita por Santa Teresa 
para apresentar como as suas próprias explicações fenomenológicas sobre a es-
trutura da alma humana se conectam com essa obra. Edith, assim como Teresa 
de Jesus, acredita que para se oferecer uma imagem da alma tão precisa quanto 
possível é preciso falar do que compõe a sua vida íntima17, e só quem teve uma 

15 STEIN, E. O castelo interior. OC V, p. 80. ESGA 11/12, p. 501.
16 TERESA DE JESUS. Obras completas. São Paulo: Editora Loyola e Edições Carmelitanas, OCD, 1995. p.11-291.
17 STEIN, E.  Uma mestra na educação e na formação. OC V, p. 59.
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experiência interior profunda de encontro consigo mesmo e com Deus poderá 
explicar com sucesso em que consiste exatamente esse mundo interior, o que 
Teresa fez utilizando a feliz imagem do castelo18.

Antes de iniciar a análise da obra de Teresa de Jesus, Edith Stein chama 
a atenção para um ponto importante: sabe que ela e a Santa estão motivadas por 
interesses diversos. Edith Stein possui o interesse teórico de indagar as caracterís-
ticas específicas do ser humano com relação aos outros seres criados por meio da 
compreensão da vida íntima de sua alma. Santa Teresa tem um objetivo teórico-
prático: relatar as suas próprias experiências místicas, a pedido de seu confessor, 
para ajudar as suas monjas no exercício da oração e no caminho da perfeição. 
Contudo essa diferença de motivação não impede Edith Stein de ver o quanto as 
instruções religiosas e práticas de Santa Teresa, para suas monjas, podem enri-
quecer o seu trabalho puramente teórico.

Além disso, existe uma diferença na forma como elas apresentam a al-
ma: Santa Teresa procura descrever a vida de intimidade com Deus do modo 
mais claro e acessível possível, utilizando-se de imagens e floreios19. Segun-
do Edith, tais floreios podem até parecer supérfluos, mas eles também apre-
sentam pontos importantes e por isso podem ser aproveitados numa análise 
mais teórica da alma, tal como ela procura fazer. 

anÁlisE dE o castElo intErior

Na imagem do castelo, o corpo é visto como o muro que cerca o cas-
telo. Os sentidos e potências espirituais (memória, entendimento e vontade) 
são os criados, as sentinelas ou os simples moradores do castelo. A alma é 
representada pelos numerosos aposentos do castelo que, semelhante ao céu, 
possui muitas moradas20. As moradas não devem ser imaginadas dispostas 
uma após a outra, como em fila, mas deve-se olhar para o centro, que é o apo-
sento ou o palácio onde está o rei, e considerá-lo como um palmito, que tem 
muitas camadas que envolvem o que é mais saboroso, que pode ser comido21. 

18 STEIN, E. O Castelo Interior. OC V, p. 80. ESGA 11/12, p. 501.
19  Idem, ib.
20 STEIN, E. O castelo interior. OC V, p. 80. ESGA 11/12, p. 501.
21 22. STEIN, E. O Castelo Interior. OC V, p. 81. ESGA 11/12, p. 502. 
 Edith Stein coloca em nota que essa expressão deve ter sido tomada de João 14,2. Embora a Santa não faça referência 

explícita a isso, diz Edith Stein na nota 3, é bem provável que ela tenha se inspirado nesse trecho do Evangelho de 
João. 
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Sendo assim, a alma do justo pode ser comparada ao paraíso, onde Deus se 
deleita.

O mundo exterior se encontra fora das muralhas do castelo. Existem 
sete moradas nesse castelo, e na sétima, a do aposento mais interior, habita o 
rei do castelo, Deus. Entre o aposento mais interior e o mundo exterior se en-
contram seis moradas.  Apesar de se tratar de uma metáfora espacial, segundo 
Edith Stein esses aposentos da alma não devem ser entendidos espacialmente. 
Trata-se de uma imagem que busca relatar o que acontece na alma de modo 
essencial e abstrato.

Apesar de esse castelo ser a alma de cada ser humano, Teresa constata 
que existem moradores do castelo que permanecem apenas fora dele, no exte-
rior do muro, e não sabem nada do seu interior. Isso pode parecer uma situação 
estranha e patológica, [...] mas existem muitas almas assim22. O diagnóstico da-
do por Teresa é que essas almas desaprenderam de rezar e não conseguem mais 
entrar no seu próprio interior. 

Para se entrar no castelo deve-se passar pela porta, que é a oração e a 
reflexão. Chega-se, assim, às primeiras moradas, onde se adquire o conheci-
mento de si mesmo, o de sua própria baixeza que conduz ao conhecimento da 
grandeza de Deus. Conhecimento de si e conhecimento de Deus se sustentam 
mutuamente e nunca são alcançados plenamente, e esse conhecimento nunca é 
supérfluo, mesmo que se chegue às últimas moradas. Ou seja, a oração e a refle-
xão sempre devem ser utilizadas para se passar pela porta e entrar no próprio 
interior, independentemente da morada em que se consegue penetrar.

Nessa primeira morada, a alma ainda está envolvida com as coisas do 
mundo, que são comparadas com as trevas, e por isso não consegue refletir cla-
ramente sobre si mesma. Mas se perseverar na oração e reflexão poderá atingir 
as segundas moradas. Aqui a alma continua presa ao mundo exterior, mas já 
escuta alguns chamados de Deus23. Ela é capaz de percebê-los como mensagens, 
não sob a forma de vozes interiores, mas como apelos que vem do exterior: pa-
lavras de um sermão ou passagens de um livro que parecem ditas ou escritos 
precisamente para ela, doenças e outros eventos providenciais24.

22 Idem, ib. Nota 5. Quando a citação é retirada do texto de Teresa de Jesus, Edith Stein coloca em nota a referência ao 
texto, indicando a morada, o capítulo e a seção onde se encontra a citação.  Neste caso a analogia do palmito se encon-
tra em: 1M 2,8 – primeira morada, capítulo 2, item 8. Quando ocorrerem tais citações, as referências dadas por Edith 
Stein em nota também serão citadas com a numeração que se encontra na edição crítica alemã (ESGA).

23 STEIN, E. O castelo interior. OC V, p. 81. ESGA 11/12, p. 502.
24 Idem, ib. OC V, p. 82. ESGA 11/12, p. 503.
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Edith  Stein observa que tal ser humano cuja alma está habituada a 
viver no mundo exterior só é capaz de escutar esses apelos de Deus se está ha-
bituada a ter momentos de oração e é suficientemente instruído nas verdades 
da fé para pensar em Deus enquanto reza25. Edith Stein chamará atenção para 
esse ponto: o relato de Teresa de Jesus se aplica apenas para aquelas pessoas 
que já possuem um conhecimento das verdades da fé, o que é coerente, visto 
que ela o escreve para as suas monjas26. Depois da apresentação do texto das 
moradas de Teresa, Edith Stein tentará ampliá-lo, utilizando seus conhecimen-
tos fenomenológicos da essência do ser humano para analisar se existem outras 
maneiras pelas quais a alma pode entrar no seu interior sem ser pelo caminho 
da oração.

Nas terceiras moradas as almas acolhem de coração os chamados de 
Deus e se esforçam constantemente, para ordenar sua vida conforme a vontade 
divina27. Elas já se preservam com cuidado dos pecados veniais, se dedicam 
com regularidade à vida de oração, às práticas de penitências e às boas obras. 
Quando são provadas, ao invés de caírem, agradecem a Deus tais provações, 
pois percebem o próprio apego aos bens da terra. Também são agraciadas com 
consolações, por sua boa vontade, com sentimentos totalmente naturais: lágri-
mas de arrependimento, devoções sensíveis na oração, satisfação pelas boas 
obras realizadas28. Até as terceiras moradas Teresa indica o caminho natural e 
normal da alma em direção a si mesma e a Deus, mas o caminho sobrenatural já 
se encontra implícito: qualquer impulso que mova o ser humano a entrar em si 
mesmo e o encaminha para Deus deve ser visto como efeito da graça, ainda que 
proceda de fatos e motivos naturais29. Até aqui a alma experimenta e conhece 
Deus apenas por uma fé que lhe chega de modo aparentemente natural, do que 
ela ouve dizer e não de seu interior30. 

Nas quartas moradas começam as graças extraordinárias ou místicas. 
A alma não se sacia mais com os contentamentos obtidos com o esforço do en-
tendimento, tal como ocorre na oração de meditação, mas começam a aparecer 
os gostos. Esses partem de Deus e chegam até a alma sem esforço próprio e sem 
a intervenção do entendimento e da imaginação, caracterizando-se, assim, a 
oração de quietude31. 

25 Idem, ib. OC V, p. 83. ESGA 11/12, p. 503.
26 Idem, ib.
27 Depois da apresentação do texto das moradas de Santa Teresa, Edith Stein tentará ampliá-lo, utilizando seus conheci-

mentos fenomenológicos da essência do ser humano para analisar se existem outras maneiras pelas quais a alma pode 
entrar no seu interior sem ser pelo caminho da oração.

28 Idem, ib. OC V, p. 83. ESGA 11/12, p. 503. As palavras em itálico encontram-se no texto de Edith Stein.
29 Idem, ib. Lágrimas em itálico, no texto.
30 Idem, ib.
31 Essa observação de Santa Teresa colocada em relevo por Edith Stein será utilizada quando ela buscar fundamentar 
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Teresa de Jesus usa aqui a imagem da água, que é passada através de 
tubos sob muito ruído num recipiente – esforço semelhante se faz na medita-
ção, usando o intelecto e a vontade – ou podem ser enchidos por uma fonte que 
brota naturalmente da profundidade da alma, por graça divina, tal como ocorre 
na oração de quietude. O gosto dispensado por Deus à alma dilata o coração 
e essa água vai sendo espalhada por todas as moradas e potências até chegar 
ao corpo: não apenas o interior da alma, mas todo o ser humano exterior goza 
deste gosto e suavidade32. A alma experimenta como uma sensação de calor ou 
perfume, mas não sabe de onde vêm, pois nessa morada as potências da alma 
ainda não estão unidas a Deus, apenas embebidas (Nele) e olhando com espan-
to para o que seria aquilo33.

Constata-se assim que o próprio recolhimento para a preparação da 
oração de quietude, apesar do esforço das potências naturais da alma, já é so-
brenatural: o grande rei – o Bom Pastor – por sua boa vontade e misericórdia 
atrai a alma que se perde no exterior do castelo. Cita Edith: Quando quer que 
o intelecto se detenha, Sua Majestade ocupa-o de outra maneira e dá ao conhe-
cimento uma luz tão superior à que podemos alcançar que o faz ficar absorto. 
E, então, ela aprende muito mais do que o faria com todos os esforços, que po-
riam tudo a perder. O efeito dessa oração de recolhimento é uma dilatação ou 
alargamento da alma34, mas esta sente-se como que em sonhos, sem saber bem 
o que experimentou.

Nas quintas moradas a alma entra na oração de união. O corpo fica 
como que sem vida e as potências da alma estão em repouso: nem imaginação, 
nem memória e entendimento podem impedir este bem. Teresa de Jesus afirma, 
por experiência própria, que tampouco o demônio pode aí entrar e causar dano 
porque Sua Majestade está tão junto e unida com a essência da alma que não ele 
ousará aproximar-se, nem mesmo deve entender esses segredos.35

Nesse estado de união, Deus trabalha na alma sem que ninguém o atra-
palhe, nem ela própria. Essa união com Deus ainda é breve e a alma não com-
preende o que ocorre, mas quando ela volta a si Deus se fixa a si mesmo no seu 
interior de tal modo que de nenhuma maneira ela pode duvidar que esteve em 
Deus e Deus nela36. Isso ocorre por que tal verdade se fixa na alma com tanta 

um outro modo possível de se entrar no próprio interior e, encontrando-se, encontrar Deus. Essa foi a experiência da 
própria Edith, que agora busca descrevê-la em termos essenciais e universais, válido para todos e qualquer ser huma-
no, utilizando-se do método fenomenológico.

32 Idem, ib. OC V, p. 84. ESGA 11/12, p. 504.
33 Idem, ib. Nota 11.  4M 2,4. 
34 Idem, ib. Nota 13.  4M 2,6.
35 Idem, ib. OC V, p. 86. ESGA 11/12, p. 506. Nota 16.  4M 3,6.
36 Idem, ib. OC V, p. 86. ESGA 11/12, p. 506-507. Nota 18.  4M 3,9.
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firmeza que ela não é capaz de esquecer nem de duvidar do que lhe aconteceu, 
ainda que passem anos sem que esteja de novo em união com Deus. Desse 
modo a alma adquire uma certeza que permanece e que só Deus pode colocar. 
Porém, apesar dessas graças sobrenaturais começarem a se tornar visíveis para 
a alma, ela não pode esquecer que deve realizar com suas próprias forças um 
trabalho de preparação para tal união. Se Deus a beneficiará com esse estado 
de quietude, isso só cabe a Ele decidir, sempre buscando o que é melhor para 
aquela alma ficar cada vez mais próxima a Ele.

Segundo Edith Stein a Santa chegou assim, pelo caminho da própria 
experiência, a descobrir uma verdade de fé que ignorava até aquele momento: 
Que Deus está em todas as coisas por presença e potência e essência, e que isso 
é algo bem diverso da inhabitação divina por meio da graça37. Teresa exemplifi-
ca esse estado com a graciosa imagem do bicho-da-seda38, cujo ovo, ao receber o 
calor do sol, começa a viver e se alimenta das flores das amoreiras, tornando-se 
uma lagarta, cada vez maior e forte. Esta vai fiando a seda que tira de si mesmo 
e tece uma casa onde morre para transformar-se numa linda borboleta.

Assim realiza a vida da alma quando, com o calor do Espírito Santo, 
começa a beneficiar-se do auxílio geral que Deus dá a todos39. Mas tal auxílio é 
mais efetivo para aqueles que usufruem dos remédios que deixou em sua Igre-
ja: confissões, boas leituras e sermões. Com eles a alma é ajudada para sair da 
vida de pecado e fortalecer-se até estar crescida. Em seguida, ela deve construir 
a casa em que deve morrer, casa esta que é o próprio Cristo, pois como diz o 
Apóstolo Paulo: vós estais mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em 
Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, também vós aparecereis com ele em 
plena glória. (Col 1, 3-4)40.

Teresa observa que parece estranho que Deus seja a nossa morada e 
que, ao mesmo tempo, sejamos capazes de edificá-la. Isso não significa que 
podemos tirar ou pôr alguma coisa em Deus, [mas] apenas fazê-lo em nós mes-
mos, como fazem as lagartinhas41 do bicho-da-seda. Fazendo-o em nós, rece-
beremos o auxílio divino, pois Deus se serve de nossos trabalhinhos, tais como 
deixar de lado o amor próprio e a vontade, fazer obras de penitência, oração, 
mortificação, obediência etc..

37 Idem, ib. OC V, p. 86. ESGA 11/12, p. 507. Nota 21. 5M 1,5
38 Idem, ib. Essa observação também corroborará para a exposição fenomenológica de outras possibilidades de uma 

alma entrar no seu interior e encontrar-se com Deus, mesmo que não tenha consciência disso.
39 Idem, ib. OC V, p. 86. ESGA 11/12, p. 507.
40 Idem, ib. Essa observação também corroborará para a exposição fenomenológica de outras possibilidades de uma 

alma entrar no seu interior e encontrar-se com Deus, mesmo que não tenha consciência disso.
41 Idem, ib. OC V, p. 86. ESGA 11/12, p. 507.
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Deus une a Sua grandeza aos nossos trabalhinhos42 e lhes dá tão grande 
valor que Ele próprio se torna o prêmio dessa obra, a nossa recompensa. A alma 
sai desse casulo como mariposa e chega a não reconhecer-se mais, despertando 
nela um desejo irresistível de louvar a Deus e de sofrer por Ele.

Depois de ter experimentado esta união e gozado de sua paz, tudo o 
que encontra na terra a descontenta e vive agora um estranho desassossego, 
pois provou que o verdadeiro descanso não pode lhe ser dado pelas criaturas43. 
A alma só deseja e procura, com todo esforço, manter a sua vida atada apenas 
ao que for a vontade de Deus, utilizando-se das próprias potências, mas matan-
do a vida antiga. Como isso ocorre?

A oração de união preparará a alma para as sextas e sétimas moradas, 
onde ocorrerá o matrimônio espiritual. Pode-se dizer que nessas moradas se 
inicia o noivado de Deus com a alma. Mas, apesar de muito próxima de Deus, a 
alma não encontra aqui repouso, pois a união estável e duradoura só acontece 
nas sétimas moradas. Aqui ela é provada com os mais intensos sofrimentos, 
externos e internos, que são ilustrados com a necessária morte da lagarta para 
que nasça a borboleta. Ela se sente incapaz de rezar, pois não encontra consolo, 
nem em Deus, nem nas criaturas.  Por outro lado, a alma percebe que Deus está 
próximo e que foi chamada por Ele para o matrimônio, o que lhe causa grande 
prazer. É como se fosse constantemente ferida, sem desejar curar-se44, sentindo-
se como que transpassada por uma seta de fogo no mais íntimo de sua alma.

Nessas moradas todos os sentidos e potências estão sem nenhum em-
bevecimento– livres – olhando o que poderia ser aquilo, sem estorvar em nada, 
não podendo tirar ou acrescentar algo àquela pena deleitosa45. Se o Senhor de-
sejar e permitir, é possível a experiência do êxtase, quando as potências ficam 
adormecidas, como se estivessem mortas, assim como os sentidos. Tudo o que 
é experimentado pela alma nesse estado não é passível de ser relatado por ela 
com palavras adequadas, contudo permanece de tal modo impresso no mais 
íntimo da alma que jamais poderá ser esquecido.46

A alma atinge assim as sextas moradas. Santa Teresa observa que não 
existe uma separação nítida entre as sextas e as sétimas moradas: Deus, do nú-
cleo da alma onde habita, manda fechar as portas, inclusive do Castelo, para 

42 Idem, ib. OC V, p. 86. ESGA 11/12, p. 508. Também essa constatação será usada por Edith Stein em sua análise das 
moradas à luz da filosofia moderna.

43 Idem, ib. OC V, p. 86. ESGA 11/12, p. 508. Também essa constatação será usada por Edith Stein em sua análise das 
moradas à luz da filosofia moderna.

44 Idem, ib. OC V, p. 88. ESGA 11/12, p. 509. Nota 27.  5M 2,4.
45 Idem, ib. Nota 28. Edith Stein cita em nota onde se encontra essa passagem que foi indicada por Santa Teresa em seu 

texto – Colossenses 1, 3-4 – não mais fazendo como a Santa, de memória, mas transcrevendo-a do texto bíblico.
46 Idem, ib. OC V, p. 88. ESGA 11/12, p. 509. Nota 30. 5M 2,5.
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que a alma permaneça arrebatada, em êxtase. Passada a suspensão do êxtase a 
vontade fica tão absorvida e o entendimento tão fora de si [...] que parece não 
ser capaz de entender qualquer coisa que não seja para despertar a sua vonta-
de para amar, estando ela [a alma] muito desperta, embora adormecida para 
lançar-se ao apego a alguma criatura47.

Para ilustrar essas moradas Teresa fala de um tipo de arroubo ou êxtase 
que ela chama de voo do espírito: a alma movimenta-se de modo tão acelerado 
a ponto de parecer sair do próprio corpo, sendo conduzida para uma região 
muito diferente da que habitualmente se vive. Nesse estado de contemplação 
ocorre que, num instante, lhe ensinam tantas coisas juntas que, ainda que tra-
balhasse muitos anos de sua vida para ordená-las com sua imaginação e pensa-
mento, jamais conseguiria48.

Nesse momento do texto, Santa Teresa procura explicar a distinção en-
tre a alma e o espírito de modo que sejam compreendidos como coisas distintas, 
embora estejam essencialmente unidos. Edith Stein coloca em relevo essa ima-
gem, pois no estudo fenomenológico da natureza humana tinha chegado a essa 
mesma distinção em união. Santa Teresa usa a imagem do sol e de seus raios 
para explicar a relação entre o que ocorre na alma e no espírito: 

[...] muitas vezes tenho pensado, não se parecerá isso com o sol, 
que, estando no céu, desfere raios tão fortes que, não mudando 
ele de posição, de imediato chegam a nós? A alma e o espírito 
são uma mesma coisa, tal como o sol e seus raios. Assim, não 
seria possível, pela força do calor que vem do verdadeiro Sol 
de Justiça, elevar-se a alma acima de si mesma, permanecendo, 
contudo, em seu posto? Não poderia ela elevar-se por meio de 
alguma parte superior do espírito, saindo de si mesma?.49

Analisando a distinção entre corpo, alma e espírito, Edith Stein já havia 
constatado em sua tese sobre a empatia a possibilidade, encontrada apenas na 
alma humana, de ser elevar acima do próprio corpo, pela fantasia, contemplan-
do-o como se estivesse fora dele50. Analisando tal fenômeno em sua forma pura 
ela poderá falar de uma certa autonomia da alma com relação ao próprio cor-
po, assim como de um interior e um exterior da alma. Esse fato será de grande 

47 Idem, ib. OC V, p. 88. ESGA 11/12, p. 509. Edith Stein coloca esse termo em itálico no seu texto, provavelmente para 
chamar a atenção para a humildade da Santa.

48 Idem, ib. OC V, p. 89. ESGA 11/12, p. 509. Nota 32. 5M 2,8.
49 Idem, ib. OC V, p. 91. ESGA 11/12, p. 511. Nota 43. 6M 1, 13. Teresa de Jesus está falando aqui de sua própria experi-

ência com Deus.
50 Idem, ib. OC V, p. 91. ESGA 11/12, p. 512. Nota 46. 6M 2, 5.
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importância quando analisará em suas obras posteriores o núcleo ou centro 
ou mais íntimo da alma, de onde ela pode sair de si, ir ao mundo exterior sem 
perder-se e retornar a si. Tal movimento demonstra que todo ser humano é um 
si, um indivíduo com suas peculiaridades, ou ainda, uma pessoa51.

Embora o voo do espírito passe rapidamente, permanece na alma o co-
nhecimento da grandeza de Deus [...], o conhecimento próprio e a humildade 
de ver que é coisa tão baixa em comparação com o criador de tantas grandezas 
[...] e a alma passa a tomar por pouco todas as coisas da terra caso não possam 
ser aplicadas ao serviço de tão grande Deus52.

Nasce na alma, que se encontra nas sextas moradas um vivo desejo de 
morrer e de guardar-se de toda e qualquer imperfeição, por menor que seja. 
Desejaria evitar todo o contato com outros seres humanos, mas, por outro lado, 
sente muita vontade de colocar-se no meio do mundo a fim de contribuir para 
que ao menos uma alma louve mais a Deus53. 

Apesar de ter sido elevada a tão alto grau de contemplação, a Santa 
aconselha: a alma deve continuar a meditar a vida e paixão de Cristo a fim de 
incendiar a vontade com a ajuda do entendimento54. Ela deve saber que ainda 
não chegou ao fim de seu percurso até o próprio interior rumo ao encontro com 
Deus, visto que Ele permite que a alma sinta tudo isso para prepará-la para a 
sétima morada.

Nas sétimas moradas ocorre efetivamente o matrimônio místico, que 
foi experimentado por Santa Teresa por ocasião de uma visão intelectual das 
três Pessoas da Santíssima Trindade. Nessa visão, ela compreende com gran-
díssima verdade ser todas as três Pessoas uma substância, um poder, um saber, 
um só Deus; de maneira que o que acreditamos por fé é entendido ali pela alma, 
se assim podemos dizer, pela vista, ainda que não seja vista dos olhos do corpo 
nem da alma, porque não se trata de uma visão imaginária55.

Deus se torna uma companhia permanente na alma, mas essa não o 
vê, necessariamente, sempre com a mesma clareza do que na primeira vez, a 
não ser que Ele o queira. Além disso, a alma não pode ficar todo tempo imersa 
nessa contemplação, pois precisa cumprir com as suas obrigações. Ela cumpre 

51 Idem, ib. OC V, p. 93. ESGA 11/12, p. 514. Nota 59. 6M 4, 6. Na tradução espanhola o mais íntimo da alma aparece, 
erroneamente, como memória. Tanto a edição crítica alemã de Edith Stein quanto a edição das Obras Completas de 
Teresa de Jesus utilizam o mais íntimo da alma [dem Innersten der Seele].

52 Idem, ib. OC V, p. 94. ESGA 11/12, p. 515. Nota 66. 6M 4, 14.
53 Idem, ib. OC V, p. 94. ESGA 11/12, p. 515. Nota 67. 6M 5, 1.
54 Idem, ib. OC V, p. 95. ESGA 11/12, p. 515. Nota 69. 6M 5, 9.
55 Zum Problem der Einfühlung. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2010. O problema da empatia, ESGA 5, p. 63 [Parte III, 

§4. a].
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agora de modo mais perfeito tudo o que faz a serviço de Deus, mas também 
aproveita cada momento em que está desocupada para ficar em tão agradável 
companhia. É como se o essencial da alma por mais trabalhos e necessidades 
que tivesse jamais se movera de tal aposento, como se a alma mesma estivesse 
dividida em dois, como em Marta e Maria, mas em pé de igualdade56.

Santa Teresa retoma aqui a distinção e união entre alma e espírito, as-
sim como a da alma com suas potências, dizendo que lhe parece uma divisão 
tão delicada57, que só pode ser obra de Deus. Com o auxílio dessa distinção, ela 
vê claramente que o matrimônio místico se dá no centro mais íntimo da alma, 
que deve ser onde habita o próprio Deus. Como saber que se alcançou o centro 
mais íntimo da alma? A Santa diferencia a visão que precedeu o matrimônio 
místico da que teve durante o matrimônio: aquela foi uma visão imaginária, 
que lhe chegou por meio dos sentidos e potências da alma, onde Jesus se lhe 
apresentava em sua formosura e majestade, já ressuscitado; nesta o Senhor apa-
rece no centro da alma em uma visão intelectual, ainda que mais sutil do que 
as mencionadas, tal como surgiu aos Apóstolos sem entrar pela porta, dizendo, 
Pax vobis58.

No matrimônio o espírito dessa alma se torna uma só coisa com Deus 
que, sendo também Espírito, quer mostrar a algumas pessoas o amor que tem 
por todos nós e dar a entender até onde ele chega, a fim de que louvemos a sua 
grandeza59. É sempre o amor de Deus que toma a iniciativa de aproximar-se 
dos seres humanos, e aqueles cujas almas O acolhem, permanecem com Ele 
para sempre no seu interior: de tal modo quis Ele unir-se à criatura que, tal 
como os que [se unindo a Ele] já não podem Dele se afastar, [Deus] não deseja 
apartar-se dela60.

Como a alma pode saber se está realmente próxima de Deus em seu ínti-
mo? Para Santa Teresa, a corrente que se comunica à alma transborda as potên-
cias de modo inequívoco, desde o mais íntimo de si: se entende com clareza que 

56 Nas lições de 1932, sobre a estrutura da pessoa humana, Edith Stein diferencia a alma não apenas da corporeidade 
humana, mas também do espírito, visto ser possível falar de um núcleo da alma como o centro da existência humana. 
A alma é todo o ser humano, o seu eu, e nela se encontra o espírito, além de estar essencialmente unida com o corpo, 
apesar de não se identificar completamente com ele: A ‘alma da alma’ é uma realidade espiritual e a alma como to-
talidade é um ser espiritual. O que é peculiar nela é que possui uma interioridade, um centro, de onde ela pode sair 
para se encontrar com os objetos e aos quais se reporta quando os recebe do exterior, um centro de onde também pode 
sair de si mesmo, doando-se no exterior. Aqui encontramos o centro da existência humana. A estrutura da pessoa 
humana. OC IV, p. 706. ESGA 14, p. 129 [Parte VII, III, §4 j].

57 o castelo interior. OC V, p. 95. ESGA 11/12, p. 515. Nota 70. 6M 5, 10.
58 Idem, ib. OC V, p. 95. ESGA 11/12, p. 515. Nota 71. 6M 6, 6.
59 Idem, ib. OC V, p. 95. ESGA 11/12, p. 517. Nota 73. 6M 7, 7.
60 Idem, ib. OC V, p. 96. ESGA 11/12, p. 517. Nota 78. 7M 1, 6.
 Edith Stein assinala o grande conhecimento teológico a que chegou Teresa de Jesus sem ter estudado teologia, tendo 

apenas se dedicado a estar cada vez mais unida a Deus. 
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há no interior [da alma] [...] um sol de onde provém uma grande luz, enviada 
do interior da alma às suas faculdades. Ela [...] não sai desse centro, nem perde 
a paz61. Ou seja, a presença sobrenatural de Deus no íntimo da alma é sentida 
também pelas suas faculdades ou potências naturais. Não ocorre uma separa-
ção entre o que a alma é de modo sobrenatural e o que ela o é naturalmente, e 
sim um aprofundamento do âmbito natural ao sobrenatural, sempre contando 
com a graça de Deus e a resposta livre da alma ao aceitar tal matrimônio.

Santa Teresa não deixa de acentuar a participação consciente e volun-
tária da alma em total liberdade, mesmo no matrimônio místico. Prova disso 
é que, apesar da paz, que nunca lhe é tirada, a alma não está segura de sua 
salvação, pois sabe que pode tornar a cair, e toma ainda mais cuidado para não 
ofender a Deus, nem nas pequenas coisas62. Como efeito do matrimônio, a alma 
esquece-se de si, mas sem esquecer-se, empenhando-se em procurar agradar a 
Deus em todas as obras. Essa consciência é atingida por Santa Teresa em sua 
própria experiência com Deus. Ela depois a universaliza, dizendo que tal cons-
ciência surge em toda a alma que chega a viver no seu íntimo, com Deus, como 
consequência do que diz lhe o Senhor: que zele pelas coisas Dele, pois Ele zela 
pelas dela63.

Outro efeito do matrimônio é o desejo de sofrer, mas sem se inquietar 
como antes, pois entende que tudo o que Deus quer para ela é bom. Se antes 
desejava a morte, agora é grande a vontade que tem de servi-Lo, louvá-Lo e 
beneficiar alguma alma (...) para que o Senhor seja louvado por elas64. 

Paradoxalmente, a alma que chega a esse estado já não tem mais desejo 
de presentes e gostos espirituais, pois ela vive um desapego de si e de tudo, 
junto com o desejo de estar sempre a sós ou ocupada coisas proveitosas para 
alguma alma. Não padece mais de aridez, nem sofrimentos interiores, pois vive 
com muita ternura a lembrança do Senhor. Quando se descuida, o próprio Se-
nhor a desperta, de modo que pode-se ver claramente que aquele impulso pro-
cede do interior da alma [...] e não do pensamento, da memória, nem de nada 
que se possa entender que a alma tenha feito de sua parte65. A alma permanece 
em silêncio e quietude, não busca mais nada no entendimento, pois o Senhor 
tudo lhe ensina. 

61 Idem, ib. OC V, p. 96-97. ESGA 11/12, p. 517. Nota 80. 7M 1, 10.
62 Idem, ib. OC V, p. 97. ESGA 11/12, p. 517. Nota 81. 7M 1, 11.
63 Idem, ib. OC V, p. 97. ESGA 11/12, p. 517-518. Nota 83.  Lc 24, 36.
 Aparece em nota na edição crítica alemã a referência bíblica dessa passagem citada por Santa Teresa: Evangelho de 

São Lucas 24, 36.

64 Com essa observação Edith Stein quer acentuar a grande humildade de Santa Teresa, que não acredita ter obtido tais 
favores de Deus por merecimento, mas apenas para o serviço de suas Irmãs.

65 O castelo interior. OC V, p. 97. ESGA 11/12, p. 518. Nota 84.  7M 2, 3.
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Edith Stein finaliza a sua análise do Castelo interior constatando: Santa 
Teresa deixa entender que nesse ponto do matrimônio místico cessa quase todo 
deleite do êxtase, pois a finalidade de todo esse caminho de graça não é apenas 
a divinização das almas, mas também para fortalecer66 a nossa fraqueza [...] pa-
ra poder imitar a Cristo nos grandes sofrimentos e trabalhar sem descanso pelo 
Reino de Deus. O êxtase e tudo o que decorre dele é um meio e não o fim, pois 
para Santa Teresa a finalidade da oração e de todo o caminho percorrido até o 
matrimônio espiritual é de fazer nascer obras, sempre obras!67

as moradas à luz da filosofia modErna

Edith Stein procura mostrar as afinidades entre a imagem da alma de 
Teresa de Jesus com a que ela descreveu, com critérios filosóficos, especialmen-
te em Ser finito e ser eterno. Ela acredita que essas duas visões da alma são 
complementares, mas existe uma diferença fundamental entre elas, que resi-
de na diversidade dos pontos de vista, tal como já foi mencionado no início 
desse trabalho: Santa Teresa descreve a alma como um castelo interior para 
tornar compreensível às outras pessoas o que ela própria tinha experimentado 
e motivá-las a desejar ter essa experiência. Edith Stein apresenta a estrutura 
da alma que se encontra em todo ser humano como aquilo que lhe possibilita 
alcançar um progressivo conhecimento de si e atuar de modo adequado frente 
ao mundo.

Para comprovar a universalidade de sua teoria, Edith Stein perscruta se 
existem outras portas de entrada, outros modos para que uma alma penetre no 
seu interior que não seja a oração. Ela concorda com Santa Teresa que entrar em 
si mesmo significa aproximar-se gradualmente de Deus68, pois compreende que 
enquanto espírito e imagem do Espírito de Deus a alma humana tem a missão 
de apreender todas as coisas criadas conhecendo-as e amando-as e assim com-
preender a própria vocação e trabalhar como consequência disso69.

Para Edith Stein a alma, por ser ao mesmo tempo espírito e imagem do 
Espírito divino, não só tem conhecimento do mundo exterior, mas também de 
si mesma: é consciente de toda a sua vida espiritual e é capaz de refletir sobre 

66 Idem, ib. OC V, p. 97. ESGA 11/12, p. 518. Nota 85.  7M 2, 6. Colocamos essa citação tal como se encontra na edição 
crítica alemã de Edith Stein, que confere com o texto das Moradas de Santa Teresa. A tradução espanhola modifica um 
pouco a frase.

67 Idem, ib. OC V, p. 98. ESGA 11/12, p. 518. Nota 86.  7M 2, 9.
68 Idem, ib. OC V, p. 98. ESGA 11/12, p. 518. Nota 87.  7M 3, 2.
69 Idem, ib. OC V, p. 98. ESGA 11/12, p. 519. Nota 89.  7M 3, 6.
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si mesma, inclusive sem entrar pela porta da oração. Quais seriam, então, essas 
outras portas pelas quais a alma pode chegar ao mais íntimo de si mesma?

A relação com os outros poderia ser uma dessas portas, tal como Edi-
th Stein mostrou na sua tese doutoral sobre a Empatia: a experiência natural 
do trato com os outros seres humanos nos dá uma imagem deles e nos diz 
que também eles têm uma imagem de nós70. Desse modo conseguimos ter uma 
imagem de nós mesmos a partir do outro, a nos ver de fora. Mas dificilmente 
essa imagem nos permitirá penetrar em nosso interior mais profundo, além de 
também podermos nos enganar. Mesmo nesse caso é preciso que Deus tome 
a iniciativa e, com uma clara sacudida interior – uma chamada interior –, nos 
tire dos olhos a venda que esconde a todo ser humano, em grande parte, o seu 
próprio mundo interior71.

Outro impulso para entrar em si mesmo é aquele que sentimos durante 
a experiência de nosso crescimento e maturidade, da infância à juventude. As 
transformações sensíveis exteriores do nosso corpo nos impulsionam à auto-
observação. Conhece-se assim um mundo interior, não percebido até então72. 
Mas junto com isso ocorre um grande movimento de autoafirmação que pode 
se tornar uma nova fonte de ilusão e gerar uma falsa imagem do Eu. Nessa 
idade o Eu também começa a levar muito em conta e avaliar-se com as imagens 
que os outros possuem dele, que podem levar ao encobrimento do seu próprio 
ser. Logo, essa possível porta de acesso ao mundo interior dificilmente será 
utilizada pelo Eu.

Finalmente a investigação científica do mundo interior poderia ser um 
modo de descobrir o que ocorre no interior da alma, e essa porta deve ser inves-
tigada mais de perto. Constata que infelizmente esse interior não foi descoberto 
pela psicologia naturalista do séc. XIX, que começou a estudar o ser humano in-
dependentemente de toda consideração religiosa e teológica e acabou propon-
do uma psicologia sem alma: tanto a essência da alma quanto suas potências 
foram descartadas como sendo apenas conceitos mitológicos73. Edith Stein cita 
a corrente que se originou do empirismo inglês e se configurou como ciência 
natural: ela apreende os sentimentos da alma como produto de simples sensa-
ções, como uma coisa espacial e material, constituída por átomos. Consequen-
temente, aos olhos de Santa Teresa sobrariam aqui apenas restos da muralha do 
Castelo interior, pois um corpo sem alma deixa de ser um corpo74.

70 Idem, ib. OC V, p. 98. ESGA 11/12, p. 519. Nota 91.  7M 3, 8.
71 Idem, ib. OC V, p. 99. ESGA 11/12, p. 519. Nota 94.  7M 4, 4.
72 Idem, ib. OC V, p. 99. ESGA 11/12, p. 519. Nota 95.  7M 4,6.
73 Idem, ib. OC V, p. 100. ESGA 11/12, p. 520.
74 Idem, ib.
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A busca por uma nova e autêntica ciência do espírito e da alma, tal co-
mo encontramos em Dilthey, Brentano e Husserl, alcança outra concepção de 
ser humano: não apenas recuperaram os direitos da espiritualidade e do senti-
do pleno da vida anímica, como também descobriram o seu fundamento real75. 
Segundo Edith, as pesquisas desses três pensadores caminharam no sentido 
contrário de tantos psicólogos, inclusive psicólogos católicos, que sustentavam 
não ser possível falar da alma em termos científicos76.

Além desses três pensadores, Edith Stein cita e analisa mais profunda-
mente o fenomenólogo de Munique, Alexander Pfänder (1870 – 1941). Em sua 
obra: a alma do ser humano. Ensaio de uma psicologia inteligente, Pfänder 
busca compreender a vida da alma, descobrindo junto aos impulsos fundamen-
tais um impulso originário: a tendência a autodesenvolver-se. Tal tendência es-
tá baseada na própria essência da alma, visto que nela existe um núcleo de vida 
que, partindo desse germe, deve desenvolver-se até chegar a sua forma plena77. 
Logo, pertence à própria essência da alma humana que, para seu próprio de-
senvolvimento, seja necessária a atividade livre da pessoa78. 

Edith Stein encontra aqui a demonstração que precisava para funda-
mentar a possibilidade de uma porta diferente da oração para se chegar ao 
íntimo da própria alma. Essa porta é a constatação da liberdade que se encon-
tra na essência da alma humana, juntamente com a capacidade do ser humano 
de voltar-se para si, para o seu interior, desenvolvendo-se como pessoa. No 
entanto, Edith Stein cita Pfänder, para quem isso não significa que a alma seja 
criadora de si mesma, mas é criatura: 

[...] ela não é capaz de gera-se a si mesma, mas apenas de desen-
volver-se. Nesse ponto mais profundo de si mesma, olhando 
para trás, está ligada ao seu princípio criativo perene79. 

Como explicar essa porta sem cair na concepção narcisista que está pre-
sente em tantas filosofias modernas, inclusive algumas na própria linha feno-
menológica85? É preciso buscar a origem e a essência desse movimento ine-
rente ao ser humano, procurando ver de que modo o ponto mais profundo de 

75 Idem, ib. OC V, p. 100-101. ESGA 11/12, p. 520-521.
76 Idem, ib. OC V, p. 101. ESGA 11/12, p. 521. Edith Stein está se referindo à sua própria experiência de Deus, cujo per-

curso foi diferente do de Teresa de Jesus, embora ambas tenham chegado a um mesmo ponto: a vida de  intimidade 
da própria alma consigo e com Deus.

77 Edith Stein está mais uma vez referindo-se à sua própria experiência pessoal, visto que passou por várias crises, 
algumas em sua infância e sua adolescência, que lhe despertaram desde cedo o interesse pelo estudo da natureza 
humana.

78 O castelo interior. OC V, p. 101. ESGA 11/12, p. 521.
79 Idem, ib. OC V, p. 102. ESGA 11/12, p. 521.
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si mesmo está ligado ao seu perene princípio criativo. Edith Stein conclui da 
análise de Pfänder que a essência da alma se apresenta a si mesma como chave 
para entender sua própria vida80. 

O estudo da essência da alma foi desenvolvido por Edith Stein em suas 
obras sobre a natureza humana, compiladas inicialmente nas lições de 1932, ele-
vadas à sua forma acabada no sua obra ser finito e ser eterno (1936). Mas Edith, 
tão humilde quanto Teresa de Jesus, não quis recorrer às suas próprias inves-
tigações antes de esgotar toda a virtualidade que encontra na obra de Pfänder, 
não deixando de ver também as suas limitações.  Segundo ela não é tratada por 
Pfänder a relação entre a alma e o corpo, assim como deixa de lado o conceito de 
espírito por achar muito obscuro. Não trata tampouco das relações entre alma 
e espírito. Mas essas limitações apontam para o que Edith Stein chama de um 
fato estranho, que parece corroborar com a sua própria compreensão da alma 
humana, assim como a de Teresa de Jesus: apesar de tantas limitações, Pfänder 
consegue chegar muito perto de uma compreensão da alma, da sua essência e 
sua vida, da alma humana enquanto tal81. Isso, só corrobora com a ideia de que 
faz parte da essência da alma tender, naturalmente, a procurar desenvolver-se 
por meio de uma compreensão cada vez maior de si mesma.

Edith Stein considera que as teorias sobre a alma não chegam mais pró-
ximo da sua compreensão por causa dos resíduos do velho racionalismo, que 
não admite nenhum mistério, nem quer levar em conta a fragmentação do ser 
humano e, por sua vez, acredita que consegue desvelar por completo o mistério 
das relações da alma com Deus82. Tal filosofia ignora que deve o seu conheci-
mento sobre o ser humano, sua alma, sua estrutura, tanto da doutrina e da vida 
da fé quanto do que acredita ser resultado de seu conhecimento natural. Deste 
modo torna-se cego e incapaz de chegar ao mais profundo da alma. E para 
Edith Stein a causa da cegueira sobre a realidade da alma que encontramos 
especialmente na psicologia naturalista do século XIX não reside simplesmente 
em uma obsessão com relação a alguns preconceitos metafísicos, mas em um 
inconsciente medo de encontrar-se com Deus83.

Por outro lado, vemos que autores cristãos tais como Teresa de Jesus 
e Santo Agostinho não descartam a explicação natural da alma humana por 
terem conhecimento do que está contido na Revelação. Ao contrário, eles são 
considerados, inclusive por muitos pensadores que não compartilham da mes-

80 Idem, ib. OC V, p. 102. ESGA 11/12, p. 522.
81 Idem, ib. OC V, p. 103. ESGA 11/12, p. 522.
82 Idem, ib. OC V, p. 103. ESGA 11/12, p. 522.
83 Idem, ib. OC V, p. 103. ESGA 11/12, p. 522-523.
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ma fé, como mestres do próprio conhecimento e da descrição de si mesmos84.  
Para eles as misteriosas profundidades da alma resultam claras: não apenas os 
fenômenos, a superfície movediça da vida da alma, são para eles inegáveis fatos 
da experiência, mas também as potências que atuam sem mediações na vida 
consciente da alma, incluindo a própria essência da alma85.

Nesse ponto, Edith Stein conclui dizendo que, apesar de distintos obje-
tivos e forma de exposição, existe uma concordância entre o seu estudo científi-
co e fenomenológico da estrutura da alma e a exposição de Santa Teresa: preci-
samente porque a alma é uma realidade espiritual-pessoal, seu ser mais íntimo 
e específico, sua essência de onde brotam as potências e o desenvolvimento de 
sua vida não são apenas um desconhecido X que nós admitimos para esclarecer 
os fatos espirituais que experimentamos, mas algo que pode nos iluminar e 
deixar-se sentir, ainda que permaneça sempre misterioso86.

Cabe agora a Edith Stein explicitar a sua posição, e ela o faz articulando 
e distinguindo dois conceitos: o conceito de alma e o conceito de Eu. O eu apa-
rece como um ponto móvel dentro do espaço da alma que se movimenta tanto 
no mundo exterior quanto no interior da alma, tomando posições sob a luz da 
consciência. Apesar de sua mobilidade, o Eu está sempre ligado àquele ponto 
central imóvel da alma no qual se sente em sua própria casa87. Teresa de Jesus e 
Edith Stein concordam com esse ponto, mas para Edith, além do Eu ser chama-
do a habitar o seu centro por meio das graças místicas do matrimônio espiritual 
com Deus, ele também habita o seu centro quando toma decisões derradeiras 
a que é chamado todo ser humano como pessoa livre88. Para ela o exercício da 
liberdade, em decisões importantes e derradeiras, conduz o ser humano ao cen-

84 PFÄNDER, A. Die Seele des Menschen. Versuch einer verstehenden Psychologia.  Halle a. S. 1933, p. 226. Apud: 
STEIN, E.   Castelo interior, OC V, p. 103. ESGA 11/12, p. 523.

85 Pensamos aqui em Heidegger, que segundo Edith Stein, procurou discorrer sobre essa necessária busca do Ser pelo 
ser humano, mas acabou limitando-a à finitude do mundo, excluindo Deus e colocando o próprio ser humano em sua 
finitude como único protagonista dessa sua busca. 

 No segundo apêndice de Ser finito e ser eterno, intitulado A filosofia existencial de Martin Heidegger, Edith Stein 
trata desse tema. Esse texto encontra-se em STEIN, E. Obras completas. Escritos filosóficos. Etapa de pensamiento 
cristiano: 1921-1936. V. III. Burgos–Vitoria–Madrid: Ed. Monte Carmelo–Ed. el Carmen–Ed. de Espiritualidad, 2002. 
P. 1137-1200. Na edição alemã das obras críticas se encontra colocado logo antes do texto do Castelo Interior de Teresa 
de Jesus: ESGA 11/12. Endliches und ewiges Sein.  Versuch eines Aufstiegs zum Sinne des Seins. Freiburg–Basel–
Wien: Herder, 2013.P. 445 – 499. 

 A intenção de colocar esses dois textos lado a lado, embora escritos por pessoas de períodos e condições de vida 
bem distintas, deixa claro que eles representam duas propostas possíveis para se conduzir a análise da essência do 
ser humano. Teresa de Jesus utiliza a imagem do Castelo com suas moradas, faz a experiência de penetrar nele e lá 
encontra a sua essência, além e encontrar-se com Deus. Heidegger também busca essa mesma essência, mas ele decide 
ocupar-se apenas da dimensão finita do ser humano, ou ainda, permanece nas muralhas exteriores do castelo de sua 
própria alma. São duas soluções possíveis, visto que, segundo Edith Stein, existem muitos seres humanos que vivem 
no exterior. Mas o que mais a intriga é que Heidegger coloca questões que aparentemente só são capazes de serem 
formuladas por alguém que teve uma experiência de seu íntimo. Parece, no entanto, que essa experiência não é levada 
em conta por Heidegger como material para sua análise do ente que se coloca a questão pelo ser.

86 castelo interior, OC V, p. 103. ESGA 11/12, p. 523.
87 Idem, ib. OC V, p. 104. ESGA 11/12, p. 523.
88 Idem, ib. OC V, p. 104. ESGA 11/12, p. 523.
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tro de sua alma. 

Edith Stein fez essa experiência em sua própria vida, e pôde falar, em 
primeira pessoa, o que acontece quando o Eu busca, com a liberdade de seu 
intelecto e toda a sua vontade, agir de modo consciente e livre.  No fim, ela dirá 
que o ato livre, embora não tenha sido tratado por Santa Teresa de modo tão di-
reto quanto ela o fez, está implícito em sua análise. É por isso que Santa Teresa, 
assim como outros mestres espirituais, vê a entrega da vontade a Deus como o 
que é mais essencial na união, pois nos torna realmente livres. Por isso a entre-
ga de nossa vontade é o que Deus nos pede a todos, e todos podemos realizar89. 
Essa afirmação paradoxal se torna um pouco mais compreensível quando se 
consegue identificar o centro da alma como: tanto o lugar das livres decisões, 
quanto o lugar da livre união com Deus. 

No entanto, ao enfatizar a liberdade da entrega da vontade a Deus co-
mo condição para a união mística, Edith Stein relembra o que a própria Santa 
Teresa já havia dito: tal união não depende exclusivamente do que está em 
nosso poder, mas é um livre presente de Deus90. Pressupondo a liberalidade e 
o amor infinito de Deus por suas criaturas, Edith Stein poderá dizer que existe 
a possibilidade de viver a partir desse centro da alma e realizar-se a si mesmo 
e a própria vida sem ser agraciado com graças místicas91. A liberdade, tanto a 
do ser humano, dada por Deus, quanto a do próprio Deus, tornam tal possibi-
lidade real. 

Com esse argumento é possível compreender o que Edith Stein quer 
dizer na sua célebre frase: 

Quem procura aqui e agora o que é certo e toma decisões de 
acordo com o seu entendimento, encontra-se a caminho de 
Deus e de si próprio, ainda que não o saiba, ou seja, já decidiu 
sobre si mesmo e entregou a sua vontade à vontade de Deus, 
mesmo que não veja com clareza que a prática do que é reto 
coincide com a vontade divina92. 

89 Idem, ib. OC V, p. 104. ESGA 11/12, p. 523.
90 Idem, ib. OC V, p. 104-105. ESGA 11/12, p. 524.
91 Idem, ib. OC V, p. 105. ESGA 11/12, p. 524.
92 Idem, ib. OC V, p. 105. ESGA 11/12, p. 524.
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apêndicE

Pequena biografia de edith stein, santa teresa benedita da cruz

Os dados biográficos que selecionamos servem para ilustrar a vida de 
Edith Stein como busca da verdade sobre si e sobre a natureza humana. Tam-
bém explicitam de que modo o encontro com Deus no interior de sua alma lhe 
revelou aspectos ainda mais profundos da natureza humana e da sua própria 
pessoa, levando-a ao caminho do Carmelo, numa vida de intimidade com Deus, 
e por fim culminando com sua livre entrega por amor a Ele e ao seu povo – o 
povo judeu.

A vida de Edith Stein é por si só um exemplo, não apenas da possibili-
dade da filosofia cristã, mas de sua realidade. O fato de Edith Stein ter sido ca-
nonizada não invalida nem enfraquece a força e a originalidade de sua filosofia, 
pelo contrário, a torna ainda mais interessante e desafiadora. É o que aparece 
nessas reflexões feitas por João Paulo II, por ocasião da canonização de Edith 
Stein em 11 de outubro de 1998: Santa Teresa Benedita da Cruz, o exemplo do 
ideal de liberdade em um século atormentado.

O amor de Cristo foi o fogo que ardeu a vida de Teresa Benedita 
da Cruz. Antes ainda de se dar conta, ela foi completamente ar-
rebatada por ele. No início, o seu ideal foi a liberdade. Durante 
muito tempo, Edith Stein viveu a experiência da busca. A sua 
mente não se cansou de investigar e o seu coração de esperar. 
Percorreu o árduo caminho da filosofia com ardor apaixonado 
e no fim foi premiada: conquistou a verdade; antes, foi por ela 
conquistada.  De fato, descobriu que a verdade tinha um nome: 
Jesus Cristo, e a partir daquele momento o Verbo encarnado foi 
tudo para ela. Olhando como Carmelita para este período da 
sua vida, escreveu a uma Beneditina: Quem procura a verdade, 
consciente ou inconscientemente, procura a Deus. [...] No fim 
do longo caminho, foi-lhe dado chegar a uma surpreendente 
conclusão: só quem se une ao amor de Cristo se torna verdadei-
ramente livre.

infância E JuvEntudE (1891-1912)
1891:  Edith Stein nasce a 12 de outubro na cidade prussiana de Breslá-

via (atualmente Polônia), no seio de uma família hebreia, no Dia do 
grande perdão - festa da Expiação, o Yom Kippur.
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 É a menor dos onze filhos que teve o casal Siegfried Stein e Auguste 
Courant.

 Quatro dos seus irmãos morrem muito cedo. Ficaram: Paul, Else, 
Frieda, Rosa, Erna, e Edith.

1893:  a 10 de julho morre o pai de uma insolação e sua mãe assume o co-
mércio de madeira que levava seu esposo. 

 A capacidade da mãe de levar adiante o negócio e a família será um 
pressuposto importante na formação do caráter feminista de Edith.

1898:  Inicia os estudos primários no Liceu Vitória, em sua cidade natal.

1903:  Aos quatorze anos opta por desacreditar de tudo o que não lhe parece 
seguro e verdadeiro, inclusive de Deus. Ao mesmo tempo vive em 
uma incansável busca da verdade e da liberdade, procurando-as em 
primeira pessoa, principalmente em sua vida interior.

1906:  Edith Stein atravessa uma crise pessoal em plena adolescência. De-
cide deixar a escola e conscientemente abandona a religião por não 
encontrar sentido nesta. Vai a Hamburgo, onde passa quase um ano 
na casa de sua irmã, Else, cuidando dos sobrinhos.

1908:  Decide voltar a estudar e se prepara devidamente para iniciar o ba-
charelado, o que naquela época poucas mulheres o faziam.

1911:  Recebe o título do bacharelado no Liceu. Faz o exame extraordinário 
de seleção. Em abril inicia os estudos Universitários de germanísti-
ca, história, propedêutica filosófica e psicologia na Universidade da 
Breslávia, com o desejo de buscar respostas à sua crise existencial. 

 Faz parte de diversos grupos de caráter reformista: grupo pedagógi-
co e Associação Universitária Feminina.

 Edith Stein interessa-se desde jovem pelo estudo da natureza huma-
na. Procura na psicologia de seu tempo, que estuda na Universidade 
de sua cidade natal, uma resposta a seus profundos questionamen-
tos.  Logo percebe que esta não lhe fornece os elementos necessários 
para a análise que desejava desenvolver.

1912:  Crise intelectual com relação à psicologia, que havia pretendido se-
guir e escrever sua tese.

 Lê as investigações Lógicas de Edmund Husserl e intui que ali 
poderia encontrar os fundamentos que buscava. Decide estudar 
com ele na Universidade de Gotinga. Sua mãe aprova e se dispõe a 
sustentá-la.
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no caminho da vErdadE (1913-1921)

1913:  A partir do mês de abril continua seus estudos universitários em 
Gotinga, seguindo os seminários de Husserl.

 Edith Stein demonstra tanta rapidez e clareza na compreensão do 
método fenomenológico que impressiona o próprio Husserl. Ela é 
convidada a participar do Círculo de fenomenólogos de Gotinga.

 É publicado o primeiro volume, ideias para uma fenomenologia 
pura e uma filosofia fenomenológica de Husserl. Edith Stein teve a 
oportunidade de ouvir, em primeira mão, explicações e comentários 
feitos pelo próprio Husserl, assim como observar a recepção da obra 
por parte de seus alunos e colegas mais próximos. 

 Ela também pôde acompanhar de perto as investigações que Hus-
serl vinha desenvolvendo sobre a constituição do ser humano, que 
seriam publicadas no segundo volume de ideias para uma fenome-
nologia pura e uma filosofia fenomenológica. 

 Encontro com Max Scheler, um judeu convertido ao catolicismo: o 
mundo da fé se apresenta diante dela; a religião é uma realidade. 
Rompimento de seu ateísmo e queda de preconceitos.

1914:  Prepara seu exame de licença e inicia a redação de sua tese doutoral: 
Sobre o problema da empatia.

 Explode a 1ª Guerra Mundial, a Alemanha declara guerra à Rússia e 
à França.

1915:  Em janeiro faz o seu exame de Estado pro facultate docendi em his-
tória, filosofia e germanística. 

 Com um alistamento voluntário na Cruz Vermelha, de abril a se-
tembro, torna-se assistente de enfermeira no hospital austríaco de 
doenças contagiosas de Mährisch-Weisskirchen. Com a guerra, Edith 
Stein experimenta uma nova realidade, a morte.

1916:  No seu regresso, é convidada a dar aulas de latim em sua antiga 
escola, na Breslávia. Defende sua tese, O problema da Empatia, e 
obtém o título de doutora em filosofia pela Universidade de Fribur-
go, para onde tinha ido Husserl.  Obtém a nota máxima: suma cum 
laude.  A tese é publicada em 1917.  

 Edith Stein permanece em Friburgo, para onde Husserl tinha se 
transferido, e é convidada por ele a ser sua assistente particular. Ela 
não consegue desenvolver suas próprias pesquisas, tendo de dedicar 
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muito tempo para a compilação dos textos de Husserl que seriam 
publicados como o segundo volumar das Ideias.  Edith Stein o consi-
dera um gênio desorganizado.

1917:  Morre Adolf Reinach e Edith Stein é encarregada pela viúva de pre-
parar a publicação de seus escritos. Edith Stein tem seu primeiro en-
contro com a cruz e com a força divina daqueles que a carregam.

1918:  Em fevereiro deixa de ser assistente de Husserl. Volta à sua cidade 
natal e vive interiormente a experiência do encontro com Cristo. Lê 
Santo Agostinho, Ignácio de Loyola e outros grandes teólogos ale-
mães.

 Retoma e aprofunda a análise fenomenológica do interior da pessoa 
humana em um longo ensaio: Causalidade psíquica. Nele já aparece 
um aprofundamento da compreensão steiniana de realidade psíqui-
ca e espiritual do ser humano. Edith Stein passa a analisar a especi-
ficidade da causalidade dos atos livres, tanto do indivíduo enquan-
to tal como em suas relações intersubjetivas, redigindo: Indivíduo 
e comunidade. Os dois textos causalidade psíquica e Indivíduo e 
comunidade, foram escritos entre 1918-1920 como tese de livre-do-
cência. Não foram aceitos, infelizmente, por terem sido escritos por 
uma mulher, pois naquele período elas eram impedidas, por lei, de 
ocupar cargos universitários. No entanto, foram publicados conjun-
tamente em 1922 no Jahrbuch für Philosophie und phänomenologis-
che Forschung, sob o título Contribuições à fundamentação filosófica 
da psicologia e das ciências do espírito.

1919:  Em fevereiro se abre a Assembleia de Weimar. Em 28 de junho a Ale-
manha assina o tratado de paz em Versailles. 

 Edith Stein se dedica à atividade política em vista da instauração da 
República de Weimar.

 Tenta ascender a uma cátedra universitária em Gotinga, Friburgo e 
Kiel, mas não consegue, pois a mentalidade reinante nas universida-
des ainda não aceita a presença de mulheres em uma cátedra, ainda 
que as novas leis da República já o permitam. Elabora uma série de 
trabalhos científicos que mostram sua reflexão sobre a política e o 
Estado.

1920 – 1921: Edith Stein passa por uma profunda crise e busca interior da 
verdade.

 Dá aulas práticas de introdução à filosofia sobre base fenomenoló-
gica a mais de trinta pessoas em sua casa e inicia um curso sobre 
questões fundamentais de ética na escola de adultos na Breslávia 
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1921:  No mês de junho, enquanto estava de férias na casa de sua amiga 
Hedwig Conrad-Martius em Bergzabern, lê a autobiografia de Santa 
Teresa de Jesus: No verão caiu em minhas mãos a Vida de nossa San-
ta Madre Teresa e pus fim à minha longa busca da verdadeira fé.

 Naquele momento, Edith Stein decide tornar-se cristã e batizar-se na 
Igreja Católica. Comunica sua decisão à sua família, que não a com-
preendeu e nem aceitou.

mulhEr intElEctual católica (1922-1933)

1922:  Em 1º de janeiro, Edith é batizada na Igreja de São Martinho em Ber-
gzabern com o nome Edith Teresa Hedwig Stein. Sua madrinha foi 
sua amiga protestante, a filósofa Hedwig Conrad-Martius. Em 2 de 
fevereiro é crismada na capela do bispado de Espira.

1923:  A partir de abril começa a sua atividade como professora de literatu-
ra e alemão nas dominicanas de Santa Madalena, em Espira. 

 Conhece o padre jesuíta Erich Przywara que a exorta a não abando-
nar os estudos de filosofia e a ocupar-se de um estudo sistemático da 
obra de Santo Tomás de Aquino.

1923:  Traduz para o alemão o diário e as cartas do Cardeal Newman.

1926:  Em 11 de setembro, faz uma conferência em Espira e no dia 12 confe-
rência em Kaiserslauten.

1928:  Na Semana Santa, vai para a Abadia beneditina de Beuron, onde tra-
balha na tradução do Quaestiones disputate de veritate de Santo To-
más de Aquino, do latim para o alemão.

1930:  Conferências em Nuremberg, Salzburg, Espira, Bendorf e Heidel-
berg, sobre a mulher.

1931:  Conferência em Ludwigshafen. Em 23 de março deixa de lecionar 
em Espira, mas continua a fazer diversas conferências, entre elas a 
Alocução sobre Santa Isabel em Heidelberg, em 22 de novembro.

1932:  Conferências em Zurique, Suíça. Participa em Augsburg de um Con-
gresso de jovens. 

 No verão inicia sua atividade como professora de antropologia e pe-
dagogia no Instituto Alemão de Pedagogia Científica em Munique. 

 Edith Stein, já conhecida internacionalmente, é convidada para falar 
no I Congresso Internacional Tomista de Juvisy, perto de Paris, sobre 
A possibilidade de uma filosofia cristã.
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 Também participaram Etienne Gilson, Maurice Blondel, Jacques e 
Raïssa Maritain.

 Durante o semestre de inverno de 1933, apresenta sua concepção da 
natureza humana.

 Tais lições, redigidas para a preparação das aulas, foram publicadas 
postumamente sob o título de A estrutura da pessoa humana.

1933:  Em 1º de abril ela se vê barrada pelos nazistas de sua atividade do-
cente. 

 Na quinta-feira Santa, durante a Hora Santa na Igreja do Carmelo de 
Colônia, Jesus a faz povo.

 Em 30 de abril, domingo do Bom Pastor, o Salvador a faz compreen-
der que seu caminho agora está no Carmelo.

 Em 15 de julho, deixa Munique e vai à Colônia para iniciar uma ex-
periência prévia a sua entrada no Carmelo.

 De 15 de agosto a 13 de outubro regressa a Breslávia para despedir-
se de sua família e comunicar-lhes seu ingresso no Carmelo. Sua mãe 
e família não aceitam, mas Edith Stein estava serena e convencida de 
sua decisão tão profundamente pensada.

carmElita dEscalça (1933 – 1942)

1933:  Em 14 de outubro, ingressa no Carmelo descalço de Colônia. Apesar 
de não ter conseguido convencer sua mãe de apoiar sua decisão, Edi-
th Stein atravessou o umbral da casa do Senhor com profunda paz. 

1934:  Em 15 de abril, recebe o hábito como Teresa Benedita da Cruz. O Pro-
vincial da Alemanha, Padre Teodoro Rauch, lhe concede a permissão 
para que continue sua atividade científica no convento.

1935:  Em 21 de abril, domingo do Bom Pastor, faz sua 1ª profissão. Em 
maio começa sua obra prima: Ser finito e ser eterno.

1936:  Em 14 de setembro, morre sua mãe na mesma hora em que Edith 
Stein faz a renovação dos seus votos. No dia 24 de dezembro, sua 
irmã Rosa é batizada em Colônia. Edith Stein conclui a obra Ser finito 
e ser eterno.

1938:  Faz sua profissão solene no dia 21 de abril. No dia 27 deste mês mor-
re Edmund Husserl.

1938:  Edith Stein recebe o véu negro no dia 1ª de maio. No dia 31 de de-
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zembro, viaja para o Carmelo de Echt, na Holanda.

1939:  Se oferece pela paz ao Sagrado Coração. Escreve seu testamento. Sua 
irmã Rosa chega ao mesmo Carmelo no dia 1º de julho. No dia 1º de 
setembro, a Alemanha invade a Polônia. Alguns familiares de Edith 
Stein conseguem emigrar aos Estados Unidos, Colômbia e Noruega.         

1940:  Em maio a Holanda é ocupada pelas tropas de Hitler. Começam os 
trâmites para transladar Edith Stein e sua irmã Rosa para outro Car-
melo em Le Paquier, na Suíça.

1941:  Edith Stein escreve um trabalho sobre Pseudo-Dionísio, o Areopagi-
ta. Inicia a redação de A Ciência da Cruz. Seus irmãos Frieda e Paul 
são levados aos campos de concentração.

1942:  Em abril, Edith Stein e Rosa são registradas na Gestapo como ju-
dias.

1942:  Dia 24 de julho, as Igrejas católicas holandesas leem uma carta pasto-
ral dos bispos condenando a deportação dos judeus.  Dia 2 de agos-
to, Edith Stein e Rosa são capturadas no Carmelo pela SS. Em 4 de 
agosto, são levadas para o campo de Westerbork (Holanda). Em 7 
de agosto, são deportadas  para o campo de Aushwitz-Birkenau . 
Chegam em 9 de agosto e no mesmo dia são assassinadas junto com 
outros judeus, nas câmaras de gás.
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O objetivo desse estudo será verificar se na vida de Santa Teresa D´Ávila 
e de Santa Maria Domingas Mazzarello encontramos elementos que possam 
indicar uma compreensão dessas duas mulheres, a partir de uma prospectiva 
da pedagogia em relação à dimensão do amor.   Considerando que a educação 
sempre se realiza a partir de várias modalidades, essa realidade permite que o 
campo da educação assuma o desafio de buscar referências de práticas educati-
vas informais ou até mesmo que estejam escondidas nas diversas experiências 
humanas, sejam elas realizadas a nível cultural, religioso, humano ou social. Daí 
a importância de investigarmos, a partir das experiências vividas por pessoas 
que nos legaram algumas indicações de referenciais propositivos com relação o 
universo de valores, que podem contribuir significativamente para a formação 
da pessoa, sendo que, a educação também deverá voltar-se para aspectos que 
englobam as dimensões humanas e sociais da pessoa, além da preocupação 
com o aspecto cultural.  

O cristianismo sempre indicou para seus seguidores o valor do amor 
como elemento fundamental.  Neste sentido, podemos buscá-lo na vida daque-
les que foram considerados como exemplos para a Igreja Católica na vivência 
desse valor. Podemos observar naturalmente a prática do amor muito presente 
tanto na vida de Teresa D´Ávila como de Maria Domingas Mazzarello.

santa tErEsa d´Ávila E 
maria domingas mazzarEllo: a 

pEdagogia do amor

silvana soares ||
Mestre em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo,  
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tErEsa d´Ávila E maria domingas mazzarEllo 

Percorrendo a vida de Teresa D´Ávila e Maria Domingas Mazzarello, 
podemos perceber que embora tenham vivido em contextos e épocas diferen-
tes, ambas tiveram uma experiência de vida comprometida com a busca da ver-
dade sobre si mesmas e sobre a própria relação com a dimensão transcenden-
tal e social. Nessa capacidade de abertura e alteridade desenvolveram atitudes 
de valores e caminhos significativos de intervenções, que podemos considerar 
como processos educativos de formação da pessoa a partir especialmente do 
valor do amor. 

O enfoque humanista vai sendo delineado nas próprias ações e práticas 
de vida. E é importante perceber que esse humanismo nasce de uma fonte única 
que é a experiência de formação da identidade pessoal, construída na relação 
com o cultivo de uma interioridade religiosa ou de uma relação com o transcen-
dente. Ambas emanam a riqueza de uma sensibilidade e interioridade humana 
inspirada em um amor transcendental. A partir dessa visão sobre a vida de 
Teresa D´Ávila e de Maria Domingas Mazzarello podemos verificar a dimensão 
pedagógica que realizam a partir da perspectiva do amor. 

tErEsa d´Ávila E a pEdagogia do amor

Para Teresa D´Ávila uma das virtudes para o crescimento na vida de 
oração é começar pela paz interior e exterior. Indispensável para a viagem da 
contemplação. E logo, a virtude do amor surge como elemento central para a 
experiência humana e religiosa. Amor, que educa e sensibiliza a pessoa na re-
lação com os outros. 

Alvarez (Cf. 1998) ao aprofundar a centralidade do amor na vida de Te-
resa nos apresenta o amor em primeiro lugar. Mas, deve ser um amor autêntico. 
Teresa D´Ávila é uma mulher afetiva e viveu a realidade dramática do Amor. 
É consciente que o amor é um problema. Não é possível se aproximar de Deus 
sem se confrontar com o problema do Amor. Amar-se muito, com uma forma 
de reciprocidade e troca, indicando que na convivência, todas devem ser ami-
gas e todas devem se amar.  

Fala do ideal do amor perfeito com um enfoque puramente espiritual 
e fala do Amor partindo da própria experiência pessoal. Amor que se encontra 
com a verdade das coisas, da vida e das pessoas. O amor somente espiritual ou 
desencarnado da realidade é falso. 
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Nos escritos de Teresa, o amor puro forja as grandes amizades e é fe-
cundo de amigos. Essa visão está presente quando a Santa retrata a sua experi-
ência do Amor em sua vida pessoal. 

De acordo com Di Bernardino (1999, p. 53-55) a reflexão de Teresa não 
é fruto de conhecimentos adquiridos pelo estudo, ou pela disciplina da medita-
ção, mas possui um fio condutor que é a sua experiência pessoal. Escreve sobre 
a sua experiência e propõe o seu itinerário de busca inquietante, vida mística e 
as causas das dificuldades que encontra. Embora ignorante de raciocínios teo-
lógicos e filosóficos, ela elabora, a partir do caminho de sua vida, uma reflexão 
inteligente e unitária, muito original sobre o seu itinerário de oração na sua 
espiritualidade. Sendo assim, não encontramos em Teresa um tratado de oração 
segundo orientações técnicas empregadas pelas ciências teológicas, filosóficas 
ou antropológicas, mas nos encontramos diante de uma fonte fresca e abundan-
te em que ela fala da vida com liberdade. 

Seu ensinamento é um ensinamento prático, é a evocação de sua vida, 
das dificuldades encontradas, das lacunas descobertas, dos problemas enfren-
tados, das luzes acolhidas, e elabora reflexão vivencial.  

O Papa Bento XVI (Cf. 2011) reflete que Teresa consegue manter relações 
de amizade espiritual com muitos santos, em especial com São João da Cruz. 
Ao mesmo tempo, alimenta-se com a leitura dos Padres da Igreja, São Jerónimo, 
São Gregório Magno e Santo Agostinho.  Um dos elementos da espiritualidade 
de Santa Teresa: o amor mútuo como elemento básico da vida comunitária e 
social; a humildade como amor à verdade. 

Catellano analisa que Teresa D’Ávila é uma Educadora espiritual e 
mestra de vida espiritual, sendo doutora da Igreja e haver poucos estudos 
sobre a sua arte pedagógica. Teresa exercitou seu papel de educadora espi-
ritual de monjas e Irmãs, de teólogos e de bispos durante sua vida, quando 
transmitia a sua experiência, escutava as pessoas e as orientava para os ver-
dadeiros valores. 

A Igreja conferindo o título de doutora certamente não exclui 
esse aspecto de sua pedagogia, e assim, podemos verificar que 
Teresa educa, transmite valores e propõe estratégias pedagó-
gicas. Tem um projeto educativo, um método progressivo, sa-
be cumprir as necessárias avaliações pessoais. (CASTELLANO 
CERVERA, 1990, p. 1).

A experiência pedagógica de Teresa transmite sua capacidade de co-
municação e amizade. Na sua autobiografia, Teresa conta sua experiência e de-
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monstra sua capacidade de contagiar e entusiasmar e o emergir de sua quali-
dade formadora. 

Teresa revela-se como uma pessoa capaz de conquistar outros ao seu 
ideal de vida. Pode-se dizer que Teresa é assinalada por uma vocação e por 
uma missão: aquela de educar as pessoas e de transmitir o próprio ideal aos 
outros. A pedagogia de Teresa se constroi sobre a busca da verdade. A pessoa é 
educada quando se propõe a verdade dos valores e quando se comunica como 
experiência de vida. 

A ajuda de uns aos outros permite a comunicação da pedagogia da 
amizade e da vida comunitária. Teresa anima o grupo a viver uma autêntica 
renovação, configurando-se como mestra e educadora de sua comunidade de 
vida contemplativa. 

O caminho de perfeição traça sua pedagogia, propondo valores de um 
ideal de vida que nasce na Igreja, de um projeto educativo em torno da oração 
e de progresso no caminho de santidade. Convida a abrir-se totalmente a Deus. 
O livro das fundações fornece materiais para a análise de valores, métodos, 
conselhos educativos. A pedagogia de Teresa presente em seus escritos, vida, 
caminho, castelo, possui um caráter mistagógico, parte da experiência e quer 
conduzir a uma experiência. 

A Pedagogia Teresiana é um pedagogia marcada pela transmissão de 
experiência. Teresa conta sua experiência com a visão de Cristo como educador, 
pedagogo que soube propor e comunicar valores altíssimos, alguém capaz de 
educar e  formar a pessoa. Normalmente, ela recorre aos símbolos, às figuras. 

método Educativo 

Teresa propõe o máximo de valores e o mínimo de método no seu papel 
de educadora. Apresenta Deus como modelo, Deus que forma a pessoa.  Duas 
convicções de base, confiança na pessoa e deixar que Deus nela opere. Colabo-
rar com Deus, colocando a pessoa na verdade e favorecendo sua resposta. 

Segundo Castellano, quatro princípios fundamentais do método edu-
cativo de Teresa: a lei da progressividade – a pessoa se empenha como uma 
determinada determinação, no caminho de perfeição. A lei da atenção à pessoa 
concreta, atenção à verdade do caráter, apontar a partir dos valores fundamen-
tais da inteligência, do bom senso, da liberdade, que se pode construir a pessoa. 
A lei da valorização do humano pelo divino. Valorização da pessoa com o seu 
potencial humano. A lei da ajuda da amizade e da comunhão como meios para 
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o crescimento da pessoa, favorecendo sua maturidade humana. (Cf. Castellano 
Cervera, 1990).

Podemos concluir a partir dessa análise de Castellano, que a experiên-
cia de Teresa de relação íntima com o transcendente possibilitou que descobris-
se a profundidade do amor e sentisse o forte apelo para comunicar o significado 
desse amor às pessoas com quem ela viveu.  Portanto, o processo pedagógico 
pode acontecer por meio da relação e do encontro e contribuições recíprocas. 

Avelar Castanheira em sua tese de doutorado (1998, p. 259) verifica que 
o enfoque dado por Teresa D´Ávila nos seus escritos faz parte de uma teologia 
mística, mas acentuadamente pedagógica; a partir da sua experiência pessoal 
transmite a sua doutrina teológica. Teresa D´Ávila utiliza uma comunicação 
rica, orientando a sua experiência e apresentando o valor da experiência na 
estrutura e no método do seu trabalho. 

Não há dúvidas de que Teresa de Jesus, levada por um forte 
movimento de auto-análise, tenha escrito a confissão de sua vi-
da ou o Livro das Misericórdia de Deus, ou o Livro da Vida, 
para clarificar suas experiências espirituais e obter uma palavra 
avaliadora do magistério eclesial. Contudo, é igualmente segu-
ro, que Teresa de Jesus, impulsionada pelo entusiasmo apos-
tólico e por acentuada preocupação educativa, testemunhou a 
ação salvífica da graça divina em sua vida com o objetivo de 
convidar, e orientar a muitos na introdução aos mistérios das 
misericórdias de Deus. (CASTANHEIRA, 1998, p. 321).

De acordo com Castanheira (1998, p. 321- 323) o testemunho e a narra-
ção de algumas de suas experiências sobrenaturais revelam o caráter didático-
pedagógico, tendo em vista, o exemplo da sua experiência pessoal como meio 
para ajudar as outras pessoas no seu caminho de comunhão com Deus. 

É possível perceber que Teresa de Jesus faz do elemento experiencial 
como ponto de partida de seu ensinamento doutrinal. [...] coloca, com muito 
engenho o racional em articulação como o existencial-histórico, servindo-se, a 
partir daí, de um recurso fundamental, pedagógico, para conseguir envolver e 
convencer seus leitores: a postura dialogal-interativa. 

A capacidade de efusiva comunicação de Teresa de Jesus per-
mite o estabelecimento de um diálogo com os leitores e a des-
crição sobre as suas vivências místicas. A sua capacidade de co-
municação de modo dialogal e familiar abre espaços para uma 
interação afetiva. (CASTANHEIRA, 1998, p. 349). 
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Portanto, o processo pedagógico pode acontecer por meio da relação e 
do encontro conforme nos aponta a Autora:

Teresa de Jesus se faz presença afetiva, atua pedagogicamente, 
no campo da proximidade. A postura dinâmica e ativa de Te-
resa de Jesus educadora se entrelaça com uma genuína dispo-
sição feminina de concretizar relacionamentos inter-pessoais, 
profundos e afetuosos. 

[...] A sua capacidade de estabelecer relações afetivas apresenta 
a importância da afetividade, dos sentimentos da amizade co-
mo princípio educativo. (CASTANHEIRA, 1998, p.350).

maria domingas mazzarEllo E a pEdagogia do amor 

Ao contrário de Teresa D’Ávila que escreveu uma obra extensa sobre 
sua experiência e seus ensinamentos, Maria Dominga Mazzarello nos deixou 
somente algumas cartas escritas. Suas cartas, de forma geral, deixam transpare-
cer a perspectiva do amor para além das palavras e emerge o sentido de como 
ela se dirige às pessoas. Esse amor tem muitas faces e precisamos reconhecer 
essas faces do amor. Diversas vezes, ela cita a palavra caridade, que na verdade 
significa a prática concreta do amor e do fazer o bem. 

A experiência da prática do amor na vida de Mazzarello foi 
uma constante. Conforme alguns testemunhos da família de 
Mazzarello demonstram a sua capacidade de realizar a práti-
ca do amor. O fato concreto e de grande manifestação dessa 
realidade foi quando os seus parentes estavam doentes pelo 
contágio da epidemia do tifo e Mazzarello assume a tarefa de 
cuidar da casa e dos doentes. Depois dessa ação de caridade e 
amor ela foi também contagiada com a doença. Após um longo 
tempo de sofrimento se recuperou, porém, a vitalidade física fi-
cou fragilizada impedindo-a de continuar os pesados trabalhos 
no campo. Então, ela decide aprender a costurar para ensinar 
as meninas de Mornese.  Propõe a sua amiga Petronilla para 
que aprendam a costurar com o objetivo de ensinar as meninas, 
expressa a intenção de que cada ponto fosse um ato de amor a 
Deus. (MACCONO, 1934, p.117). 
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Após sua recuperação e a impossibilidade de retornar aos trabalhos 
mais forçados no campo, ela teve a inspiração de realizar um novo trabalho 
com o aprendizado da costura. Com isso, encontra a possibilidade de reunir as 
meninas e oferecer-lhes uma oficina de costura, permitindo que também pu-
dessem construir um novo projeto de vida, diante do contexto de vulnerabili-
dade social da época. 

Sua participação no grupo de jovens da comunidade cristã católica 
abriu as portas para um novo projeto de vida: a possibilidade de dedicar sua 
vida à educação das jovens. São João Bosco tinha a intenção de realizar para as 
meninas o mesmo projeto educativo que realizava em Turim, com os meninos. 
Encontrou no grupo de jovens de Mornese um espaço fecundo, no qual poderia 
propor o projeto que desenvolvia. Mazzarello acolheu a proposta e se tornou 
a protagonista do ideal educativo de Dom Bosco, entre as jovens de Mornese e 
depois de Nizza.  

Nesse percurso de trabalho como educadora de jovens, Mazzarello 
reafirma sua adesão à pedagogia salesiana pensada por São João Bosco. A 
perspectiva de Dom Bosco era assumir uma ação educativa firmada sobre o 
princípio de uma pedagogia do amor inspirada especialmente na figura de 
São Francisco de Sales, grande mestre da prática do amor na sua ação como 
sacerdote católico. 

As expressões de um amor humano e dedicado aos outros são significa-
tivas nas várias experiências e testemunhos manifestados em relação à missão 
educativa que Maria Domingas Mazzarello realiza com as meninas de Mornese 
e na sua função como primeira superiora geral do Instituto das Filhas de Maria 
Auxiliadora. Esses testemunhos demonstram a virtude da caridade fundamen-
tada na sua relação de profunda união com Deus. Depõe Madre Sorbone: Se via 
uma alma que revelava Deus.  

De acordo com Maccono, o amor a Deus leva a amar o próximo, confor-
me os testemunhos que seguem. Madre Sorbone:

Se dava toda a todos em qualquer ora do dia e da noite, era 
sempre pronta a exercitar a caridade seja pelo físico como pelo 
moral, segundo a necessidade e a sua possibilidade. (MACCO-
NO, 1934, p. 510 - 511). 

Madre Daghero: 

Toda a sua vida foi gasta para o bem do próximo, amava o pró-
ximo mais que a si mesma e recomendava também a nós que 
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tivéssemos caridade com as meninas que vinham a nossas esco-
las e aos oratórios; e quando uma errava, queria que se corrigis-
se o erro, mas se amasse a pessoa. (MACCONO, 1934, p. 511). 

Conforme nos aponta Maccono, como superiora, Maria Domingas Ma-
zzarello assume no desenvolvimento da sua prática a bondade, a proximidade 
conforme demonstra Enrichetta Sorbone: Parecia o Anjo custódio: essa sabia 
tudo, via tudo e a tudo providenciava. (MACCONO, 1934, p. 235). 

Como observava uma das Irmãs: 

[...] nos deixava sempre com uma boa palavra que nos fa-
zia conhecer o seu único desejo do nosso bem, a sua grande 
bondade fazia sim que ela fosse amada por todos e que as 
suas correções fossem quase desejadas pelas primeiras irmãs 
(1934, p. 235 - 238).  

Uma das Irmãs que conviveu com ela por 7 anos depõe: 

Não a escutei jamais falar de coisas que não fizesse referência 
ao amor de Deus ou ao exercício da caridade em relação ao pró-
ximo. Encontramos em Maria Domingas Mazzarello uma gran-
de capacidade de relação com as pessoas, uma capacidade de 
atenção concreta, de escuta e de ajuda na paciência. (DELEIDI, 
1994, p. 21-30). 

Foi segundo essa perspectiva que Maria Domingas Mazzarello trilhou 
o caminho de uma prática da pedagogia do amor. 

A Categoria do tomar o cuidado é um aspecto que melhor define Maria 
Domingas Mazzrello enquanto educadora, conforme escreve a uma jovem Irmã 
preocupada com a sua irmã – que eu tenho todo o cuidado (carta 28). E ainda 
conforta um pai com as duas filhas, que foram acolhidas como educandas no 
colégio de Mornese: 

Esteja tranquilo que teremos todo o cuidado (carta 12). Antes 
de tudo o cuidado é um modo de ser em Maria Domingas Ma-
zzarello que não inclui somente um aspecto afetivo, mas uma 
atitude intelectual, espiritual, relacional e ética. (CAVAGLIÁ, 
1994, p. 22).
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Encontramos em suas cartas diversas expressões que fazem referência 
ao valor do amor na relação com os outros e o estímulo educativo para que 
as pessoas assumam a prática do amor e especialmente a prática do amor por 
meio da caridade, da solidariedade. 

[...] que as virtudes sejam praticadas com o coração, mais do 
que com os atos externos. (Carta 19). 

Esteja sempre alegre, seja muito boa, trabalhe de coração.  (Carta 19). 
Acender o amor de Deus. (Carta 22). Tenham grande caridade, amai-vos uma a 
outra (Carta 22). Procurar acender do divino amor (Carta 22) 

Alguns ensinamentos sobre a prática do amor e da caridade emergem 
fortemente nas suas expressões: 

Exorta a caridade diante do limite da pessoa e a corrigir com caridade. 
(Carta 25)

Procurar ser sempre boa, dar bons exemplos. Viver plenamente a cari-
dade de Cristo consigo mesmo e com o próximo. (Carta 26)

Questiona sobre a vivência da caridade e a docilidade nas relações: Di-
temi um po, vi volete tutte bene? Vi usate caritá l´una verso l´altra? Spero di sì, 
ma anche in queste cose vi sarà da perfezionare. [...] vi usarete le une verso le 
altre la carità, vi aiutarete nei lavori, vi avviserete com dolcezza [...]. (Carta 27). 
[...] paciência lunga e dolcezza senza misura.

O amor generoso nasce de um coração grande. [...] non abbiate um cuo-
re così piccolo, ma um cuore genroso, grande [...] (carta 27). 

Provoca a pessoa para assumir com amor a realização do projeto de vi-
da. Deus é amor e bondade e aqueles que realizam o bem e a caridade recebem 
o cêntuplo. (carta 33).

Falar com todas, amar a todas [...]; non traslasciate mai il bene per ris-
petto umano [...]; amiamoci a vicenda [...] (carta 35). 

Inspira uma atitude amorosa e de proximidade e paciência na relação 
entre as pessoas: [...] siamo vicine com il cuore [...]; amate Figlie [...]; vi racco-
mando di amarvi, di usarvi sempre tutta carità, [...] avvisatevi dei vostri difetti, 
ma sempre com carità e dolcezza. (carta 37); Virtù necessarie que sono la carità, 
la pazienza [...]  (Carta 39).

Mi fa sempre piacere il ricevere lettere dalle suore delle diverse case, 
ma le lettere che ricevo dall´América mi fanno provare un certo non so che, che 
non saprei spiegare; pare che il tempo e la distanza invece di diminuiri abbia-
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no anzi aumentata la santa e vera affeizione che io avevo per ognuna di voi. 
Immaginate dunque quanto mi siano giunti graditi gli affettuosi vostri auguri. 
(Carta 40). 

Me agrada sempre receber as cartas das Irmãs das diversas casas, mas 
as cartas que recebo da América me fazem provar um certo não sei quê, que não 
saberei explicar; parece que o tempo e a distância em vez de diminuir tenha an-
tes aumentado a santa e verdadeira afeição que eu tinha por cada uma de vocês. 
Imagine, portanto, o quanto são agradáveis os seus afetuosos cumprimentos. 
(carta 40). 

Manifesta que é preciso querer-se bem, viver o amor com verdadeira 
caridade. Demonstra, por meio das palavras algumas características marcantes 
no seu jeito de ser e uma presença afetiva que deseja estar em contato com o 
outro a partir do próprio coração. Bisogna amare tutte le nostre sorelle con vera 
carità [...] (carta 40); [...] vi raccomando di volervi bene [...] È la seconda volta 
che mi scrivete, bisogna próprio che vi risponda. Non credite che vi abbia di-
menticato, no, siete sempre presente il mio cuore e vi voglio tanto bene. (carta 
42); [...] grande carità verso le vostre sorelle. (carta, 42); [...] Na carta 44 escreve 
às meninas de Las Piedras (Uruguay). As meninas escreveram para fazer os 
cumprimentos pelo seu onomástico. E Maria Domingas Mazzarello responde 
que mesmo não as conhecendo tem um grande amor por elas. Benche non ti 
conosca ti amo tanto, tanto.  

Na Cronistória do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, existem 
diversos relatos que manifestam e expressam a experiência prática do amor, na 
vida de Maria Domingas Mazzarello: 

Atenção educativa com aquelas meninas que precisam de maior cuida-
do, acompanhamento a partir da realidade da educanda: 

[...] Vão, vêm parece que em nada se envolvem; entretanto, seu 
nome é repetido por todos, porque todos dela recebem um con-
selho, um favor, uma palavra de estímulo e simpatia. A própria 
Maria, antes tão reservada, sabe aproximar-se agora desta ou 
daquela com naturalidade; acompanha-a à igreja [...] E, coisa 
digna de nota, Maria não procurava as melhores, como fazia 
antigamente: suas preferências são agora para as mais traves-
sas. Mas, as travessas em pouco tempo se lhe afeiçoam, são im-
pelidas, mau grado seu, a imitá-la. (CRONISTÓRIA I, p. 66)

Não se descuidava de nenhuma. Mas, naturalmente, seus maio-
res cuidados iam para aquelas cujo ambiente familiar era duvi-
doso ou que haviam perdido a mãe. Para com estas, sua solici-
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tude era constante. Como tinha recebido de Deus a missão de 
substituir-lhes a mãe falecida, acompanhava-as com carinho, 
mesmo fora da oficina, preparando-as para receberem os sa-
cramentos e para enfrentar a vida. Não lhes impunha muitas 
renúncias, preferindo ganhá-las pelo coração. (CRONISTÓRIA 
I, p. 114 - 115)

O amor verdadeiro que a acompanha e com o diálogo é capaz de fazer 
com que a pessoa possa se conhecer e compreender os seus próprios limites. 
Conta-nos uma aluna: 

Eu era órfã de mãe e Maria me cercava dos mais delicados cui-
dados. Entretanto, desobedeci-lhe um dia. Não sei em que cir-
cunstância, deram um baile público e eu fui olhar, deixando 
minha irmãzinha em casa. Só queria olhar. Mas Maria o soube, 
chamou-me e me interrogou a respeito... Mas eu resisti e não 
queria reconhecer minha falta. Então ela me disse muito séria: 
‘Quer dizer que você não está preparada para fazer a santa Co-
munhão. Pois bem, não a fará na festa da Páscoa. Eu chorei, fiz 
mil promessas, mas como ela sabia que eu precisava de uma 
lição, ficou firme. Disse-me: Agora você chora; mais tarde, 
porém, você irá agradecer-me essas lágrimas. Vieram as fes-
tas pascais, veio a quarta-feira santa....as outras fizeram juntas 
a santa Comunhão, mas eu não. Passados alguns dias, ela me 
preparou para receber Jesus. No dia aprazado me acompanhou 
ao altar e cercou-me de cuidados verdadeiramente maternos. 
Devo mesmo agradecer-lhe a firmeza. Não tive mais tentação 
de ir ao baile, ou então soube vencer-me. O fato é que já estou 
velha e nunca fui ao baile. (CRONISTÓRIA I, p. 115). 

Maria Domingas possuía uma psicologia capaz de perceber a realidade 
vivida pelas educandas, capacidade de conhecer em profundidade. Disse Car-
lota Pestarino: 

[...] se queríamos uma licença, nos dirigíamos a Maria; ela não 
titubeava e dava logo a resposta precisa, convincente. Também 
quando tínhamos alguma dúvida de consciência ou algum pe-
rigo nos ameaçava, parece que ela lesse nosso pensamento, sem 
necessidade de muitas palavras. (CRONISTÓRIA I, p. 123)

A maternidade da Mazzarello em torno da Corina, uma 
jovem bonita e instruída que a mãe tinha falecido. Possuía 
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uma natureza ardente, era gentil e teimosa e com dificul-
dades de abrir-se a uma ajuda e confiança. Uma noite, Ma-
ria Mazzarello que a acompanhava com todos os cuida-
dos maternos, procurou conversar com Corina e mostrar 
a importância da reconciliação na experiência da fé cristã. 
Corina aceitou vivenciar a experiência da reconciliação e 
com isso, foi se transformando em uma pessoa generosa. 
(CRONISTÓRIA I, p. 227)
A entrada da jovem Emilia Mosca, como professora de 
Francês. Ela tinha dons especiais e uma educação fina, 
mas se apresentava com elegância e vaidosa se distinguin-
do das demais. Maria Mazzarelo soube intuir as possibili-
dades de Emilia Mosca e um dia se aproximou de Emilia 
e perguntou a ela se não poderia vestir-se mais simples-
mente. Emilia aceitou as orientações e com a sua perspicá-
cia começou a valorizar e aprofundar as reflexões de Ma-
zzarello. (CRONISTÓRIA II, p. 15).

A relação de proximidade e de diálogo aberto com as educandas, uma 
proximidade que parte do encontro com cotidiano: 

Visitando todas no trabalho, como pode fazer uma terna mãe, 
senta-se, também ela num canto da sala de trabalho e costuran-
do com diligência, deixa perceber que continua sempre a mes-
ma Maria da sala de Costura da Casa Bodrato: ligeira, correta, 
recolhida. Costura saias, vestidinhos, corpetes; acumula traba-
lho sobre trabalho: benditas essas encomendas que garantem o 
pão para a comunidade! Assim como não tem ainda um quarto 
para seu uso particular, continua a ouvir de seu local de traba-
lho aquelas que precisam de uma boa palavra, especialmente 
as postulantes. 

As jovens no seu período de adaptação e integração na comuni-
dade procuravam aproximar-se da Madre, vê-la uma vez no re-
creio, ouvir sua palavra incisiva e doce ao mesmo tempo, ficam 
como que presas e dizem que vale a pena permanecer perto de 
Madre Mazzarello. (CRONISTÓRIA II, p. 96). 

 

Conforme relato da Cronistória (p. 205 - 206) Maria Mazzarello leva a 
comunidade para um passeio. Enquanto as Irmãs, num momento de repouso, 
sentam-se em um ameno bosque, em torno da Superiora e cantam, aparece uma 
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menina sujinha, esfarrapada, o retrato da miséria. Madre Mazzarello a chama 
para perto de si, faz-lhe algumas perguntas, oferecendo-lhe um pedaço de pão 
para comer, depois, pergunta para as Irmãs: Querem que façamos um ato de 
caridade? Todas respondem que sim. Então pede a uma das presentes: Leve 
esta pequena ao corregozinho, lave-a bem e depois volte com ela.  Então, diz 
para o grupo: Vejamos quem tem a anágua mais bonita, para fazer logo um ves-
tidinho e para o seu olhar sobre a noviça. Em seguida, logo começam a cortar e 
a costurar o vestido. 

Voltando para a menina, a Madre a faz assentar-se a seu lado e enquan-
to trabalha interroga sobre sua religião, a faz repetir alguma oração, a alegra até 
terminar o trabalho e então a veste com roupa quase inteiramente nova. Dá-lhe 
então os retalhos que sobraram para quando precisar, dá-lhe pão com outros 
alimentos para levar aos seus irmãozinhos, encarrega-a de saudar a mamãe, 
recomenda-lhe que seja boa. 

Maria Domingas Mazzarello sabe aproximar-se e despertar no coração 
do outro as suas possibilidades, ajuda a jovem a descobrir o seu projeto de vida, 
interpela sobre possibilidades de realização de si mesmo:

 Eu devo a minha vocação à bondade de Madre Mazzarello. 
Minhas duas irmãs já eram Irmãs em Mornese e eu já as tinha 
visto algumas vezes. Um dia, escrevi à Madre se me permitia 
ir vê-las, recebendo resposta afirmativa, fui até lá com mamãe. 
No momento de partir, a Madre convidou-me para ficar lá por 
oito dias. 

Assim – dizia-me – se lhe agrada, você poderá ficar então 
conosco. Se não, volta para sua casa. Passados os oito dias, 
cercada de benevolência de todas, a Madre me pergunta: 
Quer ficar? De muito boa vontade – respondi eu – sem ter 
então a menor ideia de me fazer Irmã. Alegre por estar 
com minhas irmãs, não pensava mais em nada. Mas, não 
acontecia o mesmo com a Madre que, sem que eu me aper-
cebesse, me observava e, de quando em quando, me dava 
algumas provas, pra ver como eu as suportava. Passaram 
alguns meses assim e um belo dia a Madre me chamou. 
Fez-me sentar junto dela nos degraus da escada e me per-
guntou: Está contente de estar aqui? Muito! Você gostaria 
de permanecer para sempre? Oh! Sim! De boa vontade! 
[...] (CRONISTÓRIA, II, p. 110-111). 
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A relação de encorajamento, de cuidado com o outro, a capacidade de 
encorajamento são talentos próprio de uma líder que sabe intervir no cotidiano 
das relações com os outros e de orientar sobre as suas necessidades: 

Fala a cada uma, as encoraja, anima-as a terem muito cuidado 
com a saúde, a não se deixarem tomar pelo desânimo, a fazer o 
quanto podem com calma e sem aflição. Encontrando uma um 
tanto cansada, promete-lhe que, depois do retiro, a mandará a 
uma casa de montanha onde poderá refazer-se.  (CRONISTÓ-
RIA II, p. 208).

Capacidade de se aproximar nas relações cotidianas e orientar as pes-
soas e tocar nos aspectos da sua personalidade, do seu temperamento, da sua 
experiência, colaborando para que elas pudessem se tornar pessoas: 

No retalho de tempo, a madre se coloca à disposição de todas 
que desejassem abrir a ela seu coração. Revela sempre grande 
afeição, prudência e zelo pela glória do Senhor, pela perfeição 
religiosa das almas a ela confiadas e pela salvação da juventu-
de. Não revela nenhum ar de superioridade e conservando sua 
habitual atitude de sentar-se num banquinho na sala de costura 
ou sobre os degraus de uma escada, escuta, anima, incentiva 
para o bem, ao maior bem as almas generosas e as incertas e 
débeis. Para cada uma tem a palavra mais precisa: Este defeito 
que lhe dá tanto trabalho e lhe causa tanta dor, tenho-o também 
eu e me faz suar. Mas, encorajemo-nos, procuremos combatê-lo 
sem misericórdia. (CRONISTÓRIA, II, p. 264 – 265). 

conclusão

A busca de compreender o dinamismo pedagógico na vida de Santa Te-
resa D’Ávila e Maria Domingas Mazzarello nos permite reconhecer que ambas 
aprofundaram significativamente o valor do amor a partir de uma perspectiva 
cristã, em relação a uma experiência transcendental do amor de Deus.

A perspectiva pedagógica da prática e da comunicação dessa experiên-
cia do amor nasce de uma dimensão teológica e espiritual radicada nos funda-
mentos do cristianismo. 

Embora com experiências diversas é possível verificar que Teresa 
D´Àvila e Maria Domingas Mazzarello foram pedagogas e mestras, seja no 
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aprofundamento experiencial da Teologia Espiritual, como realizaram uma 
proposta de itinerário de crescimento humano e espiritual que se tornou refe-
rência para todos os que desejam trilhar a mesma perspectiva de vida. 

O caminho pedagógico é traçado de maneira que considera a realidade 
humana, valoriza as possibilidades da pessoa e os possíveis desdobramentos 
de crescimento de uma experiência profunda do significado do amor. Amor 
que se dá na relação com o transcendente, com as pessoas e consigo mesmo. 

Encontramos uma pedagogia que valoriza a proximidade, o diálogo, a 
busca, o confronto e a ternura, ou seja, uma pedagogia relacional que compre-
ende uma antropologia da pessoa como um ser que precisa e depende.

rEfErências

ALVAREZ T.. guida al cammino di perfeizione. di s. teresa.  Itinerário di 
Spiritualitá per giovenni e adulti, Torino, Elle Di Ci, 1998, p 24 La centralitá 
dell´amore (Cammino, cap. 4).

CAVAGLIÁ, Piera. La riscoperta di um volto: un´educatrice e uma maestra 
di vita. In POSADA, M. E.; COSTA, A.; CAVAGLIÀ, P. La sapienza della vita: 
Lettere di Maria Domenica Mazzarello.  Torino, Società Editrice Internacionale, 
1994. 

DELEIDI, Anita. maria domenica mazzarello: maestra de vita con la Vita. in: 
Rosanna Enica, Nino Giuceppina. La maestra dele novizie di fronte alle nuove 
instanze formative. Orizzonte 4. Roma: LAS, 1993.

CASTELLANO, Cervera Jesus. 1990. teresa di gesú educatrice spirituale. Ri-
vista di Scienze dell- Educazione 28, 1990, 1, 17-34.

MACCONO, Ferdinando. sr. maria mazzarello: Prima superiora generale 
dele figlie di maria ausiliatrice fondate da san giovanni bosco. 2ª Edizione. 
Torino. Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 1934. 

Di Bernardino, Pedro Paulo. itinerário espiritual de santa teresa de Àvila: 
mestra de oração e doutora da igreja. São Paulo: Paulus, 1999. 

BENTO XVI, Papa. AUDIÊNCIA GERAL. Sala Paulo VI. Santa Teresa de 
Ávila [de Jesus]. Quarta-feira, 2 de Fevereiro de 2011. DISPONÍVEL:  http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_
aud_20110202.html.

DELEIDI, Anita. maria domenica mazzarello: maestra di Vita con la Vita. 
Roma, 1994. Disponível em: www.cgfmanet.org. Acesso em Julho de 2015.



278

tErEsa E tEilhard - castElo intErior 
E o mEio divino: o lEgado

Não sabemos porque nos atribuímos a difícil tarefa de aproximar Teresa 
de Teilhard. Mais de quatro séculos os distanciam. Teresa nasceu e morreu 
no século XVI (1515-1582) e Teilhard, praticamente no século XX (1881-1955). 
Certamente, o fizemos por amor e por uma intuição de que esses dois gigantes 
da mística tivessem muitos pontos em comum. Além disso, neste ano, 2015, 
comemoram-se os 500 anos do nascimento de Teresa (1515) e os 60 anos (1955) 
da morte de Teilhard. Na vida, realmente, Teresa foi uma andarilha pelas terras 
da Espanha e Teilhard, de Paris à China. Ambos foram perseguidos: Teilhard 
proibido de lecionar, Teresa prisioneira em seus mosteiros. Ambos tudo 
superaram e lançaram uma revolução em seu tempo e pelos tempos a vir.

Frei Patrício Sciadini, carmelita, no Prefácio às obras completas de 
Teresa, diz que ela é uma mulher que fala de Deus. Mas nem todos viram a 
Santa de Ávila, por esse prisma. Houve quem dissesse tratar-se de uma mulher 
inquieta, andarilha, desobediente e teimosa, que a título de devoção inventava 
más doutrinas, andando fora da clausura, ensinando como mestra, contra São 
Paulo, que ordenara às mulheres não ensinar.

Teresa de Ávila teve como inimigos aqueles que viam nela um perigo 
permanente: ela se apresentava como modelo de liberdade e de acesa busca do 
Absoluto, caminheira incansável e defensora da verdade. As ações, palavras e 
escritos dessa mulher audaciosa perturbaram a tantos, mas iluminaram a mui-
tos outros em seu tempo e ao longo da história. Todos buscam nela uma autên-
tica experiência de Deus.
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Teresa viveu 67 anos, dos quais apenas vinte de imensa atividade como 
fundadora, escritora, contemplativa e caminheira. Educada com esmero, ouvia 
nas longas noites invernais, ao calor da lareira, a leitura da vida dos santos már-
tires, feita por seus pais. Depois da morte da mãe, continuou a viver uma vida 
medíocre, dedicando muito de seu tempo à leitura de romances de cavalaria.

O pai, preocupado com o futuro da filha, decide levá-la para o colégio 
de Nossa Senhora das Graças (1531), mas a saúde debilitada obriga-a a voltar 
para casa. No dia 2 de novembro de 1535, Teresa foge de casa e é aceita entre as 
carmelitas, do convento da Encarnação.

Em 1538, abandona o convento para restabelecer-se de uma misteriosa 
enfermidade que quase a levou à morte. A leitura do famoso livro Abecedário 
espiritual do franciscano Francisco de Osuna será para ela o início do desper-
tar espiritual e do amor pela oração. Neste processo, a presença de São Pedro 
de Alcântara, franciscano austero, possuidor de grande sabedoria, será para a 
Santa, auxílio precioso.

A ideia de assumir, como projeto de vida, a regra primitiva do Carmelo 
foi se tornando lentamente o ponto de referência para a meditação e vida de 
Teresa. No dia 24 de agosto de 1562, ela inicia nova vida no pequeno mosteiro 
reformado, de São José, em Ávila. As fundações se sucedem, com rapidez. Vi-
sões e graças místicas surgem como estímulo à doação integral e à radicalidade 
na vida de oração.

O sucesso da iniciativa teresiana estende-se, de forma providencial, 
com o auxílio de São João da Cruz, que desiste de retirar-se para a Cartuxa e 
engaja-se na reforma de Teresa. Ao redor da contemplativa carmelita, encontra-
mos um séquito de discípulos, que passam a seguir sua doutrina. Assessorada 
por teólogos, doutos e sábios, consegue fugir à caçada da Inquisição. Como 
filha da Igreja, falece em 1582, em Alba de Tormes. 

Paulo VI, no dia 27 de setembro de 1970, a proclamou, solenemente, 
doutora da Igreja. (Cf. SCIADINI, 1995, p.7-9).

Na Introdução Geral às obras completas das Edições Loyola, se diz 
que Teresa de Ahumada sentiu vocação literária, desde muito cedo. Por volta 
dos 14 anos, escreveu um pequeno romance de cavalaria para diversão de seus 
amigos e amigas. Mas sua tarefa de escritora espiritual é posterior. Começa por 
volta dos 45 anos e termina aos 67 anos, antevéspera de sua morte. Inaugura- 
se com obras-primas: Livro da Vida e relações e se conclui com uma brilhante 
narrativa, quase juvenil – a fundação de Burgos – escrita com pena ágil, em 
páginas densas e grafia vigorosa.
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Teresa é autodidata. Não teve ensino técnico. Toda sua formação foi 
doméstica, recebida num lar, onde as armas a as letras tinham lugar de honra. 
Teresa leu muito.  Consegue falar com o leitor, apesar do papel e da pena, como 
fala com seu grupo de monjas na sala capitular e no recreio, ou como o faz em 
tantas de suas cartas. É como o faz com Deus, quando interrompe o relato para 
iniciar o solilóquio. 

Seus primeiros escritos são autobiográficos. Inicia com três Relações de 
dimensões reduzidas e culmina com a relação grande, o livro de sua Vida. Pá-
ginas introspectivas e testemunhais. Daí provêm os dois planos ocupados pelo 
relato autobiográfico: um de superfície, suas peripécias humanas e religiosas; 
outro de fundo, o drama inefável de sua experiência mística.

Duas obras maiores preenchem o espaço central do magistério teresia-
no: o caminho de perfeição e o Castelo Interior. Ela ensina comprometendo-se 
pessoalmente: o que ela viveu é suporte do que propõe; o leitor saberá como 
pensa e vive a autora, como reza, o que se passa entre ela e Deus, entre ela e 
os demais. E se sentirá pessoalmente atingido, interpelado, chamado. Não será 
fácil seguir indiferente ao testemunho espiritual dessa mulher ou impedir que 
ela adentre nosso espaço interior. (Cf. Introdução geral in: obras completas, 
1955, p.11-18).

traços biogrÁficos dE tEilhard dE chardin 

Nasceu em Sarcenat, numa propriedade familiar, perto de Clermont-
Ferrand, na França e faleceu em Nova Iorque, Estados Unidos, em 1955. Padre 
jesuíta, especializou-se em Paleontologia e viveu muitos anos na China, onde 
prestou grande contribuição à identificação do Sinantropo. Ao lado de escritos 
sobre paleontologia e campos afins, Teilhard elaborou, pouco a pouco, uma 
síntese dos fenômenos físicos e biológicos, concluindo por uma evolução do 
universo, que caminha para a unidade e comunhão com Deus. Exilado na China, 
impedido de lecionar e publicar seu pensamento, sua vasta obra só se tornou 
conhecida depois de sua morte. Sob todos os aspectos, é o grande pioneiro de 
uma síntese entre religião e ciência, filosofia e mística. (Orelha do livro in: Hino 
do universo, 1994).

Sua primeira infância ele a passou, entre as pedras, nas montanhas da 
Auvergne, ao lado de um pai naturalista, que lhe deu o gosto pela natureza e 
guiou sua paixão nascente pela geologia. Cultivou o desejo de conhecer esse 
mundo mineral, tão misterioso e tão fascinante.  
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Sua mãe, sobrinha bisneta de Voltaire, era muito devota e deu uma 
educação religiosa prática e profunda aos onze filhos, entre os quais Pierre 
era o quarto. A ela, Teilhard declarou que devia o melhor de si mesmo.

Aluno dos jesuítas no ginásio de Mongré (perto de Lyon), ali encon-
trou sua vocação. Aos 18 anos entrou na Companhia de Jesus. Anos de for-
mação e de estudos em Jersey, professorado no Cairo. Terminou os estudos 
religiosos na Inglaterra, em Hastings, onde foi ordenado padre, em 1911. 
Estudou geologia e entrou no Museu Nacional de História Natural de Paris, 
em 1912. Veio a guerra, e ele foi incorporado ao serviço militar como pa-
dioleiro. Em meio de atuações verdadeiramente heroicas – que lhe valeram 
duas citações, medalha militar e a Ordem da Legião de Honra-, recolhendo 
mortos e feridos em campo de batalha, partilhando a rude camaradagem das 
trincheiras, ele ainda encontrou paz e serenidade para redigir uma série de 
escritos, em que explicita suas ideias filosóficas e religiosas, convencido de 
que em tudo existe um sentido maior: as pulsações da Vida, até mesmo nas 
piores circunstâncias, belas e positivas como as dores de um parto. É através 
delas que o Mundo, o Homem e, sobretudo, Deus, nascem em nós. Esses anos 
de trincheira lhe revelaram a realidade viva da massa humana, como mostra 
sua Correspondência.

Para ele, por exemplo, a Matéria pode levar até Deus e Deus brilha no 
ápice da Matéria. O Universo, todo o Real, é um meio divino, o ouro em que 
se imprime, pouco a pouco, a figura de Cristo. Explicitar e transmitir essa 
visão é, daí por diante, sua vocação pessoal, sua missão.

Depois da guerra, que permitiu que seu espírito desabrochasse, re-
cebeu, na Sorbonne, o título de doutor em ciências (naturais) em 1922, e as-
sumiu a cadeira de geologia no Instituto Católico de Paris. Esboça-se, então, 
uma grande carreira científica, inaugurada por uma expedição de dois anos 
na China, principalmente nos Ordos.

De volta a Paris, um acontecimento infeliz muda radicalmente sua 
situação com relação à Igreja. Um texto confidencial redigido para esclare-
cer um confrade sobre sua visão do pecado original, em sua relação com as 
origens humanas, foi enviado a Roma. Teilhard teve que renunciar ao cargo 
de professor e foi exilado em Tientsin, na China, donde não sairá definiti-
vamente senão vinte e três anos depois, em 1946, apesar de voltas rápidas à 
França, longas excursões pelo Oriente e quatro viagens aos Estados Unidos, 
para participar de congressos internacionais. Querem-no calado ou fora de 
circulação. Participou de inúmeras expedições científicas: Cruzeiro amarelo, 
escavações na Índia, na Birmânia, na China, em Java.   Depois da guerra, que o 
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imobilizara em condições muitas vezes penosas, em Pequim, voltou a Paris e foi 
nomeado para o Centre National de la Recherche Scientifique.

Teve de declinar, por obediência, da oferta de ensinar no Collège de 
France. Foi novamente afastado de Paris e seus últimos anos passou-os em No-
va York, como colaborador eminente na Wenner-Gren Foundation for Antropo-
logical Research. Por duas vezes foi enviado à África, para melhor coordenar e 
estimular a pesquisa científica na área da pré-história humana.

Seus sofrimentos pessoais – o exílio, a falta de aprovação eclesiástica 
para publicar suas obras, a perda sucessiva de familiares e amigos, os abalos de 
saúde- nada o detém, e ele se empenha em redigir sua obra prima: O fenômeno 
humano.

Morreu repentinamente, em Nova York, no dia de Páscoa, em 10 de abril 
de 1955, na alegria triunfante da Ressurreição, que era seu mais caro desejo.

tEilhard E o mEio divino

o meio divino, datado de novembro de 1926 – março de 1927, ocupa 
um lugar de destaque no conjunto da obra teilhardiana. Concebido como um 
Livro de Piedade ou ensaio de Vida Interior, o meio divino se apresenta, 
indubitavelmente como o grande Tratado de Espiritualidade do século XX, tão 
expressivo e fecundo quanto a imitação de cristo, os exercícios espirituais ou 
a introdução à Vida devota, em suas respectivas épocas. Sem ter pretendido 
ser um tratado completo de Teologia ascética, o meio divino, sob a humil-
de aparência de uma série possível de perspectivas interiores, descobrindo-se 
gradualmente ao espírito, no decurso de uma modesta ascensão iluminativa, 
oferece um paradigma personalizado de uma experiência cultural humana uni-
versal: a descoberta do sentido maior de nosso estar no mundo, isto é, construir 
o próprio Mundo, levando-o a uma plenitude que o torne digno de ser incorpo-
rado na Perfeição Divina ou, inversamente considerando, realizando-o até uma 
consumação que o torne apto a ser Transparência de Deus.

 Meu caro amigo, você quer revalorizar o seu trabalho humano 
que as perspectivas e a ascética cristã lhe parecem depreciar. 
Pois bem, injete nele a maravilhosa substância da boa vontade. 
Purifique sua intenção e a menor de suas ações se encontrará 
plena de Deus. (CHARDIN, 1981, p.22).
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Hoje, mesmo o homem comum vive naturalmente com a consciência 
explícita de ser um átomo do Real, parte do Universo, um cidadão do Cosmo. 
Esse despertar de consciência tem, por efeito, um profundo contragolpe reli-
gioso tanto positivo como negativo. A uns, a imensidade e complexidade do 
Mundo abate, arrasa, reduz, levando-os a se minimizarem, submetendo-se pas-
sivamente à Realidade indiferente ou hostil... A outros, a mesma imensidade 
e complexidade exaltam, dignificam e seduzem, levando-os a se orgulharem, 
dedicando-se ativamente à Realidade estimulante e adorável.

Sem mescla, sem confusão, Deus, o verdadeiro Deus cristão, invadirá, 
sob nossos olhos, o Universo. Ele o penetrará como um raio de luz penetra o 
cristal; e, servindo-se das camadas imensas da criação, ele se fará universal-
mente tangível e ativo, muito próximo e muito distante, ao mesmo tempo. 

Não se trata de uma simplificação panteísta, em que a unidade Deus-
Mundo seja obtida por mera identificação: Deus se tornando tudo. O Universo 
não se confunde com um Deus imanente e impessoal, mas pode, transfiguran-
do-se, tornar-se progressivamente o Meio Divino, em que a presença de Deus 
pessoal e transcendente se faz cada vez mais real, de modo que a união com o 
todo seja, no fundo, o caminho da união mística com Deus.

Humanizador, Universal, portanto, Ômega, o Cristo passa a suscitar 
entre nós e em nós os colaboradores entusiastas, progressistas, otimistas e de 
coração ardente. A fidelidade existencial do cristão emerge de sua visão e ali-
menta-se de sua ação, que pode até mesmo ser, além de conquista, de renúncia 
e desapego, ultrapassagem e superação das coisas e das pessoas, ou então de 
sua paixão, de suas passividades quando ele se esvazia para que Deus o preen-
cha, quando ele se diminui, para que Cristo nele cresça, quando ele morre para 
que a Vida eterna se manifeste. Todo o Real é um só e imenso e complexo Meio 
Divino.

Em resumo: o esforço cristão completo consiste, diz Teilhard, em três 
coisas:

- Colaborar apaixonadamente como Esforço humano, com a consciên-
cia de que, não apenas pela fidelidade na obediência – mas pela obra 
realizada, trabalhamos para a consumação do Pleroma, preparando 
sua matéria mais ou menos próxima;

- Alcançar, nesse labor penoso e na perseguição de um Ideal cada vez 
mais ampliado, uma primeira espécie de renúncia e de vitória sobre 
o egoísmo mesquinho e preguiçoso;
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- Estimar, paralelamente às plenitudes da vida, os seus vazios, isto 
é, suas passividades e as diminuições providenciais, pelas quais o 
Cristo transforma diretamente, e eminentemente, em elementos, a 
personalidade que procuramos desenvolver por Ele... (CHARDIN, 
1981, p. 69).

Desapego e esforço humano harmonizam-se, portanto.  Para cada um 
de nós há um tempo para crescer e um tempo para diminuir. Ora é o esforço 
humano construtivo, ora é a aniquilação mística que domina.

Diz Teresa a suas Filhas:

Notareis que essas primeiras moradas quase não recebem ne-
nhuma réstia de luz que sai do palácio onde está o rei. Embora 
não estejam escuras e negras como quando a alma está em pe-
cado, estão de alguma maneira obscurecidas e não se consegue 
ver quem está nelas. Isso não por culpa do aposento [...], mas 
porque entraram com a alma tantas cobras, víboras e animais 
peçonhentos que não a deixam ver a luz.   (Castelo interior in: 
obras completas, 1955, p. 450).

  

A Humanidade atravessa visivelmente uma crise de crescimento. Ela 
toma obscuramente consciência daquilo que lhe falta e daquilo que ela pode. 
Perante ela, o Universo se torna luminoso como um horizonte donde vai des-
pertar o sol. Ela pressente, portanto espera.

Não poderia haver dois cumes no Mundo, como não pode haver dois 
centros numa circunferência. O Astro que o Mundo espera, sem saber ainda 
pronunciar seu nome, sem apreciar exatamente sua verdadeira transcendência, 
é forçosamente o Cristo que esperamos.

Onde está agora a tentação do Mundo grande demais, a sedução do 
Mundo belo demais? Já não existe. A Terra pode bem agarrar-nos com seus bra-
ços gigantes. Pode encher-nos de sua vida ou retomar-nos em sua poeira. Pode 
enfeitar nossos olhos de todos os encantos, de todos os horrores, de todos os 
mistérios. Pode lançar-nos de joelhos na espera do que amadurece em seu seio. 
Seus sortilégios não conseguem mais nos prejudicar, desde que ela se tornou 
para nós, para além de si mesma, o Corpo Daquele que é e Daquele que vem! 
O meio divino. 
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tErEsa E o castElo intErior ou as moradas.

O ensinamento maior de Teresa está no Castelo interior. Fruto maduro 
de sua última jornada terrena reflete o estádio definitivo de sua evolução espiri-
tual e completa a mensagem das obras anteriores, livro da Vida e Caminho de 
perfeição. Para completar a lição virão depois as fundações e as Cartas, para 
referendar a afirmação das sétimas moradas: que a suprema vivência mística 
não faz o cristão se abstrair, mas o mantém pés na terra, em diálogo com os 
irmãos.

O primeiro projeto do Castelo se junta com a autobiografia teresiana. 
Vista à distância de doze anos, o livro da Vida parecia incompleto. Era preci-
so retomar o relato, ultimá-lo, talvez refazê-lo sob novo enfoque teológico. Os 
últimos doze anos haviam trazido novas experiências, que estavam fragmen-
tariamente anotadas nas relações, mas não se tratava apenas de juntar novos 
materiais. As vivências dos últimos cinco anos, sobretudo a partir do magistério 
de João da Cruz, subministravam nova chave de interpretação a toda a trajetó-
ria de sua vida. 

Num primeiro momento, o projeto fracassou. Dom Álvaro de Ávila não 
lhe enviou o exemplar do livro da Vida e dali a poucos dias o excesso de tra-
balho alquebrou a saúde de Teresa. Grandes dores de cabeça, tendo de recorrer 
a uma amanuense para despachar a correspondência.

Encontrando-se com o Pe. Graciano, de passagem por Toledo, ele lhe 
aconselha escrever outro livro, que depois escreveu, e se intitulou As moradas. 
Foi muito difícil para a Madre obedecer, repetindo os motivos de sua oposição: 
insuportável dor de cabeça, total ausência de inspiração literária, o livro da 
Vida nas mãos da Inquisição. Acabou escrevendo o novo livro para as leitoras 
de seus Carmelos, gente simples e de olhos benévolos, que acolheriam com 
amor qualquer página sua.

Desde a primeira linha se focalizará o tema da vida espiritual em ter-
mos originais: o mistério do homem, com sua alma capaz de ver a Deus, e o 
mistério da comunicação com a divindade, que nele habita. Procura desemba-
raçar-se rapidamente dos temas introdutórios para enfrentar o difícil tema de 
que pouco se fala nos livros espirituais: últimas fases da vida cristã e pleno de-
senvolvimento da santidade. Cinco capítulos iniciais para o tema ascético, que 
tomara quase todo o caminho de perfeição e 22 capítulos para a jornada maior: 
entrada na terra santa da vida mística (Moradas IV), união e santificação inicial 
(V), o crisol do amor (VI), consumação na experiência dos mistérios cristológico 
e trinitário (VII).
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A fonte de Teresa é a experiência, não a teologia a partir de teorias 
próprias ou alheias ou de um sistema. Três recursos serviram para organizar e 
estruturar o Castelo: um suporte autobiográfico, os dados bíblicos e uma trama 
de símbolos.

Suporte biográfico: não uma narração, mas uma lição de vida espiritu-
al, tendo latente, abaixo dela, um substrato de experiências pessoais.

Inspiração bíblica: Teresa tem um jeito particular de assimilar o dado 
bíblico em textos incorporados a sua experiência. Incorporou a seu mundo in-
terior uma série de figuras bíblicas. Nelas, vê personificadas determinadas si-
tuações do processo espiritual. A conversão, em Paulo e Madalena: o risco per-
manente, em Davi, Salomão, Judas: a luta, nos soldados de Gedeão; os começos, 
no filho pródigo; a chegada ao umbral da mística, nos diaristas da parábola; o 
mistério da união mística, na esposa do Cântico.

Os símbolos: É o recurso literário e doutrinal melhor manejado por Te-
resa. No Livro se destacam quatro símbolos maiores: o castelo (símbolo antro-
pológico), as duas fontes (símbolo tomado da natureza), o bicho-da-seda (bio-
lógico) e o símbolo nupcial (sociológico).

O Castelo tem traçado linear. Em grandes traços os elementos estético-
espaciais (fosso, porta, moradas, centro) correspondem aos funcionais vitais 
(penetração, luta, interiorização, transcendência). O processo descrito no Cas-
telo segue duas linhas: interiorização (linha antropológica) e união (linha teolo-
gal cristológica). Elas são desenvolvidas a partir de pressupostos simples: um 
ponto de partida, presença de Deus, no homem; um ponto de chegada, união 
com Deus, quintessência da santidade; e um caminho a percorrer: oração como 
atuação da vida teologal, núcleo da vida cristã. Não há oração sem coerência 
com a vida concreta, e esta tem sua tábua de valores no amor aos demais. O que 
está em jogo não é o muito pensar, mas o muito amar, e amor é determinação e 
obras, mais que sentimento e emoção. O processo de vida espiritual descrito no 
Castelo compreende dois tempos: a luta ascética, cujo protagonista é o homem, 
estende-se ao longo das Moradas I-II-III; a vida mística, cujo protagonista é 
Deus, predomina nas Moradas V-VI-VII. As Moradas IV são o vínculo em que 
se imbricam o natural e o sobrenatural.

Nas três primeiras moradas, a primeira dá entrada no castelo, e é a da 
conversão, de iniciar o trato direto com Deus (oração), conhecer-se a si mesmo. 
E recuperar a sensibilidade espiritual.

A segunda morada é de luta. Persistem os dinamismos desordenados, 
a necessidade de ancorar-se numa opção radical, aumentar a progressiva sensi-
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bilidade na escuta da Palavra de Deus (oração meditativa).

Na terceira morada, a prova do amor. Estabelecimento de um progra-
ma de vida espiritual e de oração, mantendo-se nele; zelo apostólico, aridez 
e impotência como estados de provação. (Cf. Castelo interior, Introdução in: 
Obras completas, 1995, p. 434-7).

Estas moradas correspondem àquela solução incompleta baseada na 
ação humana, segundo Teilhard, porque não correspondem à presença total 
de Deus, na vida da pessoa. O esforço pessoal, a intenção, são a chave de ouro, 
que abre a porta do castelo. Mas, afirma Teilhard, nenhum homem mexe o dedo 
mínimo para a menor das obras, sem ser movido pela convicção, mais ou me-
nos obscura, de trabalhar em escala infinitesimal (ao menos de forma indireta) 
pela edificação de algo definitivo, isto é, na obra do próprio Deus. (Cf. 1981, 
p.23-4).

A quarta morada é de transição. Brota a fonte interior, passagem à ex-
periência mística, mas intermitentemente: momentos de lucidez infusa (reco-
lhimento da mente) e de amor místico-passivo (quietude da vontade).

No caminho para a solução definitiva, Teilhard fala de etapas como o 
desapego da inércia em não fazer nada até o desapego de si próprio.

Teresa constata que o desapego das coisas perecíveis deve ser a coi-
sa que mais une a alma a seu Criador, estando ela com a consciência limpa. 
(Cf. Fundações in: Obras completas, 1995, p.612-3). Entra aqui a verdadeira 
humildade, pois esta e aquela virtude (o desapego) andam sempre juntas, 
são duas irmãs inseparáveis. (Cf. Caminho da perfeição in: Obras completas, 
1955, p. 329).

Teilhard escreve sobre as passividades, forças humanas que podem ser 
encontradas como forças positivas (passividades de crescimento) ou passivida-
des de diminuição. (1981, p. 51 e seguintes).

Essas passividades constituem a metade da existência humana. Em nós, 
o que não é feito por nós, é, por definição, padecido por nós. Segundo Chardin, 
as passividades de diminuição são a parte mais extensa e mais profunda de 
nossa vida. Nós nos conhecemos e nos dirigimos, mas num raio incrivelmente 
reduzido. Imediatamente, para além começa uma noite impenetrável e, contu-
do, carregada de presenças – a noite de tudo aquilo que está em nós e ao redor 
de nós, sem nós e apesar de nós. (Cf. 1981, p. 52).

Recebo-me muito mais do que me faço. Em última instância, a vida pro-
funda, a vida fontal, a vida nascente, escapam-nos de modo absoluto.
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Na vida que irrompe em nós e nessa matéria que nos sustém, encontra-
mos ainda melhor do que os dons de Deus: é a Ele mesmo que encontramos, Ele 
que nos faz participar de seu Ser e nos modela. (Cf. 1981, p. 54).

Teresa e Teilhard, na linguagem de sua época, insistem numa recupe-
ração da sensibilidade espiritual, na divinização de nossas passividades, dos 
vazios, nas diminuições providenciais. Sobre a matéria, o mundo em si, im-
pregnado de um poder espiritual, deve exercer-se nosso esforço cristão, esforço 
que é ascese, luta, apego e desapego, ultrapassagem e superação, crucificação 
e ressurreição (Teilhard). Ou morte do bicho-da-seda, estado de união por con-
formidade de vontades (Teresa).

Como Teresa explica a comparação com o bicho-da-seda para falar, na 
5ª morada, do estado de união?

 Já tereis ouvido das maravilhas de Deus no modo como se cria 
a seda, invenção que só Ele poderia conceber. É como se fosse 
uma semente, grãos pequeninos como o da pimenta. Devo di-
zer que nunca o vi, mas ouvi-o dizer; assim, se algo não corres-
ponder, não é minha a culpa. Pois bem, com o calor, quando co-
meça a haver folhas nas amoreiras, essa semente- que até então 
estivera como morta- começa a viver. E esses grãos pequeninos 
se criam com folhas de amoreira; quando crescem, cada verme, 
com a boquinha, vai fiando a seda, que tira de si mesmo. Tece 
um pequeno casulo, muito apertado, onde se encerra; então de-
saparece o verme, que é muito feio, e sai do mesmo casulo uma 
borboletinha branca, muito graciosa. (Castelo interior in: obras 
completas, 1995, p.493).

Essa lagarta representa a alma. A alma só começa a ter vida quando, 
com o calor do Espírito Santo, começa a beneficiar-se do auxílio geral que Deus 
dá a todos, fazendo ela uso dos meios confiados pelo Senhor à sua Igreja.

Tendo, pois, se desenvolvido, a lagarta começa a fabricar a seda e a 
edificar a casa onde há de morrer. Essa casa é Cristo. O próprio Senhor é nossa 
morada, como o é na oração de união, edificando-a nós mesmos. Apressemo-
nos a fazer esse trabalho e a tecer tal casulo, despojando-nos de nosso amor 
próprio e da nossa vontade, do apego a coisinhas da terra, fazendo obras de 
penitência, oração, mortificação, e tudo o mais [...] (Cf. Castelo interior in: obras 
completas, 1995, p.494).
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Humanamente falando, as passividades de diminuição internas 
formam o resíduo mais negro e o mais desesperadamente inuti-
lizável de nossos anos.  Umas nos espreitaram e se apoderaram 
de nós ao nosso primeiro despertar: defeitos naturais, inferio-
ridades físicas intelectuais ou morais, pelas quais encontrou-
se impiedosamente limitado, desde o nascimento e por toda a 
vida, o campo de nossa atividade, de nossos prazeres, de nossa 
visão. (CHARDIN, 1981, p.57).

Mas há as que chegam mais tarde, sorrateiras, até esperadas, mas nun-
ca desejadas.

Todos nós, um dia ou outro, tomamos ou tomaremos consci-
ência de qualquer um desses processos de desorganização se 
instalou no âmago de nossa vida. Ora são as células do corpo 
que se revoltam ou se corrompem. Ora são os próprios elemen-
tos de nossa personalidade que parecem desarmonizar-se ou 
emancipar-se. E então assistimos, impotentes, a depressões, a 
revoltas, a tiranias interiores, lá onde nenhuma influência ami-
ga pode vir nos socorrer. [...] há uma alteração, lenta e essencial, 
da qual não poderemos escapar: a idade, a velhice, que, de mo-
mento a momento, nos subtraem de nós mesmos para nos im-
pelir em direção ao fim. Duração que retarda a posse, duração 
que arranca ao gozo, duração que faz de nós todos condenados 
à morte – formidável passividade é o escoar da duração...

Na morte, como num oceano, vêm confluir nossas bruscas ou 
graduais diminuições [...]

Superemos a Morte, nela descobrindo Deus. E o Divino se en-
contrará, ao mesmo tempo, instalado no íntimo de nós mesmos, 
no último recanto que parecia poder escapar a ele. (CHARDIN, 
1981, p.57).

Mas não somos derrotados, somos transfigurados. Nas mãos de Deus, 
as forças diminuidoras tornam-se o instrumento que corta, esculpe, alisa em 
nós a pedra que ocupará um lugar na Jerusalém celeste. Unir-se a Deus é emi-
grar e morrer parcialmente no que se ama. Qual o desarraigamento requerido 
para a nossa passagem para Deus?

[...] o grande triunfo do Criador e do Redentor, em nossas pers-
pectivas cristãs, foi o haver transformado em fator essencial de 
vivificação aquilo que, em si, é uma força universal de dimi-
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nuição e de aniquilamento. Deus deve, de algum modo, a fim 
de penetrar definitivamente em nós, escavar-nos, esvaziar-nos, 
fazer um lugar para si. Ele precisa, para nos assimilar a si, re-
manejar-nos, refundir-nos, quebrar as moléculas do nosso ser.

A Morte está encarregada de efetuar, até o fundo de nós mes-
mos, a abertura desejada. Ela nos fará sofrer a dissociação es-
perada. Ela nos colocará no estado organicamente requerido 
para que se precipite sobre nós o fogo divino. [...] O que, por 
natureza, era vazio, lacuna, retorno à pluralidade, pode-se tor-
nar, em cada existência humana, plenitude e unidade em Deus.   
(CHARDIN, 1981, p.62).

  

Em Teilhard e em Teresa, destaca-se a oração, como núcleo da vida cris-
tã. E aponta-se o Cristo como Aquele que é e Aquele que vem, Esponsal místico, 
meta de todo o caminho, da primeira à última morada (Teresa), da matéria à 
consumação do Pleroma (Teilhard).

É na 5ª morada, que morre o bicho-da-seda.  A alma renasce em Cristo, 
estado de união por conformidade de vontades, concretizada especialmente 
no amor ao próximo, em que se manifesta a união com o Todo, cada vez mais 
real.

A 6ª morada é o cadinho do amor. Período extático e de tensão escato-
lógica, novo modo de sentir, esponsal místico.

A 7ª morada, matrimônio místico, plena inserção na ação, plena con-
figuração a Cristo crucificado (Teresa), ação de conquista, renúncia e desape-
go, última morada cristológica e trinitária. (Cf. Castelo interior, Introdução, in: 
Obras completas, 1995, p.434-7).

Em Teilhard, a divinização da matéria, em Teresa, a corporeidade,

[...] a receptividade do Mistério, através do suporte humano: 
Deve-se buscar o Criador por intermédio das criaturas (Vida, 
22,8).  Não sem razão, sua paixão imensa pela sacratíssima hu-
manidade de Jesus. Na verdade, não há como excluir o corpo da 
experiência espiritual: corpo e espírito oram simultaneamente. 
(TEIXEIRA, IHU, 460, ano XIV, 16.12.2014).

[...] que grande erro, não exercitar-se, por muito espirituais 
que sejamos, em trazer presente a Humanidade de N. Senhor 
e a sua Mãe gloriosa (Cf. Castelo interior in: obras completas, 
1995, p.542).
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Existe, nos grandes místicos de todos os tempos.

[...] uma convocação ao mundo interior, ao desapego, à desace-
leração, de forma a afinar os sentidos para poder captar o canto 
da criação. (TEXEIRA, IHU, 460, ano XVI, 16.12.2014).

Continua Faustino Teixeira, ao comentar o legado de Teresa e Thomas 
Merton:

Os grandes místicos como João da Cruz, Teresa de Ávila, Tho-
mas Merton e Teilhard de Chardin, para citar apenas alguns, 
insistem em mostrar que o verdadeiro encontro com Deus ou 
o Mistério não isola o sujeito do mundo e do tempo. Ocorre 
em geral um momento de concentração espiritual, de quietude, 
de solidão, de aprofundamento pessoal e destaque, mas sem-
pre passageiro e pontual, e essa experiência interior guarda o 
segredo essencial de uma retomada da experiência no mundo 
pontuada por olhar singular, de quem viveu a experiência ra-
dical da humildade e do despojamento. (TEIXEIRA, IHU, 460, 
ano XIV, 16.12.2014).

Não queremos encerrar este trabalho sem perguntar-nos: qual o lugar 
de Maria Santíssima na mística de Teresa e Teilhard?

Teresa conta que quando sua mãe morreu, ela, com apenas 13 anos di-
rigiu-se a uma imagem de N. Senhora e suplicou-lhe que fosse sua mãe. Nunca 
foi desamparada. Teresa diz ainda que a alma que reconhece suas fragilidades 
se faz devota da Rainha do céu para que aplaque a divina Justiça. Teresa viu 
Maria ao lado de São José; ela a tomou pela mão, sua formosura era grandíssi-
ma e pareceu-lhe muito menina. Teresa guardava a Regra de N. Sra. do Carmo e 
vestia seu hábito. Quando se tornou priora da Encarnação, viu que a verdadeira 
priora era N. Senhora. 

No meio divino, Teilhard propõe uma bela imagem, que diz respeito 
à Virgem Imaculada:

[...] Chegado o momento em que Deus resolveu realizar a nos-
sos olhos sua Encarnação, precisou suscitar previamente no 
mundo uma virtude capaz de atraí-lo até nós. Precisava de uma 
Mãe que o engendrasse nas esferas humanas. Que fez, então? 
Criou a Virgem Maria, isto é, fez aparecer na Terra uma pure-
za tão grande que, nessa transparência, ele se concentrasse até 
aparecer o Menino.

A ressurreição [...] marca a tomada de posse efetiva, pelo Cris-
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to, de suas funções de centro universal. Até aquele momento, 
ele era, em toda parte, como uma alma que reúne penosamente 
seus elementos embrionários. Agora, ele resplandece sobre to-
do o universo como uma consciência e uma atividade senhoras 
de si mesmas [...]

Quando, diante de um Universo cuja imensidão física e espiritu-
al se mostra cada vez mais vertiginosa para nós, assustamo-nos 
com o peso cada vez maior de energia e de glória que devemos 
colocar sobre o fi lho de Maria para ter o direito de continuar a 
adorá-lo, pensemos na Ressurreição. (CHARDIN, 2006, p.121).

Temos consciência de que nosso trabalho não passa de um esboço para 
uma pesquisa e refl exão maior. Mas foi o que conseguimos fazer. D. Bosco já 
dizia que o ótimo é inimigo do bom. Deixamos, portanto o ótimo para outros 
pesquisadores.
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Ao apreciar a escritura de Teresa de Jesus, Teresa de Ávila ou, ainda, 
Teresa de Cepeda e Ahumada, e outros escritos sobre essa mulher ímpar, a pri-
meira Doutora da Igreja, sou movida por um grande desejo de também contar 
Teresa ao mundo de hoje e fazer aproximações com o trabalho de C.G. Jung.

A Teresa do século XVI é, a bem da verdade, uma pessoa que conseguiu 
viver no mundo e não ser do mundo. Atrevo a dizer que, na obra as moradas, 
considerada uma obra-prima tanto da Teologia, quanto da Literatura, Teresa - 
sem querer se mostrar - deixa transparecer que as categorias de tempo, espaço 
e circunstância para ela são secundárias.

A Teresa do século XVI é a mesma de hoje, é a que no tempo prescindiu 
do tempo, do espaço e driblou as circunstâncias. No tempo, viveu a eternidade. 
No poema Aspiraciones de Vida Eterna, Teresa expressa a sua alma:

Vivo sin vivir en mí,
Y tan alta vida espero,

Que muero porque no muero. 
(Poesias in: obras completas, 1995, p. 956).

Teresa nasceu em Ávila, — na Idade Média Baixa —, início da Idade 
Moderna. Momento de ebulição política, religiosa, cultural, ebulição frenética, 
em todo viver.
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Podemos pinçar, marcadamente, alguns fatos ou ocorrências da época, 
tais como o crescimento das atividades culturais, os projetos de expansão da 
Cristandade e o renovado interesse pelos textos sacros nas suas versões origi-
nais, que exigia o estudo das línguas (Cf. ABRAMSON; GUREVITCH; KOLES-
NITSKI, 1988).

Era comum o domínio de mais de dois ou três idiomas, e vale lembrar 
que algumas pessoas dominavam até sete, oito ou mais línguas. Demonstra-
vam, também, interesse marcante pelo conhecimento das línguas mortas. Nesse 
momento, já existiam textos impressos, pois a imprensa fora inventada por Gu-
temberg, em 1455. Importante ressaltar que as grandes viagens e a descoberta 
de novas temas levaram os homens além-mar, ficando em casa as mulheres e 
os filhos, e muitas dessas mulheres eram tidas como bruxas (Cf ABRAMSON et 
ali, 1988, p. 203-229).

Nesse cenário, é que ocorreu a alteração de hábitos, vozes e falas abso-
lutamente distintas daquelas da Europa, como resultado dos contatos dos euro-
peus com povos da Ásia, África e América. Assim, temos, segundo estudiosos 
desse período, como Le Goff (2003); Figueiredo (1992); Abramson, Gurevitch e 
Kolensnitski (1988):

a música contrapontista, resultado da confusão das línguas e 
multiplicação das vozes, produziu variações no desejo de imi-
tar a natureza e não o de representá-lá, na sua simplicidade, 
homogeneidade e uniformidade;
num mesmo armazém, cra possível encontrar pedras precio-
sas, tecidos, especiarias, papagaios, elefantes, escravos negros, 
entre outros, mas não havia nenhuma preocupação com uma 
separação ou classificação científica dos conteúdos existentes 
nesses locais;
havia um renovado interesse nas misturas e combinações de 
elementos, resultando na química e na magia natural;
a alquimia transformou-se numa influente filosofia da nature-
za, em que o mundo era concebido como vasto laboratório, em 
permanente processo de geração e transformação de seus pro-
dutos; ficaram esmaecidos os limites que separam o profano do 
sagrado. Os limites entre lucidez e loucura nem sempre eram 
reconhecidos;
estava instalado o Concilio de Trento, tendo como preocupação 
maior a doutrina de Lutero - o protestantismo;
por interesses políticos e econômicos, casaram- se Isabel e Fer-
nando, com o intuito de unificar a Espanha;
é importante dar atenção à Inquisição Espanhola, que foi fun-
dada em 1478, por Fernando II de Aragão e Isabel de Castela, 
para manter a ortodoxia católica em seus reinos. A Inquisição 
foi usada como importante instrumento político na chamada 
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limpeza de sangue, contra os descendentes de judeus e mulçu-
manos convertidos. 
Nos séculos XV e XVI, a Espanha era uma confederação de mo-
narquias, cada qual com seu administrador. O medo e a insegu-
rança mobilizavam as pessoas.

Todas essas mudanças - e mesmo a situação de caos - mobilizaram o 
inconsciente coletivo. Muito mais teríamos que dizer em relação a esse momen-
to da História. O que foi explicitado é apenas uma amostra do tempo, lugar e 
circunstância, em que Teresa viveu. É bom lembrar que os conventos não esta-
vam isentos de tudo quanto acontecia. Teresa mesma relata, nas suas obras, as 
situações extremas a que foi exposta.

Em castelo interior ou moradas, obra-prima e sua última escritura, 
feita sob a égide da obediência, já no tempo do encontrar em definitivo com o 
seu Vidreiro, Sua Majestade - como era chamado na intimidade por ela Teresa 
(re)vela que é pela oração incansável que se adentra na última morada, onde se 
encontra o Sol. (Cf. 2014, p. 15).

castElo intErior ou moradas

A ordem de escrever as moradas veio de três determinações: do Pe. 
Gracian, do Doutor Velasque e do Vidreiro maior, Jesus, que, por outro lado, 
era seu livro vivo.

Importante destacar que, nessa época, a situação da Ordem era de peri-
go, e Teresa estava confinada em Toledo como se estivesse numa prisão. À hora 
da primeira e da última pedra - início e término da construção das moradas - é 
ela mesma que nos fala:

E, assim começo a cumprir esta obediência hoje, dia da festa da 
Santíssima Trindade do ano de 1577, neste Mosteiro de São José 
do Carmo de Toledo, onde atualmente me encontro.

Na conclusão do livro,

Acabou-se de escrever no Mosteiro de São José de Ávila, no ano 
de 1577, véspera de Sto. André (29 de novembro), para a glória 
de Deus, que vive e reina para sempre sem fim. Amém (2014, 
p. 262).
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Ao receber tal incumbência, sob a égide da obediência, conforme dito 
anteriormente, as condições de saúde de Teresa eram muito penosas. Já com 
66 anos de idade e a saúde debilitada, escreveu As moradas num espaço de 
tempo de seis meses. É interessante relatar que a essa altura da vida, cansada, 
com incessantes dores de cabeça, com o braço esquerdo quebrado, com preo-
cupações com a reforma dos conventos é que, em noites insones, cumpriu essa 
obediência de escrever.

Teresa nos convida a empreender uma viagem não para fora - para co-
nhecer terras distantes mas para dentro, sim, por meio da oração e pela vida de 
aperfeiçoamento espiritual, pessoal, no intuito de conhecer e percorrer o Caste-
lo Interior nas suas sete moradas, cujo centro é o amor, o próprio Deus. O Deus 
que em nós habita, que mora em nós, que gera laços entre os nós. 

Afirma que muito do que está escrito se encontra na sua autobiografia. 
o Castelo Interior é um guia para a vida de oração. É, por isso mesmo, a via-
gem a ser feita até o mais íntimo da alma. O verdadeiro encontro com Deus. 
Aqui na Terra, é possível antecipar as núpcias com o Cordeiro. Insiste em dizer 
que só escreve do que conhece, do que vive. Verdadeiro testemunho de vida.

Teresa quer divulgar a sua grande descoberta: Deus habita no mais ín-
timo da alma. Posicionarain-se contra ela seus confessores e teólogos, que só 
admitiam a presença divina através da graça, nunca em si mesmo.

Para Teresa, a própria alma é outro céu, em que se entra através da ora-
ção. A própria alma é tão ampla quanto um mundo. Um mundo vivo e repleto 
de gente e segredos.

Teresa, para se fazer entender melhor, usa na sua escrita metáforas e 
linguagem concreta do cotidiano. Vale-se, ao longo da obra, das figuras do pal-
mito, da cebola, da libélula, do papagaio, entre outras. Lê-la, mesmo que não 
seja por motivos espirituais, traz sensações que fazem deslizar suspiros entre 
a alma e o espírito. Ela comunica o sagrado, o transcendente no concreto do 
que é conhecido de forma assertiva, e o faz com muita leveza e, por vezes, com 
muito humor. Seu desejo é o de fazer-se entender de modo claro e simples. E ser 
simples é difícil, pois é de nossa natureza (com)plicar, remoer-se em dobras; ser 
simples, é mesmo para os santos.

É com essa escrita concreta e metafórica que a obra castelo interior ou 
moradas remete-nos a Ávila, cidade toda murada (no norte da Espanha), como 
um verdadeiro castelo. Remete-nos, ainda, a uma narrativa singela sobre os 
momentos da infância de Teresa, época em que apreciava contos de cavalaria, 
grandes lutas, pois era do seu gosto ler amadis de gaula. Sonhava, quando 
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criança, ir com seu irmão Rodrigo ao encontro dos mouros e lá morreríam mar-
tirizados. E isso se encontra expresso no livro da Vida:

Quando via os martírios, que por Deus, as santas passavam, 
parecia-me que pagavam pouco por ir gozar de Deus, e eu de-
sejava muito morrer assim. Não por amor que eu julgasse ter-
lhe, mas sim, para ir gozar tão depressa os grandes bens que lia 
haver no céu. (in: Obras completas, 1995, p. 27):

Importante destacar que castelo interior ou moradas veio sendo ges-
tado ao longo de sua vida. Vida com muitas provações e muitas graças. Sua 
obra literária é extensa e castelo interior ou moradas é o último escrito por 
ela. Marcadamente, podemos citar o fato de ela ter nascido em uma família 
católica e virtuosa, pois, ainda criança, brincava com as meninas de monja e, 
já na adolescência, encontra uma prima que lhe faz grande mal, além de um 
tio virtuoso, em cuja casa ficou a ler livros que ele lhe indicava. Cabe lembrar 
que, no que se refere ao grande mal que uma prima lhe faz, nada é dito, apenas 
mencionado. Isso me põe a pensar na grandeza de espírito dessa adolescente: 
confirma a existência do mal; entretanto, não o denuncia. Coisa de santidade. 
Coisas do coração.

Nessa vida de provações e muitas graças, a um coração predestinado ao 
bem, ao entrar para o Mosteiro, teve uma doença grave, sem diagnóstico, cuja 
duração foi de três anos. Uma vez monja, sofreu discriminação por parte das 
monjas, suas Irmãs. Encontrou bons e nem tão bons confessores, amigas e nada 
amigas na corte. Seus escritos foram parar na Santa Inquisição.

O grande presente foi encontrar João da Cruz, com quem estabeleceu 
uma relação de cumplicidade no desejo de cumprir a Vontade de Deus. A ver-
dadeira mística que viveu vida ativa nas fundações, de intenso trabalho para 
conseguir autorizações do poder da época para realizar seu intento, viajou no 
carroção desde o Norte ao Sul da Espanha, acompanhada pelos amigos e frei-
ras, fazendo Fundações de Mosteiros. Uma mulher incansável. Doente, não se 
queixava, pois sua teimosia era mais forte, a fim de se encontrar e realizar as 
núpcias com Sua Majestade. O Seu Amado. O Cristo Jesus!

A viagem para dentro que menciono, Teresa fez a vida toda. Teceu fio 
por fio a teia do amor. E, no final, antes de morrer, deixa como legado sua obra-
prima, didática, pedagógica, teológica, que é o castelo interior ou moradas.

Neste livro, Teresa ensina como se estivesse a indicar um caminho, no 
qual afirma que amar o Amor não é uma realidade pronta. A decisão é tomada 
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dia por dia, momento por momento. E, na medida em que esse processo se es-
tabelece, a pessoa se desvela para percorrer as sete moradas, vendo o Castelo 
como um diamante em que todas as moradas se colocam ao redor da central, na 
qual está o Rei. Nada de aposentos estreitos e escuros. Ela reconhece que pouco 
sabemos a respeito de uma alma. Uma alma é tão ampla quanto um mundo. 
Um mundo vivo e repleto de gente e segredos. Deus se encontra na alma como 
se encontra no céu. 

o Castelo Interior é um guia para uma vida de oração. Ela o escreveu 
obedecendo ao Pe. Gracian, seu confessor, por saber que o livro da Vida estava 
nas mãos dos inquisidores. E, muito do que escreve nas moradas, encontra-se 
na sua autobiografia, sem se tratar de mera repetição.

Vivendo tudo o que viveu, ainda assim, Teresa acredita no humano. Sa-
be das imperfeições próprias da nossa natureza e aponta que, para se chegar às 
bodas celestiais é preciso passar por um processo de purificação, um processo 
alquímico.

Nesse ínterim, cabe lembrar as fases desse processo alquímico que con-
duz à purificação, ou seja, à decantação, e que passa por várias fases: do nigre-
do ao albedo. O nigredo é o estado inicial, que se presentifica como uma quali-
dade da prima matéria, dos caos; pode também ser produzido pela separação 
dos elementos (JUNG, 2011, p. 247). Já o albedo é a última meta do processo 
alquímico a ser alcançada, é a tinctura alba; é por assim dizer a aurora, que é 
também a purificação (2011, p. 248).

Se estar embranquecido, luminoso, é impossível realizar a vi-
são, o enamoramento do Deus que mora no mais intimo de 
nós sem dor, sem sofrimento, sem provocações, pois o mundo 
das trevas é sem cor, mesmo o tom negro não aparece (BERRY, 
2014, p. 26).

O próprio amor, ao assumir a nossa natureza para redimi- la, foi até - ao 
que santos e teólogos falam - a loucura da cruz. Marcante em todo esse proces-
so é o fato de que a Santa, jamais, se afastou da Igreja. Antes de morrer, suas 
últimas palavras foram morro filha da Igreja.

Para relembrar, é preciso (re) dizer que Teresa vivia o tempo e a eterni-
dade, ou melhor, Teresa no tempo é atemporal, haja vista que na comemoração 
dos seus 500 anos, promovida pelo Papa Francisco e terminada neste ano, fala-
se dela como se viva fosse. Ser lembrada: privilégio para poucos.
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A teóloga e teresianista Lúcia Pedrosa-Pádua, professora de Teologia 
da PUC-Rio e laureada com o Prêmio Internacional Santa Teresa de 2015, 
expressa:

Diria que Teresa de Ávila foi uma mulher capaz de perma-
necer viva e influente na história por cinco séculos. Isto já 
é muita coisa. Numa sociedade e que as relações tendem a 
ser mais superficiais e pragmáticas, constatamos que Teresa é 
uma celebridade com longa sobrevivência [...] sua herança é 
forte e consistente, suas obras nunca deixaram de ser traduzi-
das nestes séculos em dezenas de idiomas e sua leitura segue 
sendo inspiradora e sedutora. (IHU, on line, entrevista por 
Márcia Junges e Ricardo Machado).

Jung

Final do século XIX: começa a desmoronar a ilusão de que o homem 
ocupa o centro do mundo e, portanto, ele tudo vê e tudo pode. Ilusão alicerçada 
no expurgo do caos. E nesse contexto que Carl Gustav Jung nasceu, aos 26 de 
julho de 1875, e morreu em 6 de junho de 1961, na Suíça.

Nesse período de 86 anos vividos por Jung, o mundo passou por muitas 
e significativas mudanças. Mudanças que alteraram extremamente os modos 
de agir e pensar da humanidade. Praticamente, o homem estava inserto num 
oceano de perplexidades.

Ainda no século XIX, houve descobertas e invenções notáveis: a des-
coberta do petróleo e seu uso como combustível; a invenção da lâmpada elé-
trica; a invenção do telégrafo e do telefone, entre outras. Entretanto, uma é de 
suma importância para este estudo: a descoberta do inconsciente por Sigmund 
Freud.

Importante lembrar que, nas primeiras décadas do século XX, aconte-
ceu a Primeira Guerra Mundial. Em 1939, inicia- se a Segunda Guerra Mundial, 
que só termina em 1945. Duas tragédias que assolaram a humanidade.

Toffler, Naisbitt e Aburdene (1988) afirmam que o período de tempo 
compreendido entre os anos de 1950 e 2015 constitui o eixo da história; período 
em que a civilização da chaminé, depois de dominar a Terra durante séculos, 
será substituída por outra, muito diferente, em seguida a um período de lutas 
pelo poder que abalará o mundo.
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Em 1945, com a explosão da bomba atômica, opera- se uma mudança 
substancial no mundo humano. De forma consciente ou subconsciente, pela 
primeira vez na história da humanidade, o ser humano passou a ter medo da 
morte, não só enquanto sua, individual, mas, também e sobretudo, do extermí-
nio da espécie, determinado por um poder desconhecido e incontrolável.

É de se notar, entre as muitas mudanças: a excessiva rapidez com que 
tudo passa; o uso da informação, como forma de alterar os conceitos de tempo 
e espaço; o desaparecimento do dia e da noite; o crescimento desmesurado do 
ego, trazendo como consequência crimes bárbaros, maldades cotidianas; o sur-
gimento das megalópoles - fato não detectado ao longo da História e que altera 
não só as relações humanas, quanto desequilibra o inconsciente coletivo.

Nesse cenário repleto de mudanças, vive o Dr. Carl Gustav Jung, mé-
dico e pesquisador incansável. Filho de pastor protestante, desde a infância foi 
uma criança ensimesmada e observadora. JUNG diz de si mesmo:

Minha vida foi singularmente pobre em acontecimentos exte-
riores. Sobre estes, não posso dizer muito, pois se me afiguram 
ocos e desprovidos de consistência. Eu só me posso compreen-
der à luz dos acontecimentos interiores. São estes que consti-
tuem a peculiaridade de minha vida. (2006, p. 122).

Sem dúvida, foi um dos maiores estudiosos da ipseidade do ser huma-
no, isto é, do si-mesmo, o si-mesmo como outro, pois eu sou o outro de mim. 
(RICOUER, 2010, p. 14). Fez   de si mesmo a matéria-prima de suas descobertas, 
por meio de suas experiências, de suas emoções, que estão descritas em memó-
rias, sonhos e reflexões.

A obra de Jung é extensa e profunda. Devido à natureza deste traba-
lho, mencionamos apenas alguns dados essenciais da sua psicologia, a saber: a 
análise psicológica, o inconsciente coletivo, o inconsciente e arquétipos, o sim-
bolismo, os sonhos, a individuação e o si-mesmo, a análise e a religião, análise 
e ascese.

 Entende ele a psique ou estrutura psíquica da seguinte maneira, cons-
ciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, mundo dos arquétipos e o 
incognoscível. O gráfico - que se segue - se encontra na obra de White (1952, 
p. 31 apud WINCKEL, 1985), com um importante apêndice de G. Frei sobre o 
método e o ensino de C. G. Jung.
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A grande contribuição, a fenomenal descoberta de Jung foi a existência 
do inconsciente coletivo. É ele que abre os imensos e insuspeitados horizontes 
não só para as pesquisas psicológicas, mas também a todas as pesquisas parap-
sicológicas. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes, em 
geral denominadas imagens primordiais. Primordial significa primeiro ou ori-
ginal; uma imagem primordial diz respeito ao desenvolvimento mais primitivo 
da psique. Primordial é do domínio dos arquétipos.

Diferentemente de Platão, Jung entende que os arquétipos são forças 
primordiais, originais e hereditárias. Criadores de formas, eles mesmos não são 
formas, mas as contêm em potência como uma matriz possui meio com que for-
mar a criança, sem ser ela mesma a criança; eles têm uma qualidade potencial e 
preexistem às formas que criam. Para Jung:

[...] aquele que ainda pensa anacronicamente, a modo de Pla-
tão, decepcionar-se-á ao vivenciar que a entidade celeste, isto é, 
metafísica, da ideia foi relegada à esfera incontrolável da fé e da 
superstição, compassivamente legada ao poeta. (2011, p. 83):
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Em face do exposto, é nesse momento que chamamos a atenção para 
o ponto nevrálgico que desejamos abordar, qual seja, o processo-analítico. É 
por meio deste processo que conseguimos acessar o inconsciente, em que, pa-
ra Jung, reside a alma. A pessoa que se dispõe a realizar esta caminhada para 
saber-se, para ir ao encontro do seu self, sofre (sofrimento positivo). Passa por 
uma verdadeira purificação. O mais intimo do si-mesmo que afirma o ipso de 
cada um é também uma educação da alma. Nascer dói e por vezes dói muito. A 
pessoa que se dispõe a acessar a própria alma precisa saber que esse processo é 
de vida inteira, pois conduz à libertação e à feitura de algo novo e precioso, que 
é o fato de saber o quem sou eu e o que eu quero deste eu nesta vida.

Pode-se assim dizer que nasce uma pessoa mais educada, mais segura 
e pacificada.

A análise junguiana pode ser comparada a uma ascese, porque ela é 
um conjunto de exercícios e um meio de conhecimento do si-mesmo, ponto de 
partida de toda a evolução verdadeira.

aproximaçõEs

As aproximações que desejo fazer entre Teresa e Jung, sem cometer ne-
nhuma veleidade, podem ser elencadas da seguinte maneira: Teresa propõe 
um caminho (oração) para se chegar ao Amado que mora no íntimo de cada 
um; Jung propõe um caminho (análise) que leva ao inconsciente, encontrando 
a própria alma.

Em face disso, o processo de purificação é comum a ambos, pois o pre-
tendido aperfeiçoamento só acontece através da dor, do sofrimento, dado a 
imperfeição da natureza humana, haja vista que ambos propõem a educação da 
alma como exigência de adultização e liberdade.

É fato: sem liberdade, não há escolha! 

Teresa e Jung viveram momentos exclusivos na história da travessia 
da humanidade; entretanto, cruciais da História da Humanidade. Importante 
lembrar que ambos eram de famílias cristãs, em épocas diferentes na história; 
entretanto, o Cristo é o mesmo. Marcou a ambos. Reflexos dessa marca está na 
busca que empreenderam em prol do humano. Marcas indeléveis.

Teresa vai até o fim do caminho e só se contenta com a realização das 
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núpcias celestiais, ou seja, o encontro pessoal com Jesus. Jung, para ser aceito 
e respeitado no seu meio, escolhe os ditames da ciência, para o encontro do si 
mesmo.

Concebida como uma pedagoga, uma didata, Teresa propõe a travessia, 
em suas moradas, o ir além do inconsciente pessoal para encontrar o Sol. Ela 
deseja não mais do que abarcar o espírito nele mesmo, porque é nele mesmo 
que reside Deus.

Por aceitar a existência de um inconsciente coletivo, cometo a ousadia 
de supor e mesmo pensar - que Teresa na sua sabedoria inspirou em muito a 
teoria junguiana, uma vez que o ensinamento dela exigia, na prática, um pro-
fundo encontro com o si-mesmo, entretanto, ao encontrar esse si-mesmo, ela 
visualiza o Sol, a luz, o próprio Deus.

Teresa e Jung acreditam no humano. Sabem das imperfeições próprias 
da nossa natureza. Teresa aceita, sem o saber, que passar pelo processo alquí-
mico da decantação, que é passar do nigredo ao albedo, é uma das etapas do 
caminho para adentrar a sétima morada e realizar as bodas celestiais. Jung pro-
põe a necessidade da existência desse processo, de conhecer o si-mesmo, para 
que, através desse conhecimento, o sujeito alcance a própria indi viduação.

Duas personalidades marcantes em diferentes épocas, preocupadas 
com a humanidade do homem. O que os separa,  além dos séculos, é o fato de 
que Teresa só se contenta com a visão de Deus em cada pessoa, enquanto Jung 
se ocupa em auxiliar o sujeito, por meio da análise, a se conhecer.

Do meu modesto pensar, entendo que Teresa transpôs o umbral, isto é, 
encontrou no humano, o Transcendente.

Estas aproximações entre Teresa e Jung sugerem que outros estudos 
sejam empreendidos, haja vista a riqueza da escritura de ambos. Escrituras que 
primaziam o humano, escrituras voltadas ao resgate do que há de humano no 
humano.

Fazer uma conclusão, aberta para outras pesquisas.
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Dentre os muitos significados que tem a palavra misericórdia, escolhe-
mos para nosso trabalho o que melhor se aproxima de rahamin (compaixão, 
amor misericordioso) é splanchnizomai, presente em Mt 9,36. Splanchnizomai 
(de splánchna: vísceras, ventre materno, Coração, amor) exprime o aperto do 
Coração de Jesus, vendo o sofrimento dos pobres: compadece-se (splanchmis-
théis) do leproso, da multidão faminta, da viúva de Naim, dos dois cegos, que 
lhe imploravam a cura. É o mesmo verbo empregado para exprimir o amor do 
Pai para com o filho pródigo e o sentimento do bom samaritano.

A festa da Divina Misericórdia foi oficialmente estabelecida como festa 
universal, pelo Papa João Paulo II. No Decreto de 23 de maio do ano 2000, da 
congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, lê-se: 

Por todo o mundo, o Segundo Domingo da Páscoa irá receber o 
nome de Domingo da Divina Misericórdia, um convite perene 
para os cristãos do mundo enfrentarem, com confiança na divi-
na benevolência, as dificuldades e os desafios que a humanida-
de   irá experimentar nos anos que virão.      

Na década de 30, Ir. Maria Faustina Kowalska recebeu de Jesus revela-
ções a respeito da instituição dessa festa no seio da Igreja, bem como profecias 
e manifestações que o próprio Cristo mandou que as escrevesse e transmitisse à 
humanidade. Jesus se refere a ela 14 vezes, expressando o imenso desejo de seu 
Coração misericordioso de distribuir, neste dia, suas graças.
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Maria Faustina Kowalska escreveu um diário, no qual assim se expres-
sa em 1937: A glorificação de tua misericórdia, ó Jesus, é a missão exclusiva da 
minha vida.

Maria Faustina nasceu em Glogowiec, na Polônia Central, no dia 25 de 
agosto de 1905, de uma família camponesa de sólida formação cristã, sentiu 
desde criança o chamado à vida consagrada mas teve de esperar muito tempo 
até seguir sua vocação. Com 16 anos, começou a trabalhar como doméstica. 
Em 1925, entrou na Congregação das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria 
da Misericórdia, dedicada à educação das jovens e à assistência das mulheres 
necessitadas de renovação espiritual. Desempenhou sempre funções humildes 
em diversas casas do Instituto: cozinheira, jardineira e porteira. Em 1934, Ir. 
Maria Faustina se ofereceu a Deus pelos pecadores, sobretudo por aqueles que 
tinham perdido a esperança na misericórdia divina. 

João Paulo II proclamou-a beata em 1993 e, em 2000, domingo, 30 de 
abril, foi canonizada.

Em sua homilia, citando o diário de Ir. Faustina, João Paulo II diz que 
Jesus mostra as mãos e o lado, as feridas da Paixão, sobretudo a chaga do Co-
ração, fonte de onde nasce a onda de misericórdia, que inunda a humanidade. 
Daquele Coração  Ir. Faustina verá partir dois fachos de luz que inundam o 
mundo. Os dois raios representam o sangue e a água. O sangue evoca o sacrifí-
cio da cruz e o dom eucarístico, na simbologia joanina. A água recorda não só o 
batismo, mas também o dom do Espírito Santo. 

Em viagem apostólica de João Paulo II à Polônia, de 16 a 19 de agosto 
de 2002, dedicou um Santuário à Misericórdia Divina, em Lagiewniki, para ex-
primir a confiança no amor onipotente de Deus e redescobrir em Cristo o rosto 
do Pai de misericórdia e Deus de toda consolação (2 Cor 1, 3).

Baseamos nosso texto no livro de Maria-Joseph Huguenin: au coeur de 
la miséricorde divine avec thérèse d’avila.

Nosso tema nos remete a Santa Teresa D’Ávila, que viveu no século 
XVI. Mas o que é essencial não se perde no tempo. A misericórdia divina trans-
figura a vida de Teresa de Ahumada e representa o alvo de toda a sua experi-
ência espiritual. Antes de tudo, é preciso buscar nela uma experiência de quali-
dade extraordinária, tendo atingido os mais altos cumes aos quais possa chegar 
o espírito humano.  A misericórdia divina aparece como o ato de Deus, que se 
inclina sobre a miséria do pecador, para recriá-lo em Cristo e conduzi-lo aquilo 
que a tradição chama, desde Orígenes, de matrimônio espiritual. 
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A resposta de Teresa à misericórdia divina é de uma riqueza extraordi-
nária e cobre um campo muito vasto, porque sua experiência interior desembo-
ca num compromisso comunitário e social.

Teresa foi vítima de diferentes formas de opressão cultural e social. Per-
cebeu, intensamente, sua miséria pessoal. Em face de um mundo dilacerado, do 
qual Deus parece ausente, Teresa nos conduz ao reencontro de um Deus rico 
em misericórdia.

A experiência da misericórdia divina na espiritualidade teresiana não 
pode ser compreendida fora da sociedade, em que se realizou, de crise cultural, 
econômica, religiosa. A situação da mulher era sufocante. Sempre suspeita, não 
podia falar em público, nem ter experiências de oração mística.

Teresa não teme, apesar da Inquisição, empregar a linguagem da reli-
giosidade popular, optar por uma vida de oração, ao lado dos espirituais, em-
bora se submetendo aos teólogos. Posição fora do comum, de um equilíbrio tão 
perfeito e transcendente, que malgrado postos no Ìndex, em 1559, quase todos 
os livros de espiritualidade, em castelhano, o livro da Vida ficou doze anos nas 
mãos dos inquisidores, sem jamais ser condenado.

Teresa introduziu, em seus mosteiros, um estilo de vida suave, baseado 
sobre a experiência da misericórdia de Deus. Longe de ser um cárcere, suas 
Constituições criam um clima privilegiado para o desenvolvimento espiritual. 
Em seus mosteiros, se perpetua, em meio a uma Espanha em crise, o melhor da 
Espanha medieval. Eles produzirão, ao longo dos séculos, frutos abundantes de 
santidade e renovação para toda a Igreja. Teresa ampliará, sem cessar, o círculo 
de sua intercessão, até os índios da América, aos judeus, aos heréticos.

Ávila é pobre. Teresa tem consciência disso. Mas se tudo estiver bem or-
ganizado e as Irmãs forem pouco numerosas, ajudando com o trabalho de suas 
mãos, Deus não lhes faltará. Na maior parte de sua vida, Teresa se viu confron-
tada com a pobreza material e também moral, desde que entrou no Convento 
da Encarnação.

Compreendeu, por tê-la vivido intensamente, que a experiência que se 
pode ter de Deus, no encontro pessoal, é incomparavelmente maior, que aquela 
transmitida por ensinamentos.

Desde que resolveu ser religiosa consagrada, Teresa entrou na 2ª etapa 
de sua vida, marcada pela doença e pelo sofrimento, até a sua morte.

A enfermidade que Teresa contraiu, segundo o Pe. Efren, revela uma 
profunda inadaptação não ao Carmelo, mas às  formas impostas por certa 
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mentalidade estreita, que apresentava um Carmelo tradicional, cheio de con-
signas, que ela nunca pôde assimilar, porque atraída interiormente pela via 
contemplativa. 

Donázar citado por Huguenin, dirá que, nesta mulher, a enfermidade 
faz parte eminente do

[...] ritmo vital; seria uma mulher sem inquietações, vitalmente 
improdutiva, sem contato com o transcendente. [...] A miseri-
córdia de Deus que assumiu um rosto humano em Jesus Cristo 
será a única capaz de liberar Teresa de todo apego egocêntrico, 
para levá-la à plenitude do amor de amizade em Jesus Cristo.

Teresa será levada a partilhar sua experiência da misericórdia de Deus

[...] por duas razões fundamentais. De um lado, esta experiên-
cia corresponde à descoberta de uma via universal de chegar 
a Deus e, de outro lado, ela leva a reviver o Evangelho na di-
mensão comunitária. Teresa descobre assim, progressivamente, 
a finalidade de sua vida: ela contém um valor exemplar, que 
dará nascimento a novas comunidades, elas mesmas fonte de 
uma irradiação social. 

Em 1578, Teresa testemunha: Estou muito velha e fatigada, mas não 
meus desejos.

Plenamente reconciliada com sua condição terrena, tecida de fraqueza, 
sua pessoa revela o Deus invisível: Teresa tornou-se, no seio da Igreja, um ícone 
da misericórdia divina.

Tem consciência de que sua saúde precária influi em sua vida espiritu-
al. Sua fragilidade corporal, por vezes, a atinge no mais íntimo dela mesma. Em 
1574, já se declarara atingida pela melancolia, doença que ela temia aparecesse 
em alguma de suas Irmãs. Mas a causa era somática e logo foi curada. É claro 
que ela carrega o tesouro da graça num vaso de argila. Escreve o Pe. Tomás Al-
varez, que, paradoxalmente, plenitude humana e crescimento decisivo, ela os 
adquire na última fase de sua vida. Durante seus últimos vinte anos, entre os 47 
e os 67 anos, escreverá todas as suas obras e realizará suas reformas. Cada vez 
mais frágil no corpo, será sempre mais humana, mais flexível e forte espiritual-
mente, mais rica em amizades, com sempre maior brilhantismo nas diferentes 
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esferas sociais.

A antítese miséria-misericórdia adquire todo o seu sentido, porque do 
lado da miséria humana, a protagonista permanece idêntica a si mesma; de 
outro lado, ela se nos apresenta desabando sob o peso de valores superiores, 
levados ao mais alto grau de realização humana. Isto no diz Jeanine Poitrey.             
Esta experiência é de tal riqueza, que se tornará a fonte fundamental de todas 
as obras da Santa.

Pela experiência da misericórdia divina, Teresa tem acesso ao que cons-
titui o centro da revelação não testamentária, isto é a relação entre o homem e 
Deus é fundada na misericórdia.

Embora Teresa insista bastante para que as Irmãs leiam bons livros e 
tenham diretores espirituais que sejam homens de doutrina, ela considera a ex-
periência espiritual mais importante e insubstituível para se encaminhar para 
Deus. Experimenta aquilo que o teólogo chama teologia mística ou conheci-
mento de Deus por conaturalidade. A teologia sistemática é um conhecimento 
de Deus insuficientemente realista em relação à realidade singular que ela visa 
e um conhecimento à distância, em relação à imediatez do dom que Deus faz 
de si mesmo, revelando-se. A teologia mística é, por assim dizer, um agarrar 
Deus, que se revela.

Teresa sabia disso. Nicolas J. H. em seu livro deus conhecido como 
desconhecido, citado por Hugnenin, atesta o testemunho de Teresa: Acontecia-
me de ter

 [...] subitamente o sentimento da presença de Deus, de tal mo-
do que me era impossível duvidar de que ele estivesse em mim 
e eu toda mergulhada nele [...] acredito ser o que chamam de 
Teologia mística.

Numa análise penetrante, Pierre Blanchard mostra a influência das 
confissões de Sto. Agostinho na concepção que tinha Teresa da experiência 
espiritual. Dobrando-se sobre si mesmo, Agostinho encontrou o caminho da 
graça em seu ser, revelando-lhe a verdade, para além de todos os erros e ilu-
sões. Criou um tipo de metafísica da experiência interior, na qual a objetividade 
da verdade é apreendida por meio de sua repercussão, em todos os níveis da 
pessoa, em todos os setores de sua personalidade, em todas as suas tomadas de 
consciência. A verdade torna-se viva; a ideia, concreta; a experiência é critério 
de verdade. O perfil do homem é descoberto, em todas as suas dimensões. O 
sujeito aparece como portador de verdade, uma verdade que o ultrapassa, infi-
nitamente, mas da qual ele é necessariamente testemunha. Trata-se de uma me-
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tafísica do universo concreto. Segundo Santo Agostinho, a conversão à verda-
deira via supõe o retorno à interioridade, que nos abre o acesso à eternidade. 

A teologia especulativa e a teologia mística, ambas imperfeitas, se com-
pletam e se sustentam, mutuamente para realizar, na fé, este início de vida 
eterna, que deve consumar-se na visão, na qual uma e outra encontrarão sua 
medida plena.

Somente a comunhão na verdade, lhe dava paz e consolação interiores. 
Assim ela estava segura de estar na verdade, quando se realizava esta tríplice 
comunhão: o assentimento de seu foro íntimo (a comunhão com sua experi-
ência), a comunhão com o teólogo que representava a comunhão eclesial e a 
comunhão com a Palavra de Deus.

A Humanidade de Cristo exercerá um papel determinante na revelação 
da misericórdia divina, dando a perceber a Teresa, toda a ternura, a consolação, 
a proximidade, a compaixão, numa palavra toda a Humanidade de Cristo. 

Nas exclamações, Teresa fará da palavra misericórdia um chamado de 
Deus: Ó meu Deus e minha Misericórdia (E1, 2 e 4,1). Chama o Livro da Vida, 
As misericórdias de Deus.

Pela via da misericórdia, Teresa destaca a sabedoria de Deus. Seu amor 
pelo Cristo a une à sabedoria em pessoa, até a loucura da Cruz. 

Teresa gosta de sublinhar, em especial, que a grandeza de Deus se ma-
nisfesta tanto mais quanto se revela no que há de mais fraco, de mais pequeni-
no, de mais menosprezado; por exemplo, a mulher, tal como os homens de seu 
tempo a concebem. Teresa quis relatar em suas fundações, as maravilhas que o 
Senhor nelas opera, pequenas e fracas mulheres (flacas mujercitas) (F 12, 10).

A esta revelação da grandeza divina se associa, frequentemente, 
aquela do poder de Deus. Este poder é oposto à vontade de potência, pois ele 
é, precisamente, um elemento da misericórdia divina e não um instrumento 
de opressão e supremacia. É sobretudo, nas graças místicas, que Teresa en-
contra o poder de Deus. Encoraja suas Irmãs, que temem demasiadamente 
seus limites, que façam o que delas depende e Deus as fará tão viris, que 
surpreenderão os homens.

Comentando o Pai Nosso, no caminho da Perfeição, Teresa colheu a 
ocasião de trazer à luz a misericórdia do Pai. Sendo nosso Pai deve suportar-
nos, por graves que sejam nossas ofensas. Se nos voltarmos para Ele, como o 
filho pródigo, Ele deve perdoar-nos, consolar-nos nas provações, pois é forço-
samente o melhor de todos os pais. 



VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA

311

A entrada nas Sétimas Moradas, a plenitude espiritual é reveladora: ela 
se realiza numa visão da Humanidade de Cristo. Sem a Encarnação, a transcen-
dência divina poderia separar-nos de Deus por sua distância infinita e nos im-
pedir de experimentar a proximidade de sua misericórdia, acessível por meio 
do Cristo, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado (Hb, 4, 15).

A amizade profunda de Teresa com Cristo se intensifica de tal modo, 
que ele selou com Teresa um matrimônio espiritual e tornou-se seu Esposo. 
Diz-se nas relações, 35: 

[...] doravante, defenderás Minha honra não só como Criador, 
como Rei e como teu Deus, mas como verdadeira esposa Minha: 
Minha honra é a tua, e a tua, Minha. (Relações, 35 in: obras 
Completas, 1995).

A misericórdia do Cristo torna-se tão próxima de Teresa, que ela assim 
comenta as primeiras palavras do Pai Nosso, no caminho da perfeição: 

Vós vos humilhareis a um grau tão extremo que vos unireis a 
nós em vosso pedido, e vos tornareis o irmão das criaturas mais 
vis e miseráveis (caminho da perfeição). 

Como diz J. Castellano na Introdução a seu livro canto as misericór-
dias do Senhor autobiografia. 

                                        

 A mística teresiana, tão equilibrada nas aparentes contradições 
entre humanismo e misticismo, natural e sobrenatural, interio-
ridade e eclesialidadde, solidão e contemplação, amor de Deus 
e amor do próximo, ascese e virtudes sociais é toda iluminada 
por sua relação com o Cristo. (CASTELLANO, 1981, p. XXVIII)

Teresa recolhe da Paixão imensos benefícios. Como o Cântico dos Cân-
ticos, ela celebra o altear-se da alma pelo abaixamento do Filho de Deus. Como 
Ele abaixa seus ramos, esta divina macieira, para que a alma colha algumas 
vezes suas maçãs, considerando suas grandezas e a imensidade de suas mise-
ricórdias para com ela; este fruto da Paixão do Senhor que regou a árvore com 
seu precioso sengue com tão admirável amor, ela o vê, ela o toca! Esta kenose, 
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este esvaziar-se de si mesmo é o ato supremo da misericórdia do Cristo.

Para exprimir a paciência de Deus ante a impenitência do homem, Te-
resa emprega o substantivo sufrimento ou o verbo sufrir. Estes termos evocam 
o sofrimento transformado em paciência.

Diz nas moradas 6, 10,3: 

Pensemos que Deus é uma morada ou um palácio, imenso e 
belo, e que este palácio é o próprio Deus e nele acontecem as 
abominações, as indignidades e maldades que cometemos. Pen-
semos na grade misericórdia e paciência (sufrimento) de Deus 
não nos envergonhando no momento. Esta dupla sufrimento-
sufrir é oposta a padecimento-padecer que exprime o sofrimen-
to integral. Especialmente o de Cristo na cruz e de seus discípu-
los martirizados.

O rosto de Deus, que Teresa nos revela é não somente conforme aquele 
que descrevem as grandes fontes bíblicas, patrísticas e medievais, das quais 
ela se nutriu, mas nos mostra com uma intensidade excepcional, o amor mi-
sericordioso da majestade divina que eleva até ela mesma uma pobre criatura 
para uni-la a si na maior intimidade da união mística. Assim o verme miserável 
transforma-se na borboleta celeste, que não vive mais de sua própria vida, mas 
da vida de Cristo.

Teresa visa a uma verdade ontológica sobre o homem e a uma finalida-
de ética e pedagógica, que ela persegue. Isto não corresponde a uma visão pes-
simista sobre o homem, mas, ao contrário, a uma via que o conduz ao princípio 
ontológico de sua dignidade: Deus mesmo.

A miséria da alma é, sobretudo, o pecado, que ela pode cometer por 
causa de sua imperfeição. Nas moradas, Teresa compara o pecado a um tecido 
negro que oculta a beleza da alma. Esta permanece incorruptível, mas está es-
condida pela negrura de seus atos pecaminosos. Penetrar no interior do castelo 
da alma pela oração é descobrir, pouco a pouco, sua beleza escondida para 
finalmente resplandecer ao sol de Deus (1, 2, 3). Este modo de conceber o pe-
cado como mascarando a beleza da alma, exprime uma visão de fé, realmente 
fundamental. Este olhar permite a Teresa afirmar a dignidade da toda pessoa 
humana, chamada por Deus a uma vida de estreita união com Ele, seja qual for 
o estado em que o pecado a tenha deixado. Isto lhe permite assentar sua tese 
central: o chamado universal à santidade, por meio da oração. Ontologia e fé se 
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encontram estreitamente ligadas.

Experimentando a miséria do homem e a misericórdia de Deus, Teresa 
foi levada a conceber uma verdadeira teologia do mérito. Comentando o Pai 
Nosso, ela se compraz em sublinhar a desproporção entre o perdão de Deus e o 
mérito que temos ao perdoar aqueles que nos ofenderam. Deus tem muito mais 
a perdoar-nos que nós aos outros. Teresa não convida seus leitores ao quietis-
mo, mas sim a produzir obras, se não quiserem ser anãos espirituais. Nas Rela-
ções 36, o Senhor declara a Teresa:

Pensas tu, minha filha, que o mérito consiste em gozar? Não, ele 
não consiste senão em agir e em sofrer e em amar. 

Teresa é demasiadamente consciente da transcendência de 
Deus para pensar que a alma pode merecer alguma graça so-
brenatural. 

Contemplativa, Teresa de Jesus é também uma mulher que dá muita 
importância ao diálogo. Seja na oração em que se trata da amizade, seja nas 
conversas espirituais, que intensificam a comunhão com Deus e o próximo. 

A Igreja é o lugar do diálogo da salvação. O diálogo é o caminho real da 
reconciliação e da misericórdia.

A moral católica não é uma moral culpabilizante, exterior ao homem 
para julgá-lo. Ela se inscreve, ao contrário, em linha direta com a história da 
salvação, em que Deus se revela ao homem, progressivamente. O Senhor se di-
rige ao homem concreto, cujo destino se inscreve na temporalidade. A condição 
humana se caracteriza pelo crescimento.

João Paulo II na Familiaris Consortio, nº 34, diz que o homem é um ser 
histórico que se constrói, dia-a-dia, que conhece , ama e realiza o bem moral se-
gundo as etapas de um crescimento que o liberta. Teresa nos revela um Deus ao 
lado do homem, engajado em sua libertação. O mundo é o lugar da libertação 
concreta do homem por Deus. Face a um mundo fragmentado e abandonado, 
que opõe à existência de Deus a miséria do homem, Teresa testemunha que o 
homem concreto é o lugar em que se manifestam o poder de Deus e sua mise-
ricórdia. Uma misericórdia à qual todo homem que confessa sua pobreza pode 
alcançar pela oração.

A caminhada de Teresa D’Ávila é também particularmente atual pela 
natureza experimental de suas descobertas. Atinge desta maneira, um dos 
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traços fundamentais da cultura contemporânea. A caminhada experimental 
de Teresa é moderna no sentido em que ela se apoia sobre fatos experimenta-
dos e que podem ser repetidos por aqueles que assumem os meios de reviver 
sua experiência.

Neste início do século XXI, em que os desafios com os quais o homem 
se confronta tomam dimensões planetárias, a mensagem teresiana da miseri-
córdia que se apoia sobre o poder divino é o mesmo que trazer ao homem uma 
esperança e um futuro.

No DMA, Gabriella Imperatore e Mara Borsi no artigo (Sede miseri-
cordiosos p.16-17), comentam qual o sentido da misericórdia nas palavras da 
humanidade de hoje. Citam como primeira palavra a Confiança.            

Na mentalidade bíblica confiança é estabilidade e segurança 
que derivam do apoio em alguém. Significa ter um ponto firme 
de apoio, sentir os pés apoiando-se em terra sólida, segura.

No contexto contemporâneo vivemos uma verdadeira e própria crise 
de confiança. A suspeita, o ceticismo, a desconfiança, arruínam as relações, 
a precariedade e a corrupção corroem a vida e os projetos de futuro. Há ne-
cessidade de uma confiança fundamental para que sejamos sustentados na 
fadiga cotidiana de viver. Devemos ter a confiança de sermos sempre e ape-
sar de tudo, amados, o que não nos tira os pesos, mas nos encoraja a levá-los 
com esperança.

Jesus Cristo é o homem confiável que suscita confiança, que nos entrega 
o rosto de um Deus confiável. Os seus gestos de abertura, de acolhida, de abs-
tenção de condenações, encorajam a crença na vida. O ponto de conversão de 
uma pessoa está ligado a uma presença gratuita e radicalmente boa capaz de 
convencer a respeito da bondade da vida. É apenas uma presença confiável ao 
nosso lado que pode dar-nos esta convicção. Como cristãos somos chamados a 
ser pessoas confiáveis e  suscita mais confiança em quem nos encontra.

A segunda palavra é dom.

Significa gratuidade, as palavras dom e confiança estão forte-
mente correlacionadas. Somente a gratuidade no doar-se torna 
a pessoa digna de confiança, limpando a campo da suspeita, 
das segundas intenções e das expectativas de uma retribuição.

A lógica do dom não age apenas em nível individual: faz-nos intuir 
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uma sociedade mais igualitária e generosa, subtraída à férrea lógica da acu-
mulação por parte de poucos privilegiados e também, uma Igreja que se faz 
pobre e serva dos pobres. Em todos os aspectos da vida humana é importante 
que possa emergir a gratuidade do dar. O dom que alcança a sua plenitude 
torna-se perdão.

A terceira palavra é perdão. Para Jesus, o perdão é um imperativo, é a 
marca da existência cristã; para ele é preciso perdoar sempre (Cf. Mt 18,22).

Na experiência cristã é fundamental ter consciência do perdão 
recebido, de sermos nós mesmos em primeiro lugar pessoas 
perdoadas e sempre acolhidas por Deus, Perdão é uma verda-
deira conversão a ser implementada em nós mesmos.

A quarta palavra é compaixão. 

A compaixão é uma atitude que nos permite compartilhar o sofrimento 
do outro: 

[...] ela é sofrer com, o ser envolvido nos seus sofrimentos. O 
oposto daquela anestesia social que nos faz passar ao lado dos 
outros com indiferença. Nem sempre há soluções ou remédios 
para o mal. Mas a compaixão, o não deixar sozinha uma pessoa 
no sofrimento, está ao alcance de todos. A compaixão deve ser 
o programa universal do cristianismo.

A quinta palavra é comunidade.

A esta palavra estão fortemente associadas duas outras: comunhão e 
comunicação. 

Fazer comunidade significa compartilhar em solidariedade e 
responsabilidade, é sentir-se ligados tecendo novas aproxima-
ções. É importante lembrar que existe vínculo lá onde se toma 
consciência de estar juntos, de estar com. Comunidade pode ser 
entendida também como unidade com e isto corresponde à mi-
sericórdia, que faz primado daquilo que une sobre aquilo que 
divide. A realidade da comunhão remonta ao próprio ser de 
Deus. Estamos ligados, estamos em relação porque o próprio 
Deus é relação. Existe comunhão em Deus e a humanidade, na 
criação e na e encarnação.

Existe comunhão entre as pessoas na proximidade e na fraternidade do 
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pão partilhado. Existe comunhão entre a humanidade e o cosmo, na responsa-
bilidade do cuidado com a casa comum.  

No livro O nome de deus é misericórdia, que relata uma conversa de 
Andrea Tornielli com o Papa Francisco, o Papa afirma que a misericórdia vai ao 
encontro do pecador, não espera que ele a procure, não é passiva.

Sim, acredito que este é o tempo da misericórdia. A Igreja mos-
tra o seu rosto materno, o seu rosto de mãe à humanidade feri-
da. Não espera que os feridos batam à sua porta, vai à procura 
deles pela rua, acolhe, abraça, cuida e faz com que se sintam 
amados. 

Francisco se refere à figura de Santa Faustina Kowalska e também ao 
Papa Bento XVI, que falou sobre isso no seu magistério, dizendo que a mise-
ricórdia é na verdade o núcleo central da mensagem evangélica. Diz que é o 
próprio nome de Deus, o rosto com o qual Ele se revelou na Antiga Aliança e 
plenamente em Jesus Cristo, encarnação do amor criador e redentor. Este amor 
de misericórdia ilumina também o rosto da Igreja e se manifesta pelos sacra-
mentos, em especial o da reconciliação, seja pelas obras de caridade, comunitá-
rias e individuais. 

Francisco diz que quando ainda estava em Buenos Aires, ficou gravada 
na sua memória uma mesa-redonda entre teólogos e foi sugerido que o Papa 
poderia instaurar um jubileu de perdão, para aproximar as pessoas, perante 
tantos problemas que pareciam sem solução.

O que se queria era uma Igreja que aquecesse o coração das pessoas 
com sua presença e proximidade.

 O que é, então, a misericórdia para Francisco, pergunta Andrea Tor-
nielli? Ele responde:

Etimologicamente, misericórdia significa abrir o coração ao mi-
serável. E vamos logo ao Senhor: misericórdia é a atitude divina 
que abraça, é o doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a per-
doar. Jesus disse que não veio para os justos, mas para os pe-
cadores. Não veio para os sadios, que não precisam de médico, 
mas para os doentes. Por isso, pode-se dizer que a misericórdia 
é a carteira da identidade do nosso Deus.  Deus de misericór-
dia, Deus misericordioso.
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Francisco aponta o sacramento da confissão, diante de um sacerdote 
que personifica Jesus, que me ajoelhe perante a Mãe Igreja, chamada a distri-
buir a misericórdia de Deus.

Falando de sua experiência como confessor, o Papa Francisco se lembra, 
de que quando ainda bispo auxiliar de Buenos Aires, atendeu a uma senhora 
idosa e humilde:          

         Vovó, a senhora quer confessar-se?
         Sim, ela respondeu.
         E eu, que já ia embora, disse-lhe:
         Mas, se a senhora não tem pecados.
         Foi rápida e direta a sua resposta: 
         Todos nós temos pecados.
         Mas talvez Nosso Senhor não os perdoe.
         E ela: O Senhor perdoa tudo.
         Como a Senhora sabe?
         Se o Senhor não perdoasse tudo -, 
         foi a sua resposta – o mundo não existiria.

Francisco uma vez afirmou que o confessionário não deve ser uma la-
vanderia. O que queria dizer, pergunta-lhe Andrea.

Era um exemplo, uma imagem para ilustrar a hipocrisia dos 
que acreditam que o pecado é uma mancha, apenas uma man-
cha, que basta ir à lavanderia, para lavar a seco e tudo fica co-
mo antes. Tal como se tira a mancha de um casaco ou de um 
vestido: põe-se na máquina de lavar e pronto! Mas o pecado é 
mais do que uma mancha. O pecado é uma ferida, que deve ser 
curada, medicada. 

Francisco também disse que o confessionário não deve ser uma sala de 
tortura.

O que significa, pergunta-lhe Andrea.

Francisco responde que essas palavras eram dirigidas aos sacerdotes 
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aos confessores. E se referia ao fato de que, às vezes, pode existir em alguns 
um excesso de curiosidade, uma curiosidade um pouco doentia [...] sobretudo 
em matéria sexual. Ou, então, uma insistência em querer explicitar pormenores 
que não são necessários.

Falando ainda do pecado, Francisco diz que ele é o lugar em que acon-
tece o encontro com a misericórdia de Jesus. [...] Estamos perante um Deus que 
conhece os nossos pecados, as nossas traições, as nossas negações, a nossa mi-
séria. No entanto, é ali que nos espera, para doar-se totalmente a nós, para nos 
reerguer. (p.67-68).

No livro da Vida, Teresa reconhece que o Senhor mesmo quer que no 
princípio se sintam as dificuldades e ainda nesta vida nos premia Sua Majes-
tade levando-nos por caminhos que só quem passa por isso o entende. (4,2). 
Quando Teresa redige sua autobiografia, percebe a finalidade de sua vida, que 
esclarece todo o seu itinerário. Esta compreensão não é fruto de uma inter-
pretação arbitrária, mas de uma verdade que a habita inteiramente e à qual 
ela dá seu assentimento, porque exprime a realidade vivida. À sinceridade do 
testemunho acrescenta-se a experiência mística, em que Deus se faz conhecer 
por sua própria luz. Teresa é habitada por ela e a constata na releitura de seu 
passado e de sua experiência cotidiana. Ela tornou-se apta a desvelar o sentido 
profundo de sua vivência pessoal que se ilumina na revelação progressiva da 
misericórdia divina. Por isso Teresa intitulará sua autobiografia: As misericór-
dias de Deus. (Cartas, 396).

Teresa é, antes de tudo, uma mulher de experiência: Família nu-
merosa, leituras piedosas e de romances de Cavalaria, morte da 
mãe aos 13 anos, um ano e meio no colégio das Agostinianas, 
entrada no convento da Encarnação, onde viviam 180 religio-
sas, com verdadeiras e falsas vocações, bem-estar de umas e 
pobreza excessiva de outras, sadias umas, doentes outras. (HU-
GUENIN, p. 68)

Seus encontros no caminho de Becedas foram marcantes: um padre 
transviado, seu tio muito versado em espiritualidade, a curandeira que quase a 
levou à morte. Na caminhada de suas 17 Fundações ela encontrou uma porção 
de gente: bispos, multidões entusiastas como em Burgos ou pessoas a serem 
evitadas junto das estalagens.

Na adolescência, amizade muito frívola, que não era uma boa compa-
nhia, afeição por um primo, que seu pai cortou, enviando-a para um mosteiro. 



VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA

319

Ela não se afastou de Deus, ofendendo-o mortalmente, porque punha o temor 
de Deus e sua própria honra acima de tudo.

Tendo contraído uma grave doença, Teresa voltou para casa. Inicia-
se a segunda etapa de sua vida, marcada pela doença e pelo sofrimento até 
a morte.

Por muito tempo, Teresa acreditou poder servir o Senhor com suas pró-
prias forças, colocando sua confiança em sua capacidade pessoal. Ela constata 
seu fracasso e se volta para Deus:

Eu procurava soluções, fazia esforços; mas ainda não compre-
endia que isso de nada serve, se, mesmo não confiando por 
inteiro em mim, eu não pusesse a confiança em Deus. (Livro 
da vida, 8, 12, in: obras Completas, 1995, p. 91).

Cristo coberto de chagas, a imagem mesmo da misericórdia, provocará 
em Teresa a conversão.

A minha alma ganhou grandes forças da Divina Majestade, que 
deve ter ouvido minhas súplicas e ter-se condoído por tantas 
lágrimas. (Livro da vida, 9, 9 in: obras Completas, 1995, p.91).

Daqui para frente, ela se dará toda a Deus, que a introduz rapidamente 
na via mística, na qual a alma se une a Ele. Teresa conhece as graças de união 
que descreverá nas Quintas Moradas (Cf. livro da vida, 10, 1; 23,2).

Como a alma já se entrega em suas mãos e está tão rendida pelo 
grande amor, não sabe nem deseja senão que Deus faça dela o 
que quiser (na verdade, creio que Deus só concede essa graça à 
alma a quem já toma por inteiramente sua) Ela deseja também 
que, sem que se entenda como, saia dali marcada com o seu 
selo. (Livro da vida, 10, 1 in: obras Completas, 1995).

Daí em diante, Teresa aborda a segunda etapa de sua vida, que ela evo-
ca de maneira significativa em sua autobiografia:

Daqui por diante, é um novo livro, isto é, uma vida nova. A que 
levei até aqui era minha; a que passei a viver depois que come-
cei a falar dessas coisas de oração é a que Deus vive em mim. 
(Livro da vida, 23, 1 in: obras Completas, 1995, p. 91).



TERESA D´ÁVILA: MISTICISMO, AFETO E FÉ

320

Esta etapa leva Teresa a optar por uma vida plenamente evangélica.

Mas colhemos aqui em que precisamente consiste esta vida nova: Parte 
de um fracasso constatado dos meios humanos e termina na descoberta da no-
va lei tão bem formulada por Santo Tomás de Aquino:

A nova lei é, em seu princípio e principalmente (principaliter) a 
graça mesma do Espírito Santo infusa (scripta) no coração dos 
fieis; ela é secundariamente uma lei escrita, no sentido em que 
se encontra nela o que dispõe a graça e o que se refere ao uso da 
graça ela mesma. (suma teológica, 1-2, q. 106, a.1).

Esta experiência da misericórdia divina é particularmente surpreen-
dente porque ela se segue à experiência do abandono, de zombaria, isto é, 
daquilo que aparece precisamente como seu contrário. Desde 1554, Teresa 
fez profundamente a escolha de Deus. E, entretanto tudo parece voltar-se 
contra ela. Seu sofrimento é tão grande que ela não pode mais abandonar-se 
à oração mental (Cf. D 6,1,13). Ela chega a pensar que também Deus é con-
tra ela e que ela jamais o amou. Apesar de seus esforços, ela exterioriza seu 
desgosto, seu mau humor, ostensivamente (Cf. D 6, 1,13). Sua saúde piora. 
Os males corporais a constrangem, o entendimento se perturba, escreve ela 
ainda em 1560 (Cf. R1, 22). Teresa confunde-se assim com todos os pobres, 
todos aqueles que se sentem abandonados.

Durante esses anos de provações, Deus aparece finalmente não só como 
o melhor amigo (Cf. V 7,22), mas ainda como único capaz de resolver a oposi-
ção que Teresa encontra nela e em torno dela. Teresa chegou às Sextas Moradas, 
e Jesus disse que ela não devia conversar com homens, mas com os anjos. (Cf. 
V 24,5). Toda sua afetividade agora converteu-se a Deus. Teresa passa suces-
sivamente por estados de grande plenitude e profunda rejeição. Só em 1562, 
quando a fundação de são José tinha terminado, é que Teresa encontra repouso 
(Cf. F1,1).

Pela experiência da misericórdia de Deus, Teresa tem acesso ao que 
constitui o centro da revelação néo-testamentária, isto é, que a relação entre o 
homem e Deus é fundamentada na misericórdia. Esta tem um impacto mui-
to concreto na vida atormentada de Teresa. Ela lhe permite suportar todas as 
provações, que sem ela teriam prejudicado sua saúde tão frágil e seu equilíbrio 
psicológico.

Ela foi frequentemente fortificada por alguma visão: sem isso, 
ela não teria podido suportar tão grandes provações, as opo-
sições, as doenças, todas inumeráveis, que ela tolerou e ainda 
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tolera agora: pois não se passa um momento, sem algum so-
frimento. Existem altos e baixos, mas geralmente ela sempre 
tem dores e um grande número de outras doenças que ainda 
se agravaram desde que se tornou religiosa (R 4, 16 in: Obras 
Completas, 1995).

Estas curas iluminam, em razão mesmo da fraqueza psicossomática de 
Teresa, que era em Deus que ela encontrava sua saúde, a completude de sua 
personalidade.

Seu itinerário espiritual tende a provar, pelos fatos de que ela é testemu-
nha, que a via da oração, tal com Teresa a praticou, permite fazer a experiência 
da misericórdia de Deus conduzindo à identifi cação com o Cristo Verdade (Cf. 
40,1) Sua última grande obra o Castelo Interior ou as moradas (1577) é uma 
retomada desta tese na plenitude de sua vida espiritual, num quadro sistemá-
tico e universal. É surpreendente constatar que nesta última obra, a experiência 
da misericórdia de Deus tendo se intensifi cado, o uso da palavra misericórdia 
é ainda mais frequente: 38 vezes na Vida e 49 vezes nas Moradas, quando esta 
última obra conta menos da metade de páginas que a primeira.

Quando nas Sétimas Moradas, Teresa recebe a graça do matrimônio 
espiritual, ela tem 57 anos. A morte de Teresa é uma morte de amor. Seu corpo 
já não podia resistir mais. Ele se tinha esgotado em tantas peregrinações e sofri-
mentos, que só faziam aumentar em Teresa, o amor.
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O desenvolvimento da Antropologia Filosófica nos possibilita refletir 
sobre a pessoa humana e aprofundar esse conceito. Em todos os tempos e con-
textos, muitos pensadores procuram analisar a constituição do ser pessoa. A 
riqueza desses conhecimentos possibilita desvendar partes do imenso mistério 
que envolve a vida humana. O desafio dessa busca permanece sempre presen-
te, porém, avançamos, passo a passo, na aventura de refletir sobre quem somos. 
Consideramos que Teresa D’Ávila, reconhecida como doutora da Igreja, nos 
transmitiu com os relatos de sua experiência de espiritualidade cristã o desejo 
de uma busca constante de pensar sobre si mesma, de se conhecer como pessoa.  
Com isso, torna-se possível buscarmos o sentido da sua compreensão antropo-
lógica do ser pessoa, mesmo que seus relatos se refiram a uma reflexão reali-
zada, no âmbito da sua experiência religiosa. É importante considerar que nos 
vários âmbitos que envolvem a experiência humana sempre está presente uma 
concepção antropológica subjacente. É com o sentido de perscrutar o mistério 
do ser pessoa que nos propomos a investigar alguns elementos antropológicos 
entorno do pensamento de Teresa D’Ávila. Construímos essa reflexão a partir 
de uma visão fenomenológica e do pensamento de Edith Stein, que oferecem 
algumas perspectivas para verificarmos os sentidos presentes no pensamento 
de Teresa D’Ávila que refletem a dimensão antropológica.

ElEmEntos antropológicos do 
castElo intErior dE tErEsa d´Ávila
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prEssupostos da antropologia filosófica  

A Antropologia, baseada nas ciências naturais, é uma ciência que estu-
da o homem como espécie, procura explicações conforme o que é praticado pela 
zoologia, que busca realizar as descrições morfológicas. Baseada na insuficiên-
cia da concepção antropológica que considera somente os aspectos biológicos, 
Edith Stein investiga o campo oposto às ciências naturais, e busca nas ciências 
do espírito suas dimensões e estruturas. (KUSANO, 2014, p.66-67) 

O tema do ser humano é central e constante nas análises fenomeno-
lógico-filosóficas de Edith Stein. Sua pesquisa pode ser reunida sob um título 
unitário que é justamente, o de uma antropologia filosófica de enfoque fenome-
nológico, que busca complementação e suporte na tradição metafísica antiga e 
medieval.  O propósito de Stein é o de escavar a interioridade do ser humano 
e, ao mesmo tempo, examinar as manifestações exteriores, procurando com-
preender a natureza singular, única e irrepetível e, o valor intersubjetivo. Stein 
segue o estilo de pesquisa de Husserl que ressalta o ser humano como sujeito e 
objeto da pesquisa, o único ser vivente que é capaz de refletir sobre si mesmo. 
Esse estilo servirá para que Stein possa aprofundar a escavação no interior e a 
abertura para fora do ser humano. (Cf. ALES BELLO, 2010, p. 4). 

O contato de Edith Stein com a leitura da obra de Santa Teresa d´Àvila 
o Castelo Interior causa admiração e surge a questão de como uma pensadora, 
filósofa, examina uma obra considerada obra de espiritualidade. 

Nota-se que existe uma compatibilidade entre as análises do 
ser humano, realizadas do ponto de vista fenomenológico e as 
etapas do caminho interior percorrido por Santa Teresa. (ALES 
BELLO, 2010, p.8) 

Na obra ser finito e ser eterno Edith Stein reflete sobre o ser humano 
como corpo material, organismo que possui forma e age a partir do seu intimo; 
ser vivente e animado que é aberto a si e ao mundo que o circunda, e finalmente 
um ser espiritual que é cognitivamente aberto a si mesmo e ao resto. (Cf. Ales 
Bello, 2011, p. 35) 

A pessoa possui uma dimensão interpessoal, que embora esteja presa a 
sua estrutura, a si mesma, não se trata de um fechamento solipsista; com isso, 
Stein entra no tema da empatia como base para a dimensão intersubjetiva. A 
abertura aos outros é uma verdade constitutiva da pessoa, com a intencionali-
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dade que caracteriza o vivido. A pessoa é capaz de estabelecer relações profun-
das, existenciais, afetivas e espirituais.  (Cf. Ales Bello, 2011, p. 35-36).  A pessoa 
vive sempre em correlação com os outros. Ou seja, o ser humano enquanto cor-
po vivente e animado pela psique e pelo espírito estabelece formas associativas. 
(Cf. Ales Bello, 2011, p. 38). 

 Ateriormente hemos buscado y encontrado em la vivencia la 
vía de acesso a los fenómenos que ahora hemos sometido a um 
análisis metafísico: el alma humana, com su estrutura personal 
y su cualificación individual, se nos há revelado como la for-
ma de todo el individuo corporal y anímico. Suelo denominarla 
también el “núcleo de la persona”, porque el todo al que damos 
ele nombre de “persona humana” tiene em ella el centro de su 
ser”. (STEIN, 2007, p. 117)  

Por otra parte, hemos de prestar cuidadosa atención a los he-
chos que nos obligan a hablar de la unidade de naturaliza em el 
hombre. Se trata de uma unidad que abarca el cuerpo material 
y el alma espiritual. Lo que nos sale al encontro en la experiên-
cia es este hombre: el cuerpo que comparece ante nuestros sen-
tidos da noticia de lo espiritual que vive em él. [...] mi cuerpo 
está incluído em la unidad de mi persona. (STEIN, 2007, p.119)

O núcleo, sendo o momento unitário do ser humano, tem uma 
conotação psíquica e uma espiritual, em correspondência com 
as duas dimensões fundamentais das quais o próprio ser huma-
no é constituído. Stein escreve que a vida espiritual de um indi-
víduo é determinada pela singularidade deste núcleo, todavia, 
o núcleo é algo de novo em relação à própria vida espiritual e, 
nenhum conhecimento completo da vida espiritual ou da vida 
psíquica seria suficiente para captá-lo inteiramente. O núcleo 
coincide mais com a “alma da alma” porque, enquanto o núcleo 
da pessoa não mostra nenhuma capacidade de desenvolvimen-
to, tanto as capacidades psíquicas como as espirituais, podem 
se desenvolver. (ALES BELLO, 2010, p.8)

Husserl (Cf. 1963/1990, p. 210-211, apud MANGANARO, 2004, p.10), 
esclarece que o conhecer a si mesmo adquiriu um significado amplo no sentido 
de que o conhecer não pode mais prescindir de um encontro com um rosto, está 
sempre dirigido a um “tu”, o qual agostinianamente – vem a ser experienciado, 
sentido, vivido na inteireza do próprio ser. O significado de intencionalidade 
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que é o “voltar-se para”, a consciência que é sempre consciência de um movi-
mento orientado para, mesmo que seja em relação ao percurso da viagem pelos 
aposentos da alma, como foi enfatizado pela escola fenomenológica. Com isso, 
a experiência mística considerada no sentido de mistério pessoal dirigido ao 
Tu, que é Deus, vem a ser lida filosoficamente por meio de uma análise feno-
menológica que permite apreender o fenômeno. A proposta de compreensão 
antropologia a filosófica feita por Edith Stein identifica na pessoa humana os 
elementos da corporeidade, da psique e do espírito como agregados constitu-
tivos e possui uma base husserliana com a exigência de entender a unidade 
da estrutura do ser humano na sua complexidade. Husserl havia descrito três 
esferas essenciais como uma única e profunda realidade. São elas o Leib, o 
corpo próprio vivo; a Seele ou atividade psíquica; e a esfera do Geist, a esfera 
espiritual. A corporeidade como “viva” possibilita o vínculo entre o psíquico 
e o espiritual. A continuidade do pensamento de Husserl em Stein destaca 
no conjunto das capacidades psíquicas um “núcleo” da personalidade (Per-
sönlichkeitskern), refletindo sobre a presença da corporeidade na vida da 
alma e do espírito considerando a ascese e o êxtase. O corpo, não obstante a 
sua miséria recebe a luz que inunda a alma, evento misterioso em uma ação 
divina que se manifesta. 

Consideramos então, que a pessoa humana apresenta uma unidade que 
forma o seu núcleo. De acordo com Mangnaro, (Cf. 2004, p. 10), Stein realiza 
uma descrição essencial das esferas da psique e do espírito. A alma está ligada 
à dimensão psicofísica e à dimensão espiritual. 

É a alma que vive em todos os atos espirituais e sua vida interior 
é uma vida espiritual. Contrastamos espírito e alma, mas isso 
não deve ser entendido como excludente, do tipo um ou outro. 
A “alma da alma” é uma realidade espiritual e a alma como 
totalidade é um ser espiritual cuja característica é a de ter uma 
interioridade, no centro, do qual ela deve sair para encontrar 
os objetos e ao qual ela conduz tudo o que recebe do exterior; 
um centro do qual pode doar a si mesma também para o exte-
rior. Aqui encontramos o centro da existência humana (STEIN, 
1930-32/2000, p.122, apud MANGANARO, 2004, p.11) 

Manganaro (Cf. 2004, p.11) indica ainda o pensamento Agostiniano que 
considera essa busca interior como uma estrada importante em direção à verda-
de. O “Tu” e o Ser humano individuado no seu centro são ligados na experiên-
cia da visão da verdade. Para Agostinho a alma se abre ao mistério inexaurível 
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do Outro: do ponto de vista filosófico significa que Agostinho volta-se para a 
dimensão interior como legítima “sede” da experiência da verdade. Edith Stein 
no seu estudo Dei Seelenburg, dedicado a experiência mística de Santa Teresa 
d´Àvila faz referência a Agostinho: 

Ninguém penetra tão no fundo da alma quanto os homens que 
abraçaram o mundo com coração ardente e depois foram liber-
tados de todo obstáculo, pela potente mão de Deus, e introduzi-
dos na própria esfera interior e em sua mais recôndita intimida-
de. Ao lado de nossa santa Madre Teresa devemos colocar aqui, 
na primeira fila, Santo Agostinho, tão profundamente afinado 
com ela e assim sentido por ela mesma. Por esses mestres de 
auto-conhecimento e de auto-descrição as misteriosas profun-
didades da alma foram iluminadas como dia: para eles, não so-
mente os fenômenos – a superfície agitada pela vida da alma 
– são fatos inegáveis de experiência, mas também as forças que 
pulsam na imediata vida consciente da alma, e até mesmo a 
própria essência da alma (STEIN, 1936/1997, p.145, apud MAN-
GANARO, 2004, p.11). 

ElEmEntos antropológicos prEsEntEs no 
pEnsamEnto dE tErEsa d’Ávila

Stein encontrará a verdade na leitura da vida da santa espanhola. Não 
se trata de encontrar uma série de proposições filosófico-teológicas sobre o 
mundo, a vida, mas de um fundamento antropológico último ao qual poderá 
abrir-se e viver. A fenomenologia apresentava certa relação com o catolicismo. 
A presença misteriosa de Deus que vai além da estrutura biológica, a essência 
constitutiva da pessoa, a compreensão da vida humana a partir daquilo que 
possui de mais profundo e definitivo. Algo que a moderna fenomenologia ha-
via se dado conta. (Cf. Ferrada Urios, 1983, p.108-109). Teresa D’Ávila faz uma 
descrição da sua experiência de vida, o que nos permite constatar a construção 
de sentidos que realiza a partir da sua própria experiência em busca da com-
preensão de si mesma e da constituição do seu ser pessoa. 

Teresa D’Ávila com a imagem do castelo procura descrever sua expe-
riência mística por meio da imagem do castelo interior. Realiza uma busca in-
cansável nas trilhas da sua interioridade e busca encontrar a própria verdade e 
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se conhecer enquanto pessoa. Neste sentido, podemos afirmar que Teresa tem 
uma compreensão profunda da experiência humana, da busca de compreender 
a si mesma como um ser deseja encontrar a verdade sobre suas experiências de 
vida, sobre sua vida. Nesse caminho de busca de compreensão de si mesma nos 
revela aspectos antropológicos relacionados com questão da interioridade. O 
desejo de perscrutar a sua própria interioridade e descobrir-se como pessoa e o 
de andar verso o núcleo do seu ser, descobrir a constituição daquilo que é en-
quanto pessoa. E o encontro de Stein com a experiência de Teresa permite uma 
relação perfeita com a busca da verdade que ambas fizeram. 

Teresa nos dá a conhecer a si mesma e favorece uma compreensão de 
uma antropologia filosófica a partir da sua experiência concreta de vida, de 
reflexão não tanto com proposições filosóficas, mas com o que pôde vivenciar 
nesse caminho de busca na sua existência. Teresa se percebe como pessoa ca-
paz de andar em profundidade dentro de si mesmo e reler sua experiência. E 
na verdade poderíamos dizer que Teresa viveu na experiência concreta da sua 
vida o caminho que Stein percorria na busca por meio de ideias filosóficas de 
uma maior compreensão da pessoa.

Descobre na humanidade de Jesus Cristo e ao vivenciar esse encontro 
com a humanidade de Cristo, o valor do humano, incluindo a dimensão afetiva, 
os sentimentos, a corporeidade e os limites humanos. Essa centralidade da 
humanidade de Jesus indica dois enfoques no itinerário cristão: a dimensão 
teológica de Deus que se revela na humanidade de Jesus, no mistério do seu 
nascimento na encarnação e na consideração do mistério do homem/mulher. 
Daí emerge para ela o eixo antropológico da teologia. Estabelece em suas 
obras o profundo encontro entre humano e divino. (Cf. Castanheira Avelar, 
2007, p.174). 

Teresa busca compreender o mistério humano. Utiliza o símbolo do 
castelo, traz a leitura da sua história pessoal, retrata aquilo que a pessoa vive 
no seu interior. Ao comunicar a própria experiência, revela alguns eixos arti-
culadores que possibilitam a elaboração de uma proposta antropológica. No 
Castelo Interior busca investigar a maneira como ela responde ao mistério de 
ser humano. A plena humanização se entrelaça com o projeto de divinização 
por parte de Deus, acontece um busca recíproca. 

Dios desde dentro del ser humano ilumina todas las moradas 
para que el ser humano avance a lo recóndito de sí, donde Él 
mora. (SERRANO PÉREZ, 2011, p. 629)  
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É possível descobrir a antropologia latente conhecendo a autora por 
meio das várias questões humanas e da simbologia que abre ao mistério do hu-
mano. Os símbolos relevantes são o castelo e o matrimônio espiritual; aos sím-
bolos se unem os vocábulos como a razão (conhecer, lógica), amor (afetividade, 
relação), espanto (admiração diante do mistério), e espírito (referido a Deus). 

La antropología teresiana se descubre principalmente analizan-
do la idea que la autora tiene de sí misma. Se trata del llamado 
socratismo teresiano: una no se conoce a sí misma más que a la 
luz de Dios. Por un lado, Teresa valora mucho la razón, es muy 
cerebral y no avanza en su reflexión sin entenderse bien a sí 
misma. En el terreno del amor, desde siempre se ha vivido muy 
querida: es una mujer emotiva que llega al extremo y lo verba-
liza a través del término espanto. La visión teresiana rompe así 
las fórmulas teológicas desde el espíritu,clave de apertura a la 
trascendencia desde donde su profecía es de plenitude. (SER-
RANO PÉREZ, 2011, p.631)

Teresa D’Ávila considera a alma como um castelo todo de diamante 
ou de cristal muito claro, onde existem muitos aposentos. Grande beleza da 
alma e sua grande capacidade, que a inteligência é incapaz de compreendê-
la, que nós não conseguimos saber quem somos. Ficamos somente na su-
perfície da nossa corporeidade. [...] “poucas vezes consideramos as riquezas 
existentes nessa alma, seu grande valor, quem nela habita”. O castelo possui 
um centro, onde se passa as coisas mais secretas entre Deus e a alma. (Cf. 
Castelo Inteiror in: obras Completas, 1995, p.442). É possível descer a pro-
fundidade da alma por meio da reflexão, da meditação e da experiência. (Cf. 
Castelo Inteiror in: obras Completas, p. 444-445). Teresa reconhece a tota-
lidade do ser humano racional, capaz de pensar e refletir sobre si mesmo, 
sobre sua interioridade e de compreender-se a si mesmo não tanto usando a 
razão, mas a experiência de uma busca de profundidade, a insistência sobre 
um conhecimento de si mesmo, de reconhecer o próprio centro da existência 
considerando as dimensões da corporeidade e da espiritualidade. 

Porque as coisas da alma sempre devem ser consideradas em 
plenitude, amplidão e grandeza, sem receio de exagerar. Sua 
capacidade suplanta tudo o que podemos considerar, e a todas 
as partes dela se comunica esse sol que está no palácio. (Cf. 
Castelo Inteiror in: obras Completas, 1995, p. 448). 
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Teresa possui a visão de que o ser humano é constituído por uma pro-
funda interioridade. 

 Teresa D’Ávila conduzi sua reflexão sobre uma compreensão da 
existência de uma unidade do ser humano e da possibilidade de se integrar a 
espiritualidade e o corpo. Usa o símbolo da água para explicar que existe uma 
unidade no ser humano entre a alma e próprio corpo. 

Para explicar algumas coisas do espírito não nada vejo de mais 
apropriado do que a água. 

[...] a água vem de sua própria nascente, que é Deus. Assim, 
quando Sua Majestade deseja e é servido de conceder alguma 
graça sobrenatural, produz esta água com grandíssima paz, 
quietude e suavidade no mais íntimo de nós mesmo. [...] Es-
sa água vai correndo por todas as moradas e faculdades até 
chegar ao corpo. Por isso, eu disse que ela começa em Deus 
e termina em nós. (Cf. Castelo Inteiror in: Obras completas, 
1995, p. 477)

Teresa revela pela sua experiência mística que a integração, corpo, al-
ma e espírito não é linear. Ela atinge fortes tensões por meio de processos. É 
uma integração que acontece de forma dramática. No contexto de sua época, 
Teresa traz a compreensão dualista de raiz neoplatônica. O corpo é mencio-
nado de maneira opositiva à alma. Ela seria a muralha que impediria o belo 
castelo interior; a alma estaria encarcerada no corpo. Teresa percebe o corpo 
e a miséria terrena como cativeiros. Porém, observando melhor as expressões 
de sua experiência de vida é possível descobrir uma concepção unitária do 
ser humano, na dialética entre corpo, alma e espírito. A dimensão corpórea 
está presente no seu pensamento e é vista como positiva no sentido do servir e 
na expressão de vida interior. 

O corpo aparece, tal como a alma e junto com ela, como di-
mensão que necessita transformar-se e humanizar-se na relação 
com Deus e com os irmãos. (Pedrosa de Pádua, 2007, p.188).   

De acordo com Pedrosa de Pádua, (2007, p. 189), a atitude teresiana na 
relação corpo-alma é dialogante. 

O diálogo pode ser facilitado se for mediado não pela força 
e voluntarismo, mas, sim, pela suavidade e pela paciência. 
Paciência tanto com o corpo, que é limitado e cheio de ne-
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cessidades, quanto com a alma – centro da psique – com sua 
imaginação incontrolável, distrações, pensamentos e desejos 
desorganizados e muitas vezes destruidores. (PEDROSA DE 
PÁDUA, 2007, p.189) 

Teresa realiza um diálogo profundo com a própria interioridade, cons-
tata os limites e as possibilidades desse diálogo unitário com todo o ser pessoa. 
Esse diálogo com o próprio corpo e a alma é desenvolvido por meio da oração 
que lhe permite caminhar na profundidade de si mesma e no auto conhecimen-
to e na integração da sua totalidade como pessoa. 

Segundo a narrativa teresiana, quanto mais profunda a experi-
ência de Deus, mais aparece a interdependência e, ao mesmo 
tempo, a distinção entre o corpo, a alma e o espírito. Esclare-
çamos que o termo “alma” conota também o espírito, por se-
rem inseparáveis, a não ser que explicitamente sejam distin-
guidos. O espírito é descrito por Santa Teresa como o fundo, o 
centro e onde se dá, em última instância, a comunicação entre 
Ele e a pessoa. É interioridade à qual a pessoa tem acesso na 
medida em que vive o processo de interiorização, levado pelo 
Espírito de Deus e permitido pela abertura humana. (Pedrosa 
de Pádua, 2007, p. 190).     

   

Para Teresa, a humanidade possui verdadeiro sentido somente à luz de 
Deus, que cria o ser humano à sua imagem e semelhança. A vida humana – cor-
po e alma, afeto e razão, adquir valor no sentido de que foi assumido por Deus. 
A transcendência atravessa o cotidiano de todas as experiências humanas.  O 
ser humano não pode compreender-se a partir de si mesmo, mas a partir da 
relação com Deus, e ativa todas as 

A visão que Teresa D’Ávila tem da pessoa é positiva no sentido de que 
ela poderá encontrar-se na sua plenitude que é o próprio Deus. O ser humano 
capaz de encontrar-se com Deus e unificar a sua existência, o seu ser naquilo 
que Deus é.  A experiência de Teresa revela que o ser humano é constituído co-
mo imagem de Deus que é Amor. Nesse ser imagem de Deus se desdobra uma 
interioridade plena de potencialidades humanas e espirituais. O encontro com 
a plenitude permite conhecer suas potencialidades humanas e descobrir-se. O 
ser humano possui a capacidade de relação consigo mesmo, com Deus e com 
os outros.
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considEraçõEs finais

Encontramos no pensamento de Teresa D’Ávila alguns elementos de 
antropologia que são pertinentes. Embora Teresa não tenha se empenhado dire-
tamente em uma investigação filosófica, as entrelinhas de seu pensamento dei-
xam emergir aspectos antropológicos significativos. Embora considere corpo, 
alma e espírito no processo do próprio conhecimento, o seu empenho acontece 
por meio da busca de uma unidade interior. Nessa busca encontra o seu próprio 
centro conforme nos indica Edith Stein. Ou seja, Edith Stein fala do centro, po-
rém, Teresa já havia percorrido a experiência profunda do que seria esse centro 
que habita a pessoa. O Espírito é o conhecimento, a busca do conhecimento na 
visão fenomenológica. O conhecimento pelo caminho do espírito permite ir ao 
centro de si mesmo, daquilo que eu sou. E Teresa realiza esse diálogo interior 
fenomenológico indo ao centro de si mesma e encontrando-se com Deus e com 
as potencialidades espirituais de sua alma. 

O pensamento e a experiência de Teresa refletem uma antropologia que 
constituiu a pessoa com potencialidades e limites, capacidade de uma abertura 
infinita ao transcendente, uma essência de profundidade humana e espiritual, 
uma potência de interioridade, um ser capaz de pensar, amar, refletir, conhecer 
e viver muitos sentimentos. Na experiência humana existe uma unidade que 
integra a totalidade da pessoa. 
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stela maris Leite carrinho de araújo|| 
Professora titular em Lingua Portuguesa da UNIFATEA 

santa tErEsa d’Ávila E 
são João da cruz: 

caminhantEs dos caminhos EstrEitos 
QuE buscam a pErfEição

os primEiros passos

Diante de duas figuras tão instigantes, seria imprudente apenas tra-
çar uma linha do tempo com pontos de intercessão na caminhada entre esses 
seres. Pessoas que são definidas como almas inquietas que não relutaram em 
caminhar por caminhos estreitos, buscando a perfeição para comunhão plena 
com Deus.

Santa Teresa (1515-1582) era mais velha que São João da Cruz (1542- 
1591) e já iniciara a caminhada da reforma no Carmelo. Tarefa tão difícil e edi-
ficante. Toda mudança necessita iniciar-se por pessoas de espírito forte. Ambos 
tinham essa “determinada determinação”, frase tantas vezes pronunciada por 
Santa Teresa.  Quem foi o jovem que caminhou com a Santa em seus caminhos 
estreitos? 

São João da Cruz nasceu em 1542, em Fontiveros (Ávila). Recebeu for-
mação elementar no Colégio dos Doctrinos, na cidade de Medina Del Campo, 
na Espanha, entre 1551-1559. No Colégio dos Jesuítas, na mesma cidade, entre 
1559-1563, estudou humanidades; seus estudos universitários foram desenvol-
vidos na Universidade de Salamanca, entre 1564-1568.

Impossível furtar-se a discorrer sobre o contexto de formação de São 
João da Cruz e de sua vida sofrida, que certamente forjaram seu caráter e fé. É 
pertinente descrever como era a diretriz de formação numa escola elementar, 
na segunda metade do século XVI.
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A história pontua que, ao final da chamada “idade das trevas”, a Idade 
Média, os estudos afeitos à escola possuíam marcas de aprendizagem consi-
deradas de excelência.  As demandas pedagógicas da época eram desenvolver 
métodos de raciocínio e de habilidades para o trabalho necessários à sociedade. 
A escola não era para todos, mas era um espaço que possibilitava o contato 
com o outro, espaço de sociabilidade e de descobertas. Os responsáveis pe-
la educação preocupavam-se, principalmente, como os pequenos deveriam se 
comportar socialmente, forjando assim traços de personalidade que atendiam 
às demandas sociais.

As escolas elementares surgiram no século XIV. As elites e toda clas-
se dirigente dedicavam seus esforços ao ensino elementar.  Eram as cidades 
que se responsabilizavam pelo pagamento e moradia dos professores. Os 
alunos eram ensinados por meios da leitura e escrita de pequenas narrativas 
como fábulas, provérbios e poemas. A escola elementar também desenvolvia 
a educação religiosa. O catecismo e histórias com fundo moral eram subsí-
dios importantes. Tais práticas pedagógicas eram comuns no final da Idade 
Média (Cf. Verger, 1999).

Os objetivos de formação visavam ao bom conviver e ao funcionamento 
adequado das cidades, baseados na ideologia da época. É mister ressaltar que 
a frequência à escola era restrita à elite. Essa elite eram os apadrinhados pela 
Igreja, a aristocracia e parte da burguesia ascendente.

Os Religiosos, paulatinamente, ocuparam-se dos estudos das primeiras 
letras, conferindo às escolas elementares muita importância. Ordens conside-
radas Mendicantes dedicaram-se a essa tarefa. São Ordens cuja sobrevivência 
dependia de esmolas e dádivas dos outros, compostas daqueles que renuncia-
vam à posse de quaisquer bens, comprometendo-se a viver, radicalmente, na 
pobreza e na humildade. Assumiram, neste contexto, escolas elementares ecle-
siásticas que tiveram um papel fundamental na formação das primeiras letras, 
em toda a Europa. (Cf. Verger, 1999). Além disso, era ainda permitido às Or-
dens Mendicantes o direito de mendigar nos locais públicos, origem do nome 
dessas Ordens. 

Elas exercem atividades de caridade e pastorais e seus frades dedicam-
se também à pregação itinerante, nos meios urbanos, preferencialmente. Or-
ganizam-se de forma hierárquica e tinham o privilégio da isenção, pois o Papa 
libertava a comunidade religiosa da jurisdição do bispo diocesano, colocando-
as sob a competência do Vaticano. 

É interessante elencarmos essas Ordens para entendermos, principal-
mente, os embates vividos com as hierarquias religiosas estabelecidas por San-
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ta Teresa D’Ávila e São João da Cruz. 

As Ordens Mendicantes existentes compreendiam os Dominicanos, os 
Franciscanos - os mais numerosos, divididos em vários ramos: Frades Menores, 
Conventuais, Capuchinhos, Terciários os Agostinhos Eremitas, Descalços e Re-
coletos - e os Carmelitas - Calçados, ou da Antiga Observância, e Descalços, ou 
da Observância Reformada; os Servitas, os Mínimos, os Hospitalários de S. João 
de Deus, os Mercedários, os Trinitários e a Ordem Teutónica, além dos ramos 
femininos de alguns destes institutos religiosos. 

As origens dessas Ordens estão no século XII, momento de extrema 
ebulição social e espiritual. Muitos visionários, personalidades conhecidas e 
cultuadas até hoje, fundaram comunidades que se indispunham com as autori-
dades em geral, fossem essas civis, ou religiosas.  

Num primeiro momento, esses inspirados marginalizam-se socialmen-
te. Muitos exemplos podem ser citados como os Valdenses ou os Cátaros (ou 
Albigenses), no sul da França. Domingos de Guzmão, que se tornou S. Do-
mingos, foi cônego da catedral de Osma, em Castela, na Espanha; a convite do 
então Papa Inocêncio III, em 1205, acompanhou o seu bispo, Diego, na evange-
lização dos hereges do Languedoc (sul de França), por meio da pregação e do 
exemplo de uma vida ilibada. Um dos seus primeiros atos foi a criação de uma 
comunidade feminina em Prouille, na diocese de Toulouse. 

Em 1215, o bispo desta cidade encarregou Domingos de pregar contra 
os Cátaros na região, depois do seu sucesso em Montpellier. Domingos foi o 
precursor de uma comunidade de missionários, a Ordem dos Pregadores ou 
Dominicanos, autorizada pelo papa Honório III, em 1216. 

Em 1209, Francisco, um jovem de família de mercadores de Assis, na 
Itália Central, renuncia aos bens materiais de sua vida, motivado pelos ideais 
de Cavalaria e decide dedicar-se a uma existência de acordo com os valores 
do Evangelho. Ele também funda uma Ordem, um pouco a seu contragosto, 
a que chamou de Frades Menores (ou “irmãos pequeninos”), aprovada pelo 
Papa Inocêncio III, em 1210, embora a regra definitiva só em 1223 tenha sido 
aprovada. Estas primeiras Ordens Mendicantes, quase simultâneas, são logo 
seguidas de duas outras no século XIII: os Eremitas de Sto. Agostinho (1243) e 
os Carmelitas (1234-1247). 

Característica marcante dessas Ordens Mendicantes é o fato de não 
acentuarem a contemplação e a liturgia na sua vida religiosa; privilegiam a 
vontade de imitar Cristo, tendo uma atitude mais social e ativa. Assim, pode-
mos salientar as questões tão práticas e transformadoras vivenciadas por Santa 
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Teresa D’Ávila. Essas ações, no âmbito dos conventos, já reformados, certamen-
te resultam em acolhida popular. 

Esta popularidade, consequentemente, causou certa irritabilidade do 
clero secular e dos bispos, gerando a hostilidade destes em relação a essas Or-
dens. O clero via com maus olhos os frades mendicantes, pois avaliavam que 
eles estavam invadindo seus domínios, diminuindo algumas fontes de rendi-
mentos às igrejas das paróquias. Interessante pontuar que os frades das Ordens 
Mendicantes foram assumindo atividades em colégios e universidades, geran-
do, também, conflitos com os professores leigos titulares de certas cadeiras. Em 
1253, os franciscanos e os dominicanos recusaram-se a participar numa greve 
organizada pelos estudantes e corpo docente da Universidade de Paris, a mais 
importante daquele tempo. (Cf. Ordens Mendicantes in artigos de apoio info-
pédia. Porto: Porto Editora, 2003 - 2016).  Este fato gerou conflito, tendo de um 
lado os Papas apoiando os frades contra os bispos e a universidade. Em 1300, o 
Papa Bonifácio VIII limitou os privilégios dos Mendicantes. 

Isto posto, podemos afirmar que, na Idade Média, as Ordens Mendi-
cantes vivenciaram um período de florescimento significativo, com relevância 
social, cultural e política. Com o Concílio de Trento (1545-1563) as Ordens Men-
dicantes mantem segmentos que assumem a pobreza absoluta; às outras é fa-
cultada a possibilidade de aquisição de bens comuns, o que implica não viver 
exclusivamente da caridade pública. 

As Ordens Mendicantes sobressaíram com relevância apostólica e 
evangelizadora, pois a Contrarreforma exigia das Congregações empenho 
das instituições católicas. Tinham que desenvolver postura missionária para 
atender às demandas dos impérios coloniais, que se impunham no século XVI. 
Essas demandas geravam a necessária aquisição de bens comuns que podiam 
gerar receita para sustentar os objetivos missionários. Ainda assim, continuam 
a mendigar dentro da própria diocese. Os Mendicantes, em sua origem, eram 
itinerantes, mas, paulatinamente, foram fundando conventos como pontos cen-
trais que irradiavam as atividades de apostolado, pastorais e ações de caridade 
às comunidades de seu entorno.

Com a Revolução Francesa houve severa diminuição de províncias que 
eram vulneráveis aos objetivos de projetos nacionais de laicização das institui-
ções. As Ordens Mendicantes apresentam-se e são consideradas como pilares 
da Igreja Católica, tendo um inigualável número de santos e beatos, sendo al-
guns deles amplamente conhecidos e cultuados, como S. Francisco de Assis, 
Sto. Antonio, São Domingos e Santa Teresa de Ávila.
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As escolas localizavam-se na cidade e também na zona rural e apre-
sentavam características diversas, desenvolvendo atividades de formação con-
forme o carisma de cada Ordem. Após o século XV, mais jovens das cidades 
passaram a frequentar as escolas das Ordens Mendicantes. Neste contexto, faz-
se necessário ressaltar, o pensamento de São João da Cruz por ser muito repre-
sentativo na Espanha. 

São João da Cruz traz novos ideais pedagógicos de inspiração humanis-
ta, que podem ser considerados como contribuições muito importantes para o 
desenvolvimento da educação e das bases da pedagogia na modernidade. 

Na medida em que eram edificados novos conventos dos Carmelitas 
Descalços nas cidades, João da Cruz manteve o propósito de que esses espaços 
vivessem novos ideais pedagógicos humanistas.

O Humanismo Renascentista ressalta a importância do homem, sua 
dignidade e o considera um ser privilegiado, no mundo. Neste sentido, os con-
ventos das Ordens Mendicantes foram iniciadores de um trabalho educativo 
desenvolvido nas escolas elementares, pois atendiam jovens das camadas po-
pulares, incentivando o ensino em língua vernácula, da escrita e da leitura. 

Renascimento e Humanismo podem ser definidos de forma única, ten-
do em vista que as denominações expressam uma época que visava à busca 
de respostas às necessidades humanas quanto ao contexto histórico no que se 
refere à economia, à política, à organização social, à cultura e principalmente às 
necessidades educacionais. (Cf. Manacorda, 1992; Cambi, 1997).

A ascensão da burguesia e a formação dos Estados Nacionais são fruto 
dessa busca, tornando a cidade o centro das relações sociais. As pessoas não 
mais trabalhavam apenas para sobreviver, mas pelo status trazido pelo poder 
econômico e para o aumento de riquezas.

O modo de ler o mundo com o pensamento Renascentista vivenciado 
nas escolas e universidades transformou a intelectualidade. Houve o ressurgi-
mento do saber e da estética clássicas. Essa influência renascentista exerceu-se 
principalmente, no norte europeu, disseminando as ideias humanistas com forte 
cunho religioso de Erasmo de Roterdã (1466? -1536) e seus objetivos de reforma 
da Igreja, para que esta ficasse livre de desvios.  Pode se afirmar que a semente 
do direito universal à educação, mantidas pelo poder público, com gratuidade, 
começaram a germinar neste período. (Cf. Arnaut de Toledo, 1999).

As profundas transformações no modo de vida social e cultural, mais 
que o lado educativo influenciou outros reformadores como Martinho Lutero 
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(1483-1546). A ruptura na Igreja Católica trouxe transformação no âmago da 
Igreja, notadamente, com o Concílio de Trento (1546-1563), gerando a expansão 
das Ordens Religiosas, principalmente das Ordens Mendicantes. A reforma da 
Igreja Católica pressupunha novas posturas e normas eclesiásticas, incentivan-
do ações pastorais quanto aos estudos dos textos bíblicos, exigindo-se cursos de 
Teologia nas universidades. 

O Concílio de Trento (1545-1563), 19º Concílio da Igreja Ecumênica de-
fendia que o cristão deveria conhecer melhor a Bíblia. Foi convocado pelo Papa 
Paulo III para assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica, no contexto 
da Reforma da Igreja Católica e da reação à divisão então vivida na Europa 
consequência da Reforma Protestante; por esta razão é denominado também 
de Concílio da Contrarreforma. Foi realizado na cidade de Trento, no antigo 
Principado Episcopal de Trento, região do Tirol italiano reiteradamente inter-
rompido por divergências políticas ou religiosas. Mais de 300 anos se passaram 
até o Concílio Ecumênico seguinte.

A ação educativa articulava-se com aos anseios da época, atendendo 
os interesses políticos e religiosos. As demandas da igreja e da classe política 
matizavam-se com os interesses de se construir uma sociedade com disciplina, 
para que fosse possível estabelecer-se um sistema de controle sobre as pessoas. 
(Cf. CAMBI, 1999).

Havia um interesse explícito da Igreja quanto à formação social e cultu-
ral de seus membros e fiéis. Isto fez com que a escola, se revestisse, de alguma 
forma, de sua função social, pois ia ao encontro da nova concepção de homem, 
expectativa da própria Igreja, com o novo objetivo de vida apostólica. Esta bus-
ca de formação, provocada pelas mudanças, estava alicerçada pela influência 
da concepção renascentista de individualidade, sustentada pela imagem ob-
jetivada da magnitude e da unicidade do homem, confirmando o movimento 
pendular da história humana entre a valorização da divindade e do indivíduo. 
(Cf. MANOEL, 1998).  

Foi com o Humanismo Renascentista que se solidificaram, nos proces-
sos de formação, os objetivos de se ensinar o bem falar e o bem escrever, com 
vistas à imitação dos clássicos, tanto no que se refere à estética literária como 
na questão da retórica.   

Os humanistas foram os precursores quanto à criação de técnicas de 
crítica textual e expressavam a necessária preocupação com a retórica, a gramá-
tica, a ortografia, nas atividades pedagógicas. Preocupavam-se também quanto 
aos estudos da Filosofia e da História. Foram os humanistas que contribuíram 
para o estudo da cultura grega nas escolas secundárias e nas universidades, 
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assim como o Latim que se estabeleceu como língua comum para se estudar e 
aprender.  Os humanistas abordavam seus ensinamentos em um gênero textu-
al, se assim pudermos denominar, estruturados como tratados, ou como diálo-
gos que tematizavam moral, dificuldades pedagógicas, política e religião.  

Assim, os humanistas primavam pela abordagem religiosa e teológica 
e faziam críticas contundentes ao método escolástico.  A Escolástica foi uma 
linha de abordagem do conhecimento que se inicia no século IX e estende-se 
até ao fim do século XVI, ou seja, até ao fim da Idade Média; referia-se ao méto-
do de pensamento crítico dominante no ensino nas universidades medievais e 
europeias de cerca de 1100 a 1500. Nasceu nas escolas monásticas cristãs, cujas 
preocupações eram conciliar a fé cristã com a razão, principalmente, aos pensa-
mentos instituídos pela filosofia grega. Alicerçava-se na dialética com o intuito 
de ampliar o conhecimento pelos caminhos da inferência, resolvendo, assim, as 
possíveis contradições, respondendo às exigências da fé, ensinada pela Igreja, 
considerada então como a guardiã dos valores espirituais e morais de toda a 
Cristandade. Os ataques ao método escolástico pelos humanistas eram pontu-
ados pela insistência quanto à volta aos estudos dos clássicos cristãos, ou seja, 
a Bíblia e os Padres da Igreja. Neste contexto, verificam-se as relevantes obras 
de Santo Agostinho, considerado o mais completo, excelente retórico de muita 
cultura. Outro ponto importante é que Santo Agostinho utilizava o método ale-
górico para justificar os estudos dos poetas e prosadores romanos. O método 
alegórico faz a aproximação dos textos bíblicos por analogia figurada, mostran-
do que o sentido literal da própria palavra é insuficiente para revelar o signi-
ficado da verdade dos mistérios cristãos. Assim, por intermédio de alegorias, 
que nada mais são que metáforas, símbolos e mitos, acreditavam expressar, de 
forma profunda, a essência da doutrina cristã.

A Escola de Alexandria foi, sem dúvida, a maior representante da in-
terpretação alegórica das Escrituras do Antigo Testamento. Seu sistema inter-
pretativo, recebeu influência direta da filosofia grega, principalmente de dois 
filósofos muito importantes. O primeiro foi Heráclito (Éfeso, 540 a. C. – 475 a. 
C., datas aproximadas), que criou o conceito de huponóia, que expressa um 
sentido mais profundo e verdadeiro sobre o texto, um sentido que vai além 
das palavras. O segundo foi Platão (427 a. C. a 347 a. C., provavelmente), que 
elaborou o um conceito de que o mundo em que vivemos é apenas uma repre-
sentação do que existe no mundo perfeito das realidades imateriais, o mundo 
das Ideias. 

No século XVI, Erasmo de Roterdã foi um dos grandes nomes do hu-
manismo renascentista, publicando obras de gênero pedagógico e literário, que 
foram relevantes para delinear a pedagogia moderna. Neste contexto, Erasmo 
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de Roterdã publicou, em 1529 ou 1530, Declamatio de pueris statim ac libera-
liter instituendis - A precoce e liberal educação das crianças - que trazia suas 
posturas educacionais, pontuando a necessária ação pedagógica para atender, 
especificamente, à formação de crianças, quase que inexistente naquela épo-
ca, desenvolvendo temas sobre etiqueta e boas-maneiras. Erasmo de Roterdã 
foi reconhecido como grande pedagogo. Contribuiu para a discussão, naquela 
época, sobre as formas de se aprender com a tradução e interpretações de auto-
res clássicos da antiguidade. 

Surge, então, um novo modo do homem relacionar-se com a natureza 
e com a religião, consolidando uma nova visão de homem, cujo sujeito passa a 
ser a medida de todas as coisas, tornando a aprendizagem e o ensino elementar 
meio eficaz quanto à aceitação das ideias humanistas (Cf. ARNAUT DE 
TOLEDO, 2004).

O Humanismo emerge renovando o modo tradicional de formação nas 
áreas educativa e pedagógica, favorecendo o desenvolvimento humano quanto 
às novas habilidades intelectuais e capacidades para o exercício de diversas 
funções na sociedade emergente. (Cf. MANACORDA, 1992).

No século XVI, na Espanha, os objetivos de reforma das Ordens Men-
dicantes reforçaram com as intenções da Igreja de formação popular, especial-
mente com a fundação de escolas, colégios, seminários e novas universidades, 
implementando, deste modo, “um sistema orgânico de instrução que se firma 
de maneira expansiva em escala mundial e lança os fundamentos da escola mo-
derna, laica e estatal” (Cf. CAMBI, 1999, p. 260).

A educação vivenciada, neste contexto, buscava uma formação que tra-
balhasse instrução e educação, ou seja, uma educação literária humanística, que 
almejava à preparação da classe dirigente pública e a administração do Estado. 
Este viés educacional contribuiu, de forma relevante para que a cultura da edu-
cação e costumes dos nobres fossem transformados. Quanto às demandas da 
educação das classes populares, na escola elementar de primeiras letras, eram 
garantir o acesso deste segmento social, principalmente para que pudessem ler 
a Bíblia e a vida dos santos e dos padres da Igreja.   

O envolvimento da espiritualidade carmelita com a vida em e para a 
comunidade enfatiza o momento de uma nova religiosidade, mais afeita às ne-
cessidades daquele momento, sobretudo pelo movimento de Contrarreforma 
existente no interior da Igreja, intensificado entre os séculos XV e XVI. No itine-
rário místico de São João da Cruz, observa-se o centro de gravidade na ordem 
econômica e social foi transferido do campo para a cidade; a antiga riqueza 
fundada sobre posses de terras foi superada pela riqueza urbana, mediante a 



VOLuME 2 - TERESA E A MíSTICA

341

circulação comercial de produtos e pessoas (Cf. Ubbink, et al, 1980). A vida em 
sociedade criou novos costumes, valores e hábitos, que foram sendo apropria-
dos pela população na medida em que tinham acesso à leitura e à escrita.

As bases do Estado Moderno configuradas pelos Reis Católicos, Isabel 
I (1451-1504), rainha de Castela (1474-1504) e seu marido Fernando II (1452-
1516), rei de Aragão (1479-1516), foram estabelecidas e a juventude espanhola 
encontrou-se extremamente motivada, dedicando-se aos estudos. Os Reis Ca-
tólicos valorizaram o movimento humanista e a elite espanhola empenhou-se 
profundamente quanto ao acesso à cultura: 

Este despertar cultural afecta a literatura, estúdio de las len-
guas, teología, política, economia y a la misma espiritualidad” 
(Cf. ANDRES, 1977, p 13). 

Mas o Humanismo, no que tange ao seu desenvolvimento na Espanha, 
no século XVI, não se restringiu apenas ao segmento literário e formal, pois sua 
influência motivou a busca da verdade em várias áreas do conhecimento como 
Geografia, Astronomia, Filosofia, Teologia, Ascética e Pedagogia. Houve uma 
grande preocupação com a sistematização de métodos ou caminhos que facili-
tassem o desenvolvimento das ciências e da ascensão a alma a Deus.

O foco de interesse do Humanismo cristão foi a disputa para harmo-
nizar graça e liberdade, lei e liberdade e o direito dos homens e da sociedade, 
volta ao estudo das fontes, ao cultivo das línguas e ao gosto literário, e à valori-
zação do homem e de sua dignidade (Cf. ANDRES, 1977).

A descoberta de novas terras, as conquistas, explorações, o desbravar 
dos mares, a expansão do comércio marítimo, a instituição de empresas, a ânsia 
de saberes, de sistematizar métodos científicos e a conquista espiritual, criaram 
uma forte demanda da verdade: 

El ambiente invita y casi obliga a una renovación crítica cons-
tante. Buscar tierras y rehacer mapas [...] ideas y rehacer siste-
mas, poner nombres a muchas cosas que no lo tenían en geo-
grafía, en ciência, en espiritualidad (ANDRES, 1977, p. 14).

 

Reinava um clima de busca incessante das fontes primárias para a 
formação dos teólogos; da verdade em diversos sistemas teológicos; de cami-
nhos mais fidedignos para a união com Deus e principalmente para materia-
lizar o objetivo da cristianização da América com a evangelização eficaz do 
povo cristão.
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Nesse contexto, as questões antagônicas não mais se afirmavam como a 
oposição entre oração e ciência, entre teologia escolástica e mística. Não mais se 
concebiam diversos sistemas teológicos fechados, engessados. A teologia havia 
se reduzido a disputas entre conventos rivais. A geração humanista espanhola 
do século XVI superou esses conflitos, e começou a buscar a verdade mais li-
vremente. Uma das características comuns do período, em toda a Europa, era 
a ânsia por uma nova espiritualidade, que se desenvolvia entre os religiosos, 
nobres e humanistas.

A primeira reação à propaganda Protestante ocorreu em 1521, na Espa-
nha, com a manifestação escrita em uma carta datada de 11 de abril do mesmo 
ano, pelos governadores da Espanha ao Imperador Carlos V (1500-1558), na 
qual expunham que era uma dádiva servir aos propósitos da Igreja Católica e, 
assim, a nobreza espanhola e toda corte envolveram-se na causa do cristianis-
mo evangélico de Erasmo de Roterdã, provocando uma reforma mais humanis-
ta e cultural, e muito menos comprometida com o movimento que ocorria nas 
Ordens Religiosas (Cf. ANDRES, 1977).

Os pontos comuns entre os Religiosos e as ideias de Erasmo de Roter-
dã sublinhavam não eram contrários ao intelectualismo, nem à experiência e 
valorização da dignidade humana e do livro arbítrio, nem à aceitação da ideia 
medieval de progresso, valorização da busca da verdade, do estudo da história 
e das línguas como preparação básica para o futuro teólogo. Acreditavam no 
ideal de perfeição dos homens e no desenvolvimento de um cristianismo inte-
rior e essencial, na liberdade para investigar, na liberdade política, nos direitos 
humanos e na harmonia entre liberdade e graça, entre liberdade e lei; acredita-
vam na possibilidade de equilíbrio entre teologia escolástica e mística, na busca 
do conhecimento de si mesmo e promoção da volta ao estudo dos clássicos 
latinos e gregos, em tudo que pudesse levar o homem a Deus, por meio de seu 
itinerário místico. 

[...] en torno a él gira todo y tiene en él su punto de partida: 
ciencia, gobierno de las ciudades, conquistas exploraciones, po-
der, riqueza (DE MONTOYA, 1968, p. 10).

A valorização da vida terrena [...] tiene ahora un valor 
sustantivo: es en ella donde es posible conquistar fama 
y honores e o espírito de nacionalismo [...] vibra en los 
protagonistas de lá historia de esta etapa cultural, el amor 
al terruño, desconocido en la medieval (DE MONTOYA, 
1968, p. 14). 
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O Humanismo ressalta os caminhos da história cultural, assim como o 
surgimento de um novo olhar antropológico, que salienta a individualidade e 
consequente subjetividade:

Es el hombre el que levanta casas y palacios para la vida 
refinada y muelle; el que construye las ciudades y las puebla 
con obras de arte, mármoles, torres estatuas, arcos de triunfo” 
(DE MONTOYA, 1968, p. 11).

Es us ideal mundanal, cívico.

Y la educación intelectual se centra en la búsqueda del ‘dolce stil 
nuovo’, la elocuencia y el poetizar [...]. Gramática, será ‘prima 
scienza pedagoge’, con el rol de introducir a la Elocuencia (DE 
MONTOYA, 1968, p. 18). 

 

Quanto à disciplina, almejava-se uma educação mais liberal, minimi-
zando-se os castigos corporais, tidos como inconcebíveis: Prefieren el estimulo, 
la excitación del sentimiento del honor, el amor a la gloria (DE MONTOYA, 
1968, p. 19).

O Humanismo Cristão alimenta a pedagogia humanística quanto à va-
lorização de pontos essenciais para o desenvolvimento humano, estabelecendo: 
a natureza (o bem), o método e o exercício (caracterizam-se pelos ensinamentos 
e preceitos e da disposição do aprendiz em exercer uma vida com base na natu-
reza e no método apreendidos). (ARNAUT DE TOLEDO, 2004, p. 92).

são João da cruz, uma vida lapidada pElo sofrimEnto E 
pEla dEtErminação – cruzando caminhos dE pErfEição 

São João da Cruz foi beatificado em 1675 por Clemente X, canonizado 
em dezembro de 1726, por Bento XIII e declarado Doutor da Igreja, em 1926, por 
Pio XI.  É considerado um dos maiores místicos da Espanha. Viveu apenas, 49 
anos. Uma vida curta, mas muito fértil. Viveu exclusivamente para se dedicar à 
tarefa de se imbuir plenamente da vida de Cristo. João da Cruz nasceu em 1542, 
chamado de João de Yepes. Sua vida tem um início muito sofrido, pois cresceu 
numa situação familiar bastante conturbada, economicamente. Era filho de um 
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nobre com uma moça de origem modesta, e seu progenitor, Gonçalo de Yepes, 
um nobre muito rico de Toledo que se apaixonara por uma jovem conterrânea, 
Catarina Álvares, muito bonita, mas de família modesta, uma tecelã. Isto era 
como um pecado social, na época. Os Yepes não poderiam aceitar que um de 
seus herdeiros se casasse com uma moça sem título, algo que fatalmente, des-
mereceria a linhagem familiar e principalmente os negócios da família. Assim, 
Gonçalo foi deserdado, pois preferiu dispor dos bens de sua ascendência a re-
nunciar ao amor de Catarina.

Gonçalo tornou-se um proletário, aprendendo a profissão da esposa, 
indo morar em Fontiveros, próximo a Ávila e Salamanca. O casal teve três fi-
lhos: Francisco, Luís e João. Gonçalo morreu cedo. Pobre e sem quaisquer re-
cursos, a mãe de João e seus irmãos foram a pé até Torrijos, visitar seu cunhado, 
que era auxiliar do bispo local, a fim de que este acolhesse os sobrinhos. Sua 
solicitação foi negada. Assim, a mãe de João da Cruz viajou em busca de traba-
lhos em outras cidades. As dificuldades eram imensas, não tinham como suprir 
às necessidades básicas da família. Um dos irmãos morreria logo de inanição. 
As dificuldades da infância deixaram marcas indeléveis na compleição física 
de João da Cruz. Era baixinho, franzino e com semblante sofrido e austero. 
Certamente, essas marcas físicas bordaram sua alma com pontos positivos: era 
humilde, conhecedor da crueldade humana, forjando nele um espírito de sem-
pre servir, menos desprezando-se. Fazia quaisquer serviços: enfermeiro (nas 
horas vagas, sem remuneração), alfaiate, marceneiro, carpinteiro, entalhador, 
pintor e cozinheiro no Colégio La Doutrina. Como acólito na igreja das monjas 
agostinianas, em Medina, seria abundantemente compensado pela dedicação 
e piedade com que desenvolvia seu ofício. Nas histórias desses caminhantes 
de caminhos estreitos sempre há eventos semelhantes e significativos como o 
abandono da vida abastada e fútil para buscar, a semelhança de Cristo e sua 
paixão, viver a humildade e o sacrifício – como Santa Teresa, São Francisco de 
Assis; ou as fatalidades da vida que, aliadas a um espírito iluminado com de-
terminação, buscam a perfeição, como São João da Cruz.     

Dom Alonso Álvares de Toledo, um generoso fidalgo, sabendo da ex-
trema dedicação de João da Cruz aos serviços do altar, ofereceu-lhe para se 
tornar capelão do Hospital de Las Bubas, onde João da Cruz estava há tempos 
ajudando, como enfermeiro, principalmente os doentes com sífilis. 

Pode-se imaginar o ambiente desfavorável desse contexto para quem 
deseja concentração e recolhimento.  João da Cruz tinha um espírito que valori-
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zava a solidão e ansiava pelo silêncio, situações afeitas a um sacerdote secular. 
O espaço favorável, seria um mosteiro.

Em 1563, apresentou-se ao convento do Carmo, recebendo o hábito com 
o nome de João de São Matias. No ano seguinte, foi estudar Filosofia e Teolo-
gia em Salamanca, considerado um dos maiores centros de estudo de toda a 
Europa, naquela época. Lá, munido de seu ideal ascético-místico do Carme-
lo e de extrema inteligência, no propício ambiente universitário, João da Cruz 
consegue estabelecer uma unidade entre vida e pensamento. Seu pensamento, 
ordenado e coerente, além de enraizado na experiência viva de uma alma de 
verdadeira oração, transpareceria na beleza de seus detalhes e na perfeita uni-
dade de estrutura, em suas obras. 

Em 1567, aos vinte e cinco anos, João da Cruz recebeu as sagradas 
ordens. Sua primeira missa aconteceu em Medina Del Campo. João da Cruz não 
se sentia bem ali, faltava-lhe algo. Afiliara-se a uma Ordem que não lhe oferecia 
o recolhimento almejado, nem os procedimentos de penitência que Cristo 
planta no coração de quem d’Ele se encanta. Não havia a vivência da obediência 
primitiva e rígida de S. Alberto de Jerusalém - cônego regular, bispo e patriarca 
Latino de Jerusalém, nomeado em 1205 e que ajudou na fundação da Ordem 
dos Carmelitas, no ano de 1209 – em pleno desuso quando de seu ingresso 
no Carmelo. Pensou, portanto, tornar-se Cartuxo ordem religiosa católica semi 
eremítica de clausura monástica e de orientação puramente contemplativa, 
surgida no século XI.

É neste momento da vida de João da Cruz que ele se encontra com 
Teresa D’Ávila. Momento de extrema importância para reflexões quanto 
ao desenvolvimento da ciência, da fé, do autoconhecimento e relevantes 
ensinamentos desses dois místicos. 

Os séculos XVI e XVII foram marcados como os períodos de ascensão 
e consolidação do culto às ciências e filosofia modernas. Como exemplos deste 
contexto, podemos pontuar as obras de Galileu Galilei, Hume, Kepler e Des-
cartes.  Ao mesmo tempo, na Espanha, desenvolvia-se um fenômeno marca-
damente intrigante e surpreendente no que se refere à intelectualidade: expe-
riências místicas que radicalmente instigariam reflexões e mudanças na vida 
consagrada de algumas Ordens Religiosas.  O fenômeno articula-se nas formas 
de oração como caminhos para uma relação com Deus, ou seja, a denominada 
mística católica.
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Santa Teresa D’Ávila e São João da Cruz são considerados os principais 
representantes da mística católica espanhola. Além do valor literário de suas 
obras, ambos são considerados como grandes místicos da Igreja. Esta mística 
pontuava a incessante busca do autoconhecimento, cujo caminho perpassava 
o cultivo das virtudes. Ambos são exemplos dessa imersão interior por meio 
da autorreflexão para a conquista da comunhão com o Deus. Percebe-se que 
essa trajetória descortina a mística e todo o mistério que envolve a paixão de 
Cristo – emblemática imagem do Cristo Crucificado, símbolo irradiador de mo-
mentos sublimes de oração. Além da riqueza no que tange à religião, é inegável 
ou valor literário, principalmente poético, além da riqueza quanto aos valores 
intelectuais expressos, que favorecem o entendimento de aspectos relevantes 
para se compreender a então modernidade. 

Isto posto, podemos refletir sobre a tendência de se vincular o racio-
nalismo científico à laicização e à secularização - declínio da importância da 
religião -  aos valores da modernidade; mas com os escritos da mística de Santa 
Teresa D’Ávila e São João da Cruz pode-se verificar um outro ponto de vista 
no que se refere a formas não convencionais de conhecimento como a busca da 
compreensão do divino e do próprio homem. Pode-se constatar que a escritura 
de Santa Teresa D’Ávila e São João da Cruz iluminam as reflexões atinentes às 
ciências humanas. São João da Cruz adverte:

Ora, importa saber que, não obstante poderem ser obras de 
Deus os efeitos extraordinários que se produzem nos sentidos 
corporais, é necessário que as almas não queiram admitir nem 
ter segurança neles; antes é preciso fugir inteiramente de tais 
coisas, sem querer examinar se são boas ou más. Porque quanto 
mais exteriores e corporais, menos certo é que são de Deus. Com 
efeito, é mais próprio de Deus comunicar-se ao espírito, e nisto 
há para a alma mais segurança e lucro, do que ao sentido, fonte 
de frequentes erros e numerosos perigos. O sentido corporal, 
nessas circunstâncias, faz-se juiz e apreciador das graças 
espirituais julgando-as tais como sente. No entanto, há tanta 
diferença entre a sensibilidade e a razão como entre o corpo e 
a alma, e na realidade, o sentido corporal é tão ignorante das 
coisas espirituais como um jumento o é das coisas racionais, e 
mais ainda. (SÃO JOÃO DA CRUZ , 1998, p. 217).
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são João da cruz, doutor místico da igrEJa - 
EscrEvia para Ensinar

Na produção escrita de São João da Cruz, tanto na poesia quanto nos 
escritos de doutrina, há uma intenção didática. Ele prima quanto à linguagem 
para refletir sobre seus próprios textos poéticos. Percebe-se, em seus escritos, 
o objetivo claro e intencional de ensinar. Sua produção apresenta recorrentes 
tons de vivências para que seu leitor o compreenda, pois, didaticamente, ele 
almeja a renovação de se viver como espelho de Cristo e transformação da vida 
interior.  Há preceitos quanto à reforma da educação religiosa, com base em 
práticas pedagógicas estruturadas na visão Humanista cristã, forjando, ainda 
que de forma incipiente, o nascimento de uma educação de caráter mais prag-
mático (Cf. Weber, 2004), pelos caminhos da espiritualidade.

Quem estima esses efeitos extraordinários erra muito, e corre 
grande perigo de ser enganado, ou, ao menos, terá em si total 
obstáculo para ir ao que é espiritual. Como já dissemos, os ob-
jetos corporais nenhuma proporção têm com os espirituais, por 
isso, deve-se sempre pensar que, nos primeiros, mais se encon-
tra a ação do mau espírito em lugar da ação divina. O demônio, 
possuindo mais domínio sobre as coisas corporais e exteriores, 
pode, com maior facilidade, nos enganar, neste ponto do que 
nos interiores e espirituais. (JOÃO DA CRUZ , 1998, p. 217).

Na tradição ocidental do século XVI e no contexto da mística espanhola 
católica, a obra de São João da Cruz é avaliada como uma das mais importantes 
linhas poéticas e literárias, na modernidade. Há uma mescla entre a expressão 
poética e a mística em seus textos; por esta razão é reconhecido como um dos 
poetas mais líricos do século XVI na literatura espanhola. (Cf. PRANT, 1943).

As impressões sensíveis são de natureza a produzir erro, 
presunção e vaidade; porque sendo tão palpáveis e materiais, 
movem muito os sentidos. A alma levada por essas impressões 
sensíveis, dá-lhe  grande importância,  abandonando a luz da 
fé para seguir essa falsa luz que então parece a seus olhos o 
meio para levá-la ao objetivo de suas aspirações, isto é, a união 
divina; entretanto, quanto mais se interessar por estas coisas, 
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mais se afastará do caminho e se privará do meio por excelência 
que é a fé. A alma, além disso, vendo-se favorecida por graças 
tão extraordinárias, muitas vezes concebe secretamente boa 
opinião de si, imaginando já valer algo diante de Deus, o que é 
contrário à humildade. Por outro lado, o demônio sabe sugerir-
lhe oculta satisfação de si mesma, por vezes bem manifesta. 
Com este fim propõe-lhe frequentemente objetos sobrenaturais 
aos sentidos, oferecendo à vista imagens e maravilhosos 
resplendores; aos ouvidos, palavras misteriosas; ao olfato, 
perfumes muito suaves; ao paladar, delicadas doçuras, e ao tato 
sensações deleitosas, para que atraída a alma com estes gostos, 
possa ele causar-lhe muitos males. (JOÃO DA CRUZ, 1998, 
Livro II, cap. XI, p. 218).

A composição enigmática, misteriosa e profunda de seus poemas, fez 
com que sua prosa se destinasse à explicação de suas próprias obras poéticas, 
sendo consideradas a mais alta expressão do misticismo espanhol. (Cf. 
SCIADINI, 1989; STINISSEN, 2001). 

São João da Cruz é quem resume toda a sua tese em propor que o ho-
mem deixe de ser carnal e se torne espiritual, e que de humano se transforme 
em divino. O citado poema Subida ao Monte Carmelo de São João da Cruz 
narra a jornada da alma desde o início da busca de Deus até a união com Ele. 
A jornada, o caminho estreito, a noite sem luz, buscando perfeição, é chamada 
de Noite Escura, tendo a escuridão como um obstáculo, como dificuldades da 
alma em desapegar-se do mundo e atingir a luz da união com o Criador. Todo 
esse processo é obra de Deus que viabiliza ao homem, no contexto oracional, 
na metáfora do crisol, o cadinho, esse recipiente utilizado para experiências 
químicas em que se têm de misturar ou fundir substâncias, metais, o cadinho, 
metáfora para ambientação com circunstâncias apropriadas para depuração, 
dos efeitos, evidenciando as melhores qualidades de algo ou alguém. Da oração 
contemplativa, que São João da Cruz designa com o símbolo que criou de ma-
neira feliz para ela: Noite Escura. A noite escura nada mais é do que o crisol do 
amor. A alma submergida nele vai deixando tudo o que lhe sobra e revestindo-
se do que lhe falta, como esposa preparada para suas núpcias com o Rei. 

Noite escura, em São João da Cruz relaciona-se com sua experiência 
formativa. No período de 1568 a 1570, seus superiores observaram a personali-
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dade singular do jovem: era austero, preferia a oração noturna e era dedicado e 
muito assíduo nos estudos. 

No Colégio San Andrés, leu e estudou muito os autores místicos. Leu 
As moralia, de São Gregório Magno, as obras místicas do Pseudo Dionísio: 
Hierarquia celeste, Hierarquia eclesiástica, nomes divinos e teologia 
mística (Cf. SESÉ, 1995).

Assim como Santa Teresa D’Ávila, São João da Cruz também incomo-
dava-se com o comportamento frívolo de alguns membros da Ordem Carmelita 
que se acostumaram a uma vida de prazer, de gozo e consolo com coisas efême-
ras e materiais. Repudiava esses hábitos e enaltecia, veementemente, a obedi-
ência, a pobreza e a castidade. Pregava a vivência radical quanto aos preceitos 
do Evangelho.  Agia sempre buscando ser humilde, penitente, obedecendo às 
regras, era disciplinado e contemplativo, e primava pela prática das virtudes.

Quando nos aprofundamos nas reflexões das obras e fatos da vida de João 
da Cruz constatamos que, tanto ele quanto Santa Teresa D’Ávila são imbuídos 
de uma postura pedagógica e didática advinda da grande preocupação e 
angústias de ambos com a formação de frades e freiras, os primeiros Carmelitas 
Descalços.  

A experiência mística de João da Cruz atraía a atenção e o interesse dos 
iniciantes no Carmelo, sendo ele o responsável pelas atividades de formação 
dos irmãos carmelitas. (Cf. SESÉ, 1995, STINISSEN, 2001).

Dos textos místicos de São João da Cruz podemos depreender relevante 
aprofundamento psicológico, principalmente quando descreve os passos do iti-
nerário espiritual vivenciado nos momentos de oração, nas noites de união com 
Deus. Ele narra os processos exigidos para a interiorização, movidos pela fé e 
religiosidade, como fez Santa Teresa D’Ávila em Caminhos de Perfeição. 

A espiritualidade descrita aguça os sentidos, emancipando o espírito 
por meio da arguta inteligência, da força de vontade incomensurável e da 
memória. 

Na visão de São João da Cruz, assim como na visão de Santa Teresa 
D’Ávila, a busca de satisfação sem limites das demandas dos sentidos, com-
promete, negativamente, a interrelação pessoal e a relação consigo mesmo. O 
domínio por meio da educação dos sentidos humanos abre caminhos para se 
alcançar a liberdade, possibilitando a ação consciente do homem sobre si e so-
bre o mundo.
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São João da Cruz diz que a purgação das vontades não tem um fim pró-
prio. Essas atitudes constituem condição necessária para alçar a estágios mais 
elevados do espírito, que se dirige ao amor, à verdade e à luz de Deus.

O exercício das virtudes apontadas pela teologia como a fé, a esperança 
e a caridade, segundo São João da Cruz, purificam o espírito. Unir-se com Deus 
pressupõe uma intensa vida de fé, cujo amor exige a não satisfação das motiva-
ções humanas. O trabalho pedagógico da noite mística purifica os sentidos e o 
espírito, para canalizar as forças psíquicas no esforço de união com Deus. Essa 
foi uma das principais características da espiritualidade espanhola no século 
XVI, uma vez que a interiorização da fé e da religiosidade envolve o homem em 
si mesmo na busca de Deus, pela renúncia da satisfação, sem limites, de suas 
motivações humanas. (Cf. JOÃO DA CRUZ , 2002).

Compreende-se que João da Cruz não se ocupava só do conhecimento 
da natureza da alma; buscava apreender as vivências imediatas, com base na 
experiência cotidiana e na riqueza advinda do contato com os demais

No es la razón la que pone en contacto más estrecho con la última 
verdad, sino la experiencia amorosa, por la cual el hombre se 
transforma en Dios, que es la última verdad (ANDRES, 1977, 
p. 167).

São João da Cruz logo se fez notar pelas suas qualidades intelectuais e, 
particularmente, pela sua qualidade de formador e de diretor espiritual de sua 
comunidade. 

Na leitura de seus poemas, verifica-se uma relevante preocupação di-
dática, pois propõe, pedagogicamente, a sua experiência mística que visa ao en-
contro com o sagrado, salientando os meios necessários para aprendizagem do 
conhecimento místico. Para todos aqueles que buscam a vivência mística tanto 
a Subida do Monte Carmelo quanto a Noite Escura expressam o testemunho e 
a forma de agir de São João da Cruz, propondo etapas de como se conquista o 
encontro pleno com Deus. 

Seus textos expressam os procedimentos necessários pelos quais o cor-
po e seus sentidos deveriam ser disciplinados para se conquistar o transcen-
dente estado de sabedoria e inteligência essenciais ao caminho religioso de de-
dicação a Deus. 
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O respeito aos princípios da Ordem, ou seja, a disciplina quanto aos es-
tudos, buscando o conhecimento, a mortificação, o estar só, a cotidiana oração 
e os estágios de contemplação, são condições para que o corpo e seus sentidos 
sejam treinados para a oração que eleva o corpo para além de seus limites, obje-
tivando a aproximação com o sagrado. A busca do conhecimento, concomitante 
com a oração, era uma constante na vida de São João da Cruz. 

A Subida do Monte Carmelo seria a primeira etapa na qual o religioso 
teria a responsabilidade de negar os prazeres da vida como uma preparação ne-
cessária à vida religiosa, único caminho possível de encontro com Deus. Enten-
dia que a purificação ativa dos sentidos era a maneira pela qual o Religioso, em 
razão dos prazeres internos e externos, não causaria danos a si mesmo, como: 
privação do espírito de Deus, cansaço e fadiga, tormento, escuridão e cegueira, 
impureza e enfraquecimento na virtude.

A alma para livrar-se de suas imperfeições deveria privar-se de todos 
os prazeres, por mínimos que fossem. Nesse projeto, para alcançar a purifica-
ção, seria preciso passar pela noite dos sentidos que, segundo ele, ocorreria 
pela purificação ativa do entendimento, da memória e da vontade. Essas virtu-
des seriam essenciais para todos aqueles que procuravam o Absoluto. Por meio 
delas seria possível superar a imperfeição humana.

A Noite Escura seria uma ruptura que levaria a um estado de crise ne-
cessário ao crescimento; assim, no mais íntimo da vida interior, a inteligência 
cederia ao forte apelo à compreensão para dar lugar à fé, a única que seria ca-
paz de iluminar o entendimento do conhecimento do mundo. [...] João da Cruz 
não hesita em dizer que a união com Deus acontece somente através de uma 
intensa vida de fé. [...] (SCIADINI, 1989, p. 29).

No livro Noite Escura, São João da Cruz diz que seria necessário passar 
pela noite passiva do espírito para chegar a Deus. Para ele 

Esta noite escura é um influxo de Deus na alma, que a purifica 
de suas ignorâncias e imperfeições habituais, tanto naturais co-
mo espirituais [...]” (SÃO JOÃO DA CRUZ, 2002, p. 498). 

Isso quer dizer que a purificação da alma só poderia acontecer com a 
purificação do espírito, isto é, não bastava eliminar as imperfeições dos senti-
dos, era necessário um esvaziamento espiritual.
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Neste ponto, cabe esclarecer, o que é a alma e o espírito para São João 
da Cruz e Santa Teresa D’Ávila: Dessa forma, entendia que todas as impurezas 
humanas são originárias do espírito, por isso 

[...] enquanto este não é purificado, as revoltas e desman-
dos do sentido não o podem ser suficientemente (JOÃO DA 
CRUZ, 2002, p. 491). 

A noite passiva do espírito pode ser entendida de duas maneiras: o 
moral e o ontológico. O aspecto moral quer dizer que Deus é santo e na medida 
em que a luz Divina penetra o espírito humano este passa a perceber e a se con-
vencer do pecado. Com relação a esse aspecto, São João da Cruz diz que: 

Na escada, os mesmos degraus servem para subir e descer. 
Assim também, nesta secreta contemplação, as mesmas 
comunicações por ela feitas à alma, ao passo que a elevam em 
Deus, humilham-na em si mesma [...]. (JOÃO DA CRUZ , 
2002, p. 543).

João da Cruz quer mostrar, dessa maneira, que não é a ausência de 
Deus que nos leva ao sofrimento, mas sim, a presença divina no homem:

[...] como é muito clara e pura a luz e sabedoria desta contem-
plação, e a alma, por ela investida, está tenebrosa e impura, sen-
te muito sofrimento ao receber essa luz (SÃO JOÃO DA CRUZ, 
2002, p. 495).

Com relação ao entendimento pelo viés ontológico, este quer dizer que 
Deus é grande demais em relação ao homem. Quando a luz divina penetra o 
espírito humano [...] Tudo se torna apertado para a alma em tal estado; não 
cabe em si mesma, não cabe no céu nem na terra [...] (SÃO JOÃO DA CRUZ, 
2002, p. 522).

Porém, para São João da Cruz, como para todos os místicos, a alma 
humana carrega em si a infinitude divina. Mantendo as potências humanas 
passivas e silenciosas, a divindade produz notáveis efeitos no espírito humano, 
dessa forma:

[...] convém seja a alma posta em vazio, pobreza e desamparo 
de todas as partes, e deixada seca, vazia, e em trevas. A parte 
sensitiva é, pois, purificada na secura; as potências, no vazio de 
suas apreensões, e o espírito, em escura treva (SÃO JOÃO DA 
CRUZ, 2002, p. 499).
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Os tratados místicos de João da Cruz apresentam essa ascensão pro-
gressiva espiritual para Deus. Segundo ele, é preciso purificar os sentidos, ne-
gando os desejos e o espírito pela mortificação do entendimento pela fé, da 
memória pela esperança e da vontade pela caridade. As etapas de progressão 
espiritual para Deus, que caracterizam o itinerário místico de São João da Cruz, 
apresentam um método pedagógico relevante. 

Essa parece ser uma das maiores contribuições dos escritos místicos de 
João da Cruz, em particular quando elaborou as obras Subida do Monte Carme-
lo, escrita entre os últimos meses de novembro de 1578 a junho de 1579, e Noite 
Escura, escrita entre os últimos meses de 1585 e os primeiros de 1586, já que as 
duas obras representam, para o místico espanhol, as etapas da formação espiri-
tual dos conventos em seu itinerário místico de união com Deus, notadamente 
no que se refere à formação elementar. Os escritos místicos, por exemplo, não 
eram somente instrumentos de formação dos Religiosos; por meio deles ensi-
navam-se, também, as primeiras letras às populações urbanas vindas do cam-
po sem formação básica, sobretudo às crianças. (Cf. SÃO JOÃO DA CRUZ , 
2002).

O valor da mística espanhola no século XVI consistia em seu realismo 
psicológico, vivencial, de valorização da dignidade humana e da descrição 
da experiência do homem pela imitação de Cristo. A mística de João da Cruz 
não se caracterizou somente como um tratado da doutrina ou um manual 
instrucional; sua experiência mística desenvolveu-se dentro de uma realida-
de de vida, ou seja, não era suficiente, para ele, ter conhecimento, mas era 
preciso vivenciá-lo.

São João da Cruz defendia a necessidade de se caminhar ordenada-
mente na vida espiritual pela meditação, oração e contemplação. E, também, 
pela dedicação aos estudos. Desse modo, um dos elementos mais significativos 
dessa pedagogia refere-se ao seu caráter afetivo, trabalhando, convertendo e 
transformando aquele que ama pela fé. Sua própria natureza é um dom livre, 
que se esforça sem ser obrigado; em todo lugar que esteja leva consigo a von-
tade daquele que ama; a transformação do amante na pessoa amada não é um 
ato de obrigação, mas livre e voluntário; e, assim, o amor pode transformar 
qualquer coisa que se deseje. Com o intuito de que entendessem claramente o 
que queria dizer, desenhou um gráfico, ao qual chamou de Monte da Perfeição 
(João da Cruz. Obras Completas, p. 85,86). Para subir esse monte não se deveria 
buscar os bens da terra, e, pasmem, nem do céu, mas apenas querer em tudo a 
glória e honra de Deus:
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Monte Carmelo
(No sopé do Monte)
Para vir a saborear TUDO - Não queiras ter gosto em NADA.
Para vir a saber TUDO – não queiras saber algo em NADA
Para vir a possuir TUDO - Não queiras possuir algo em NADA 
Para vir a ser tudo - Não queiras ser algo em NADA
Pra vir ao que não GOSTAS – hás de ir por onde não GOSTAS
Para vir ao que não SABES – hás de ir por onde não SABES
Para vir a possuir o que não POSSUIS – hás de ir por onde não possuis 
Para chegar ao que não ÉS- hás de ir por onde não ÉS.
Quando reparas em algo - deixas de arrogar-te ao todo.
Para vir de todo ao todo - Hás de deixar-te de todo em tudo.
E quando venhas de todo a ter - hás de tê-lo sem nada querer.
Porque se queres ter algo em tudo
Não tens puro em Deus o teu tesouro.

Nesta desnudez encontra o espírito o seu descanso, pois nada 
cobiçando, nada o impele para cima e nada o oprime para baixo, porque está 
no centro da sua humildade. (SÃO JOÃO DA CRUZ . obras Completas, 
1984, p. 84 e 87). 
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Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, Doutora da Igreja. Mulher eminente-
mente humana e toda de Deus. Teresa foi uma estrela luminosa que a mística 
cristã concedeu à humanidade, na expressão de Lúcia Pedrosa-Pádua, pro-
fessora da PUC-Rio versada na obra teresiana. Por meio da obra da grande 
mística de Ávila, a autora se propõe a despertar o amor a Deus e à vida bem 
como a coragem, tal como fez a santa andarilha em seu tempo, de concretizar 
hoje o seguimento de Jesus.

A santa de Ávila é apresentada como “mulher forte e corajosa, amiga 
da amizade e do amor, da liberdade e da pobreza, da humildade e da verda-
de, do bom humor e da alegria, da beleza e da poesia”. 

Teresa viveu uma experiência plenificadora de autoconhecimento, 
de vida e de salvação, que foi direcionada totalmente para o serviço, para a 
missão de Jesus no mundo. O sentido, o conteúdo e a força vital dessa expe-
riência de Deus são apresentados na obra.

Nas páginas do livro percorrem-se alguns itinerários da experiência 
teresiana de Deus que se abrem em caminhos de humanização, os quais po-
dem ser vistos como a capacidade humana de responder a Deus em humilda-
de, desapego e amor. Fica expressa a dimensão humanizadora da experiência 
do Deus cristão que conduz a um processo de harmonização das dimensões 
da pessoa humana. 

A espiritualidade em Teresa de Jesus é integrada e integradora. Seu 
ponto de partida é uma atitude positiva diante das criaturas, pois Deus está 
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presente em todas as coisas. Todas elas falam de Deus. Fruto de tese dou-
toral, a obra está articulada em quatro partes que se subdividem em capí-
tulos. A primeira parte destina-se a situar cuidadosamente Santa Teresa no 
contexto da sua época (a Espanha do século XVI), mostrando a diversidade 
de correntes que influenciaram sua vida e obra. Na segunda, a professora 
Lúcia destaca os núcleos teológicos da experiência teresiana de Deus para, 
na terceira parte tecer os itinerários de Teresa em direção a este Deus vivo, 
comunhão e amor. Na quarta e última parte, a autora apresenta os caminhos 
de humanização abertos pela integração entre corpo e alma, no sentido tere-
siano onde o espírito está em seu íntimo, e pela na qualidade da resposta que 
Santa Teresa dá a Deus e, nele, à Igreja e à humanidade.

O século XVI espanhol reuniu uma série de fatores que permitiu o 
coroamento e o desenvolvimento de uma espiritualidade que percebe a in-
terioridade humana como habitada e dinamizada por Deus. É a corrente dos 
chamados “espirituais” que buscam a vivência pessoal de Deus. Teresa se 
identifica com esta corrente cujo ponto de partida para um discurso sobre 
Deus era a mística, uma experiência pessoal do Mistério. Surgem os nomes 
de Santo Inácio de Loyola, São João de Ávila, Francisco de Osuna, São João 
da Cruz, São Francisco de Borja e outros. Por outro lado, a corrente neoes-
colástica da Escola de Salamanca, a questão luterana, o concílio de Trento, 
a Inquisição e seu Índice de livros proibidos ao lado das disputas eclesiais 
sobre espiritualidade mostram o horizonte dos acontecimentos onde a obra 
de Teresa vai adquirir grande brilho sobre a noite deste contexto.

Os famosos livros de Teresa – Livro da Vida, caminho de Perfeição, 
moradas ou castelo interior (livro-síntese), relações, conceitos do amor 
de deus – vão sendo apresentados enquanto a doutrina teresiana sobre a 
presença de Deus na alma é também descrita. 

Pela oração, ponto fundamental do magistério teresiano, a pessoa en-
tra, com verdade, no interior de si mesma e se transforma, em Deus. A expe-
riência de que a vida de Deus se une à pessoa humana para fazê-la viver é 
como luz que nunca se afasta.

O centro da obra encontra-se na terceira e maior parte do livro – com 
o dobro ou o triplo de páginas das demais partes – e detalha o caminho e o 
processo de descobertas e vivências espirituais de Teresa. No caminho da 
espiritualização, descobrir a própria interioridade é uma experiência deci-
siva para ela. Este “processo de entrada dentro de si mesmo, de seu castelo 
interior, na linguagem teresiana, move à oração e à práxis do seguimento 
de Cristo”. Morrendo para si mesma e para tudo o que possa ser identifica-
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do com as trevas relacionadas à exterioridade, a pessoa, finalmente, renasce 
para Cristo. Este profundo e lento processo de espiritualização vai sendo 
habilmente descrito pela autora enquanto encaminha o leitor a mergulhar 
na própria experiência em si, a adentrar no ‘castelo interior’, percorrer suas 
moradas e encontrar-se como mananciais da vida.

A pessoa humana pode ser comparada a esse esplêndido castelo de 
cristal. A dinâmica do castelo mostra que, à medida que se adentra nas mo-
radas, alegoria da interioridade humana, a pessoa vai sendo transformada na 
relação pessoal com Cristo, o centro e salão principal do castelo, e encontra-
se a si mesma, já que afinal, encontra-se com aquele à imagem de quem foi 
criada.  Assim, a pessoa se encontra a si mesma ao procurar-se em Deus: 
“quanto mais humana, mais de Deus; quanto mais de Deus, mais humana”, 
em um processo de nascimento sempre contemporâneo da pessoa nova, fruto 
da recriação permanente de Deus.

Obra de conteúdo denso, mas de leitura ágil e agradável, resultado 
de ampla pesquisa apresentada na extensa bibliografia, Santa Teresa de Je-
sus. Mística e Humanização contribui para o aprofundamento atual sobre a 
imagem do Deus cristão. “Um Deus que humaniza em profundidade o ser 
humano, no extremo oposto da visão do Deus que o esmaga com a sua gran-
deza, que o priva de criatividade e de autonomia. Um Deus que liberta para 
a liberdade, a criatividade e o amor” como aponta na apresentação do livro 
Alfonso García Rubio, professor emérito da PUC-Rio.

A experiência espiritual dos leitores e uma atitude aberta às possi-
bilidades da ação de Deus no interior humano facilitam a compreensão dos 
escritos de Santa Teresa e o mesmo pode-se afirmar deste livro. Nas palavras 
da santa, “quando não há experiência é assunto difícil de entender”, já que 
a experiência gera, na pessoa que lê a doutrina mística, uma compreensão 
prévia.

A monja católica do século XVI permanece oferecendo-se às ge-
rações de hoje como profetisa das possibilidades humanas do encontro 
com Deus por pura graça, diante do avanço do racionalismo e da exterio-
rização do Cristianismo. A espiritualidade simples, popular e ao mesmo 
tempo humanista, onde é Deus mesmo quem valoriza e potencializa a 
todos, testemunha a mística do espaço interior e através dela, do serviço 
a Deus, ao irmão e ao mundo.

Teresa de Jesus personifica o ser humano integrado, no qual a di-
mensão corpórea encontra-se sem medo de sua alma, ou seja, de sua interio-
ridade – um complexo de luzes e sombras -, mas é nela que Deus vem fazer 
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morada. Esta busca da verdade pessoal diante de Deus, de forte conteúdo 
bíblico e teológico e sem pietismos infundados (“de devoções tolas, livre-nos 
Deus”, dizia ela) é o que a santa de Ávila, oferece a todos em todos os tem-
pos: a vocação divina de toda pessoa humana, cuja vida concreta torna-se a 
medida da vivência cristã em plenitude.

Neste ano da celebração do quinto centenário do nascimento da mís-
tica Teresa, Lucia Pedrosa-Pádua e sua obra contribuem para que a grande 
voz do século XVI encontre eco também no tempo atual.

rEfErência

PEDROSA-PÁDUA, Lúcia. santa teresa de Jesus: mística e humanização. 
São Paulo: Paulinas, 2015. 
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Edith Stein ingressa no Carmelo de Colônia como postulante, em qua-
torze de outubro de 1933 aos 42 anos de idade. Em 15 de abril, recebe o hábito 
e escolhe o nome de Teresa Benedita da Cruz. Tal como relata em seu escrito 
autobiográfico: Como cheguei ao Carmelo de Colônia (Cf. Stein, 2002, p. 497), 
quando o Terceiro Reich foi introduzido em janeiro de 1933 na Alemanha, ten-
do Adolf Hitler como Chanceler, Edith Stein era professora no Instituto alemão 
de pedagogia em Münster (Westfalia). Em 1º de abril do mesmo ano, ela havia 
sido obrigada a abandonar o posto de docente por causa de sua origem judaica, 
mesmo tendo recebido o batismo e se convertido à fé católica. Apesar de uma 
grande tristeza pelo que estava acontecendo, Edith percebe a mão de Deus e 
agarra essa oportunidade para concretizar um antigo desejo: o de tornar-se car-
melita, dedicando todo seu tempo à oração e intercessão pelos dois povos de 
que ela fazia parte: o povo judeu e o povo alemão.

Edith Stein sofreu muito por causa da não aceitação de sua mãe e pa-
rentes, todos judeus, mas deu esse passo com muita fé e coragem, ciente de que 
estava buscando a verdade com todas as suas forças, assim como fez sua queri-
da Madre Teresa de Jesus.

Depois de minha última visita a meus familiares em Breslau e 
uma custosa despedida de minha querida mãe, o sábado pas-
sado entrei no convento das carmelitas, e desta maneira sou 
uma filha de santa Teresa, graças a qual eu me converti. (STEIN, 
2002, p. 1057).

amor com amor: vida E obra dE 
santa tErEsa dE JEsus por Edith stEin
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O primeiro escrito de Edith no Carmelo foi um texto sobre a vida e 
obra de Teresa de Jesus, possivelmente para a festa da purificação de Maria de 
1934. Nesse momento, Edith Stein já havia recebido a autorização do Provincial 
da Alemanha, Padre Teodoro Rauch, para que continuasse sua atividade como 
escritora e filósofa, no Carmelo. O título do seu primeiro escrito é: Amor com 
amor, e seu subtítulo: Vida e obra de santa Teresa de Jesus. Ele foi publicado en-
tre setembro de 1034 em Friburgo (Suíça), em uma coleção: Pequenas Biografias 
e depois em Ausburg (Baviera), numa versão reduzida. O texto utilizado para 
esse trabalho é o da versão original, editado em 1987 pela Edith Steins Werke 
(V. XI, p. 40-88) e sua tradução espanhola nas obras completas (p.491-541).

Edith Stein utiliza para seu relato os próprios escritos de santa Teresa, 
recorrendo raramente a alguns poucos comentadores. Para as citações feitas 
por Edith Stein de trechos das obras de Teresa será utilizada a edição brasileira 
das obras Completas, texto estabelecido por Frei Tomas Alvarez, OCD. São 
Paulo: Edições Carmelitanas, OCD Edições Loyola, 1995.  Serão usadas, quando 
citadas, as seguintes abreviações: livro da vida (V); caminho de perfeição (C); 
castelo interior ou moradas (M); fundações (F); relações (R).

Dois aspectos serão utilizados como fio condutor dessa apresentação 
da vida de santa Teresa por Edith Stein: (1) a escolha dos fatos retirados das 
principais obras de Teresa não só apresentam de modo muito fidedigno os tra-
ços mais característicos dessa grande santa mulher, como também revelam tra-
ços semelhantes da personalidade da própria Edith, que se autodenomina sua 
filha; (2) as graças e experiências sobrenaturais vivenciadas por Teresa, assim 
como a vida espiritual de Edith Stein após seu encontro pessoal com Jesus Cris-
to, não inibem ou apagam os traços característicos de suas personalidades, mas 
eles são intensificados, inclusive aqueles que poderiam parecer danosos para 
uma vida reclusa de oração, e direcionados para um fim ainda maior: o pleno 
desenvolvimento de própria personalidade no amor a Deus e ao próximo.

rElato dE tErEsa por Edith stEin: sEmElhanças dE vida E 
dE pErsonalidadE

Edith Stein inicia seu relato da vida de santa Teresa evocando um para-
lelo entre as dificuldades vividas no tempo de Teresa D’Ávila – a Espanha do 
início do século XVI, dividida por guerras políticas e religiosas – e as dificulda-
des do seu próprio tempo – a Alemanha do início do século XX, envolvendo-se 
em guerras e divulgando o ódio contra outros povos como um meio de comba-
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ter o sofrimento e a pobreza. Assim como ocorre na época de Teresa, a vida de 
oração e reclusão no Carmelo é apresentada por Edith como o modo de se lutar 
contra essa situação:

Em nossa época, na qual se tornou manifesta a impotência de 
todos os meios naturais para combater a miséria em todas as 
terras, despertou novamente uma compreensão nova para o 
poder da oração, da expiação e da reparação vicária. Daí a aflu-
ência aos crentes a lugares de oração e o clamoroso desejo pelos 
conventos de vida contemplativa, cuja vida é consagrada à ora-
ção e à expiação (STEIN, 2004, p. 495).

No desejo de descrever a vida e as obras de santa Teresa, Edith busca 
transplantar em nosso tempo algo do espírito que invadia essa grande mulher 
que, em um século de lutas e turbulências, construiu um maravilhoso edifício 
(Stein, 2004, p. 495), para despertar no leitor de sua pequena descrição o de-
sejo de conhecer mais a fundo os próprios escritos da santa e, bebendo dessas 
fontes, encontrar nelas ânimo e força (Stein, 2004, p. 496). A preocupação pe-
dagógica de Edith permanece após a sua entrada no Carmelo e ela se propõe 
a escrever não apenas para as monjas reclusas, mas para toda pessoa que esti-
vesse buscando um novo ânimo naquela situação caótica pré-guerra em que se 
encontrava a Alemanha e a Europa como um todo. 

No Brasil de hoje também vivenciamos uma situação em que o desâni-
mo parece se instaurar em nossa sociedade, pois os nossos meios naturais – a 
economia, a política, a educação, os governos etc.. – não parecem estar conse-
guindo prover o mínimo que a natureza e o espírito humano necessitam. Talvez 
seja um momento de se voltar a esses grandes exemplos e aprender com essas 
duas Teresas: Teresa de Jesus e Teresa Benedita da Cruz. Para ambas os tempos 
de crise são também aqueles em que Deus quer se comunicar de modo ainda 
mais forte com seus filhinhos e capacitá-los a contemplar e valorizar aquilo que 
é essencial para a própria realização e felicidade, como indivíduo, como pessoa 
e como povo.

O leitor é convidado a também traçar um paralelo entre sua própria 
vida e a dessas duas grandes personagens que souberam viver intensamente 
seu tempo, indo para além deles, não se deixando abater pelas dificuldades, 
aproveitando livremente de toda e qualquer situação, por mais desfavorável 
que parecesse, para amadurecer a vocação de amor a Deus e ao próximo.
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infância E JuvEntudE: 
dEsEnvolvimEnto dos dons naturais

Teresa nasce em 28 de março de 1515, filha de Don Alonso de Cepeda e 
sua segunda esposa, dona Beatriz de Ahumada. Ambos os pais eram piedosos e 
virtuosos, procurando animar os filhos a viver uma vida autenticamente cristã. 
Sua mãe possuía uma saúde muito frágil e por isso Maria, a filha mais velha 
do seu pai, ajudou na educação de Teresa e de seus irmãos menores. Teresa era 
a sexta dos filhos do seu pai e a terceira dos de sua mãe. Quando dona Beatriz 
faleceu, era ao todo doze irmãos, incluindo ela, Teresa: 3 filhos do 1º casamento 
e 9 filhos do casamento com a mãe, Dona Beatriz.

Edith Stein nasce em 12 de outubro de 1891, na cidade prussiana 
Breslávia, e é a menor de onze irmãos do casal Siegfrid Stein e Auguste Cou-
rant, apesar de quatro terem morrido bem cedo. Sua mãe, uma judia piedosa, 
mas adepta de uma educação liberal, nunca impôs uma estrita observância 
do judaísmo em casa, além de permitir e incitar os filhos e filhas a desenvol-
verem a própria personalidade. Edith, a caçula, configura desde pequena um 
caráter forte, mostrando-se muito determinada em tudo o que decidia fazer. 
Adorava ler, estudar, manifestar suas opiniões junto aos irmãos mais velhos 
e era levada a sério por eles. Mas também era colérica e voluntariosa quando 
contrariada. Apesar disso era muito amável, gentil, ligada à sua família e 
disposta a ajudar a todos.

Teresa também gozava de um convívio estreito com os pais e com os 
irmãos, tendo em Rodrigo, quatro anos mais velho do que ela, seu grande com-
panheiro de infância. O ambiente piedoso de sua família a conduz a nutrir des-
de cedo um grande amor a Deus e à oração, assim como uma grande alegria ao 
dar esmola aos pobres. Junto com seu irmão Rodrigo gostava de ler a vida dos 
santos e ficava especialmente impressionada pelo relato dos mártires. Aos sete 
anos de idade Teresa convenceu Rodrigo a fugir com ela para ambos morrerem 
decapitados na terra dos mouros e assim ficarem logo junto de Deus. Felizmen-
te um tio os encontrou quando já haviam atravessado as muralhas da cidade e 
os levou de volta para casa. Após esse incidente, Teresa continuou a construir 
com seu irmão Rodrigo pequenos eremitérios no jardim para recolher-se em 
oração e brincar com suas amigas fingindo, que era monja.

O falecimento prematuro de sua mãe foi para Teresa, que contava ape-
nas 13 anos, um corte radical:
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Quando comecei a perceber o que havia perdido, ia aflita a uma 
imagem de Nossa Senhora e suplicava-lhe, com muitas lágri-
mas, que fosse ela a minha mãe. Parece-me que, embora o fizes-
se com simplicidade, isso me tem valido; porque reconhecida-
mente tenho encontrado essa Virgem soberana sempre que me 
encomendo a ela e, enfim, voltou a atrair-me a si. (Livro da vida 
in obras Completas, 1,7).

Edith relata que Teresa se deu conta de recorrer a essa ajuda especial, 
pois havia perdido sua mãe quando mais precisava dela. Ela passa a falar dos 
encantos naturais da juventude em Teresa: 

Lindos cachos negros que caiam sobre a sua fronte clara; seus 
olhos luminosos denunciavam o entusiasmo de sua alma; seu 
andar e trejeitos possuíam uma graça natural e dignidade. A 
vivacidade de seu espírito e sua encantadora amabilidade em 
suas relações sociais constituía um estímulo impossível de se 
resistir. (STEIN, 2004, p.499).

Mas tão admiráveis dons naturais, que se assemelham bastante às ca-
racterísticas que amigos e biógrafos relatam da jovem Edith Stein, também con-
sistiam um perigo para a jovem Teresa, que foi se inclinando para uma vida 
fútil, presa às vaidades do mundo. Edith, nessa mesma fase de sua juventu-
de, com quatorze anos de idade, sem usufruir muito da presença materna por 
causa do falecimento prematuro do pai e da decisão da mãe de se ocupar dos 
negócios para sustentar a família, decide abandonar em segredo a religiosida-
de judaica, desacreditando de tudo o que não lhe parecia certo e verdadeiro, 
inclusive Deus, optando por confiar apenas em suas capacidades e na sua vida 
interior para empreender sua busca da verdade. O resultado dessa decisão é a 
primeira grande crise existencial de Edith Stein, aos 17 anos, que culmina com 
a decisão de deixar os estudos e ficar um tempo morando em Hamburgo com 
a irmã Else e o cunhado, cuidando de seus sobrinhos. Também nos estudos ela 
não havia encontrado a verdade que estava buscando.

Teresa segue em sua adolescência, sem a presença da mãe, deliciando-
se com a leitura de romances nada edificantes. Dona Beatriz foi quem permitiu 
que a filha conhecesse esse tipo de leitura, muito característica da época na 
Espanha. Por causa de sua longa doença, dona Beatriz ficava muito tempo aca-
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mada e gostava de se entreter lendo romances de cavalaria. Embora o pai não 
estivesse de acordo, ela deixava que sua filha os lesse. Com a morte da mãe, 
Teresa submergiu nessas leituras de modo ininterrupto e apaixonado. Sua ima-
ginação ficou povoada por essas imagens de cavaleiros românticos que dissipa-
ram aquelas primeiras imagens piedosas das lendas infantis. A própria Teresa 
relata essa sua transformação:

Comecei a enfeitar-me e a querer agradar com a boa aparência, a cuidar 
muito das mãos e dos cabelos, usando perfumes e entregando-me a todas as 
vaidades. [...] Durou muitos anos esse requinte demasiado, ao lado de outras 
coisas que não me pareciam pecado. (V 2,2 apud. STEIN, 2004, p. 499).

Teresa tinha muitos admiradores, mas o pai era muito zeloso e só per-
mitia a entrada de parentes em sua casa. Uma parenta, de quem a mãe de Tere-
sa não aprovava o comportamento quando era viva, passou a frequentar muito 
a casa e a ser má influência para a jovem, avivando nela ainda mais a tendência 
às conversações frívolas e vaidades.  Teresa relata no Livro da vida que em si 
essas conversas não eram pecado, mas a afastavam de Deus, visto que a con-
duziam para um apego demasiado ao mundo. Quando o pai soube dessa má 
influência decidiu, com muito pesar, separar-se de sua filha predileta e a enviou 
para o colégio interno do convento de Nossa Senhora das Graças, das Irmãs 
Agostinianas, em Ávila. Teresa estava com 16 anos de idade e no início sentiu-
se como numa prisão, mas em pouco tempo recuperou o antigo estado de âni-
mo e adaptou-se bem à solidão e tranquilidade do internato.

Se por um lado as más influências podem desvirtuar a conduta de uma 
pessoa de boa índole, as boas podem rapidamente fazê-la retornar ao bom ca-
minho, e foi isso que aconteceu com Teresa. A irmã Maria de Briceño, mestra 
das colegiais seculares e grande educadora, foi o meio escolhido por Deus para 
dar uma nova luz à Teresa: 

Comecei a gostar da boa e santa conversa dessa monja, agra-
dando-me ouvi-la falar tão bem de Deus. Ela era muito discre-
ta e santa. [...] Ela me contou que decidira ser monja apenas 
por ter lido as palavras do evangelho: Muitos são os chama-
dos, poucos os escolhidos. Ela me falava da recompensa dada 
pelo Senhor a quem deixa tudo por Ele. Essa boa companhia 
foi dissipando os hábitos que a má tinha criado, elevado o 
meu pensamento no desejo das coisas eternas e reduzindo 
um pouco a imensa aversão que sentia por ser monja. (V 3,1. 
apud. STEIN, 2004, p. 501).
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Teresa ficou nesse colégio interno um ano e meio, e retomou o hábito 
de fazer orações vocais, mas sem muito fervor. A vida religiosa continuava a 
não atraí-la, mas também não pensava em casar-se. Ela diz que sua alma ainda 
estava apegada à sensualidade e à vaidade e toda vez que vinha o pensamento 
de ser monja, ele não era forte o suficiente para persuadi-la.

Foi quando Teresa ficou pela primeira vez gravemente doente e preci-
sou retornar à casa paterna. Decidiram que ela ficaria na casa de campo de sua 
irmã Maria, pois seria melhor para sua saúde. Quando seu pai foi buscá-la, co-
mo precisou se ocupar de negócios, deixou Teresa em Hortigosa na casa do tio, 
Pedro Sánchez. O irmão de dom Alonso era extremamente piedoso e dedicava 
sua vida à oração e leitura de livros espirituais. Como Teresa estava sempre 
preocupada em ser simpática com todos, ela acabou lendo vários deles: [...] em-
bora não me agradassem muito esses livros, eu mostrava que sim: porque, no 
tocante a dar prazer aos outros, mesmo que me custasse sacrifícios, eu me esfor-
çava muito. (V 3,1 apud. STEIN, 2004, p. 502). Mas ela foi prontamente cativada 
pelas Epístolas de São Jerônimo, pela Moralia de São Gregório e pelas obras de 
santo Agostinho, sentindo reviver o entusiasmo pelos santos de sua infância.

Teresa pensa na vida passada e teme por sua condenação, caso morres-
se naquele momento. Não quer mais expor-se a tal perigo e decide, enfim, tor-
nar-se monja. Vencida a luta interior, inicia agora outra luta: ao comunicar sua 
decisão ao pai, ele não a aceita, pois teme separar-se de sua filha predileta. As 
súplicas do tio e dos irmãos são inúteis, ele está decidido. Mas Teresa também 
estava, e convence outro irmão, Antonio, dois anos mais jovem – pois Rodrigo 
não estava na Espanha, mas na América – a tornar-se frade, persuadindo-o so-
bre as vaidades do mundo. Eles decidem fugir da casa paterna durante a noite, 
indo ele para o Mosteiro de Santo Tomás, dos dominicanos, e Teresa para o 
Mosteiro da Encarnação, das carmelitas, onde se encontrava uma grande ami-
ga sua. Apesar de sua decisão, Teresa sofreu intensamente a separação de sua 
família, mas com o auxilio da Graça conseguiu levar a termo seu propósito:

[...] Lembro-me bem, e creio que com razão, que o meu sofri-
mento ao deixar a casa paterna não foi menor que a dor da 
morte. Eu tinha a impressão de que os meus ossos se afas-
tavam de mim e que o amor de Deus não era maior do que 
o amor ao meu pai e à minha família, sendo necessário fa-
zer tamanho esforço que, se o Senhor não tivesse ajudado, as 
minhas considerações não teriam bastado para que eu pro-
gredisse. No momento certo, o Senhor me deu ânimo na luta 
contra mim mesma e, assim, levei adiante o meu propósito. 
(V 4,1. apud. STEIN, 2004, p. 503).
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Edith fez tardiamente esse mesmo percurso de entrar no Carmelo de 
Colônia contra a vontade de sua mãe. Ela já contava 42 anos, mas a separação 
da família, especialmente da sua mãe, não foi menos dolorosa. Naquele mo-
mento tanto ela quanto Teresa experimentaram a Graça de Deus que vem em 
auxílio da fragilidade da natureza. Em ambas, Deus respeitou e auxiliou a de-
cisão tomada de modo pessoal, livre, consciente e motivada pelo amor. Edith 
poderia ter escrito sobre sua própria experiência o que acredita ter acontecido 
nesse momento em que Teresa entrou no Carmelo: estava, pois claro, que a mis-
teriosa graça de Deus a guiava para onde deveria dirigir seus passos com uma 
certeza interior. (STEIN, 2004, p. 503). 

sob o influxo da graça

Edith interrompe por um momento o relato da vida de Teresa para con-
tar a história da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, 
fundada pelo Profeta Elias. No tempo das Cruzadas, os eremitas do Monte Car-
melo receberam uma organização monástica e o patriarca Alberto de Jerusalém 
escreveu, a pedido deles, a regra primitiva (1209): 

em solidão e em silêncio devem meditar as leis do Senhor 
dia e noite, jejuar assiduamente segundo antigo costume, e 
segundo o conselho do Apóstolo, ganhar o necessário para vi-
ver modestamente com o trabalho das próprias mãos (STEIN, 
2004, p. 504).   

Com a perseguição muçulmana, os monges foram obrigados a fugir 
e levaram a Ordem para o Ocidente. Na baixa Idade Média aconteceu com os 
carmelitas algo semelhante a tantas outras Ordem Religiosas: a observância 
austera foi sendo relaxada e o Papa Eugenio IV, a pedido dos Religiosos, mi-
tigou a regra primitiva promulgando um novo documento em 1435. Sob essa 
nova regra vários conventos carmelitas foram fundados no século XV, entre 
eles o convento da Encarnação de Ávila. Quando Teresa entrou nesse conven-
to, em 1535, a regra mitigada era seguida propriamente há várias décadas e as 
Constituições eram observadas com fidelidade. Apesar do ambiente ricamente 
decorado, da vida cômoda e da supressão de grande parte dos jejuns e das pe-
nitências e da possibilidade de um livre trato com os seculares, havia monjas 
com profunda religiosidade e conduta exemplar. Em 1560, o convento contava 
com umas 190 monjas. 
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Apesar de tudo isso, as Constituições proporcionavam um am-
biente onde cada qual podia se entregar inteiramente à oração. 
Teresa percorreu aqui todas as etapas de sua vida interior até o 
cume (STEIN, 2004, p. 504).

A liberdade interior e exterior é aqui sublinhada por Edith. O influxo 
da graça pressupõe não só a natureza de cada pessoa humana, mas sua de-
cisão livre. Foi isso que Teresa encontrou no Mosteiro da Encarnação, como 
também foi o que atraiu a própria Edith para a vida de carmelita no Carmelo 
de Colônia.

Teresa conseguiu convencer seu pai que aquele era o melhor caminho 
para ela atingir a perfeição cristã a ponto dele se propor a seguir tal caminho, 
embora permanecendo junto aos seus familiares e administrando seus negó-
cios. Todo o entusiasmo e determinação de Teresa dirigiram-se agora para a 
busca de perfeição na vida monástica: 

Com a mesma integralidade com que havia abandonado a casa 
paterna, se volta agora para a nova vida de clausura, entregan-
do-se à oração, ao exercício da obediência e à caridade com as 
Irmãs. A recompensa foi enorme. O medo frente ao juízo e a 
preocupação com a salvação eterna, que a princípio a levaram 
a decidir tomar tal valente resolução, cedem lugar a um amor 
inflamado a Deus. (STEIN, 2004, p. 505).

Edith, por meio de sutis observações, apresenta sua teoria sobre a estru-
tura da pessoa humana e sua formação: o amor a Deus torna a pessoa melhor, 
mas nunca a transforma em algo diferente do que ela é, por sua própria natu-
reza, ou ainda, o influxo da graça não faz surgir na pessoa agraciada nenhuma 
característica diferente daquela que ela já possui, em potência, dentro de suas 
inúmeras possibilidades, mas faz com que ela desenvolva algumas e consiga 
dominar outras que prejudicam sua realização como pessoa. O meio e as influ-
ências boas ou más, tanto de pessoas diretamente, mas também das mesmas 
pessoas através de seus escritos, também cumprem um papel na formação da 
personalidade, mas da mesma forma que a graça, nunca poderão fazer com que 
alguém se torne algo que já não estava, em potência, no seu próprio ser. Nossas 
características pessoais, quando nos deixamos conduzir pela graça, se aperfei-
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çoam em seus aspectos positivos, que passam a dominar com mais facilidade 
os negativos. Foi o que Edith experimentou em sua vida e o que ela identificou 
também no relato da vida de Teresa:

[...] Nos momentos livres passava horas inteiras em meditação 
frente o tabernáculo.  Isso lhe trouxe alguns aborrecimentos, 
pois algumas Irmãs menos dadas à oração a acusavam de exa-
gero nesse aspecto. Mas nada pôde afastá-la do caminho toma-
do. O amor a Deus revitalizou a amabilidade e a sua disposição 
a agradar a todos com um novo estímulo e uma mais nobre 
motivação. (STEIN, 2004, p. 505).

Além da grande dedicação à vida de oração. Teresa aproveitava toda 
ocasião para exercer a caridade para com o próximo. Passou a cuidar de uma 
monja gravemente doente pela qual as outras monjas sentiam repulsa ao se 
aproximarem. O modo como à monja padecia pacientemente suas dores des-
pertou em Teresa a admiração e o desejo de também padecer para oferecer a 
Deus tal sofrimento, ganhando assim bens eternos para si e para os outros.  Te-
resa diz que naquele momento não tinha claro que a motivação do seu pedido 
era o amor a Deus, mas com certeza uma luz já lhe permitia intuir o baixo preço 
dos bens perecíveis comparados com o alto preço dos bens eternos e o que se 
pode ganhar com eles.  Deus atendeu prontamente o seu pedido.  

Teresa foi acometida por outra grave doença, e desta vez nada a fazia 
melhorar. Seu zeloso pai, depois de tê-la levado a vários médicos em vão, deci-
de conduzi-la a uma famosa curandeira, em Becedas. Na ida passou mais uma 
vez pela casa de seu tio Pedro Sanchez, que a presenteou com um livro sobre 
oração e recolhimento, o Abecedário do Padre Osuna, que logo se converteu em 
seu guia espiritual. Teresa passou o inverno na casa da irmã Maria, esperando 
a primavera para poder viajar até Becedas. Lá manteve sua vida de oração e de 
recolhimento, mesmo estando fora do mosteiro. 

Edith observa que tudo o que Teresa está vivenciando, nesse momento, 
sem ainda ter muita consciência do que estava acontecendo em sua alma será 
relatado por ela em suas obras como um percurso que Deus convida seus filhos 
a seguir, por meio da oração. Para o leitor que se interessar ela indica a leitura, 
além do Livro da vida, o Caminho de perfeição e o Castelo Interior. Sugere que 
aquele que não está costumado com escritos espirituais comece com o Caminho 
de perfeição, especialmente lendo a explicação do Pai Nosso, exemplo de ora-
ção de meditação. 
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Nesse momento do relato da vida de Teresa, Edith faz uma nova pausa 
para explicar, em poucas palavras, os graus da vida de oração, a fim de que a 
vida da Santa seja compreendida de modo mais profundo:

A oração é a relação da alma com Deus. Deus é amor e amor é 
bondade que se entrega a si mesma; uma plenitude do ser que 
não se fecha em si mesmo, mas se comunica aos outros, que 
quer se entregar aos outros e torná-los felizes. [...] A oração 
é o ato mais sublime de que é capaz o espírito humano. Mas 
não é um ato apenas humano. A oração é como a escada de 
Jacó, pela qual o espírito humano sobe até Deus e a graça de 
Deus desce aos seres humanos. Os degraus da oração se dife-
renciam entre si à medida da participação entre a potência da 
alma e a graça de Deus. Aí onde a alma com suas potências 
não consegue mais atuar, mas é apenas como um jarro que se 
preenche pela graça, se está falando de vida mística de ora-
ção. (STEIN, 2004, p. 507).

Teresa percorreu todos os graus da oração, ao longo de muitos anos, 
sem dar-se conta e sem poder explicá-los aos outros: começou com a oração 
vocal (no tempo em que esteve no colégio interno e nos primeiros anos no mos-
teiro da Encarnação) e depois foi sendo conduzida por Deus à oração de medi-
tação, em que as potências da alma – o entendimento, o coração e a vontade – se 
envolvem conjuntamente na oração, buscando um maior amor a Deus e desse 
modo transformam o ser humano em sua totalidade. Se o Senhor quiser pre-
miar a alma que procurar subir esses degraus, tal como fez Teresa, ela poderá 
chegar a oração de quietude, onde as potências da alma se recolhem em Deus, 
apenas usufruindo de sua presença: 

chegamos aqui nas fronteiras da vida mística da graça, que não 
podem ser atravessadas com a força humana, mas apenas com 
a força divina que nos atrai a ela. (STEIN, 2004, p. 508).

Teresa chegou até o último grau da oração de quietude, recebendo 
várias graças místicas extraordinárias, tais como êxtases e visões. Tudo isso 
lhe foi concedido por Deus para instruir a alma sobre seu próprio estado e 
sobre o estado de outras almas; de familiarizar a alma com os segredos divi-
nos e a preparar para uma determinada missão, que o Senhor tem preparado 
para ela (STEIN, 2004, p. 509). Essas graças são concedidas aos santos por 
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Deus e muitas vezes aparecem em uma ocasião e depois desaparecem. Mas 
existem algumas almas a quem o Senhor quer se vincular de modo duradou-
ro, e assim foi com Teresa: 

Estabelece uma aliança com elas, que se chama noivado místico. 
Ele espera dessas almas que se dediquem completamente a seu 
serviço; mas se preocupa especialmente com elas e está sempre 
disposto a realizar os seus pedidos (STEIN, 2004, p. 509). 

Finalmente Teresa atingiu o maior grau da graça divina que ela mesma 
denominou de matrimônio místico, em que cessam todas as graças extraordiná-
rias e a alma fica totalmente unida a Deus, gozando de sua presença inclusive 
em meio aos afazeres exteriores, que não impedem mais essa perfeita união.

O grande efeito da vida de oração em Teresa, assim como também deve 
ter sido o que foi experimentado por Edith Stein, é o de um progressivo amor a 
Deus e às almas. Aquele encanto natural, compartilhado por Teresa e por Edith, 
capaz de influenciar de modo inaudito as relações humanas, adquire uma força 
irresistível, quando potencializado pelo amor sobrenatural.

Teresa experimentou pela primeira vez esse poder em Becedas, com um 
padre que a confessava. Ele próprio vivia uma relação de pecado e a presença 
de uma alma pura que se acusava com amargo arrependimento de alguns pe-
quenos tropeços o tocou de tal modo que ele confessou o pecado que há anos 
vinha cometendo. Teresa não descansou até ver o padre livrar-se das correntes 
que o prendiam ao pecado, transformando-se em um penitente arrependido.

Após ter atingido tal estado de oração, Teresa retornou de Becedas à 
sua casa ainda mais doente. A família e as monjas perderam a esperança de que 
pudesse recobrar a saúde e a notícia de sua morte eminente se espalhou pela 
cidade. No mosteiro, já haviam aberto a cova para a sua sepultura. De repente, 
ela voltou a si, abriu os olhos e deu a entender que durante esse período de qua-
se morte havia visto cosias extraordinárias, inclusive Deus lhe tinha mostrado 
o céu e o inferno.

Ao sentir-se um pouco melhor, pediu para retornar ao Convento, onde 
ficou acamada e padecendo de muitas dores por alguns anos, mas sempre con-
solada em Deus. Nunca reclamava de nada e a sua atitude edificava a todos que 
a acompanhavam. Pela vivência da doença na oração e no amor a Deus, Teresa 
experimentou o amadurecimento de novas virtudes, que também eram perce-
bidas pelas suas companheiras que se animavam a também praticá-las. 
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Depois de três anos de sofrimentos, Teresa pediu a Deus a sua cura e 
recorreu à intercessão de São José, a quem permaneceu muito devota durante 
todo o resto de sua vida, especialmente durante a reforma da Ordem e a funda-
ção de novos mosteiros.

Ao se recuperar da doença, Teresa passa a se encontrar por muito tem-
po com parentes e amigos no parlatório, encantando a todos com seus dons e 
conversações. Apesar de saudáveis, eles a foram afastando da vida de oração 
e de intimidade com Deus, que permitiu tudo isso para que Teresa depois ani-
masse a quem tivesse atingido um alto grau de oração e depois viesse a perder 
a intimidade com Deus. Mas o grande erro da Santa não foi o de afastar-se da 
oração, mas o de não se sentir mais digna da graça, fugindo da oração de maior 
intimidade com Deus, permanecendo fiel apenas às orações vocais feitas junto 
à Comunidade. Teresa percebe que caiu nesse erro sob a capa da humildade, 
pois sentia que estava enganando os outros que a consideravam tão próxima do 
Senhor e com isso se afastava ainda mais de Deus. Ao examinar o que estava vi-
venciando, afirma que sua atitude não era motivada por hipocrisia e vangloria, 
pensando sempre em não ofender a Deus. Ele, por sua vez, não a abandonava 
e vinha em seu socorro, especialmente para alertá-la quando estava se envol-
vendo demasiadamente com pessoas que não a ajudariam a crescer em seu 
caminho espiritual.

Um dia tomou coragem e contou a seu pai que já não tinha mais uma 
oração de intimidade com Deus, mas não conseguia assumir a responsabilidade 
por esse afastamento e punha a culpa na longa doença que ela tinha atravessa-
do. Conta que o fato do pai ter acreditado lhe causou uma dor ainda maior, mas 
essa não foi suficiente para mudar seu comportamento. Teresa ficou oscilando 
entre o amor a Deus e o amor ao mundo por mais ou menos um ano, o que a 
fazia sofrer, especialmente durante a oração, pois percebia que não se abando-
nava a nenhum deles. Segundo ela, era Deus quem a sustentava e permitia tudo 
isso com o intuito de lhe conceder graças ainda maiores.

Seu pai ficou muito doente e Teresa teve a graça de passar os últimos 
dias ao lado dele. A experiência com o modo como seu pai enfrentou a do-
ença e desejou a morte para encontrar-se com Deus fez Teresa mudar sua 
atitude e pediu para confessar-se com o padre dominicano, que acompanhou 
seu pai moribundo. Ela foi recomendada a voltar à vida de oração, que nun-
ca mais deixou. Mas continuou ainda por muitos anos em um duro combate 
espiritual, pois na vida de oração percebia com clareza que estava oscilando 
entre Deus e o mundo. Deus continuava favorecendo-a com inúmeras gra-
ças, o que a fazia sofrer mais ainda, pois se sentia indigna de tais favores por 
causa do seu pouco amor.
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Edith comenta que tudo isso que Santa Teresa relata 

[...] se trata do processo ordinário da vida interior, segundo 
a maioria das almas agraciadas, que Deus atrai para si, ge-
ralmente fazendo gozar sua presença com alegrias sobrena-
turais para logo em seguida submeter à prova sua fidelidade 
(STEIN, 2004, p. 515).

A santa aguentou 14 anos essas lutas interiores, recebendo graças e de-
pois se vendo privada das alegrias e vivenciando uma grande secura espiritu-
al, sem que a sua fidelidade se debilitasse. Até que na Semana Santa de 1955, 
quando entrou no oratório viu a imagem do Cristo coberto de chagas o que a 
tocou profundamente. Sentiu que seu coração se partia e chorou copiosamente, 
assim como Madalena, de quem era muito devota. Pediu a Deus para não mais 
ofendê-lo e desde então só cresceu em sua confiança em Deus.

Pouco depois esse impulso da graça foi corroborado com a leitura das 
Confissões de Santo Agostinho – livro que tocou bastante Edith Stein, que o leu 
quando ainda não estava completamente convertida. Teresa diz que se reconhe-
ceu no relato das Confissões e isso lhe deu um grande ânimo e a fez reconhecer, 
de modo ainda mais claro, o grande amor que Deus tinha por ela.

A Santa havia feito 40 anos de idade, quando o Senhor a premiou por 
sua perseverança. Permitiu que ela passasse da oração de meditação para a 
oração de quietude ou de contemplação, em que a vontade se deixa cativar e 
aprisionar por Deus, ocasionando assim um maior crescimento das virtudes, 
visto que a alma passa a fruir da união com o Senhor. Se a vontade fica presa 
em Deus, a memória e o entendimento permanecem livres, podendo tratar dos 
negócios e dedicar-se às obras de caridade sem deixar de estar na presença dele. 
A alma não deseja mais nenhum dos prazeres do mundo, mas apenas gozar e 
fruir em Deus.

Teresa conta que esses estados de união eram bem curtos, no início, mas 
os efeitos que eles deixavam na alma eram profundos. Em pouco tempo, Deus 
opera na alma o que ela, com o esforço do intelecto, não teria alcançado em 
muitos anos. A humildade se torna também mais profunda e com ela o abando-
no em Deus, muitas vezes seguido pelo êxtase, em que nem as faculdades, nem 
os sentidos, são capazes de atuar. Quando isso acontece a alma vê, de um modo 
cristalino todas as teias de aranha e as minúsculas poeiras das faltas que ainda 
possui no seu interior, procurando transformar-se e aperfeiçoar-se ainda mais 
para ser digna de tão grande amor:
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Essas confissões nos revelam toda a essência da Santa: a de-
licadeza de sua consciência, que se acusava com um amargo 
arrependimento, ao passo que não era possível encontrar nela 
uma mancha sequer; o ardor de seu amor, que estava pronto 
a oferecer-se para a gloria de Deus; a preocupação com as al-
mas, que queria arrancar com todas as suas forças da corrup-
ção e conduzi-las à paz do Senhor. Porém, como lhe foi dado 
realizar grandes coisas como instrumento eleito pelo Senhor, 
ainda teria que experimentar os mais amargos sofrimentos. 
(STEIN, 2004, 519).

Edith passa a narrar a saga de Teresa para a reforma do Carmelo e a 
Fundação dos novos Mosteiros. Apresenta os vários meios pelos quais Deus 
se utilizou de pessoas para conduzi-la pelo seu caminho e a docilidade com 
que Teresa se deixava conduzir, nunca duvidando de seu amor por ela e pelas 
almas. Deus permitia grandes provações, mas, ao mesmo tempo, concedia inú-
meras graças para que ela levasse a termo a reforma de toda uma Ordem Reli-
giosa, não só feminina, mas também masculina. Seus grandes companheiros de 
empreitada foram os padres Antonio de Jesus e João da Cruz. Suscitou também 
leigos que ajudaram nas Fundações de novos mosteiros, deixando-se também 
guiar docilmente por Deus, seguindo o exemplo de Teresa. E inclusive dentro 
do clero suscitou auxílio para que, numa sábia decisão, a Ordem Carmelita 
decidisse separar as províncias daqueles que queriam seguir a regra primitiva, 
como Teresa, chamados de Descalços, e os que desejavam permanecer fiéis à 
regra mitigada, os Calçados. 

Quando tudo parecia estar resolvido e a Santa acreditava que poderia, 
enfim gozar de um pouco de intimidade em Deus na solidão de um de seus 
mosteiros, aparece um novo pedido de Fundação. Era já o ano de 1582 e ela em-
preende sua última viagem deixando Ávila para fundar um novo mosteiro em 
Burgos. Depois de várias visitas aos mosteiros por onde passava pelo caminho 
ela se dirige a Alba, onde se encontrava a duquesa Maria Enríquez de Toledo, 
grande benfeitora daquele convento. Com as forças completamente esgotadas 
Teresa ainda consegue seguir durante nove dias, as orações do mosteiro, até ser 
obrigada a ficar na cama. No dia 2 de outubro, ela se confessa, recebe o viático 
no dia 3 e com um grande ímpeto, com palavras de grande devoção, passa mais 
esse dia. À tarde, recebe os santos óleos e no dia 4, pelo testemunho de Maria de 
São Francisco, às sete da manhã, Teresa volta para elas seu rosto, muito lindo e 
iluminado, que parecia não possuir mais nenhuma das inúmeras rugas e, com 
grande serenidade e sorrindo, entrega sua alma a Deus.
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Depois disso, vários fatos extraordinários se sucederam no enterro da 
Santa: o corpo incorrupto, milagres durante sua vida e após a morte, o coração 
exumado que aparece com a marca da seta do amor a Deus, que ela relatou ter 
recebido de um Anjo. Mas muito maiores do que todos esses fatos extraordiná-
rios, Teresa deixou uma grande obra: os 2 conventos masculinos e os 17 femini-
nos fundados por ela, e seus escritos espirituais, feitos por obediência aos seus 
confessores, em meio a seus trabalhos e ocupações, escritos que se contam entre 
os mais importantes clássicos da literatura espanhola:

Em uma linguagem reta, incomparável e autêntica narra os 
milagres que a graça de Deus operou em uma alma escolhida; 
conta os infatigáveis trabalhos de uma mulher forte e varonil; 
desvela a inteligência natural e a sabedoria divina, a profunde-
za do conhecimento humano, o humor engenhoso de um espí-
rito rico, a abundância infinita do amor de um coração esponsal 
e materno. Dentro da Ordem que ela fundou, todos a quem foi 
dada a graça de poder ser chamados seus filhos e filhas olham 
a sua mãe com amor agradecido e não possuem outro desejo 
do que o de ser preenchido com o seu espírito para percorrer, 
pela sua mão, o caminho da perfeição até a meta final. (STEIN, 
2004, p. 541).

Edith Stein morre em Auschwitz-Birkenau em nove de agosto de 1942, 
juntamente com sua irmã Rosa, também convertida ao catolicismo. Ela cumpriu 
o voto de buscar a perfeição que aprendeu de sua mãe Teresa até o final de sua 
vida. Aceitou levar a cruz de Cristo e morrer como holocausto de expiação pelos 
seus dois povos a que fazia parte: o povo judeu e o povo alemão. Deixou-nos 
também inúmeras obras. Que ainda estão para serem descobertas pelo público 
brasileiro, e um testemunho de coerência e busca da verdade na plena liberda-
de. Um exemplo a ser seguido nos tempos sombrios em que estamos vivendo.
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