
 

Ficha XIII.- LIVRO DAS FUNDAÇÕES – I  

 
 
Capítulo 27  
 
Teresa deixa Sevilha e recolhe-se em Toledo para cumprir o mandado do Definitório: 
“trouxeram-me uma ordem do Definitório, dada depois de um Capítulo Geral […] para que, 
não só não fundasse mais, mas até para que, sob nenhum pretexto, saísse da casa que eu 
escolhesse para estar. Era como encarcerar-me…” (27,20). Já em Toledo, escreve a crónica da 
fundação de Caravaca, última da primeira etapa fundacional. Passarão quatro anos antes de 
voltar a sair para fundar. 
 
Pistas de leitura  

1. Teresa começa por recordar os começos da nova fundação; os inconvenientes 
da primeira licença; o adiamento do projecto por causa da fundação de Sevilha e, finalmente, a 
fundação de Caravaca, tendo a Madre delegado em Ana de Santo Alberto para levá-la a cabo 
(nn.1-10). 

2. Segue-se, à continuação, um extenso diálogo de Teresa com as suas filhas; dá-
lhes as suas razões para fazer memória dos acontecimentos (nn.11-16) 1 

3. Continua um juízo avaliativo do empreendimento fundacional a modo de 
epílogo. A Santa volta a recordar os grandes trabalhos suportados; a autorização e licenças que 
recebeu do Geral Rubeo para levar a cabo as fundações; o desprestígio e condenação de que 
foi objecto injustamente (nn.17-21) 2 

4. Com a ordem de deixar de fundar e de se recolher a um convento, cessam 
também as crónicas. Tinha começado a escrevê-las em 1573 por mandato do seu confessor, o 
P. Ripalda, e depois por ordem do comissário apostólico, Frei Jerónimo Graciano. Deixa-nos o 
testemunho da sua obediência ao jeito de epílogo (nn.22-24), datando o fim da obra a 14 de 
Novembro de 1576. Seguem-se quatro avisos para os Descalços. Teresa escreveu-os numa 
folha independente que incluiu no fim do caderno, embora não tenham relação directa com o 
livro das Fundações3 
  

 
Para reflectir, rever la vida, interceder, agradecer, contemplar…  
 
1. Concluído o relato da fundação de Caravaca, Teresa trava um diálogo directo com as suas 
leitoras. Num instante, recolhendo todo o passado, faz uma leitura retrospectiva das 
fundações para testemunhar vigorosamente a obra de Deus e os grandes trabalhos que nelas 
passaram: “vereis que estas casas não foram, de certo modo, fundadas por homens, mas pela 
poderosa mão de Deus” (11). “Vede, minhas filhas, vede a mão de Deus […] Seja como for que 
o querais ver, tendes de reconhecer que a obra é Sua” (12). “Recordai-vos com quanta pobreza 
e trabalho se fez o que agora gozais com descanso” (11). Trabalhos nos caminhos, cansaço e 
pouca saúde (17); “o ter de suportar as maneiras de ser de muitas pessoas”, e o desgarrão 
afectivo de “deixar as irmãs e filhas quando partia de um lugar para outro” (18). 
Finalmente, o duro golpe da incompreensão e condenação, os falsos testemunhos e a 
reclusão. 
Memória: Voltar às fontes, re-cordar (=passar pelo coração) a origem, é apropriarmo-nos da 
sua força fecunda, permitir que a graça de Deus concedida aos nossos maiores continue viva e 
eficaz entre nós. Pode servir de reflexão ou debate em grupo ter presente a ambiguidade da 
lembrança. Podemos vivê-la em toda a sua força recreadora se a memória nos ajudar a nos re-



conhecermos, a re-viver a graça fundante de um carisma. Mas também se pode converter num 
escape nostálgico ou crítico de um passado perdido. – Como fazemos memória da nossa 
história? – Quais os perigos que ‘o esquecimento’ leva consigo?  
 
2. A Madre deixou claro o motivo essencial pelo qual relata os acontecimentos: que se veja a 
obra de Deus, que as suas filhas conheçam, em primeira mão, os sacrifícios que a reforma 
exigiu e que se comprometam a conservar e a transmitir fielmente às gerações futuras o dom 
recebido. Hoje, em cada uma delas “torna a começar esta primeira Regra da Ordem da Virgem 
Nossa Senhora” (11). “Digo-o, filhas, para que entendais estar mais obrigadas […]. Praza a Sua 
Majestade amparar-nos sempre e dar-nos a graça de não sermos ingratas a tantas mercês. 
Ámen” (16).  
Testemunho de profecia: Contemplar a obra de Deus exige a responsabilidade do testemunho. 
Memória e profecia vão de mãos dadas. A obra de Deus deve converter-se em vida, convicção 
pessoal e compromisso actual. E o passado deve continuar vivo como dinamismo espiritual 
que abrace todos os horizontes. Trata-se de tomar o passado em nossas mãos, de cuidar dele 
com um presente fiel e criativo, e de orientá-lo para o futuro. – Como poderemos educar um 
‘olhar teologal’ que abranja e integre horizontes? - Somos sensíveis aos testemunhos de 
entrega e santidade do passado? Tem-se falado muito sobre ‘voltar ao essencial’ (do 
Evangelho, do cristianismo primitivo, do carisma fundacional…). – Como compreendemos e 
concretizamos este ‘voltar ao essencial’ do carisma a fim de o traduzirmos hoje com todo o seu 
vigor? 
 
3. “Sua Majestade é muito amigo de levar por diante as obras que faz, se por nós não for 
detido” (11). “Não seria justo que a diminuíssemos, ainda que tivéssemos de sacrificar a vida, a 
honra e o descanso” (12). – Mas como corresponder a Deus? Teresa dá conselhos muito 
precisos. Com cada um deles poder-se-á animar um tempo de meditação comunitária ou 
pessoal: 
Oração: “Praza a Sua Majestade dar-nos abundantemente a Sua graça; com ela nada haverá 
que nos tolha os passos para ir adiantando no Seu serviço. Que a todas nos ampare e favoreça, 
para que não se perca, por nossa fraqueza, um tão grande princípio […]. Em Seu nome vos 
suplico, irmãs e filhas minhas, que sempre o supliqueis a Nosso Senhor” (11). 
Fidelidade é comprometer-se com as gerações futuras. Honrar o passado é ser hoje alicerce 
das que estão para vir (F 4,6; 21,11).  
Esperança: Descobre e medita a essência e dinamismo próprio da esperança cristã nas notas 
que Teresa condensa neste parágrafo: 
 “Vida é viver de maneira que não se tema a morte, nem todos os sucessos da vida, e possuir 
esta habitual alegria que todas agora tendes e esta prosperidade, que não pode ser maior, que 
não teme a pobreza, antes a deseja. Pois a que poderá comparar-se a paz interior e exterior 
em que sempre andais? Em vossa mão está viver e morrer com ela […]. Porque, se sempre 
pedirdes a Deus que leve por diante a Sua obra e não fiardes nada de vós, não vos negará a sua 
misericórdia; e se tiverdes confiança n’Ele e ânimos animosos – que disto é Sua Majestade 
muito amigo –, não receeis que vos falte alguma coisa” (12).  
 
4. Ao rever a nossa vida, prestamos atenção aos nossos desejos, intenções e actos concretos. 
Mas examinamos os nossos medos? Eles revelam a nossa atitude teologal muito mais do que 
imaginamos! “Não temais”, diz Jesus reiteradas vezes no Evangelho4. Repete-o muitas vezes a 
Teresa em revelações privadas5. E Teresa no-lo transmite a nós, hoje: “Não tenhais medo”6. 
Deus não desampara, não abandona. É amigo de levar adiante as suas obras… 
 
Segundo os capítulos das Fundações que já trabalhaste até agora, poderias recolher as 
afirmações teresianas sobre ‘o ser’ de Deus? – Como é Deus segundo Teresa? Contempla na 
tua vida o Deus fiel, fonte de paz e de fortaleza. Reconhece os teus medos, dá-lhes um nome e 



reza com o salmista: “O Senhor é minha luz e salvação, a quem hei-de temer? O Senhor é o 
protector da minha vida, de quem hei-de ter medo?” “Confia no Senhor, sê forte. Tem 
coragem e confia no Senhor” (Salmo 26 [27],1-14).  
 
5. Teresa oferece-se como testemunho vivo do Deus que não desampara a quem deseja servi-
l’O. No meio da condenação e incompreensão, o Senhor encheu-a de paz, gozo, liberdade 
interior (20). Só Deus basta, as criaturas são inconstantes (10). Deus não Se muda: “Creio que o 
meu gozo principal estava em parecer-me que devia ter contentado o Criador, já que assim me 
pagavam as criaturas, pois entendo que, quem se paga com coisas da terra ou louvores dos 
homens, anda bem enganado; e, aliás, pouco lucra, pois hoje lhes parece uma coisa e amanhã 
outra e, se uma vez dizem bem, logo tornam a dizer mal. Bendito sejais Vós, Deus e Senhor 
meu, que sois para todo o sempre imutável, ámen. Quem Vos servir até ao fim, viverá sem fim 
na Vossa eternidade” (21)  
 
- Como assumimos e vivemos a nossa solidão, esse fundo da alma que nada nem ninguém 
pode preencher? - Em que medida as opiniões e ditos dos outros têm influência na nossa vida, 
fundamentam a nossa confiança ou constroem a nossa identidade e imagem? - Como 
responde a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade? Para um momento de oração, 
pode-se rezar ou cantar o poema teresiano “Nada te perturbe”. 

 
 
1Cf. Guião pastoral de Fundações, tema V. 
2Cf. Efrém da Madre de Deus e O.Steggink, em Tiempo y Vida de Santa Teresa, P. II, nº417-441. 
3Cf. Tomás Álvarez, “Sobre los Cuatro Avisos dela Santa”, en Monte Carmelo 114 (2006) 257-299; Comentarios al libro de las 
“Fundaciones” de Santa Teresa de Jesús, 131-134. 
4 Cf. Mt 8,26; 28,10;Mc 4,40; 6,50; 16,6;Lc 12,32; 24,38; Jo 14,1.27  
5 Cf. F 29,6; V 25,18; 30,14; Contas de Consciência 52; 53,16; 12,1; 25 y 38;  Relações 4,16; 26,1; 35; 53 y 55.  
6 Cf. CV 2,2.8; 10,3;16,10.12; 17,4; 20,2; 21,5.10; 23,3.5; 38,4; V 7,20; 8,7; 11,10.13; 34,12; 35,14.  

 


