
Vida 1-9: guião de leitura e partilha (2) 
 

Segundo a estrutura que vimos extraindo dos mesmos títulos, os cap. 4-9 

ficariam assim: despertar (4-6) – perder (7) – [8: meio para] – tornar a despertar (9) 

 

Orientações particulares 

 

Cap. 4-6: além das orientações gerais [cf. guião 1], 1) os títulos destes capítulos 

antecipam importantes graças de fortaleza e paciência que Deus lhe dá, portanto, seria 

interessante captar todas as que possamos e resumir cada uma delas numa frase. 2) Qual 

seria a maior dessas graças? 3) Além de tudo isto, e ainda que os títulos não o mostrem, 

a narração dos capítulos está cheia de certos perigos e infidelidades, que a santa 

encarece e que são muito importantes para a compreensão do cap. 7 (embora um pouco 

escondidos); tenta identificá-los e descrevê-los. 

  

Meditação após a leitura do texto (cap. 4-6): 

 

1. Comecemos como na secção anterior por exercitar a acção de graças: tens 

experiência pessoal de “como o Senhor favorece os que se esforçam para O servir (…) 

deu-me uma grande satisfação por ter aquele estado de vida…” (4,2)? Trata de o 

memorizar e reviver na oração. 

2. A santa madre conclui esse parágrafo (4,2) com um claro critério de 

discernimento: tenta recordar se o favoreces pessoal e pastoralmente. 

3. Relê 5,6: Compreendes porque é que a santa crê que fez mal, apesar do 

resultado final ter sido bom? Como vês o caso em particular e o tema em geral? 

4. Vida 6,1-2.5-6a descreve uma penosa situação física que, no entanto, é uma 

atitude exemplar: certamente que também tu terás experiências pessoais ou parecidas, 

por isso, aproveita para voltar à acção de graças. Não obstante, possivelmente também 

podes conhecer o contrário: como o enfrentas? O que te faz pensar ou duvidar? 

Poderíamos dialogar comunitariamente acerca disso, ou seja, sobre o problema do 

sofrimento? 

5. Qual a tua opinião sobre o que a santa anota e, sobretudo, conclui no 

parágrafo 6,5? 



6. Na primeira secção, fizemos memória das boas companhias que o Senhor nos deu; 

agora, e com base no relato teresiano, podemos perguntar-nos: recorro aos bons 

companheiros da Igreja triunfante, especialmente a S. José e à Virgem Maria, como 

recomendam as nossas constituições? Faço-o na linha da santa ou caio nas superstições 

que ela critica? 

 
Nota: é obvio que nestes capítulos aparecem temas importantíssimos, sobretudo para 

a compreensão do livro da Vida, os quais serão tratados de forma sistemática mais 
adiante nesta obra; por isso, recomendamos deixar para essa altura a sua meditação mais 
personalizada. Assim: 

- A oração de recolhimento (4,8-9), a sobrenatural e os seus efeitos (4,7; 6,3-4), 
que desenvolverá na segunda parte da obra (cap. 11-22). 
- Os perigos pelos quais se interrogava no nº 3 das orientações particulares (cf. 
acima) e o seu desejo de que se corrijam nela (5,3.11): perigos cuja raiz afectiva se 
indica (4,4; 5,4.6; 6,4.9), mas que se explicitará melhor na secção seguinte (cap. 7-9). 

 

PERGUNTAS PARA A LEITURA PESSOAL,  

PARA A PARTILHA E PARA A  CELEBRAÇÃO 

 

CAPÍTULOS 4-6  

 

PERGUNTAS AO TEXTO. O QUE É QUE O TEXTO DIZ? 

 

- Quais as graças que Deus dá a Teresa nestes capítulos? Poderias hierarquizá-las? 

- Quais os perigos e infidelidades que Teresa menciona nestes capítulos? 

 

PERGUNTAS PARA MEDITAR. O QUE É QUE O TEXTO ME/NOS DIZ? 

 

- Como te favoreceu Deus quando te esforçaste para O servir? (V 4,2) 
- Qual o critério com que santa Teresa conclui o parágrafo de V 4,2? Como o 

aplicas? 
- Medita sobre um dos seguintes casos: 

o O que achas do caso em particular e do tema em geral de V 5,6? 
o Em V 6,1-2.5 a santa descreve uma atitude exemplar perante o 

sofrimento. Conheces casos similares ou opostos a este? 
o Qual a tua relação com os santos, especialmente S. José e a Virgem 

Maria, em quantidade e qualidade? 
 
 
 



A ORAÇÃO - CELEBRAÇÃO. O QUE É QUE O TEXTO ME LEVA A DIZER A DEUS? 
 

- Quais as graças que Deus te deu e as que gostarias de Lhe agradecer? 

- O que pedir, agradecer ou suplicar a Deus em relação ao sofrimento? 

- O que pedir, agradecer ou suplicar a Deus em relação a uma orientação adequada 

da afectividade? 

 

 
A pessoa designada pela comunidade expressa em texto ou em powerpoint um 

resumo das luzes recebidas. 


