
Vida 1-9: pistas para a leitura e partilha (3) 
 

De acordo com a estrutura que temos estado a extrair dos mesmos títulos, os 
cap.  4-9 ficariam assim: 
 
           despertar (4-6) – perder (7) – [8: meio para] - tornar a despertar (9) 
 

Pistas particulares 
 

Cap. 7-9: além das pistas gerais [cf. guião 1]: 
 

1) De que anos da sua vida nos fala a Santa?  
2) Anota os parágrafos de cada capítulo em que realça e descreve o drama desses 

anos, para logo poderes lê-los seguidos e captar a intensidade do mesmo; depois, numa 
ou duas frases que citem literalmente o texto, resume a razão dessa crise e em que 
consiste dita crise.  

3) Com outra citação literal: qual a razão de tornar a despertar? 
4) Supera esta crise com a mesma rapidez com que superou a da adolescência? 

 
            Para meditar depois da leitura do texto (cap.7-9): 
 

1. Problema ambiental (7, 2-5): comunidades em que o religioso “mais cautela e 
dissimulação há-de ter para falar da amizade que deseja ter com Deus, que de outras 
amizades e afeições que o demónio ordena nestes mosteiros” (7,5): achas que isto tem 
algum significado nos nossos dias? Trabalhas em sentido contrário? Como? 
 

2. Problema pessoal: entre outras coisas, aceitas a correcção fraterna ou és dos que 
não só não querem ouvir como se ofendem com ela? (cf. 7,9). 

 
3. Proposta de acção de graças: tens experiências positivas de ter iniciado alguém na 

oração e tê-lo/a visto progredir, como a Santa com seu pai? (7, 10.15-16). Recorda e 
ora-o. 

 
4. E experiência dos “grandes bens [que] se encontram quando, com trabalhos, o 

Senhor nos tira o tempo da oração”, sobretudo dificuldades e doenças (7, 12)? Recorda 
e ora-o. 

 
5. A Santa deseja que escarmentemos nela a “grande cegueira” (7,13; cf.7, 11): 

aproveitas o seu conselho e experiência? Achas que, em geral, o fazemos como 
comunidades e congregação? Se também tropeçaste com isso, és capaz de perseverar 
nesse “mar tempestuoso?” (8, 2; cf. 7, 17; 8, 3.6)? 

 
6. A respeito da sua preocupação por essa cegueira, é constante a lamentação 

teresiana pelos desacertos pessoais e, além disso, pela falta de bons mestres que a 
ajudassem a discernir as ocasiões de perigo (cf. 2,9; 4, 7.10; 5, 3.10; 6, 4; 7, 4.7; 8, 4.10- 
11, 9, 9). Por isso, expõe humildemente a raiz do problema (7, 1.11; 4, 4; 5, 4.6; 6,4.9) e 
insiste que escarmentemos nela (7,9; 2, 5; 5, 3.11): não basta ter um bom método de 
oração, as graças e a misericórdia do Senhor (2ª e 3ª parte da Vida); também se hão-de 
evitar “as ocasiões” para não frustrar uma boa educação familiar, um começo exemplar 
de vida religiosa ou de paciência na enfermidade… (Vida, 1-6)! Evidentemente, a Santa 



tem muito interesse em que reflictamos pessoal e comunitariamente sobre tudo isso. Eis 
um texto contemporâneo que pode ajudar. 

 
A monogamia na vida consagrada: “Nós, os solteiros, não temos o laço nem a 

vinculação de uma família, de um cônjuge fixo, sempre o mesmo. Isto oferece-nos uma 
grande liberdade e disponibilidade para a missão. No entanto, pode perverter-se sob a 
figura da poligamia: aliança prática e de facto com diferentes senhores a quem, pela 
liberdade de que dispomos ao não termos família própria, podemos acabar servindo. 
Entendo, portanto, que a monogamia na vida consagrada significa a entrega 
incondicional à missão, pondo nela o coração, a vida. Para isso, não basta simplesmente 
cumprir com o tempo laboral, se as leituras, o descanso, os sonhos apostólicos, as 
relações que se cultivam, as moções que surgem ocasionalmente, etc., nos distraem 
dessa missão ou não a potenciam. Por fim, não só acabamos por fazer de facto o que 
levamos no coração, como também o levamos a cabo vencendo as dificuldades sejam 
elas quais forem. Por isso, os que governam têm de ajudar, na medida do possível, a não 
cairmos na poligamia. Como já disse, desde o centro de um amor a que entregamos de 
verdade o coração, poderemos depois realizar diversas tarefas, sempre dentro de certos 
limites. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nós, os religiosos activos, 
temos de ser sinceros connosco próprios e com as pessoas que servimos em nome da 
congregação e do Senhor Jesus. O amor e a dedicação não admitem saldos nem entregas 
parciais do nosso tempo” (G. URÍBARRI BILBAO, Portar las marcas de Jesús. 
Teología y espiritualidad de la vida consagrada, DDB, Madrid, 2001, pág. 380). 

 
7. No intenso drama que nos descreve, sobressaem duas graças preciosas: como o 

Senhor encobre os males da protagonista e faz aflorar as suas virtudes para proveito de 
outros (7, 8) e, por outro lado, essa divina pedagogia especial que consiste em castigar 
com grandes mercês os seus delitos (7, 19); portanto, intentemos um novo exercício de 
acção de graças inspirando-nos nisto. 

 
8. Contra as más companhias e passatempos que provocaram o drama teresiano, 

conclui: “Por isso, aconselharia aos que têm oração – em especial ao princípio – que 
procurem amizade e trato com outras pessoas que tratem do mesmo” sem medo de que 
haja qualquer coisa de vanglória nas suas conversações espirituais (7, 20-22). No 
entanto, as suas constituições são bastante restritivas a esse respeito (nº 7), assim como 
a famosa frase de Teresinha: “Sabia que mais vale falar com Deus do que falar de Deus, 
pois pode entrar muito amor-próprio nas conversações espirituais…” (Ms. A 40vº-41rº). 

Que pensas do tema? 
 
9. No último número de toda esta parte, a Santa Madre dá uma definição do amor 

verdadeiro e insiste, além disso, em que a sua oração consistia em pedir fidelidade e 
perdão, e nunca consolações: que achas dessa definição? Cultivas esse estilo de petição, 
na oração? 

 
Nota: tal como se indicava no fim da secção anterior, sobre a teoria da oração que 

aparece nestes capítulos (quase todo o 8 e 9, 4-6), reflectiremos mais detidamente na 
parte seguinte (cap. 11-22). 
 
 
 
 



PERGUNTAS PARA A LEITURA PESSOAL, A PARTILHA 
E A CELEBRAÇÃO 

 
CAPÍTULOS 7-9 
 
PERGUNTAS AO TEXTO: QUE DIZ TERESA DE JESUS? 

 

- De que anos trata a Santa nestes capítulos? 

- A crise: enumera as citações em que descreve o drama destes anos. 

- Aproveitemos o seu conselho. 

- Quais as razões que levam Teresa a falar de cegueira, falta de bons mestres, fuga 

das ocasiões (2,9; 4,7.10; 5, 3.10; 6, 4; 7, 4.7; 8, 4.10-11; 9, 9)? 

- Qual a pedagogia de que Deus se vale para tirar Teresa das suas afeições presentes 

no capítulo 7? 

 

PERGUNTAS DE MEDITAÇÃO: QUE ME /NOS DIZ O TEXTO? 

 
- V, 7, 2-5: Quais são os sinais de problemática à nossa volta para a fidelidade à 

nossa vocação religiosa? Como ajudar para que as nossas comunidades não caiam 
nisso? 

- Que factores ajudam a acolher a correcção fraterna e quais não? 
-Conseguimos escarmentar na “grande cegueira” que a Santa menciona (7, 13; cf. 7, 

11)? 
- Que pensas sobre a conveniência do conselho de Teresa de falar de Deus em V 7, 

20-22, em contraste com a restrição que oferece a Santa no nº 7 das suas 
Constituições? 

- Quais são as características do amor verdadeiro, segundo Santa Teresa, e a tua 
maneira de vivê-lo? 

 
A ORAÇÃO-CELEBRAÇÃO: O QUE É QUE ESTE TEXTO ME LEVA A DIZER 

A DEUS? 
 
- Realizar um exercício de acção de graças a Deus pelas pessoas que te introduziram 

na oração e pelas que tu acompanhaste (7, 10. 15-16). 
- Tomar como assunto de diálogo com o Senhor os tempos de dificuldade para a 

oração devido a doenças (V 7, 12). 
 
A pessoa designada pela comunidade: exprimir, num texto ou numa apresentação de 
PowerPoint, um resumo das luzes recebidas. 


