
 
 
Vida 10–22: pistas para a leitura e reflexão em comum (2). 

 
Pistas gerais para os graus da oração 2º ao 4º (cap. 14-21): 

Pode seguir-se uma pista comum: 1) Enumeração do que experimenta, baseada nas potências 

da alma (memória, inteligência e vontade)1. 2) Atitude a manter na oração: que fazer ou não. 

3) Resultados: virtudes que se obtêm. 4) Dificuldades a evitar. 

 

          Pistas particulares para os capítulos 14-15 (2ºgrau) e 16-17 (3ºgrau). 

2ºgrau: 1) Que potência ou dimensão da pessoa tem o protagonismo? E as outras que fazem? 

2) Ao símbolo principal junta-se agora outro bem distinto: qual é?, que traz àquele? 

 

3ºgrau: 1) Descrito de maneira breve e intensa, curiosamente e apesar da brevidade dita, 

inclui dois subtítulos, e não obstante desaparecerá como grau em si nas Moradas; de 

momento dar atenção aos três tipos e subtítulos da oração que é tratada aqui. 2) Notar 

também a interessantíssima ordenação da experiência mística que oferece num dos 

parágrafos destes capítulos. 

 

          Para meditar através da leitura do texto: 

2ºgrau: 1. “Muitas, muitas almas chegam a este estado (2ºgrau) e poucas passam” (15,2.5): 

estás de acordo?, podes explicar com palavras ou exemplos mais actuais este tipo de oração?  

2. Segundo estas citações da Santa, quase todos teríamos motivos para, por um lado, 

agradecer experiências parecidas e, por outro, examinar a nossa resposta às mesmas: façamo-

lo, oremo-lo. 

                                                 
1 Dado o carácter sobrenatural do que descreve, não é raro que a Santa introduza 
imediatamente um elogio a propósito disso e, por outro lado, que advirta, em mais 
de um momento, que escreve revivendo essas graças; seria interessante anotar 
quando sucedem ambas as coisas. 



 

3. Se esta oração é algo tão sobrenatural, tão infuso, porque se detém a dizer-nos o que fazer 

quando chega este momento? 

4. Como distinguir esta oração de possíveis enganos próprios do demónio? 

5. Até agora temos vindo a seguir o rasto de Deus no que lemos (cf. guião 1, nota 3), o que 

continuamos a fazer, e precisamente quando começa a sobressair apelativamente o 

protagonismo d’Ele nesta relação, cabe perguntar-se também: que imagem da pessoa humana 

aparece aqui? 

6. A Santa Madre alude a duas situações de aparente retrocesso ou decrescimento (14,9 e 

15,12), que demonstram que a vida de oração não tem uma dinâmica linear: estás de acordo?, 

tens experiência pessoal disso?, usa-lo pastoralmente?... 

 

3ºgrau: 1. Na descrição destaca o gosto, a suavidade, o louvor, mas também a pena gostosa. 

Poderás explicar isto por outras palavras ou exemplos? 

2. Há paradoxo não só no que sente, senão no que quer fazer: morrer ou viver-servir-sofrer? 

É certo que há importantes textos da Sagrada Escritura aos quais podes recorrer para ilustrar 

isto mesmo. Por certo, e como ela mesma aponta, aqui era bom reler alguns dos seus poemas, 

entre eles o que dá o título ao projecto deste sexénio: “Para Vós nasci”. 

3. Os resultados, as virtudes que se obtêm neste grau, são muito distintas das do anterior? Em 

que se diferenciam? 

4. Tens experiência pessoal ou próxima dos tipos de oração que se tratam nestes capítulos? 

Revive-a e ora-a. 

5. No final deste grau, a Santa dirige uma intensa advertência aos pregadores, como 

traduzirias isso no teu ponto de vista actual? 

6. Precisamente, antes deste aviso aos pregadores, tem uma pequena e importante alusão 

válida para a vida comunitária (paroquial, religiosa…) ou para as nossas relações: se não se 

trabalhou já a propósito do capítulo 7, que te parece?, que te sugere? 

 



Guião 5: Vida cc. 14-17 

 

Perguntas para a leitura pessoal, partilha e celebração 

 

Conteúdos dos cc. 14-17: 

 

2º Grau (cc. 14-15): oração de quietude – É a entrada na oração mística. 

        Avisos e conselhos 

 

3º Grau (cc. 16-17): sono de potências – Oração sono de potências, cap. 16. 

        Mais firmes as virtudes, cap. 17 

 

Perguntas ao texto: Que diz Teresa de Jesus? 

 

2º Grau: Oração de quietude 

 

1. Poderias explicar com as tuas palavras ou exemplos este tipo de oração? 

2. Que potência da pessoa tem aqui o protagonismo? E que fazem as outras? 

3. Qual é o símbolo que se junta ao principal? Como o enriquece? 

4. Por que razão perde tempo a dizer o que devemos fazer nesta oração quando sabemos 

muito bem que se trata duma infusão? 

 

3º Grau: Oração do sono de potências. Grau que não se encontra em “Moradas”. 

 

1. Descreve, de forma sucinta, esta oração e os dois subtipos. 

2. O que vem a ser o progresso da experiência mística que nos apresenta? 

3. Poderias explicar com as tuas palavras e exemplos o gosto e a dor saborosa desta oração? 

 



Perguntas para a Meditação. Que me/nos diz o texto? 

 

Oração de quietude: 

 

1. Já tiveste alguma experiência parecida a esta oração? 

2. Como distinguir esta oração de possíveis enganos de diversos géneros? 

3. Que imagem da pessoa humana aparece aqui? 

4. Estás de acordo que a dinâmica da oração não é linear, como o dá entender Teresa em duas 

situações nos capítulos 14,9 e 15,12? 

 

Oração do sono de potências: 

 

1. O paradoxo Teresiano entre morrer ou viver-servir-sofrer, recorda-te alguma passagem 

bíblica ou poema da mesma autora? 

2. Em que se distinguem os efeitos e as virtudes deste grau das do grau anterior? 

3. Como traduzes para hoje a advertência que Teresa faz aos pregadores? 

 

A oração-celebração. Que me faz dizer o texto a Deus? 

 

Que te apraz pedir, agradecer ou louvar a Deus da leitura e meditação efectuada destes graus 

de oração? Que qualidades da oração teresiana gostarias de pedir a Deus?         

 


