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Depois de quatro anos, escrevendo aqui à Santa e sobre ela, damos agora o protagonismo à 
própria Teresa, durante este ano prévio à abertura do Centenário. Agradecemos à editorial Monte 
Carmelo ter-nos permitido utilizar a sua excelente edição. Pomos entre parênteses algumas das 
suas notas de rodapé, por nos parecer mais prático este formato.

À SUA IRMÃ D. JOANA DE AHUMADA, EM ALBA DE TORMES (SALAMANCA),
DESDE TOLEDO, A 19 DE OUTUBRO DE 1569

Da América, chegaram cartas de Lourenço, seu irmão: uma para ela, dando-lhe a notícia da 
sua “determinação” em regressar a Espanha; outra para Joana. Envia-lhe, fazendo-a partícipe da 
sua grande alegria pela notícia.

Jesus. – O Espírito Santo esteja com V. Mercê. Envio dinheiro para Ávila, para que lhe arranjem 
mensageiro, porque estas cartas1 não poderão deixar de lhe dar grande contentamento; a mim 
deram-mo grandíssimo, e espero no Senhor que há-de ser para algum remédio de seus trabalhos, 
e muito, a vinda de meu irmão; pois tão santos intentos não podem deixar de ser para muito bem, 
e mais os quereria sossegados em sua casa, do que nestes outros cargos, porque em todos vejo 
um senão2. Bendito seja Deus que assim o faz. Digo-lhe que, pelo senhor João de Ovalle3 e por si, 
como digo, me foi de particular contentamento, enfim, algo aproveitam as minhas cartas, embora 
fiquem a dever pouco às de V. Mercê.

2. Escrevi a Gonçalito, por via do inquisidor Soto4; ainda não sei se lhe entregaram a carta, 
pois até agora nada soube dele. Não vêem agora o que Deus realiza em Lourenço de Cepeda? 
Parece-me melhor que procure meios mais fáceis de salvação para seus filhos do que tenha muita 
fortuna. Oh! Jesus, por quantos lados Vos devo e quão pouco Vos sirvo! Não há para mim tão 
grande contentamento como é o de ver que aqueles a quem tanto quero, como são os meus 
irmãos, têm luz para querer o melhor. Não lhes dizia eu que deixassem obrar o Senhor, que Ele 

1 Essas cartas: são as de Lourenço que a Santa envia juntamente com esta. Certamente que eram portadoras de promessas de 
ajuda a D. Joana.

2 Um senão: expressão de incerteza ou insegurança. Usa-a em Vida 14, 5, para dizer que “nos contentamentos” da terra “nunca 
falta um senão”. – A sua opinião sobre a vida americana de Lourenço manifestava-lha em termos bastante duros (carta de 
17/1/1570: 1.13).

3 É o marido de D. Joana. A seguir falará de Gonçalito, filho de ambos, então com uns doze anos, e de Beatriz, a filha mais nova. 
Os quatro compõem a família Ovalle-Ahumada. – Algo aproveitam as minhas cartas: em anteriores cartas a Lourenço, a Santa 
tinha pedido ajuda económica para Joana.

4 Francisco de Soto e Salazar: tinha abençoado o matrimónio Ovalle-Ahumada (1553) e seria, sucessivamente, Inquisidor de 
Córdova, Sevilha e Toledo. A Santatinha-lhe manifestado os seus problemas espirituais (Rel. 4).
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teria o cuidado? Assim o digo agora: que ponham os seus negócios nas Suas mãos, pois Sua 
Majestade fará em tudo o que mais nos convém.

3.Agora não escrevo mais, porque hoje já escrevi muito, e é tarde. Alegro-me de verdade 
por pensar que ficará contente. O Senhor nos dê esse contentamento onde sempre dura, pois 
todos os dias desta vida são suspeitos. Estou boa e apresso-me a comprar a casa5; está em bom 
caminho. Recomende-me a Beatriz.

São dezanove de Outubro.
De V. Mercê
Teresa de Jesus

Eu abri esta carta do meu irmão para…6. Saiba que ia abri-la e tive escrúpulo. Se houver 
alguma coisa do que lá não vem, avise-me.

5 Isto é, a nova casa para a fundação definitiva de Toledo; entrará nela em Maio de 1570 (Cf. Fundações 15, 7e s.)

6 Segue uma palavra rasurada no autógrafo. Rapidez de decisões enquanto escreve: «abri (vou abrir) essa carta» e, logo a seguir: 
«saiba que não a abri por escrúpulo”. – A frase final: “se nessa carta houver alguma coisa não referida nas outras (cartas) que 
lhe envia”, “avise-me”.


