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FICHA 4
TERESA COMPROMETE-SE COM AS PESSOAS

«Saiba que não pensei que a queria tanto, que me dá muita vontade de a ver; talvez o 
ordenará Deus.

Com muito gosto se lha ofereço, e tenho cá uma satisfação de que a há-de ajudar em 
tudo, que nenhuma pena me dá pensar que há-de ajudar a essas almas a que sejam muito 
perfeitas; mas esteja advertida que não as tem de levar a todas por uma mesma bitola.» 

A Ana de San Alberto, 2 de julio 1577 

1. Proposta de leitura

Fundamentais:   
– A Lorenzo de Cepeda: 23.12.1561 (lida na Ficha 1) MC 2. EDE 2. BAC 2   
– A Lorenzo de Cepeda: 17.1.1570 (lida na Ficha 1) EDE 24. BAC 25   
– A Lorenzo de Cepeda: 9.7.1576. MC 113. EDE 108. BAC 110    
– A Lorenzo de Cepeda: 2.1.1577. MC 172. EDE 166. BAC 168   
– A Lorenzo de Cepeda: 17.1.1577. MC 177. EDE 173. BAC 174
– A Lorenzo de Cepeda: 10.2.1577. MC 182. EDE 178. BAC 179  
– A Lorenzo de Cepeda: 27-28.2.1577. MC 185. EDE 182. BAC 183 
– A Lorenzo de Cepeda: 10.4.1580. EDE 324. BAC 323  
     
Complementares:    
– A Lorenzo de Cepeda: 24.7.1576. MC 115. EDE 110. BAC 112 
– A Lorenzo de Cepeda: Princípios de novembro 1576. MC 142. EDE 137. BAC 139
– A Lorenzo de Cepeda: 27.7.1579. MC 309. EDE 299. BAC 298
– A Lorenzo de Cepeda: 9-10.2.1580. MC 332 EDE 318. BAC 318
– A Lorenzo de Cepeda: 15.4.1580. MC 338. EDE 325. BAC 324
– A Lorenzo de Cepeda: 15.6.1580. MC 345. EDE 332. BAC 331
– A Lorenzo de Cepeda: 19.6.1580. MC 346. EDE 333. BAC 332

– Relações, 46 (Contas de Consciência 35 em EDE y 39 em BAC). Sevilha, agosto 1575
– Carta a Maria de S. José, 4.7.1580. MC 347, EDE 334. BAC 333. (números 1-6), 
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2. Pistas gerais de leitura e partilha (cf. Ficha 1).

A) QUE DIZ TERESA DE SI MESMA COMO ACOMPANHANTE?
Ver o que diz de forma explícita, mas também o que de forma implícita se nos trans mite 

nestas cartas. Tratamos de reconhecer as CARACTERÍSTICAS de Teresa como acompa nhante de 
Lorenzo, um leigo. 

B) COMO ACOMPANHA A LORENZO? 
Que temas acompanha?
Como os trata? (decisões, critérios, conselhos, …)

C) QUE NOS DIZ DE DEUS? 
Aparece alguma referência explícita?
Que imagem de Deus transmite a Lorenzo?

3. Para refletir, orar… depois da leitura dos textos.

1. O compromisso de Teresa com as pessoas tem um primeiro âmbito de realização no 
ambiente familiar. Nesta ficha vamos a centrar a atenção na figura de seu irmão Lorenzo, ainda 
que não somente nele. É quatro anos mais novo do que ela e morrerá de repente a 26 de junho 
de 1580. As cartas propostas pra a leitura correspondem a uma época muito concreta e curta da 
vida de ambos: aos anos 1576-1580, depois do regresso de Lorenzo a Espanha em agosto de 1575, 
acompanhado dos seus três filhos – Teresita, Lorenzo e Francisco – e do seu irmão Pedro… A sua 
mulher tinha morrido em 1567 e também outro filho de ambos. 

Recorde-se, no entanto, que já desde os inícios da fundação do primeiro convento em Ávila, 
Lorenzo colaborou economicamente no projeto fundacional de sua irmã. 

Um exemplo que faz fé da importância da família para Teresa é o final da carta 17.1.1570: 
«mas que nos juntemos cá e nos ajudemos para juntar-nos para sempre» (16), «e oferecendo-a 
[uma missa] a Deus para que me traga a vossa mercê bom e aos seus filhos. Encomendemos. 
Outra ofereço pelo senhor Jerónimo de Cepeda» (17), «Ao senhor Pedro de Ahumada [irmão] envie 
vossa mercê as minhas encomendas muito; que, porque de vossa mercê saberá de mim e tenho 
tão pouco tempo, não lhe escrevo. Estou com bastante cuidado de Agustín de Ahumada [irmão], 
por não saber como vai nas coisas de nosso Senhor. Muito se lhe ofereço. E ao senhor Hernando 
de Cepeda [irmão] me encomendo. Uma filha da sua irmã se casou agora razoavelmente.» (19) 
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2. Interesse particular pelo seu irmão Lorenzo: 
que se deixe aconselhar: que tenha poucos conselheiros, mas bons (9.7.1576),
dá-lhe assessoria em questões materiais, depois da compra de uma casa (2.1.1577), 2.1.1577 

(10), 2.1.1577 (11), 17.1.1577 (1),
se preocupa com a sua saúde: 17.1.1577 (15), que durma: 10.2.1577 (7.8.10), 27-28.2.1577 

(7a), 24.7.1576 (5.7m)

3. Interesse pelos filhos varões de Lorenzo: 
– Sugere ao seu irmão que lhes proporcione um bom centro de estudos. «Tenho grande medo 

que, se não tem desde agora grande cuidado com esses meninos, que se poderão rapidamente 
entremeter com os outros desvanecidos de Ávila.» (9.7.1576). Mas na carta anterior 17.1.1570 (8) 
a Quito já diz ao seu irmão as possibilidades de Ávila para educar os seus filhos, dado que ele já 
tinha tomado a decisão de voltar a Castela.

4. Interesse por Francisco, o filho mais velho de Lorenzo. Teresa pede ao seu irmão que 
respeite a privacidade das cartas que se enviam a ela e ao seu filho: «Tenho medo, porque tem 
alguma melancolia e é bom que se declare comigo» 2.1.1577. Ver também: 27-28.2.1577 (1).

5. A intimidade entre ambos, Teresa e Lorenzo, alcança limites de confiança absoluta tanto 
em temas materiais como espirituais:

 – Teresa confia-lhe os seus pertences privados: 2.1.1577 (5), 24.7.1576 (5.6).
 – Lorenzo lhe confessa o seu estilo de oração e Teresa lhe responde convidando-o a ler os 

seus escritos: 2.1.1577 (8).
 – Teresa recrimina-o pelo rigor das suas determinações: 2.1.1577 (9), 17.1.1577 (2). 
 – Nem tudo tem de ser oração: 2.1.1577 (10), 10.2.1577 (6). «Temos de servir a Deus como 

Ele que e não como nós queremos»: 2.1.1577 (11.15).
 – Oração de terror e de medo ou oração de amor? : 2.1.1577 (16).
 – Entre securas e arrobamentos: 17.1.1577 (3.4), 27-28.2.1577 (2.3).
 – O fenómeno dos ímpetos na oração de Lorenzo: 17.1.1577 (5).
 – O amor de Deus capacita para amar mais e melhor: 17.1.1577 (6).
 – Sobre torpezas, estremecimentos e calores naturais na oração, não fazer caso: 17.1.1577 

(7.8.9), 10.2.1577 (5).
 – Coisa curiosa é a insistência de Lorenzo sobre o uso do cilício e a resposta sempre 

moderada e prudente de Teresa: 17.1.1577 (14), 10.2.1577 (4), 27-28.2.1577 (4), 27-
28.2.1577 (6am), 27-28.2.1577 (7mf).
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6. Com o seu irmão Pedro: 2.1.1577 (11)
O caso do seu irmão Pedro não deixa de ser particularmente amargo e doloroso. Depois 

de regressar da América, Pedro vive com o seu irmão Lorenzo, que é quem lhe dá tudo o que 
necessita. Mas não se entendem. Pedro torna-se cada vez mais suscetível e difícil de aguentar: 
27-28.2.1577 (6f). Lorenzo tem a tentação de o abandonar: 27.7.1579 (4). Será Pedro quem decide 
ir para Sevilha. De caminho, se detém em Toledo onde está Teresa: 15.4.1580.

O ponto de vista de Teresa sobre o seu irmão Pedro é forte e o que ela experimenta por 
ele surpreendente. Ler atentamente os cinco primeiros pontos da carta 10.4.1580, analisar a 
reação instintiva de Teresa e a posterior proposta a seu irmão Lorenzo sobre o futuro do seu 
irmão comum, Pedro. Finalmente, pode ser proveitoso comentar alguma situação semelhante no 
momento atual.


