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FICHA 5
TERESA VIVE O REINO EM CAMINHO COM OUTRAS PESSOAS

«Cada dia vou entendendo mais o fruto da oração 
e o que deve ser diante de Deus uma alma que só pela sua honra pede remédio para 

outras.
 Creia, meu padre, que creio que se vai cumprindo o desejo com que se começaram 

estes mosteiros, 
que foi para pedir a Deus que aos que tornam por sua honra e serviço ajude. (…)
Quando eu considero a perfeição destas freiras, não me espantarei do que alcançarem 

de Deus» 
Ao padre Jerónimo Gracián, Toledo, 13 de dezembro 1576

1. Proposta de leitura

A Maria de São José: 7.12.1576 (MC 160. EDE 153. BAC 155) y 28.2.1577 (MC 186. EDE 183. 
BAC 184)

Acerca de Jerónimo Gracián: A Isabel de Santo Domingo 12.5.1575. MC 81. EDE 78. BAC 80 
(aparece dirigida a Inês de Jesus)

Sobre a sua vivência da missão: A Ambrósio Mariano 12.12.1576 (MC 161. EDE 155. BAC 
157) y A Jerónimo Gracián, 13.12.1576 (MC 162. EDE 157. BAC 159)

Outras cartas aconselhadas e não incluídas na seleção da Comissão:
Sobre João da Cruz: 
A Francisco de Salcedo: setembro 1568. MC 13. EDE 13. BAC 13
A Ana de Jesus e comunidade de Beas: novembro-dezembro 1578, MC 277. EDE 268 (mediados 

novembro 1578) e 265 (finais outubro 1578). BAC 267 e 265

Textos complementares
Exclamação 2
6M 6,3-4
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2. Pistas gerais de leitura e partilha (cf. Ficha 1)

A) QUE DIZ TERESA DE SI MESMA COM RESPEITO AO SEU MODO DE VIVER-SE EM MISSÃO?
O que a preocupa, como vai respondendo, que desejos expressa…? 

B) QUE CARACTERÍSTICAS DE TERESA SE MANIFESTAM EM CADA UMA DESTAS TRÊS RELAÇÕES: 
Jerónimo Gracián, Maria de São José e João da Cruz? 

Como se situa nessas relações (que papel assume)?
Que recebe de cada uma?
Que dá de si mesma?

C) QUE NOS DIZ DE DEUS? 
Aparece alguma referência explícita?
Como aparece o tema da vontade de Deus, Reino ou missão?

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

1. A missão de Teresa coincide com o nascimento, desenvolvimento e consolidação da sua 
obra fundadora ao serviço da Igreja. Esse é o projeto do Espírito através de uma mulher singular 
como foi Teresa. E nessa missão também tiveram um papel determinante outras personagens 
que participam da mesma intuição carismática. 

Mas não só então, mas também agora. «Somos alicerces dos que estão para vir?» (Fundações, 
4,6)

2. Nas cartas propostas para esta ficha nos centramos nalgumas das personagens que 
mereceram os elogios de Teresa. Teresa tinha uma habilidade sem igual para pôr em evidência as 
qualidades dos seus interlocutores. Descobria neles os valores, como agora diríamos. 

Participamos também desta grande virtude de Teresa ou somos indolentes nisso? Não é 
assim tão difícil favorecer um clima de maior aceitação e confiança… Ou será? 

3. Teresa não deixa de manifestar constantemente o seu amor pelas pessoas que partilham 
o seu carisma de fundadora. Em concreto:

a) A Maria de São José: «que certamente a amo muito» (7.12.1576 (1a). E tem a arte de 
conjugar o humor com a virtude: «Oxalá Deus me ouça, que agora, com a riqueza e ofício 
e suceder tudo tão bem, de muita ajuda tenho necessidade para ser humilde»: 28.2.1577 
(2). «Valha-me Deus, que poderosa está!» pelas coisas que lhes tem enviado de Sevilha a 
Toledo: 28.2.1577 (4).
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b) A Isabel de Santo Domingo, priora de Segovia, lhe manifesta também um carinho 
particular: «a amo mais do que a outras muito parentes» 12.5.1575 (1). «Oh, 
madre minha, como a tenho desejado comigo estes dias!» 12.5.1575 (2). «Quão 
melhor verão teria com vossa reverência que no fogo de Sevilha!» 12.5.1575 (5).  
A missão partilhada ao serviço da Igreja deve estar temperada com uma boa dose de 
afeto e confiança. E se puséssemos diante do Senhor os nossos individualismos frios e 
estéreis para que os mudasse em entranhas de mãe? 

c) De Jerónimo Gracián escreve: «Creio eu que agora nem nunca haverá outro com quem se possa 
tratar. Penso que não haverá outro semelhante» (7.12.1576 (1m). «As coisas como as faz o 
nosso padre, não parecem credíveis. Bendito seja o que lhe deu tanto talento» (7.12.1576 (2).  
Certo é que Teresa ficou prendada do P. Gracián e tinha razão para isso. Bom seria que 
nos nossos ambientes também nos deixássemos “prender” pelas “prendas”, os valores 
objetivos dos que estão ao nosso lado. Faríamos justiça ao próprio Deus reconhecendo 
a beleza que o Criador plasmou nas criaturas. Atuamos como admiradores das obras de 
Deus na natureza e nas pessoas?

d) À Madre Isabel de Santo Domingo escreve-lhe justamente depois de conhecer e conviver três 
semanas com o P. Jerónimo Gracián: «Esteve aqui mais de vinte dias o nosso padre Gracián. 
Eu lhe digo que, com quanto o trato, ainda não entendi o valor deste homem. Ele é cabal aos 
meus olhos, e para nós melhor do que o que saberíamos pedir a Deus. (…) Perfeição com 
tanta suavidade eu nunca a tinha visto» 12.5.1575 (2). «Prega admiravelmente» 12.5.1575 (3). 
Perfeição e suavidade… exigem-se ou se repelem-se? Argumenta a tua opinião.

e) A Ambrósio Mariano confessa-lhe os seus anseios mais íntimos: «Era minha 
intenção que entrassem bons talentos» 12.12.1576 (5). «Quão mal pareciam 
descalços e em boas mulas» 12.5.1575 (6). «Vieram por aqui uns mocitos que 
parece andando pouco e com algum jumento puderam vir a pé» 12.12.1576 (6).  
Ter bons talentos faz referência a viver de uma certa maneira, próxima ao evangelho, 
sem altivez ou com afãs de grandeza. Por isso, caricatura a falta de espírito de pobreza 
no frade montado em boa cavalgadura. Que situações atuais poderiam reproduzir esta 
mesma opinião de Teresa?

f) O trabalho manual é importante porque: «aonde não há estudo é coisa importantíssima. 
Entenda, meu padre, que eu sou amiga de apertar muito nas virtudes, mas não no rigor» 
12.12.1576 (8). Fazer bem as coisas de cada dia por amor de Deus e o bem dos outros é 
o sacrifício que Deus melhor aceita nos dirá, três séculos mais tarde, Teresa do Menino 
Jesus.

g) «É grande coisa em tudo desejar a sua honra e glória. Que sua Majestade nos dê graça 
para morrer por isto mil mortes» 12.12.1576 (8f). Numa sociedade do culto à imagem, 
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não está de mais rever no profundo da consciência quais são as motivações, os “desejos” 
das nossas ações. 

h) De João da Cruz se mostra realmente admirada: «Ainda que seja “chico”, entendo que 
é grande aos olhos de Deus» 9.1568 (2). «É prudente e próprio para o nosso modo. (…) 
Não há frade que não diga bem dele. (…) Ainda que tem pouco tempo, mais parece que 
o Senhor o tem da sua mão. (…) Ainda que me tenha aborrecido com ele às vezes, jamais 
lhe vi uma imperfeição. Tem ânimo» 9.1568 (2). «Muito me tem animado o espírito que 
o Senhor lhe tem dado e a virtude em muitas ocasiões, para pensar que levamos bom 
princípio. Tem muita oração e bom entendimento» 9.1568 (5). «Quão sem razão se queixa 
pois tem aí o meu padre frei João da Cruz, que é um homem celestial e divino. (…) Não 
achei em toda a Castela outro como ele, nem que dê tanto fervor no caminho do céu. É 
muito espiritual e de grandes experiências e letras» 11-12.1578 (1,2). Brilhante descrição 
por parte de Teresa do frade “chico”. O importante é saber detetar as qualidades 
humanas, morais e espirituais. Também nós somos próprios para o seu modo? Que 
valores destacarias no seguidor do carisma de Teresa?

i) Teresa é bem consciente da capacidade humana e espiritual das prioras. Parte da sua 
obra depende do talento e habilidade de quem leva as comunidades. Nos frades fica 
impressionada com a humanidade e sabedoria do P. Gracián.  Na nossa situação atual, 
não valeria a pena que tanto leigos como religiosos favorecêssemos a responsabilidade 
dos que têm autoridade à base de atitudes mais benévolas e colaboradoras, evitando a 
crítica ligeira e o afastamento estéril? 


