
“Para Vós Nasci” 
 

Itinerários-Guiões de leitura Teresiana 
 

Livro da Vida 
 

1. Relemos Teresa 
2. Discernimos com Teresa 

3. Celebramos 
 
 

 
Propomos neste subsídio umas pistas que podem orientar e ajudar a 

aprofundar a leitura pessoal e comunitária dos textos teresianos. Inspirados na 
Lectio Divina, sugerimos um possível esquema prático, pedagógico e objectivo. 
A nossa intenção, antes de ser pastoral, é fazer com que o texto e a voz de 
Teresa continuem hoje a interpelar e a revitalizar cada membro da grande 
família do Carmelo.  

Este esquema pode ser suficiente para a reunião comunitária. No entanto, e 
para o caso dela querer aprofundar e tirar mais partido do texto desde o ponto 
de vista pastoral, oferecemos-lhe um 3º bloco (Celebramos) com uma série de 
possibilidades. 

 
1. RELEMOS TERESA 

 
Como fazer? Passos a seguir… 
 

(Cada comunidade pode deitar mãos destes passos, escolher só alguns 
deles ou organizar-se doutro modo. São uma sugestão pedagógica para ser 
usada com toda a liberdade) 
 
Perguntar-me antes de começar: 
 
Desde que contexto leio eu? 
Onde me encontro neste momento vital, vocacional e espiritual? 
Que me interessa a mim? Com que inquietação, desassossego, me 
aproximo do texto? 
 
Invocação do Espírito Santo: 
 

Unidos a Teresa de Jesus, pedimos-lhe luz e sabedoria do coração; que 
nos abra o entendimento… sempre com a humildade de deixar-se iluminar 
e o desejo teresiano de aprender. Não lemos para receber informações, 
mas sim para deixar-nos revitalizar. 
 
 
 



 
Contextualização: 
 

Alguém da comunidade se encarrega de situar o texto no seu contexto 
(Sitz in leben): momento biográfico de Santa Teresa, ambiente social, 
eclesial e no Carmelo. A que se refere Teresa? Como mulher, que 
contributo pessoal e genuíno é que ela dá? 
 
Leitura Comunitária: 
 
 Leitura pausada e em voz alta. A leitura assim feita é já leitura viva e 
evocadora daquilo que Teresa nos tem a dizer. 
 
 
Silêncio: 
 

Uns breves momentos para que o texto ressoe nos seus ouvintes. 
Durante este tempo, cada um poderá sublinhar os aspectos e palavras que 
mais lhe chamaram atenção. 

 
Evocação/Ressonância: 

 
 Daquilo que a Santa diz de Deus, de si mesma ou doutros nesta leitura, 
que aspectos é que te chamaram atenção? Que palavras-chave encontras no 
texto? Aponta duas ou três. 
 
 Que diz o texto de mim, de nós? 
 
 “Esta história é a minha história” 
 
 Trata-se de tomar consciência e de fazer passar à frente dos nossos 
olhos a experiência ou as realidades que narra Santa Teresa. Em que sentido é 
que o texto interpela a minha vida? Que diz de mim mesmo? Isto que a Santa 
Teresa diz espelha-se na tua comunidade? Que sugestões despontam no teu 
interior e que sugestões é que ela te dá? 
 Que sugere, que denuncia, que põe a descoberto, na nossa sociedade e 
no nosso tempo, este texto? Procure-se concretizar… 
 

Oração: 
 
 Terminamos, ao jeito teresiano, fazendo espontaneamente uma oração 
que brote da sinceridade, ‘em espírito e verdade’. Dá-se oportunidade para que 
ela possa ser feita em voz alta. 
 
  



2. DISCERNIMOS COM TERESA 
 
 
 Alguns critérios a ter em conta… 
 
 Os escritos teresianos colocam-nos diante da realidade da vida e da 
experiência, provocam-nos para que nos abramos a essa mesma experiência, 
desafiam-nos para uma aventura real, não teórica nem imaginária. Eles podem 
ser lidos desde estas perspectivas, iluminados a partir de alguns dos seguintes 
enfoques: 
 
 Pastoral: aplicação pastoral. 
 Experiencial, mistagógico-profético: iniciação de Teresa à experiência. 
 Bíblico-litúrgico: interpretar os acontecimentos da vida à luz da Palavra 
de Deus. 
 Cristocêntrico e evangélico: convite a colocar sempre os olhos em 
Cristo. 
 Eclesial: experiência de comunhão com a Igreja. 
 Comunitário: sentido de fraternidade, entrar em relação com todos e com 
tudo. 
 Apostólico e Missionário: “Para isto… nos juntou aqui o Senhor”… 
 Inculturação: mensagem válida para o nosso tempo e para todas as 
culturas. 
 
 
Sugestão de textos para a leitura comunitária 
 
Propomos oito textos significativos. São oito, mas cada comunidade 
determinará, dependendo das reuniões que se queiram ter, o número de textos 
a aprofundar. 
 
Cap. 1: Chave da sua vida 
 “COMEÇOU A DESPERTAR-ME” 
 “Éreis vós que…” 
 
Cap. 4,10 e 8,5-6: Quem é o Deus da sua experiência? 
 “A GRANDE BONDADE DE DEUS…” 
 
Cap. 9: Conversão 
 “TODA A MINHA CONFIANÇA EM DEUS” 
 
Cap. 13: A oração do principiante 
 “VER QUE O OLHA” 
 
Cap. 22,10-18: A humanidade de Cristo 
 “BOM AMIGO” 
 
Cap. 27,1-4.6: Experiência cristológica e profetismo teresiano 
 “COMUNICAR TODA A MINHA ALMA E AS MERCÊS QUE O SENHOR 
ME FAZ” 



 
Cap. 32,11-18: Fundação do novo Carmelo 
 “MANDOU-ME INSTANTEMENTE QUE O PROCURASSE” 
 
Cap. 40,1-10.23-25: Um final aberto 
 “DESTA MANEIRA VIVO AGORA” 
 
3. CELEBRAMOS 

 
Apresentam-se agora oito caminhos possíveis de aplicação prática. 

Oferecem-se como ajuda pedagógica para que cada comunidade possa servir-
se deles como lhe seja mais proveitoso. Servem, como material acrescentado, 
para ser levados a cabo noutros ambientes. 

Possível aplicação do texto para… partilhar, fazer uma breve oração, um 
dia de retiro, uma catequese, uma celebração penitencial, um breve momento 
de leitura comparada com a realidade, etc. 

 
PARTILHAR 
MOMENTO ORANTE 
DIA DE RETIRO 
CATEQUESE 
CELEBRAÇÃO PENITENCIAL 
INTERPELAÇÃO DESDE O EXTERIOR 
DESAFIO, COMPROMISSO, AVENTURA, PROFECIA 
EXPRESSÃO CULTURAL 
 
1. ABRIMOS DIÁLOGO 
 
Mesa redonda com um texto. 
Diálogo com amigos, carmelitas descalças, grupos de oração… 
Qualquer texto da Santa presta-se a um diálogo e nasceu em diálogo. 
Cf. V 7,20: “Grande mal é uma alma achar-se sozinha” 
 
2. ORAMOS COM A IGREJA 
 
Preparação de um momento orante com o esquema teresiano, a partir 

do texto em questão, para que possa ser levado a cabo pela comunidade ou 
nossos grupos. 

A Santa interrompe sempre o relato da sua vida fazendo oração; vive 
tudo na Presença de Deus, remetendo-se Àquele que a ama. 

V 8,6: “Estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que 
nos ama”. 

 



3. DIA DE RETIRO A SÓS 
 
Preparação dum dia de retiro-deserto. 
Pistas para um dia individual de silêncio. 
Teresa amou a solidão, como possibilidade de encontro consigo mesma, 

com os outros e com o Senhor. Procurou na solidão a distância e a 
proximidade que lhe permitiram descobrir a Verdade. 

V 11,9: “Estar em soledad e apartados” 
 
4. CATEQUESES 
 
Elaborar conteúdos, a partir do texto, que convidem à experiência de 

Deus, explicitando a doutrina teresiana exposta no capítulo lido. A catequese 
terá que ser elaborada pela própria comunidade. 

 Teresa é mestra em fazer-nos interessar por aquilo que diz e em 
contagiar as pessoas que se aproximam dela (V 38,18). 

 
5. CELEBRAÇÃO PENITENCIAL 
 
A partir do texto teresiano, preparar uma celebração de reconciliação, 

recolhendo as diversas matizes da conversão que estão bem presentes na 
experiência teresiana. 

Teresa mudou completamente de vida ao encontrar-se com Cristo. 
Passou do esforço pessoal ao abandono confiante em Deus. Deus é quem 
muda a sua vida. 

V 9,3: “Estava já muito desconfiada de mim e punha toda a minha 
confiança em Deus”. 

 
6. INTERPELAÇÃO DESDE O EXTERIOR 
 
Alguém que nos sugira, desde fora dos nossos âmbitos, uma palavra, 

traduzindo a voz teresiana de forma nova e incisiva. Pedir a uma pessoa 
com viva voz que nos interpele sem medo. 

Como nos olham os outros, desde fora, a partir deste texto? 
V 10,8: “Sempre tenho procurado buscar quem me ilumine” 
 
7. Desafio, compromisso, aventura, profecia 
 
Abrir caminhos, explorar veredas. Teresa, como mestra, não quer que 

nos contentemos em conhecê-la e em conhecer a sua experiência. Ela 
própria anima-nos a fazer a experiência pessoal e original do Deus que a 
enamorou. Deus, eterna novidade, desafia-nos a começar sempre de novo 
a vida. 

A Santa é uma mulher provocadora. Está totalmente imersa na 
experiência que narra. Desde aí, se percebe a sua facilidade em se expor, 
sendo testemunha do Deus que a enamorou com a sua misericórdia 
entranhável. 

Portanto, sugerimos aceitar o desafio teresiano e procurar no texto 
propostas concretas, ousadas, para tornar presente na “praça pública” 
(meios de comunicação), sem medo, o desejo da santa de ecoar verdades: 



 
Exemplo: Espalhar no meio da praça da nossa cidade um texto teresiano 

fundamental, claro, convidando a deixar-se olhar por Cristo. 
V 25,17: “Oh! Quem desse vozes por ele, para dizer quão fiel sois a 

Vossos amigos!”  
 
8. EXPRESSÃO CULTURAL 
 
Procurar nos diversos contextos em que nos encontramos um 

acontecimento da vida, uma canção, um filme, uma notícia, etc., que se 
assemelhe, que coincida ou que contraste nalgum aspecto com o texto 
teresiano. 

Que a comunidade procure converter o texto em cultura, numa 
mensagem para os nossos dias, com uma linguagem acessível aos homens 
e mulheres de hoje… Cada época leu a Santa desde a sua própria 
percepção, tornando-a palavra viva, evocadora, interpelante, apesar da 
distância dos séculos. 

V 17,5: “Outra (mercê), o sabê-la dizer e dar a compreender como é”   
 
             

 
     
 
    


