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As orações são as que me têm dado força até agora

A DIOGO ORTIZ, EM TOLEDO
VALLADOLID, 9 DE JANEIRO DE 1569

Diogo Ortiz é uma das pessoas empenhadas na fundação do Carmelo de Toledo. “Embora 
muito bom e teólogo, era, contudo, mais aferrado à sua opinião… e nada fácil de se render à razão” 
(Fundações 15, 4). A Santa responde ao convite de ir fundar, posta ao corrente pelo jesuíta Pablo 
Hernández (F 15,1). Ela, já refeita das febres de Rio de Olmo (localização do convento de Valladolid), 
está disposta a partir quanto antes.

1. Jesus. O Espírito Santo esteja sempre na alma de V. Mercê e lhe dê o Seu santo amor 
e temor, amen. O Padre Doutor Paulo Hernández1 escreveu-me sobre a mercê e a esmola que 
V. Mercê me concede ao querer fundar uma casa desta Sagrada Ordem. Por certo, eu creio que 
nosso Senhor e a Sua gloriosa Mãe, minha padroeira e senhora, moveram o coração de V. Mercê 
para tão santa obra, em que espero se há-de servir muito Sua Majestade, e ter V. Mercê grande 
lucro de bens espirituais. Queira Ele que se faça, como eu e todas estas irmãs Lhe suplicamos e, 
daqui por diante, toda Lhe suplicará toda a Ordem. Foi para mim muito grande consolação e, por 
isso tenho desejo de conhecer V. Mercê para me oferecer pessoalmente como sua serva, e por tal 
me tenha já V. Mercê desde agora.

2.Quis nosso Senhor que as febres me deixassem. Apresso-me o mais que posso para deixar 
isto [a fundação de Valladolid] a meu gosto, e penso que, com o favor de Nosso Senhor, em breve 
se acabará. Prometo a V. Mercê não perder tempo nem fazer caso do meu mal-estar – mesmo que 
me voltem as febres - para deixar de ir logo, pois é justo, uma vez que V. Mercê faz tudo, que eu 
faça da minha parte o que nada é, que é tomar algum trabalho, pois não devíamos procurar outra 
coisa, nós, os que pretendemos seguir Aquele que, sem o merecer, sempre viveu neles.

3. Não penso ter só vantagem neste negócio, porque, segundo o que o meu Padre Paulo 
Hernández me escreve de V. Mercê, sê-la-á muito grande o conhecê-lo e, já que têm sido as 
orações as que me têm dado força até agora, peço a V. Mercê, por amor de Nosso Senhor, que não 
me esqueça nas suas.

1 Paulo Hernández: jesuíta “com que me u me confessara, quando estive neste lugar (Toledo), a tratar da fundação de Malagón” 
(F 15,1). A Santa tinha-lhe dado poderes para tramitar, em nome dela, a fundação.
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4.Parece-me que, se Sua Majestade não ordena outra coisa, estarei aí, o mais tardar, dentro 
de duas semanas, depois de começada a Quaresma2, porque, como vou pelos mosteiros que o 
Senhor foi servido se fundassem nestes anos, embora de aqui nos despachemos depressa, terei 
de me deter alguns dias neles. Será o menos que puder, pois V. Mercê assim deseja, embora em 
coisa tão bem ordenada e já feita, nada mais terei a fazer do que ver e louvar nosso Senhor3. 

5. Que Sua Majestade tenha sempre de Sua mão V. Mercê, e lhe dê vida e saúde e aumento 
de graça como Lhe peço, amen

São hoje 9 de Janeiro
Indigna serva de V. Mercê,
Teresa de Jesus, Carmelita.

2 Chegou a Toledo a 24 de Março. A Quaresma tinha começado a 23 de Fevereiro. Desculpa-se do atraso, na carta de 19 de Feve-
reiro, a Alonso Alvárez Ramírez, irmão e testamenteiro do patrocinador de la fundação toledana.

3 As coisas não foram assim tão fáceis, mas pelo contrário, depois da sua chegada a Toledo, além dos problemas para obter a 
licença eclesiástica, “Alonso Alvárez e eu não chegávamos a um acordo por causa do seu genro [precisamente Diogo Ortiz]. Por 
fim, todo o negócio se desfez” (F 15,4).


