
INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA EM SANTA TERESA1 

E PAPEL DA FAMILIA ACTUAL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS 
 

A família é a primeira escola onde se aprende a ser pessoa em relação (acatar ordens, 
negociar, pensar nos outros, renunciar a certos gostos, ser generosos, partilhar, dedicar-
se, dar e receber carinho). 

 
A família de Santa Teresa terá alguma coisa a dizer-nos, hoje? Dom Alonso perdeu 

a sua primeira mulher. Ficou viúvo muito novo, com dois filhos, e voltou a casar. 
Teresa (28.3.1515) é filha do segundo casamento de Dom Alonso com Dona Beatriz de 
Ahumada (uma jovem de Olmedo, de 15 anos). Dois filhos do primeiro casamento, 
mais dez do segundo, fazem com que na família de Teresa haja 12 irmãos. 

 
Teresa já é freira e os seus confessores mandam-lhe que faça um relato da sua vida 

espiritual, das mercês que o Senhor lhe faz. Ela remonta à infância. Começa por 
dizer:”O ter pais virtuosos e tementes de Deus me deveria bastar se eu não fosse tão 
ruim…, com o que o Senhor me favoreceu para ser boa” (V 1, 1). 

Teresa reconhece que tudo o que é em adulta começou a forjar-se na infância, vendo 
como viviam os pais, relacionando-se com os irmãos, partilhando a amizade com os 
seus familiares. 

 
Vamos dividir esta reflexão em três alíneas: Pais, irmãos e familiares. Nascemos, 

vivemos e morremos entre eles. Deles e com eles, aprendemos a ser pessoas. 
 
 

1. PAIS 
 
Teresa reconhece a influência de seus pais, as suas virtudes, como viviam a sua relação 
com Deus…Para ela foram um dom de Deus e o espelho onde se revia. 
 
1. Seu pai era afeiçoado “a ler bons livros, e por isso os tinha em vernáculo para 
que os filhos os lessem”. A mãe gostava dos “livros de cavalaria” (V 1,1). O 
resultado foi que estes costumes dos pais despertaram em Teresa o gosto pela 
leitura. 
 

500 anos depois, muitos de nós continuamos a acreditar na influência “educativa” 
que tem a vida dos pais na dos filhos: as reacções, conversas, gestos, divertimentos, 
esperanças, crenças… tudo educa. Ser pai é transmitir vida e a tarefa não termina 
com dar à luz os filhos. 
 

 
2. “O cuidado que a minha mãe tinha em nos fazer rezar e em sermos devotos de 
Nossa Senhora e de alguns santos, começou a despertar-me, na idade – segundo 
creio – de seis ou sete anos”. 
 

Actualmente, muitos de nós continuamos a defender a necessidade de pôr os filhos 
em contacto com Deus, de educar a sua dimensão transcendente, de agradecer a 

                                                
1 As citações são tomadas de: Santa Teresa, Obras Completas [em castelhano], Ed. BAC, 3ªed. Madrid 
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Deus a vida, de rezar. Porque, nos nossos dias, manifestar publicamente a fé é um 
acto de coragem e coerência. E porque teremos de nos acobardar perante os que 
põem em ridículo a nossa religião? A vivência da fé na família continua a ser actual 
e necessária para o crescimento equilibrado dos filhos. 
 

2. “Era meu pai um homem de muita caridade para com os pobres e de piedade 
para com os doentes (…), era de grande verdade. Nunca ninguém o viu jurar ou 
murmurar. Sobremaneira honesto”. “Ajudava-me não ver nos meus pais senão 
apoio para a virtude: tinham muitas” (V 1, 2). 
 

Hoje, muitos de nós continuamos a apostar em recuperar o valor da verdade, da 
honradez e da honestidade. Se, na sociedade, respiramos mentira, egoísmo, 
deslealdade e ânsia de poder a qualquer preço, é porque na família não “se dá valor 
aos valores”. É urgente recuperar a eficácia da educação das virtudes: fortaleza, 
temperança, prudência, justiça, fé, esperança, caridade. 
 
 

3. “A minha mãe tinha também muitas virtudes, e passou a vida com grandes 
enfermidades. Grandíssima honestidade (…), muito serena e de grande 
entendimento” (V 1, 3). 
 

500 anos depois, muitos de nós continuamos a reconhecer a grandeza das nossas 
mães. E nos surpreendemos a fazer coisas que elas faziam, usando expressões que 
elas diziam, admirando e agradecendo uma vida de entrega silenciosa e muitas vezes 
sacrificada. 
 
Muitos continuamos a acreditar que ser mãe significa defender a vida do filho, antes 
e depois de ele nascer. 
 
Muitos continuamos a acreditar que o sacrifício é um valor vigente e necessário na 
família e na sociedade. E que a capacidade de sofrimento e de renúncia torna o 
homem forte face às dificuldades. Serão fortes e sofridos os nossos jovens? 
 
 

4. “Lembro-me de que, quando a minha mãe morreu, tinha eu pouco menos de 
doze anos de idade. Quando comecei a compreender o que tinha perdido, fui-me 
aflita a uma imagem de Nossa Senhora e supliquei-lhe com muitas lágrimas que 
Ela fosse minha mãe. Parece-me que, embora o tenha feito com candura, me tem 
valido” (V 1,7). 
 

 500 anos depois, damo-nos conta de que o maior conflito, o maior sofrimento que 
existe numa família continua a ser a doença e a morte dos seres queridos. 
A morte dos pais, quando os filhos são ainda pequenos, envolve a família num mar 
de incerteza e insegurança. A solidão converte-se em companheira absoluta, surgem 
com força as perguntas pelo significado da existência e a pessoa fica como que 
desvalida, desprotegida pela ausência do pai ou da mãe. Quando se tem fé, pode-se 
recorrer ao Senhor, à Virgem Maria, pode-se rezar mesmo que não se compreenda, 
mas a dor e as lágrimas são inevitáveis:”supliquei-lhe com muitas lágrimas que Ela 
fosse minha mãe”. 
 



Vivemos numa sociedade cheia de contradições. Por um lado, envolve-nos a 
violência e a morte nos telejornais, nos filmes, nas séries televisivas e nos jogos de 
vídeo. Por outro, evitamos falar da outra vida, do mais além. Habituando os filhos a 
brincar com a morte, tiramos valor à vida. 
 
 

“Foi coisa para louvar o Senhor a morte que teve (meu pai), e o desejo que tinha de 
morrer, os conselhos que nos deu… encarregando-nos que o encomendássemos a 
Deus… que víssemos como tudo acaba” (V 7, 15). 
 
 
II. IRMÃOS 
 
1. “Éramos três irmãs e nove irmãos. Todos se pareciam com seus pais – pela 
bondade de Deus – em serem virtuosos” (V 1, 4). 
 

500 anos depois, os investigadores e estudiosos da família “descobrem” que a 
relação entre os pais determina a relação entre os irmãos. Se vêem coerência de vida 
nos pais, aprendem a ser coerentes. 
 

2. Tinha um irmão quase da minha idade (…) Juntávamo-nos a ler vidas de santos . 
(…) Espantava-nos muito dizer que pena e glória era para sempre (…) Acontecia-
nos estar muito tempo tratando disto e gostávamos de dizer muitas vezes: para 
sempre, sempre, sempre! Com pronunciar isto muito tempo era o Senhor servido 
que me ficasse impresso, na meninice, o caminho da verdade” (V 1, 5). 
 

Hoje, continuamos a defender a importância das relações entre irmãos. Do ponto de 
vista social, são um ensaio, uma preparação para a inserção de crianças e jovens no 
grupo de amigos, na escola e na sociedade. 
Do ponto de vista pessoal, estas relações determinam o desenvolvimento e a 
configuração da personalidade e das crenças, porque os irmãos têm tendência a 
imitar-se. 
 
 

3. “Dava esmola como podia, e podia pouco. Procurava solidão para rezar as 
minhas devoções, que eram bastantes, em especial o Rosário, de que a minha mãe 
era muito devota, e por isso nos fazia sê-lo” (V 1, 6) 
 

500 anos depois, continuamos a observar que cada um sabe o que lhe ensinam. E 
que uma sociedade sem Deus, como a nossa, é fruto de uma série de causas que 
convergem, entre as quais está a educação na família e na escola. Em que momentos 
ou acontecimentos da vida reza a família de hoje? Quem vai ensinar os filhos a rezar 
quando desapareça a geração das avós? Que sinais religiosos vêem os nossos filhos 
nas suas casas? Em que celebrações da fé participa toda a família? Quem educa a 
dimensão transcendente das nossas crianças, adolescentes e jovens? 
 
 

4. Teresa interessa-se pela sorte e negócios de seus irmãos: “Nada me dá tanto 
contentamento como o de que os meus irmãos, a quem tanto amo, tenham luz para 



querer o que é melhor. (E digo-lhes) agora que ponham todos os seus negócios em 
Suas mãos, que sua Majestade fará em tudo o que mais nos convém” (Carta 23, 3). 
 

 
III. FAMILIARES 
 
1. “Tinha uns primos irmãos… Eram quase da minha idade, pouco mais velhos do 
que eu; andávamos sempre juntos… Recebi toda a má influência de uma familiar 
que frequentava muito a nossa casa”. Meu pai e minha irmã lamentavam muito 
esta amizade” (V 2, 4). 
 

500 anos depois, assistimos ao efeito produzido por uma má companhia. “Sobretudo 
no tempo da mocidade deve ser maior o mal que causa” – diz Santa Teresa. 
E a experiência diz-nos que isto continua a ser verdade. Muitos pais procuram com 
todo o cuidado uns bons amigos para os seus filhos e temem sempre que se juntem 
com más companhias. 
 

 
CONCLUSÂO 
 

De tudo isto, fica-nos uma certeza: Santa Teresa teve a sorte e o dom da família. O 
ter pais virtuosos, irmãos com quem partilhava sonhos e esperanças… tudo isso fez dela 
uma mulher de fé firme, comprometida com a vida, dependente de Deus e com desejo 
de procurar e viver “a verdade de quando era menina”. 

 
O testemunho da vida de Teresa de Jesus tem de nos dar forças para sermos 

defensores da família como sustentáculo e força da sociedade, como a melhor escola de 
valores. Tem de nos fortalecer na certeza de que a família é um valor para a sociedade e 
não podemos permitir que ninguém ponha em ridículo nem ataque a sua existência. 

 
Deve tornar-nos críticos dos meios de comunicação e de todos o que se empenham 

em nos oferecer modelos de relações familiares em que não existe o respeito, nem o 
amor para com o outro, nem a defesa da vida e da dignidade humanas. 

 
Basta-nos acender a televisão em qualquer dia, e até me atreveria a dizer a qualquer 

hora, para ver e escutar história de famílias em que tudo vale, histórias de jovens sem 
pudor, sem um questionamento sério sobre a vida. Onde está o direito da família a ser 
protegida pelo Estado se, na Televisão pública, se destrói a família? 

 
A família actual vive num mar de incertezas. Assistimos a uma ausência de valores 

humanos, sociais e religiosos. Os pais preocupam-se com a educação dos filhos e do seu 
futuro. Os filhos vivem à margem dos pais. Perante este panorama, permitam-me que 
lhes diga: 

 
Teresa escolheu viver na família carmelitana. Também nela havia grandes 

problemas para os quais era difícil encontrar solução. O que ela via na sua Ordem, 
vamos aplicá-lo ao que qualquer pai ou mãe vive na sua família. 
 



“Estando um dia muito amargurada com o remédio da Ordem, disse-me o Senhor: 
‘Faz o que estiver na tua mão e deixa-Me tu a Mim e não te preocupes com nada; 
goza do bem que te foi dado, que é muito grande; o meu Pai deleita-Se contigo e o 
Espírito Santo ama-te’ (CC 10ª,Toledo, Junho de 1570). 

É esta a mensagem que eu gostaria de transmitir hoje aos pais e mães: que 
reconheçam o bem da família, que gozem dela, que agradeçam a Deus o dom dos filhos, 
que aproximem os filhos de Deus e os ponham nas Suas mãos. Que acreditem e vivam o 
amor que Deus lhes tem. Pusemos Deus fora dos nossos lares e até da nossa vida. 
Talvez esteja nisso todo o problema. 

Que Teresa de Jesus nos sirva de modelo na oração, na fortaleza de vida, na 
confiança no Deus que nos salva e a Quem devemos tudo! 
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