
 
 
 
Vida 10– 22: pistas para a leitura e reflexão em comum (4). 
 

Este capítulo é importantíssimo por ser o epílogo de toda esta segunda parte e fazer a 

ligação com o seguinte que é a parte central do livro (as grandes graças e a vida nova de 

Teresa), e, sobretudo, pela sua originalidade e carácter fundamental: a Santa desligou-se 

significativamente dos livros com que aprendeu a orar e dos eruditos que a 

acompanharam e esta opção e experiência cristológica marcará toda a sua vida e obra 

posterior. 

 

            Pistas particulares para o capítulo 22: 

1) Portanto: a) qual é a tese que defende?; b) qual a antítese?; c) quais são os argumentos 

para tal (reler aqui o capítulo 12, 4-7)? 

2) A Santa começa propondo-se respeitar a postura ao que se opõe (22,2): aponta os 

textos em que te pareça que há essa oposição e aqueles em que não há; que opiniões 

implicam? 

 

Meditar através da leitura do texto: 

1. Conheces propostas actuais de “elevar o espírito para o alto” prescindindo da 

humanidade do Senhor? Que te parecem? Tens experiência de que tenham ajudado ou 

impedido o progresso cristão de alguém? Se é assim cultiva o agradecimento ou a 

intercepção por eles. 

 

2. A Santa recorda (22,4) como se regozijava na Comunhão (e com as imagens, das que 

falará mais adiante): eras capaz de explicar, com a ajuda do contexto deste capítulo, a 

importância dessa mediação sacramental? Em sentido mais prático, exercitas tu esse 

descansar com o Senhor na Comunhão? Relembra, agradece, proponho-o… 

 

3. Como explicar que, se é assim tão mau afastar-se da humanidade de Cristo na oração, 

haja graus da mesma (e é nos maiores) onde isto sucede (cf.22,9)? 

 

 



 

 

4. A Santa Madre quer concluir (22,14) como começou (8,5): “amor gera amor”… Daqui 

que a oração não deva reduzir-se à reflexão (13,11-13.22), nem aos gostos que se  

conseguem (11,10-17), nem às virtudes que se esperam alcançar (8,4-8); apesar do “ser-

nos-á tudo muito fácil e aproveitaremos muito em breve e muito sem trabalho”: (22,14). 

Quer dizer: a chave da oração cristã e teresiana é a relação, o estar com o Senhor, e 

assim tudo o mais (reflexão, gostos, virtudes, propósitos…) também sendo importante 

fica relativizado e, por isso, pode assumir-se a secura1… Parece-te lógico tudo isto? Tem 

sido importante para ti? Tens partilhado com os outros? Que tens pensado: que é 

originalidade, ajuda ou indiferença...? 

 
5. Os últimos parágrafos do capítulo e, portanto, de toda esta segunda parte da Vida, 
retomam dúvidas muito parecidas às do início (11,1-3): que pode significar? 
 

6. Ao nível dogmático, poderias explicar a importância que tem para a fé da Igreja o 

argumento teresiano: “não tem que entrar nesta conta (considerá-la uma simples criatura 

mais) a sacratíssima humanidade do Senhor”? Se não é assim, consegue a informação 

básica a este respeito. 

 

7. No contexto dos países democráticos e estados de direito, esses “bens” (22,4) 

derivados da fé na Encarnação de Cristo seriam só espirituais ou também teriam que ver 

com determinados lucros sociais? Justifica a tua resposta apontando exemplos concretos. 

 

Complemento obrigatório, depois do trabalho pessoal sobre este capítulo e para todos 

os que tenham acesso a este artigo: T. ÁLVAREZ, Jesus Cristo na experiência de Santa 

Teresa, Revista Monte Carmelo 88 (1980), pp. 335-365, ou também em: Id., Estudos 

teresianos III, Monte Carmelo, Burgos 1 996, 11-43. 

 

 
                                                 
1 T. ÁLVAREZ, Comentários “Vida”, “Caminho” e “Moradas” de Santa Teresa, Monte Carmelo, Burgos 2 005, 
pg. 79: “A sua oração consistirá no “trabalho” de pensar e amar (…). Aceitar as inevitáveis securas, “distracções e 
contrariedades”. Não limitar-se só a pensar e meditar: quando falham os pensamentos, interessa que “cresça a 
vontade”. E esta alimenta-se e desenvolve-se em confrontar-se com a cruz de Cristo, e na disposição de a levar sem 
condições. Interessa muito esta orientação cristológica na própria interioridade, assim como a submissão à 
vontade de Deus”. São estas as consequências teológicas e cristológicas, que implicam as considerações da Santa 
no que respeita às securas. 


