
VIDA 23-31: Pistas de leitura e partilha (2) 
 
 
Capítulos muito bem ordenados: “Declara como é esta falar” (25, 1) e apresenta 

critérios para discernir possíveis enganos quer do próprio entendimento (25, 3-9), quer 

do demónio (25, 10-14), e dedica o resto dos capítulos a ilustrá-lo com o seu próprio 

caso. 

 

 Pistas particulares para os capítulos 25-26. 

 

1) Captar bem as ideias principais de cada uma dos pontos acima indicados. 2) Estas 

falas, são algo acontecido? São frequentes? Além disso, em que momentos ou 

circunstâncias da vida lhe acontecem? E, por último, são todas do mesmo tipo, ou 

variam no seu objecto, na impressão que deixam…? 3) A Santa refere uma fala “chave” 

no final do capítulo 24; quais e porque razão seriam as duas principais falas nestes 

capítulos? 4) Se, no primeiro encontro com Francisco de Borja, tanto ela como os que a 

acompanhavam ficam assegurados de que se trata de bom espírito, a que se deve a 

confusão e o temor que descreve nestes capítulos? Quem são esses acompanhantes? De 

que anos da sua vida está ela a falar? 

 

 Para meditar depois da leitura do texto1 

 

1. Tal como costumamos fazer com cada experiência ou graça que a Santa Madre 

partilha connosco – agora com as falas – é bom perguntar: tens experiência pessoal ou 

próxima disto? Recorda, revê as tuas atitudes a este respeito2… Que avaliação fazes 

deste tipo de experiência e, por outro lado, que tipo de avaliação merece no teu contexto 

eclesial e social?3 

                                                 
1 Com toda a certeza, a esta altura da nossa leitura e das nossas fichas, já se terá notado que à maioria 
destas perguntas pode acrescentar-se o convite à oração: agradecer, rever, pedir perdão ou luz, 
interceder… Portanto, embora não se explicite em todas as fichas, tenha-se tal possibilidade em conta e 
faça-se uso dela oportunamente em todas as restantes. 
2 Acerca do carácter público ou privado de tais graças, irão aparecendo mais dados nos seguintes 
capítulos; voltaremos, portanto, a eles. 
3 Dois dados são surpreendentes e inquestionáveis no relato teresiano. O primeiro: de conivência 
psicológica, nada. Pelo contrário, é incrível a sua resistência tenaz, prolongada, humilhante, sofrida. O 
segundo: no que toca ao rigor, finura e precisão analítica, a sua técnica de discernimento em nada fica 
atrás de qualquer laboratório científico moderno. É oportuno aqui o dictamen de um dos nossos 
“cientistas”: “Desde já, se algum médico do século passado ou inícios deste [XX] pensou que a Santa 
pudesse ter um lugar em La Salpêtière [famosa clínica psiquiátrica], talvez não estivesse muito longe da 



2. É inegável que nestes capítulos o demónio tem um papel muito predominante. Mas, 

será que a Santa tem em relação a ele a mesma atitude que os seus acompanhantes (e o 

resto do ambiente que a rodeia?) ou parece mais original? Será muito difícil encontrar o 

modo de andar seguros diante de tão terrível inimigo? Como? Por último, o que é que, 

segundo ela, há realmente que temer? 

 

3) Essa maneira de assegurar-se contra o demónio (cf. 25, 12-13; 26, 3) implica uma 

importantíssima e original consequência: “quer dizer, para Teresa não é possível a tão 

frequentemente alegada dissenção entre experiência mística e instituição eclesial”4; 

dissenção habitual no seu tempo e no nosso, tanto por parte de letrados como de 

espirituais: estás mais próximo da postura da Santa ou da dissenção? Porquê? E o teu 

ambiente? 

 

4) Na sequência de tudo o que foi dito anteriormente, há que recordar a importância que 

a Santa deu à obediência aos seus confessores (cf. 23, 18), inclusive e especialmente 

quando a faziam padecer. Mas, tratar-se-á isto de um princípio inalterável? E se não a 

tivessem remetido para o ‘especialista’? (23, 14)? Cf. Caminho de Perfeição (CV) 4, 

13; S. João da Cruz, ChB 3, 30.57.61. 

                                                                                                                                               
verdade. Não porém como imaginava, isto é, como doente, mas, antes, ao lado de Charcot [famoso 
médico francês, do séc. XIX, especializado em doenças nervosas], como mestra de observação crítica e 
aguda.” (T. ÁLVAREZ, Comentarios “Vida, “Camino” y “Moradas” de Santa Teresa, Monte Carmelo, 
Burgos 2005, p. 181. 
4 Ibidem, p.178 


