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A D. LUÍSA DE LA CERDA, EM ANTEQUERA
ÁVILA, 23 DE JUNHO DE 1568

Prepara viagem a Valladolid: quarta fundação. Continua preocupada com o Livro da sua 
Vida que já foi entregue a São João de Ávila, por intermédio de Dona Luísa. Espera a sua rápida 
devolução, sem desvios e com o parecer do Mestre. Ela: «estou bem, glória a Deus». Muito contente 
com os Carmelos de Ávila e Malagón. 

1. Jesus esteja com V. Senhoria. É tanta a pressa do mensageiro, que mesmo isto não sei 
como o digo [como o escrevo], mas a vontade [o amor que lhe tenho a si] fez-me arranjar tempo. 
Oh, minha senhora, como me lembro tantas vezes de V. Senhoria e dos seus trabalhos! Por isso 
são encomendados com solicitude a Nosso Senhor. Queira Sua Majestade conceder rapidamente 
saúde a esses senhores [seu filho e ela], que eu não me sinta tão longe de V. Senhoria, pois com 
vê-la em Toledo [na sua casa] me parece que estaria contente. Estou bem, glória a Deus. Irei daqui 
para Valladolid, passada a festa de São Pedro.

2. Veja V. Senhoria – visto que lhe encomendei a minha alma1 – que me seja enviada com 
cuidado o mais depressa possível, e que não venham sem carta daquele santo homem [o Mestre 
João de Ávila] para conhecermos o seu parecer, tal como falámos V. Senhoria e eu. Estou receosa 
de que venha o presentado* Frei Domingos - pois me dizem que há-de vir por cá este verão - e 
me apanhe em flagrante2. Por amor de Nosso Senhor, envie-mo [o Livro da sua Vida] V. Senhoria 
assim que o vir aquele santo, que tempo terá V. Senhoria de que o vejamos quando eu volte a 
Toledo. Quanto a vê-lo Salazar, se não houver muita oportunidade, não se importe, que mais vale 
assim3.

3. Do mosteiro de V. Senhoria [o de Malagón] escrevem-me que estão bem e com grande 
aproveitamento, e eu creio que assim é. Todos aqui têm como grande ventura ficarem com tal 
confessor – porque o conhecem – e estão admirados, e eu também, que não sei como o Senhor 
o guia; creio que é para bem das almas daquele lugar, tal é o proveito que faz, segundo dizem; e 
assim tem feito onde quer que tenha estado. Creia V. Senhoria que é um homem de Deus. Por aqui 

1 Minha alma: o Livro da sua Vida, para entregá-lo a João de Ávila.

2 O apresentado Frei Domingos Báñez, OP. “Apanhar-me em fragrante”, um dito humorístico, porque este dominicano opunha-
se a que o Livro da Vida passasse a outras mãos.

3 O jesuíta Gaspar de Salazar, antes reitor de Ávila (Vida 33, 7). A frase final “mais vale assim” significa que mais do que compra-
zer a este bom amigo e letrado jesuíta, importa que o livro esteja em breve novamente nas mãos da santa e se evite, além 
disso, o possível desgosto de Báñez.
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diz-se muito bem da casa de Malagón, e os frades4 estão muito contentes. Que o Senhor me faça 
voltar lá com V. Senhoria.

4. Vejo estas irmãs com grandíssimo aproveitamento. Todas beijam as mãos de V. Senhoria, 
e eu as do senhor Dom João [seu filho], e as dessas minhas senhoras, pois não me dão mais 
oportunidade [para continuar a escrever]. Amanhã é dia de São João: encomendaremos muito a 
nossa patrona e fundadora, e o patrono5.

Indigna serva de V. Senhoria
Teresa de Jesus

Encaminhem para aqui as cartas de V. Senhoria e o recado, se não quiser que passem 
primeiro pela superiora.

4 Os carmelitas descalços de Toledo (ou de Castela).

5 Dona Luísa é fundadora e patrona do convento de Malagón; e seu filho, o patrono.


