
Vida 10-22: guiões para a leitura e partilha (1). 
 

Importante: as orientações gerais b e c propostas para V 1-9 continuam a ser válidas para aqui. 

 

 

Cap. 10: capítulo de transição, que indica temas aos quais dedicará uma atenção mais sistemáti-
ca nos capítulos seguintes (como a experiência mística inicial ou o sentido da verdadeira humil-
dade), por isso, aprofundá-los-emos neles; não obstante, contém frases memoráveis, das quais 
conviria fazer-se uma pequena selecção. 
 

 

 Orientações de leitura para os capítulos 11-13. 

1) Segundo o título do cap. 11, a primeira coisa a captar é “uma comparação que põe” e que 

será a chave para os “quatro graus de oração” (quer dizer, cap. 11-21). 2) Diz a seguir 

que “aqui começa a tratar do primeiro” desses graus: são muitos os parágrafos, destes 

cap. 11-13, onde a Santa o define ou descreve? Quais? Em que consiste? Numa só pala-

vra, ou na forma mais breve possível, como o definirias? 3) A que é que a autora dedica 

a maior parte desses capítulos?   

 

Meditação após a leitura do texto: 

 

1. O primeiro exercício de acção de graças e/ou exame de consciência que estes capítulos suge-

rem é óbvio: oramos? Fazemo-lo com a consciencia de que é um “grande bem” e, além disso, 

em clave de “tratar de amizade, tratando muitas vezes, tratando a sós com quem sabemos que  

nos ama” (8,5)? 

 

2. A leitura revelou que não são muitos os parágrafos destes capítulos que a Santa dedica a des-

crever o exercício do primeiro grau de oração (11,9; 12,1-3; 13,11-13.22), ainda que se com-

plementem com os que já adiantou (4,8-9; 9,4-6). Quais são as claves deste exercício? Quais são 

as outras formas de meditação das quais a Santa quer distinguir-se? A quem ou a que psicolo-

gias se dirige especialmente? Tens-te servido pastoralmente disto? Com que técnicas ou exem-

plos actualizados? 

 

3. Em oposição ao pouco espaço dedicado ao tema anterior no cap. 11, quase todo ele trata de 

uma cruz que a autora bem conhece (cf. 4,9; 8,7): em que consiste? Como encará-la? Tens expe-



riência pessoal e/ou pastoral disso? Escolhe um parágrafo que resuma o que é tão “proveitoso 

para os que começam e para os que não recebem gostos na oração” (cap. 11 título). 

 

4. Cap. 13: dá “avisos para certas [más] tentações” (título). Que opinas sobre essa aparente con-

tradição dos primeiros parágrafos do capítulo: alegria, liberdade, desejos, força e, ao mesmo 

tempo, temor de si, discrição, humildade? E também, a forma de falar sobre a verdadeira humil-

dade: não parece que começou a escrever contra os mestres exigentes para terminar a seguir nos 

relaxados? 

 

5. A santa Madre indica explicitamente mais duas tentações: em que consistem? Tens experiên-

cia pessoal e/ou pastoral delas? 

 

6. Tendo em conta tanta tentação, a Santa termina o primeiro grau de oração encarecendo a 

necessidade de mestres para este caminho. Não obstante, logo a seguir, fala também de certos 

perigos que eles provocam: quais os exemplos que apresenta? Parecem-te actuais e/ou frequen-

tes? Como concretizas tu essas exigências? 

 

7. Portanto, que qualidades devem ter os mestres? Dentro destas qualidades, quais são as que se 

devem preferir? Além disso, porquê os letrados são imprescindíveis? Na tua vida de adulto 

recorrestes a eles para avaliar a tua oração? 


