
Vida 10–22: pistas para a leitura e reflexão em comum (3). 
 

Dada a extensão e a importância dos capítulos que comprovam o 4º grau da oração (18-

21); “e em que agora me tem o Senhor”: (20,15), se apresentam estas pistas para que se 

possa dedicar não só uma, mas duas sessões estruturadas em função dos títulos dos 

mesmos: 

1ª) cap.18: declara este estado (união: 18,2.7) 

      cap. 19: prossegue aprofundando-o 

2ª) cap.20: explica o que é êxtase, distingue de união e fala dos resultados 

      cap.21: segue com as explicações 

Além disso e como é lógico, num grau de oração tão sobrenatural, tão infuso, o que o 

sujeito faz e as possíveis dificuldades, praticamente desaparecem; logo os pontos 2 e 4 da 

estrutura comum indicada no guião anterior apenas teriam lugar aqui. 

 

               Pistas particulares para os capítulos 18-19: 

1) Dar atenção à descrição de “este estado” e assinalar dois ou três aspectos mais 

evidentes. 

2) Fazer o mesmo no que respeita aos resultados. 

3)  Porque motivo a Santa persuade tanto no final?  

 

                Para meditar através do texto: 

1. Que pensas da afirmação de que deve “haver muitas” pessoas que experimentam isto 

(18,8f = final) em contraste com aquela outra de que poucas passam ao segundo grau 

(15,2.5) ou com o facto de que há “umas pessoas muito santas” que não alcançam esta 

“união” (19,6f.9f)? Tens experiência pessoal de uma oração tão alta ou conheces quem a 

tenha? 

2. Sejam os que forem, “poucos devem chegar” aqui sem serem muito provados e estarem 

bem maduros (19,3) e, não obstante, ela foi uma excepção e, também, acabou perdendo 

esta graça (como contou na primeira parte): como explica ela o facto de lhe ser concedida 



esta graça?, o que aconteceu para a perder?, Que lições pessoais e pastorais se podem tirar 

daqui? 

3. Na continuação do anterior e ainda que, porventura, se tenha já reflectido nos caps. 7-9: 

tens com frequência, ou em gente das tuas relações, essa tentação de retomar os meios 

(oração, leitura, Comunhão) e o caminho só quando “estás muito limpo de pecados”(19,11 

)? Como ajudar alguém a sair deste engano, que palavras ou exemplos usarias? 

4. A Santa descobre neste grau a omnipresença de Deus (18,15), quer dizer entre outras 

coisas, a sua infinita aproximação; daí também a importância da Comunhão (18,14) e dos 

sacramentos, a comunhão dos santos… (19,5); portanto, destaca uma imagem de Deus 

bastante benigna e também a sua ligação com as mediações objectivas: se conheces 

experiências que se representem como algo mais ou menos tão sublime como esta “união”, 

coincidem com a Santa nisto? 

5. A Santa Madre elabora um autêntico e simpático trava-línguas (18,14f): podes 

expor, por outras palavras, o que te parece que quer comunicar? 

 

 Pistas particulares para os capítulos 20-21: 

1) Dar atenção à descrição de “êxtase” e assinalar dois ou três aspectos mais evidentes. 

2) Fazer o mesmo no que respeita aos resultados. 

3) E o mesmo ainda com esta graça maior e com a qual vive “agora”. 

 

             Para meditar através da leitura do texto: 

1. Já tinhas reflectido antes sobre estes êxtases? Que te parece o tema? Alguma vez 

te perguntaste ou te perguntaram de que serve à maioria, que vai por caminhos mais 

comuns, algo tão extraordinário como isto e o que se dá no quarto grau? 

2. Desde essa altura, a Santa não vê muitos apegados à vida verdadeira (cf. 1,5; 3,5) 

e desapegados das vaidades desta (21,9f), dispostos a “deixar tudo de tudo por Deus” 

(21,12 em perfeita inclusão com 11,2-3): tens que agradecer ou reprovar-te no que diz 

respeito a isto? Pois fá-lo como um exercício oracional. 



3. É evidente que, com estas ânsias de vida eterna, a Santa tem muitas de “estimular 

as almas a um bem tão alto” (18,8) e de gritar verdades (cf. cap. 21f; 17f; 13,20); portanto, 

é um bom momento para reflectir e orar (agradecer, pedir perdão…) e com respeito à 

dimensão pastoral nas nossas vidas, seja muito complexa e intensa ou se limite a conversas 

com os irmãos ou visitas: cuido-a, entrego-me…? 

4. A Santa destaca, entre os frutos que aqui se alcançam, a liberdade no que respeita 

ao dinheiro (20,27): reparaste que quando escreve isto ainda tem fresca a ruptura com a sua 

própria família por problemas com as partilhas1? Haverá momentos mais oportunos para 

reflectir acerca do voto de pobreza ou o tema da solidariedade, por agora: que te parece da 

relação entre essa intensa mística e estes problemas tão prosaicos? 

5. Esta graça maior e na qual vive “agora”, equipara-se ao Purgatório: reparaste que 

os NN. SS. Padres (cf. São João da Cruz: 2N 10) têm uma visão do mesmo que se 

desmarca da tradicional linha material e punitiva, para se centrar no relacional, 

teocêntrico…? Que te parece o tema e a sua possível compreensão actual graças a luzes 

como estas? 

 

 

  

Nota: 
         - Propomos a reflexão sobre as “faculdades” (18,14; 19,9) porque ela 
explicitamente o indica (19,10). 
         -  E façamos o mesmo com as críticas sofridas (19,8). 
 
 

                                                 
1 Cf. T. ÁLVAREZ, 100 fichas sobre Teresa de Jesus, Monte Carmelo, pp. 
42-43 


