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Pode vossa mercê ter muito consolo, pois faz o que o Senhor aconselha 

A D. ISABEL DE JIMENA, EM SEGOVIA
SALAMANCA, FINS 1570

Típica resposta a uma postulante. Isabel tinha pedido à Santa lugar nos seus carmelos. 
Avaliou o pedido com uma informação do jesuíta Juan de León. Oferece bom dote. A Santa 
responde com um acolhimento cordial. Poucos meses depois, sendo noviça em Salamanca 
(pascoa de 1571), Isabel cantará no recreio o famoso cântico “Véante mis ojos”, que faz cair em 
êxtase a Santa. Ela mesma o recorda emocionada nos processos de beatificação (BMC 2, 48), e a 
própria Santa o consignará não menos de três vezes nos seus escritos: Relação 15, Moradas VI 11,8 
e Conceitos 7,2: “sei de uma pessoa que, estando em oração semelhante, ouviu cantar uma bela 
voz, e certifica que, no seu parecer, se o canto não cessasse, ia já a alma a sair-se…”. “Sempre que 
a Santa ia a Salamanca, costumava dizer-lhe: venha cá, minha filha, cante-me aqueles versos” 
(BMC 8, 329, nota).

À muito magnífica senhora dona Isabel de Jimena, minha senhora.

1. Jesus. O Espírito Santo esteja com vossa mercê sempre e lhe dê graça para entender o 
muito que vossa mercê deve ao Senhor, pois entre perigos tão perigosos como são a pouca idade, 
bens e liberdade, lhe dá luz para querer sair deles, e o que a outras almas costuma espantar, que 
é penitência e encerramento e pobreza, tem sido ocasião para que vossa mercê entenda o valor 
de um e o engano e perda que de seguir o primeiro lhe podia vir. Seja o Senhor por tudo bendito 
e louvado.  

2. Ocasião tem sido esta com que facilmente me pudesse vossa mercê persuadir de que é 
muito boa e capaz para ser filha de nossa Senhora, entrando nesta sagrada Ordem sua. Agrade 
a Deus que vossa mercê vá tão adiante nos seus santos desejos e obras, que não tenha eu de me 
queixar do padre Juan de León1, de cuja informação estou tão satisfeita que não quero outra, e 
tão consolada de pensar que há-de ser vossa mercê uma grande santa, que com só a sua pessoa 
ficaria muito satisfeita. 

3. Pague o Senhor a vossa mercê a esmola que tem determinado fazer aonde entrar, que é 
muita2, e pode ter vossa mercê muito consolo, pois faz o que o Senhor aconselha de se dar a si 

1 Jesuíta, então em Segovia, onde residia Isabel.

2 Levou de dote “três mil ducados, e outras cosas para a Igreja”. Professou a 4.6.1573.
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e o que tem aos pobres por seu amor3. E para o que vossa mercê tem recebido, não me parece 
cumpriria com menos do que o que faz; e, uma vez que faz tudo o que pode, não faz pouco, nem 
será pago com pouco preço.

4. Pois vossa mercê viu as nossas constituições e regra, não tenho de dizer senão que, se 
vossa mercê vai adiante com esta determinação, venha quando mandar e aonde quiser das nossas 
casas, que nisto quero servir ao meu padre Juan de León, em que sua mercê escolha. Verdade é 
que quereria tomar hábito aonde eu estivesse, porque certo é que quero conhecer vossa mercê. 
Tudo o guie nosso Senhor, como mais lhe há-de servir e há-de ser para sua glória, ámen.

Indigna serva de vossa mercê,
Teresa de Jesus, Carmelita.

3 Alusão ao jovem do evangelho: Mt 19,21.


