
Vida 32-36: guião de leitura e partilha (1). 

 

Orientações gerais: a finalidade da IV parte do livro é evidente: narra “o modo como foi fundado o 

mosteiro de S. José onde se encontra agora” (cap. 32 título). Assim, ao seu constante desejo de 

“despertar nas almas o desejo de um bem tão elevado” (18,8), junta-se agora esta casa-

projecto, a primeira pedra de toda uma obra, que nos continuará a revelar no Caminho de Perfeição 

e nas Fundações: o seu modo de oração e as graças recebidas quadram carismática e 

institucionalmente num dom para compartilhar, em autênticas escolas de iniciação na 

contemplação, de mistagogia. Não obstante a novidade desta parte, as chaves são iguais às 

anteriores: a(s) graça(s) contra as dificuldades. Por tanto, anote-se novamente: a) umas e outras num 

quadro sinóptico; b) os momentos em que ora; c) como ela se descreve a si mesma e as 

correspondentes citações.  

 

 Orientações particulares para os capítulos 32-34. 

1) Em relação à visão do inferno… Quando aconteceu? Além disso, porque é que lhe pareceu uma 

graça tão grande e que lucros extraiu? 2) A fundação de S. José, desde o começo, é acompanhada de 

graças muito especiais; mas, é nelas que a santa fundamenta os seus argumentos a favor da 

fundação, quando consulta os superiores e conselheiros? Em que momento e por quê revela a alguns 

deles essas graças? 3) Anota duas ou três das graças e dificuldades que julgues mais importantes e 

por quê? 

Complemento importante: a carta que escreveu a D. Lorenzo de Cepeda, a 23/XII/1561. 

 

 Meditação após a leitura do texto: 

1. Fixemo-nos na orientação 1: esses lucros ou consequências (32,4-9) levam a santa a centrar-se 

em si (na sua própria salvação) ou tornam-na timorata, supersticiosa… ou, pelo contrário, mostra-se 

mais valente, missionária, compassiva e compreensiva? Indica o que mais te chama a atenção. 

 

2. Depois da sua experiência do inferno, a santa lamenta-se por não o ter levado até aí em conta 

como devia (32,5). Mas isto parece estar em contradição com a sua sensibilidade e pedagogia (cf. 

7,19; 15,14; 24,5; 32,3) e, sobretudo, com a do Senhor, que se desmarca do estilo ameaçador de 

João Baptista (Lc 3,7-9), deixa o deserto e procura a todos para anunciar “o ano da graça” (Lc 

4,14ss). De facto, como certamente se notou na leitura, esta experiência do inferno só se dá muitos 

anos depois de receber muitas graças (cf. 32,1). É como no evangelho: o Senhor dirige-se sempre 

aos pecadores com uma boa notícia, e só, nalgumas (poucas) ocasiões, adverte os discípulos mais 

chegados para que nem por isso deixem de velar … Relê 25,20-22 e tira as tuas conclusões. 



3. Repare-se como chegou tarde a sua vocação de fundadora (50 anos naquele tempo correspondia 

quase à entrada na senilidade) e, além disso, encontrava-se muito cómoda na Encarnação (32,10.12; 

33,2): estás disponível? Pões limites de idade à graça do Senhor? Faz uma revisão de vida, suplica, 

agradece… 

4. Entre as dificuldades que a santa nomeia, algumas, no seu próprio momento, destacam-se como 

se fossem grandes inconvenientes, mas que, logo a seguir, se revelaram como grandes graças 

(33,1.6). Tens experiência de algum momento assim? Revive-o, e fá-lo oração… E, naturalmente, 

lembra-te dele se estiveres a passar por alguma dificuldade, ou se conheces alguém que o esteja, 

para que te ajude a orar, a actuar e aconselhar. 

5. Como analisas o facto de ela, ao destacar a especial arte mistagógica de Gaspar de Salazar, 

conclua que “o seu modo de as levar consiste em desapegá-las de tudo e mortificá-las” (33,9)? Terá 

isso a ver com o facto de que os frutos da contemplação se descobrem na atitude perante as 

perseguições (34,14.16.17)? 

6. Já se deve ter notado que a santa só argumenta a partir das razões naturais (32,13; 33,2.4): que 

conclusões tiras disto? 

7. Não obstante o que se disse e embora “isto de dar recados a terceiros é o que sempre me custa 

mais” (34,10), é óbvio que refere alguma experiência deste género: Conheces alguma coisa parecida 

na actualidade? Como vês isto? ... 

8. Chama a atenção como a santa valoriza o êxito da sua missão, em Toledo, com Dona Luisa de la 

Cerda (34,3): com a ajuda deste texto, revê a tua atitude perante os trabalhos ou pessoas que te são 

encomendadas. 

9. O semestre que Teresa passou entre a aristocracia teve um evidente efeito desmitificante e 

libertador (34,3-4): revê tu também a tua atitude perante os poderosos, famosos… Além disso, se te 

relacionas directamente com algum deles: diz-lhes as verdades (cf. 21,2-5) ou calas-te para tirares 

algum benefício? Se são ricos, olhas para eles segundo a moral social actual da Igreja ou reduzes-te 

a uma relação “medieval”: conseguir esmolas sem questionar a limpeza desse dinheiro? 

10. Ela resume assim o seu relacionamento com García de Toledo, “é uma grande ajuda para um 

doente (do amor de Deus) encontrar outro ferido do mesmo mal” (34,16): trata-se de um exemplo 

concreto e valioso da importância da amizade espiritual (cf. 7,20-21; 15,5; 16,7) e, também, da 

maneira como essa amizade a converte em Apóstolo de apóstolos (33,5-6; 34,6-17). Medita, faz 

uma revisão de vida, reza… 

 Nota: sobre este género de amor espiritual aprofundará, e aprofundaremos, no Caminho de 

Perfeição. 

 

 



 

 

Nota: a santa encarece certos conselhos para letrados não espirituais que dirigem espirituais (34,11-
12); como voltará a falar mais alargadamente do tema em 39,9-16 recomendamos adiar até lá a 
reflexão sobre o tema. 
 

Nota: Na V parte (cap. 37-40), aprofundar-se-á as visões acerca de defuntos (cf. 34,19). 

 


