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FICHA 3
TERESA, MULHER EM PROCESSO (2)

Como a proposta original para esta ficha da equipa do Projeto Nó é muito interessante e tem 
uma estrutura bastante distinta à das duas primeiras, a oferecemos tal qual abaixo, na pg. 3. No 
entanto, dado que muitas das cartas aí utilizadas não estão incluídas na secção proposta pela 
Comissão do Centenário, em seguida apresentamos uma ficha baseada nelas.

1. Propostas de leitura

A Maria Bautista: Segovia, junho 1574. MC 68. EDE 65. BAC 68
A Jerónimo Gracián, Toledo, 23.10.1576. MC 136. EDE 132. BAC 134
A Maria Bautista. Ávila, 9.6.1579. MC 296. EDE 286. BAC 285
A Jerónimo Gracián. Ávila, 10.6.1579. MC 297. EDE 287. BAC 286
A Maria Bautista: meados de fevereiro de 1581 (o 1579, data incerta…). 
MC 321. EDE 358. BAC 356

2. Pistas gerais de leitura e partilha (cf. Ficha 1).

Além da ajuda de uma boa cronologia da santa, atender e anotar:
a) Que diz Teresa de si mesma? Fixamo-nos no que diz explicitamente e também no que se 

pode captar de forma implícita: características da sua personalidade que vão aparecendo.
b) Que diz do contexto e da realidade? Identificamos temas, preocupações, decisões, 

critérios, conselhos…
c) Que diz de Deus, da vida espiritual? Também de forma explícita ou de forma implícita. 
d) Claro é sempre importante reparar nas dúvidas e dificuldades ou nas questões que nos 

tenham surpreendido positivamente, para as retomar e aprofundar, consultar, comentar, 
partilhar  

Para refletir, orar… depois da leitura dos textos

Para o modo de citar as cartas e a forma de aproveitar as sugestões e observações dos pontos 
seguintes, veja-se o indicado na Ficha 1.
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1. A primeira referência clara, que encontramos nestas cartas, ao processo pessoal da santa 
é “saiba que cada dia estou com mais liberdade…”: a Mª Bautista finais 6.1574 (4). Essas “grandes 
quedas e perigos neste caso”, que diz ter visto, se referem ao perigo de alimentar escrúpulos? 
E. no entanto, no parágrafo seguinte (5), fala da necessidade de vigiar incluso os primeiros 
movimentos, ao menos em certas ocasiões ou momentos do processo da pessoa. Contraditório? 
Conheces situações assim? Crês que isto está na linha de Vida 13,1?

2. Por certo que o tema do amor, a afetividade, com as suas muitas implicações, não podia 
faltar também nestas cartas e ficha. Encontramos, por exemplo, mostras claríssimas da sua 
predileção por Gracián: a J. Gracián 23.10.1576 (11), a J. Gracián 10.6.1579 (5a.7f); paradoxalmente, 
em textos onde manifesta ao mesmo tempo a capacidade de renunciar à sua proximidade por 
fidelidade ao que o Senhor lhe pede.

3. Esta disponibilidade ressalta além disso nas suas ironias acerca dela mesma como “pobre 
velhota”, mas disposta a qualquer viagem e mudança que lhe mandem, por mais disparatada 
ou mal-intencionada que lhe pareça: 9.6.1579 (3-4), a J. Gracián 10.6.1579 (4.7). Tens tu, nas 
coisas que te tocam assumir implicitamente (circunstâncias vitais, por exemplo) ou obedecer 
explicitamente (na Igreja, na família…), bem presente essas circunstâncias pessoais e grupais? 
És capaz de transcender certos gostos ou direitos com visão sobrenatural ou isto te parece muito 
antiquado? Cf. o caso de Gracián, na carta que lhe dirige a 10.6.1579 (1-2).

4. Disponibilidade, espírito de obediência, liberdade, que cresceram até esse extremo, 
justamente quando ela manda, segundo parece, de outra maneira bem distinta: “Saiba que não 
sou a que costumava ser em governar…” a Mª Bautista meio 2.1581. Também aqui cabe preguntar-
se pela nossa capacidade de escutar de verdade, mandemos ou não, mas especialmente se é 
assim; a nossa capacidade de promover e respeitar o processo do outro no seu próprio ritmo, pois 
os tempos do Senhor são distintos… Ou simplesmente agradecer as experiências que tenhamos 
de uma autoridade assim, como a que a santa diz, com tudo o que de bom nos tenha dado…Ou 
tantas outras formas de refletir e orar desde um texto e uma experiência como esta.

5. Outro tema importante e recorrente é o do discernimento vocacional nos seus carmelos. 
Se na ficha anterior, à mesma Maria Bautista lhe insistia na necessidade de não se apegar às 
recomendações de uma grande benfeitora e dos jesuítas para aceitar uma candidata; agora 
parece que o carinho e o agradecimento a uma grande colaboradora justifica certo risco (que não 
irresponsabilidade) na hora de ter aceitado outra: a Mª Bautista finais 6.1574 (6). Parece-te que a 
interpretação do texto é correta? Se é assim, que pensar do caso e da coerência da santa? 

6. Também no vocacional encontramos a sua indisposição a admitir beatas: a Mª Bautista 
finais 6.1574 (6), 9.6.1579 (6f); posto que não basta com ser pessoas religiosas, disciplinadas e 
recolhidas, mas capazes de assumir um estilo peculiar em tudo isso e mais ainda no fraterno… Se 



Fichas de trabalho ■ Cartas ■ teresadejesus.carmelitas.pt 3

é importante reparar em tudo isto e contrastar-nos com isso; não menos o é recordar que, como 
sabemos pelo já lido nas Fundações, precisamente essas beatas das que fala aí, as de Villanueva 
de la Jara, acabarão sendo admitidas e surpreendendo positivamente. No teu ambiente se é 
demasiado acrítico ou mais bem rígidos, incapazes de discernir as não poucas exceções com 
as que o Senhor surpreende e educa? Se se cuida um discernimento autêntico, o valorizas e 
agradeces? Intercedes pelos encarregados e colaboras se podes?

7. Algo em que a santa não deixa de procurar afinar é no cuidado com as mortificações e 
certas tendências à muita oração que afetam a saúde mental: a J. Gracián 23.10.1576 (9-10). Dá a 
impressão de que, quanto mais passa o tempo e crescem as fundações, maior é esta preocupação? 
A que crês que se deve? Parece-te necessária, hoje, no teu contexto, e, se o é, aplicada a quê? 
(penitências, ativismo…)?  

8. Desejo de saúde para a priora ‘e não’ para o resto? : a Mª Bautista 6.1574 (1), 9.6.1579 (3-
4). Será uma maneira irónica de animar a que se cuide a priora e, por outro lado, que aguentem 
alguma doença acontecida as outras? Pensaste alguma vez na conveniência de algo assim: que 
no meu grupo alguém, por funções de liderança, se cuide ou proteja mais que o resto? Parecer-
te-ia bem, estarias disposto, tanto se te toca cuidar-te como preferir que se cuide esse ‘superior’? 

9. Outro texto muito sugestivo: a melhor oração não é a mais ‘gostosa’, mas a que deixa 
“obras e boa consciência”: a J. Gracián 23.10.1576 (4-6). Por certo, pode trabalhar-se agora; não 
obstante, à oração estará dedicada integralmente a Ficha 10 e voltaremos sobre este texto.
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 “…Leia-lhe a última morada, e diga-lhe que 
naquele ponto a que chegou aquela pessoa 
e com aquela paz que aí está, 
e assim se vai com a vida bastante descansada, 
e que grandes letrados dizem que vai bem” 
A Maria de San José 8.11.1581 (18)

PASSOS PARA A RELEITURA: 

1. A partir da tua experiência e no contexto em que estás situada/o, 
Que significado dás a “viver em processo”? 
Que dificuldades percebes em ti mesma e no teu contexto para viver em processo?

2. Hoje descobrimos a Teresa de Jesus como uma mulher que vive o seu próprio processo e 
desde a sua experiência nos convida a viver em caminho. A nossa sugestão é que trabalhemos os 
seguintes textos seguindo as seguintes pautas para a Releitura: 

ENTRAMOS EM CONTACTO. Se trata de identificar, num primeiro momento, a chave comum 
de cada grupo:

CHAVE 1: CV 28,11 e Relações 3,1 (Contas de Consciência 3,1)
A Maria Bautista: finais junho 1574 (MC 68. EDE 65. BAC 68) nº4-5; A Jerónimo Gracián 

20.9.1576 (MC 124. EDE 119. BAC 121) nº 5; A Maria Bautista 2.11.1576 (MC 143. EDE 138. BAC 140) 
nº5; A Jerónimo Gracián 4.11.1576 (MC 145. EDE 140. BAC 14), nº 7

CHAVE 2: V 24,5-7 e Relações (Contas de Consciência) 3,2
A Domingo Báñez 3.12.1574 (MC 76. EDE 74. BAC 76) nº 1; A Maria de San José 7.9.1576 (MC 

120. EDE 115. BAC 117) nº 1 y 4; A Jerónimo Gracián 14.5.1578, (MC 246. EDE 236. BAC 235), n.3; A 
Maria de San José, setembro 1578 (MC 264. EDE 256. BAC 258)

CHAVE 3: 5M 3,10-11
A Jerónimo Gracián 23.10.1576 (MC 136. EDE 132. BAC 134) nº4-6; A Jerónimo Gracián 

5.10.1576 (MC 128. EDE 124. BAC 126) nº 2-4; A Gonzalo Dávila: verão 1578 (MC 249. EDE 239. BAC 
238) nº 2
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CHAVE 4: Relaciones (Contas de Consciência) 3, 3-4
A Maria Bautista 9.6.1579 (MC 296. EDE 286. BAC 285) nº3; A Jerónimo Gracián 14.5.1578 (MC 

246. EDE 236. BAC 235) nº 5; A Pablo Hernández 4.10.1578 (MC 269. EDE 260. BAC 259) nº 3 y 6; A 
Jerónimo Gracián, 5.5.1580 (MC 340. EDE 327. BAC 326) nº 3

3. ADENTRAMO-NOS NO CONTEÚDO: 
Que diz Teresa de si mesma? Fixamo-nos no que diz explicitamente e também no que de 

forma implícita nós interpretamos. 
Que SINAIS ou INDICADORES nos falam do processo humano e espiritual?
Que pistas ou avisos descobrimos nestes textos para o crente de hoje?

PARA PARTILHAR em GRUPO: 

Sobre a experiência pessoal e do contexto: as dificuldades
Dos textos de Teresa: (o levamos escrito numa folhinha)
Que chave descobrimos no grupo de textos
Que sinais ou indicadores nos falam do processo
Que pistas ou avisos nos dá para o caminho


