
Vida 23-31: pistas para a leitura e partilha (3) 
 
 

Chegamos, agora, a um verdadeiro ponto de viragem: “no relato autobiográfico já 
não se trata de mais um episódio, nem de um desvio da atenção para o plano psicológico 
profundo, mas do começo de uma nova dimensão da sua existência. Passagem da 
crónica à transcendência. A partir daqui, o relato da Vida muda de sentido e de 
conteúdo, embora os factos místicos subsequentes continuem a ter consistência 
palpável, e Teresa insista em autenticá-los”1. Como o demonstram claramente os títulos 
dos capítulos, trata de:  

a) outro modo de falas (25);  
b) uma visão não imaginária (27);  
c) e das imaginárias (28-29).  
 
Pistas particulares para os capítulos 27-29. 
 
1) Prestar atenção e anotar como descreve cada uma das grandes graças e que 

critérios e argumentos dá para as distinguir dos enganos próprios ou do 
demónio. 

 
2) Visto não se tratar de uma mera abstracção, mas de um esforço constante por 

integrá-lo no discurso da sua vida: captar as notas cronológicas que o relato 
oferece a fim de datarmos tanto as graças como os anos a que correspondem (e, 
evidentemente, continuar a prestar atenção [pistas gerais] à relação entre o 
aumento das mercês e o da oposição). 

 
Para meditar após a leitura do texto: 
 
1. Ao longo destes capítulos e sobretudo num parágrafo (28, 4), a Santa distingue 

três tipos de visões: serias capaz de explicá-las com palavras mais actuais? 
 

2. Tens experiência pessoal ou próxima de alguma destas mercês? Recorda, ora, 
examina as tuas atitudes a este respeito2… Que valor tem para ti este tipo de 
experiências, e, além disso, como o valorizam no teu contexto eclesial e social: é 
tido em pouco, exagerado…?3 

 
3. Saberias explicar a afirmação do P. Tomás transcrita mais acima (texto da nota 

1)? 
 

4. Que te parece a apaixonada exaltação da penitência de S. Pedro de Alcântara, 
em concreto a respeito do sono, cela (casa), vestido, calçado (mais exactamente 
ausência dele) e comida – práticas que curiosamente não assumiu na sua reforma 

                                                 
1 T. ÁLVAREZ, Comentários “Vida”… Monte Carmelo, Burgos 2005, p. 188. 
2 Sobre o carácter público ou privado destas graças, irão aparecendo mais dados nos capítulos seguintes e, 
portanto, voltaremos sobre isso. 
3 Se bem que Teresa as receba como são, como grandes graças, recorde-se que, durante os primeiros e 
duríssimos anos das mesmas, não teve nenhuma razão religiosa nem social para desejá-las (pois 
complicavam-lhe a vida, como ela encarece) e, além disso, opôs toda a resistência pessoal (psicológica) 
que pôde, como lhe mandavam; portanto, não é lícito supor que as procurou ou desejou (cf. 9, 9) em 
qualquer momento: cf. T. ÁLVAREZ, Comentários “Vida” …, págs. 197-198. 



e às quais se opôs desde o princípio4? Cf. 13, 4. 7; 27, 15 (7, 5; 16, 7); 23,16; 
24,2; 29, 12. 

 
5. Que pensas da atitude da Santa em 28, 6-7a? Seria comum entre ‘visionários’? E 

entre nós: não reparamos, às vezes, demasiado no dedo que aponta para a lua, 
em vez de seguirmos a direcção adequada? 

 
6. Reparaste no carácter eminentemente pascal destas experiências (29, 4a)? Que 

pensas que isto significa e implica? 
 

7. Recuperemos o tom orante. Parece que a “contradição de bons” [cf. pistas 
gerais] alcança níveis bem altos e dificultosos (durante três anos!) e, apesar da 
parte importante de culpa que tem o confessor, a Santa destaca a ajuda que lhe 
prestava, sobretudo consolando-a (28, 12-18): tens experiência (pessoal ou 
conhecida) de dificuldades e ajudinhas como estas (realizadas já ou necessitadas 
dessas ajudas)? Agradece, intercede, examina as tuas atitudes… 

 
8. Também em chave orante, perguntávamo-nos no início por todas as mercês em 

geral; reparemos agora nessa “junção de pena e glória” tão desconcertante (29, 
11; 30, 1): recorda, revive, ora… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Como põem em evidência as citações acima referidas, é óbvio que a Santa não esquiva a importância da 
ascese para a vida cristã, mas também é claro que não seguiu o seu admirado frei Pedro. Cf., por ex. 
Fundações: 13, 5; 14, 2. Aprofundaremos tudo isto mais adiante, em boa parte do Caminho de Perfeição; 
não obstante, é interessante e oportuno o estudo de BRITTA SOUVIGNIER, La dignidad del cuerpo. 
Salvación y sanación en Teresa de Jesús, EDE, Madrid 2009.,  


