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É um prazer para mim a carta de V. Mercê

A DONA CATARINA HURTADO, EM TOLEDO
ÁVILA, 31 DE OUTUBRO DE 1570

Dona Catarina Hurtado, esposa de Diogo de São Pedro, é mãe de duas jovens que entraram 
carmelitas em Toledo, Inês Baptista e Joana do Espírito Santo, por volta do dia 15 de Julho desse 
ano. A Santa teve, então, de aplacar os pais das duas noviças, garantindo-lhes, pelo menos, que elas 
renunciariam à sua herança (cf. carta a D. Diogo, de 11 de Agosto). Agora, Dona Catarina, de boas 
relações com a Santa, envia-lhe manteiga e marmelada, e ela agradece-lhas.

1. Jesus. A graça do Espírito Santo seja com V. Mercê e a guarde, amen, e lhe pague o cuidado 
que tem em me obsequiar. A manteiga era muito saborosa, como da mão de v. Mercê, que em 
tudo ma faz, e assim a receberei sempre que a tiver, pois é boa; lembre-se de mim, que me faz 
muito proveito.

Também era bons os marmelos, Parece que não tem outro cuidado senão obsequiar-me. 
Para mim, é-o ver a carta de V. Mercê e saber que está boa. Eu agora não o estou muito, porque 
ando mal da boca e inchou-me um pouco rosto e, por isso, esta não vai com a minha letra. Creio 
que não será nada.

2. Encomende-me V. Mercê a Deus e não pense que me dá pouco contentamento ter tal filha 
[refere-se a Joana do Espírito Santo, filha de D. Catarina] como a que tive e a terei sempre, e não 
me esquecerei de a encomendar a Deus, e as irmãs fazem o mesmo.

Todas as desta casa beijam as mãos de V. Mercê, em particular a Madre Subprioresa [refere-
se a Maria de São Jerónimo, subprioresa de Ávila] que deve muito a V. Mercê. Encomende a Deus, 
que não anda bem de saúde.

O Senhor me guarde V. Mercê e lhe dê o Seu Espírito Santo.
Em Outubro, último do mês.
Encomendo-me muito às orações dessas Senhorias, suas irmãs. Suplicarei a Deus que dê 

saúde ao enfermo, bem como a V. Mercê, minha filha.
Indigna serva de V. Mercê,
Teresa de Jesus


