
 
LIVRO DAS FUNDAÇÕES – I 

 
Ficha IV  

 
Fundações: Capítulos 6-8  
 “Praza ao Senhor dar-nos luz para entendermos coisas tão importantes e não nos falte 
com o seu favor para que, das mercês que nos faz, não tiremos ocasião de Lhe dar 
desgosto” (F 6,23). 
 
Para reflectir, rever a vida, interceder, agradecer, contemplar…  
Perguntas ao texto: - Que diz Teresa?  
Capítulo 6: Embevecimento ao comungar.  
1. – O que é o embevecimento e em que consiste? 
2. – Qual a diferença entre embevecimento e oração de união e êxtase?  
3. - Quais os casos de embevecimento que Teresa expõe e como os resolve? 
4. – Que conselhos Teresa nos dá para ajudar a libertar do embevecimento? 
 
Capítulo 7: Melancolia e conselhos às prioresas.  
1. - Quais as razões que levam Teresa a falar deste mal? (F7,10)? 
2. – O que é a melancolia e em que consiste? 
3. – Quais os conselhos para remediar a melancolia? 
4. – Que diz Teresa da piedade indiscreta? 
 
Capítulo 8: Revelações e visões.  
1. – Quais as formas inadequadas de acolher as visões e locuções? 
2. – Quais as formas adequadas de acolher as visões e locuções? 
3. – Como discernir a autenticidade de uma experiência sobrenatural? 
 
Perguntas de meditação. - Que me diz o texto? Escolher um tema ou dois para a 
reflexão.  
 
Temas de meditação. – Que nos diz a nós, hoje:  
O embevecimento. – Reconhecemos a que a nossa natureza tem necessidades como o 
gozo sensível, o ser bem vistos, etc., que nos podem escravizar? – Quais os conselhos 
de Teresa que mais te tocaram em relação ao embevecimento? 
A melancolia. – Na tua experiência, qual a enfermidade que te parece ser uma 
provocação à conservação do afecto fraterno? - A melancolia, segundo a descreve 
Teresa, a que desordem psicológica equivale? - Qual o remédio teresiano para tratar a 
melancolia, que mais te chamou a atenção e porquê? - O que é que mais custa para se 
livrar da piedade que Teresa menciona? 
Revelações e visões

 

. – Conheces casos de visionários (as) falsos? - Qual das formas 
adequadas de acolher os dons que mais te chamou a atenção?- Será que estas formas 
valem para o modo de acolhermos os dons das pessoas? – Poderias imaginar os traços 
de uma pessoa que acolhe adequadamente os dons de Deus e dos outros? 

Celebração. - O que é que o texto me leva a dizer a Deus?  
Formula a tua própria oração de petição, quer de libertação de “embevecimentos” quer 
de melancolias; ou de luz para acolheres os dons de Deus e partilhá-los. 

 


