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A CIÊNCIA DO AMOR

EM TERESA DE LISIEUX*

ALPOIM ALVES PORTUGAL

Logo que soubemos da confirmação da visita das relíquias de
Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face a Portugal,
imediatamente pensámos na realização de um Congresso Nacional
sobre a doutrina e mensagem da mesma. Esta Doutora da Igreja, assim
fora proclamada durante o primeiro centenário da sua morte,
precisamente a 19 de Outubro de 1997, tem muito para dizer aos
homens e mulheres que vivemos cem anos depois.

A sua doutrina e a mensagem que nos transmite falam-nos de
uma realidade, uma verdade, de um Deus que, podemos dizê-lo, ainda é
totalmente novo. Palavras como misericórdia, confiança, abandono,
tornar-se como criança,... amor... soam de forma completamente nova
na boca, ou na pena, de Teresa de Lisieux. E este significado novo, o
novo sentido destas palavras e expressões usadas com tanta frequência
nos seus tão abundantes e variados escritos – uma auto-biografia em
três manuscritos, mais de 250 cartas, muitas poesias, várias orações,

 * Congresso «A Ciência do Amor em Santa Teresa de Lisieux», organizado pelos Carmelitas
Descalços de 28 a 30 de Outubro de 2005, no Centro Paulo VI - Salão de Nossa Senhora do
Carmo -,  em Fátima, por ocasião da Visita das Relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e
da Santa Face a todas as Dioceses de Portugal.
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umas 8 peças de teatro, as últimas palavras pronunciadas no seu leito
de morte de Maio a Setembro de 1897... –, precisa de ser conhecido,
assimilado e experimentado por tantos e tantas que procuram um
sentido para as suas vidas, que buscam uma verdadeira razão de viver,
que tentam encontrar forças para enfrentar dificuldades, lutas e
sacrifícios de toda a espécie.

Santa Teresinha, como vulgarmente é conhecida e carinhosa-
mente tratada entre nós, tem uma palavra para todos os que realmente
estão abertos a estas coisas do espírito, para quem aceita escutar Deus
na sua vida, para quem encontra em Jesus Cristo o único sentido da sua
vida e... da sua morte.

A Santa de Lisieux vem fazendo muito bem e ajudando muitos
desanimados e tristes, doentes e moribundos, cansados e ansiosos...; é
um estímulo para quem procura e deseja saber sempre mais, para quem
não se contenta com o caminho feito mas sabe que há mais caminho
para andar; na noite da vida, nas provas da fé, Teresa não deixa de
mostrar uma luzinha que atrai e chama, não deixa de dizer uma palavra
que inspira confiança e certeza; num mundo de descrença, secularismo,
indiferença..., aí está a pequena Teresa a mostrar com a própria vida,
com a sua experiência belamente contada que ainda é possível crer, que
vale a pena acreditar, que a fé não é uma ilusão nem nenhum ópio
enganador...

Teresa do Menino Jesus e da Santa Face continua a falar aos
homens e mulheres do século XXI, adultos, jovens e crianças, como o
demontraram os vários conferencistas e todos os participantes neste
Congresso sobre a actualidade da sua mensagem.

Isto mesmo é o que queremos apresentar agora aos leitores da
Revista de Espiritualidade (pela qual estavam suspirando e agora aqui
condensada em três números): quisemos recordar a todos os
Congressistas reunidos em Fátima no 28 a 30 de Outubro de 2005, e
partilhar com todos os desejosos de saber mais sobre o Deus e Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo ajudados pela experiência maravilhosa-
mente contada e cantada por Santa Teresinha do Menino Jesus.

Um Santo Natal e um Novo Ano cheio de graça e paz!



Pelas 11h00 do dia 28 de Outubro de 2005, como estava
previsto, com o salão Nossa Senhora do Carmo, no Centro Paulo VI,
em Fátima, já completamente cheio, (eram cerca de 750 congressistas,
vindos de todos os pontos de Portugal), aconteceu a sessão de
Abertura e Boas vindas, pelo P. Joaquim Silva Teixeira, neste
Congresso «A Ciência do Amor em Teresa de Lisieux», por ocasião da
visita das Relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face
a todas as Dioceses de Portugal (28 de Outubro a 15 de Dezembro de
2005).

O P. Joaquim Teixeira, natural de Rosém, no concelho de Marco de
Canaveses, entrou para a Ordem dos Carmelitas Descalços onde fez a sua
profissão solene no ano de 1992. Depois da ordenação sacerdotal em
1993 foi incardinado na comunidade de Viana do Castelo onde foi co-
fundador do GAF (Gabinete de Atendimento à Família). Entretanto fez e
defendeu a sua tese de mestrado em Antropologia Teologica na Faculdade
de Teologia da Universidade Católica, no Porto. Exerceu já vários cargos
de responsabilidade na Ordem, como superior, conselheiro provincial e
agora é, no seu segundo triénio, o director do Centro de Espiritualidade
dos Carmelitas Descalços em Avessadas, Marco de Canaveses, e
coordenador deste Congresso.



Tem colaborado na realização de muitas actividades do mesmo
Centro de Espiritualidade e da Casa de Oração, na orientação de
retiros, palestras, etc.; também escreve para a Revista de
Espiritualidade e outras revistas.

Para dar início a este Congresso e apresentar os objectivos do
mesmo, escutamos o P. Joaquim Teixeira na sua nota de apresentação.



CONGRESSO:
«A CIÊNCIA DO AMOR»

EM TERESA DE LISIEUX

JOAQUIM TEIXEIRA

Bom dia e bem vindos todos vós, participantes no Congresso «A
Ciência do Amor em Teresa de Lisieux»!

A Ordem dos Carmelitas Descalços quando soube da motivação
dos bispos portugueses em solicitar ao Bispo de Lisieux-Bayeux a
vinda das Relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face a
Portugal, e do assentimento dos responsáveis de Lisieux, decidiu
através do seu Centro de Espiritualidade, realizar, entre outras
actividades, um Congresso sobre esta nova Doutora da Igreja, que
tratasse os núcleos centrais da sua vida e escritos.

Intitulamos esta iniciativa: «A Ciência do Amor» em Teresa de
Lisieux.

Desta forma, retomamos a Carta Apostólica, «Divini Amoris
Scientia», com a qual João Paulo II declarou, a 19 de Outubro de 1997,
Teresa do Menino Jesus, Doutora da Igreja, afirmando:

«Durante a sua vida, Teresa descobriu «luzes novas,
significados ocultos e misteriosos» (Manuscrito A, 83 v) e
recebeu do Mestre divino aquela «ciência do amor», que depois
manifestou com particular originalidade nos seus escritos (cf.
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Manuscrito B, 1 r). Essa ciência é a expressão luminosa do seu
conhecimento do mistério do Reino e da sua experiência pessoal
da graça. Esta pode ser considerada como um particular carisma
de sabedoria evangélica que Teresa, como outros Santos e
Mestres da fé, hauriu na oração (cf. Manuscrito C, 36 r).» (n. 1)

Teresa do Menino Jesus possui uma eminente doutrina e uma
extraordinária sabedoria, com a qual tantos homens e mulheres de
todas as condições aprenderam a conhecer e a amar Jesus Cristo e o seu
Evangelho.

Se todos nós constatamos que há uma evolução do homem e do
universo: evolui a ciência tecnológica, evolui a ciência da guerra com
sofisticados sistemas de defesa e ataque, evolui a relação entre os
povos desde as pequenas comunidades rurais para a era da
globalização, evolui o pensamento passando por diversas fases: rural,
industrial, tecnológico até à modernidade e pós-modernidade...
também verificamos que a ciência teológica evolui na tentativa duma
aproximação cada vez mais jovem e renovada da experiência de Deus,
restaurando a verdadeira imagem do rosto de Deus Pai revelado em
Jesus, mas tantas vezes obscurecido pelos acontecimentos e visões
reducionistas na história da igreja e do mundo.

Teresa de Lisieux deu o seu determinante contributo para que o
nosso século vivesse a experiência do Deus misericordioso, do Deus
pai e mãe, do Deus da ternura e da compaixão pelos mais pobres e
humildes.

Esta jovem santa compendiou uma nova e antiga ciência – a do
amor, – defendeu uma tese, fundamentando-a no livro da vida como ela
própria afirma no Ms B 1r:

«Jesus ensina-me em segredo. Não é por meio de livros, pois
não compreendo o que leio. Mas às vezes vem consolar-me uma
palavra como esta que encontrei no fim da oração (depois de ter
permanecido em silêncio e secura): “Eis o mestre que te dou, que
te ensinará tudo o que deves fazer. Quero fazer-te ler no livro da
vida, onde está contida a ciência do Amor... Esta palavra ressoa
docemente ao ouvido da minha alma. Não desejo senão essa
ciência» (B 1rº).

Teresa de Lisieux aponta para um tipo de ciência que o seu «pai»
e mestre espiritual, João da Cruz, concebeu como um «entender não
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entendendo toda a ciência transcendendo». É a ciência das coisas
simples e próximas mas carregadas de transcendência, é a sabedoria
«dos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar». Teresa de Lisieux
aponta-nos esta janela por onde podemos «lançar o simples olhar
dirigido ao céu cheio de confiança e de amor».

Ela afirma nalgumas cartas dirigidas às suas irmãs:
«Garanto-te que Deus é muito melhor do que tu imaginas.

Contenta-se com um olhar, com um suspiro de amor... Quanto a
mim, acho a perfeição muito fácil de praticar, porque
compreendi que nada há a fazer senão ganhar Jesus pelo
Coração...» (Ct 191: Leónia).

«Ele arde de amor por nós...Olha a sua Face adorável!...Olha
estes olhos apagados e baixos!...Olha estas chagas...Olha Jesus
na sua Face...Aí verás como Ele nos ama» (Ct 87). «O seu rosto
inspirava o amor, e a sua face inclinada obriga-me a dar-lhe
amor por Amor» (Ct 108).

É esta visão, é esta ciência que nós, admiradores de Teresa de
Lisieux, presentes neste Congresso, queremos também aprender. Esta
ciência é o próprio Cristo, pois como afirmam os bispos portugueses na
Nota Pastoral que publicaram a propósito da Visita das Relíquias de
Teresinha a Portugal:

«Jesus foi para Santa Teresinha o companheiro, o “livro
vivo”, o Mestre onde aprender a “Ciência do Amor” ou conhecer
o “carácter de Deus”. Foi no Evangelho que a Doutora da Igreja
cimentou a via da clareza simples, humilde e atraente que somos
convidados também a percorrer.

Esta perita na “ciência do amor” viveu do inefável mistério
da Eucaristia e alimentou em Jesus eucarístico a energia da sua
caridade. Desejava nunca perder da sua vida a presença de Jesus,
implorando “Ficai em mim, como no sacrário”». (n. 2)

Diante desta eloquência das coisas simples, nós, carmelitas,
sentimos o dever de oferecer este modesto contributo à Igreja
portuguesa – um congresso - no momento em que ela se prepara para
receber as Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus que
percorrerá todas as dioceses.

Como afirma a Nota Pastoral dos bispos portugueses: «As
relíquias mais preciosas que Teresa deixou são as palavras sábias e
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santas dos seus escritos espirituais, tesouro da sua memória para todos
os cristãos».

Por isso pretendemos com este congresso:

- dar a conhecer os escritos de Teresa de Lisieux,

- reflectir sobre as ideias nucleares da doutrina desta
doutora da Igreja,

- reavivar nos cristãos o ardor da missão, do anúncio
renovado do Evangelho nas aldeias e cidades, encarnando o «desejo de
salvar almas» que unificou a vida desta padroeira das missões,

- dar uma oportunidade de reflexão sobre o significado dum
símbolo e dum rito – o da visita de umas relíquias –,

- tomar consciência do impacto que esta santa carmelita tem
na espiritualidade cristã...

Para atingirmos minimamente estes objectivos, propomo-nos
abordar o tema – a «Ciência do Amor» – em quatro núcleos:

- tempo e vida

- diálogo com Cristo

- no coração da Igreja

- para a salvação do homem

Estão inscritos neste Congresso cerca de 700 pessoas. À última
hora, outros desejaram aproveitar esta oportunidade de se aproximar
da doutrina entranhável de Santa Teresa de Lisieux e por isso o número
de congressistas ascenderá aos cerca de 750. A todos vos damos
novamente as boas vindas e desejamos que retirem o maior proveito
deste evento.



Logo de seguida, após a apresentação pelo P. Joaquim Teixeira,
o P. Pedro Lourenço Ferreira, Superior Provincial da Ordem em
Portugal, saúda também  todos os presentes e agradece, de um modo
especial a presença neste Congresso do Rev. P. Luís Aróstegui
Gamboa, Superior Geral da Ordem dos Carmelitas Descalços, que é
entusiasticamente aplaudido por todos os presentes e, imediatamente
pronuncia a primeira conferência deste Congresso: «Teresa de
Lisieux, uma transparência do Evangelho».

O P. Luís Aróstegui Gamboa de Santa Teresinha é natural de
Vizcaya, Espanha.

Professou na Ordem dos Carmelitas Descalços em 1956.

Fez o seu curso teológico em Vitória, e no Teresianum de Roma,
fez o mestrado.

Ordenou-se em Roma a 5 de Abril de 1964. 

Foi destinado para o Panamá, depois para Dallas (USA),
regressou ao Panamá para dar aulas de História das Religiões e
Cristologia na Universidade Católica de Santa Maria. 

Fez os estudos de especialização na Universidade de Milão
(Itália), na Faculdade de Filosofia e Letras, fez tese de doutoramento



em Filosofia, com o título: «Dietrich Bonhoeffer: a ética cristã como
crítica de cada ética», em 1971. 

Fez uma incursão na poesia, com uma publicação «Poemas
Inacabados».

Recebeu conventualidade na comunidade dos Carmelitas
Descalços de Mónaco (Principado de Monte Carlo).

Segue-se a comunidade de Pamplona na formação de teólogos, e
aulas de filosofia no Centro Teológico da diocese.

Passa por vários cargos na sua província: formador, superior,
conselheiro provincial, escreve para várias revistas como “Monte
Carmelo”, “Revista de Espiritualidad” e “Karmel”. 

Em 1987 é eleito Provincial de S. Joaquim de Navarra,
repetindo o oficio no triénio seguinte. Nesta missão percorre vários
países da América Latina: Panamá, Guatemala, Perú, Chile.

Em Outubro de 2003, na cidade-berço do carmelo reformado,
em Ávila, é eleito superior geral da Ordem dos Carmelitas Descalços.



TERESA DE LISIEUX:
TRANSPARÊNCIA DO EVANGELHO

LUIS ARÓSTEGUI GAMBOA

Existe um ícone que representa os três doutores do Carmelo: S.
João da Cruz, Santa Teresa de Jesus e Santa Teresa de Lisieux. Poder-
se-ia pensar, pela lógica da maternidade espiritual, que Santa Teresa de
Ávila estivesse no meio de S. João da Cruz e de Santa Teresa de
Lisieux, seus filhos na vocação ao Carmelo. Mas o ícone, ao contrário
do que se deveria esperar, coloca Santa Teresa do Menino Jesus e da
Santa Face ao centro, com o Evangelho sobre o peito. Os outros dois
doutores, “pais” de Teresinha no Carmelo, com os seus dedos guiam
discretamente o nosso olhar para a jovem doutora que leva o
Evangelho.

1. Amor à Sagrada Escritura, ao Evangelho

Apesar de conhecida, não podemos omitir aqui a afirmação das
testemunhas: “A Irmã Teresa tinha um apreço notável pela Sagrada
Escritura. Encantava-a, sobretudo o santo Evangelho. Trazia-o noite e
dia no seu coração (Teresa de Santo Agostinho, PO I; ver Irmã
Genoveva PO I).

Sobre os momentos em que os outros livros não a ajudavam,
escreve: “Nesta impotência, a Sagrada Escritura e a Imitação de Cristo
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vêm em meu auxílio. Encontro nelas um alimento sólido e muito puro.
Mas é sobretudo o Evangelho que me vale durante as minhas orações. Nele
encontro tudo o que é necessário à minha pobre alminha. Nele descubro
sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos... Compreendo,
e sei por experiência, que «o reino de Deus está dentro de nós». Jesus
não tem necessidade nenhuma de livros nem de doutores para instruir
as almas. Ele, o Doutor dos doutores, ensina sem ruído de palavras.
Nunca O ouvi falar, mas sei que Ele está em mim. Ele guia-me e
inspira-me a cada instante o que devo dizer ou fazer. Precisamente no
exacto momento em que delas preciso, descubro luzes que ainda não
tinha visto. Não é durante a oração que elas se me manifestam mais; a
maior parte das vezes é no meio dos trabalhos do dia” (Ms A 83 r-v).

“Mostra-me os segredo escondidos no Evangelho. Ah! de que
este Livro de ouro é o meu amado tesouro, lembra-Te”, diz a Jesus
numa poesia. (PN 24).

 No fim da sua curta vida, escreve: “Basta-me lançar o olhar para
o santo Evangelho, e logo respiro os perfumes da vida de Jesus, e sei
para que lado hei-de correr” (C 36v).

“Pela minha parte, já não encontro nada nos livros, excepto no
Evangelho. Basta-me esse livro. Oiço deliciada estas palavras de Jesus
que me dizem tudo o que tenho a fazer: «Aprendei de Mim que sou
manso e humilde de coração»; então, encontro a paz, segundo a sua
doce promessa:... «e achareis descanso para as vossas almas»” (UCR,
15.05.03).

Entre os seus escritos e nos Últimos Conselhos e Recordações
encontraram-se, no total, 1.078 citações bíblicas: 420 do Antigo
Testamento e 658 do Novo Testamento. De maneira frequente e
contínua, entrelaça naturalmente os seus escritos com a Sagrada
Escritura, particularmente, os salmos, o Cântico dos Cânticos e Isaías,
mas sobretudo com o Evangelho.

Ela já vivia desta convicção: “Guardar a Palavra de Jesus: eis a
única condição para a nossa felicidade, a prova do nosso amor  para
com Ele. Mas, qual é essa Palavra? Parece-me que a Palavra de Jesus é
o próprio Jesus, o Verbo: A Palavra de Deus!” (Carta 144, 1894).

1. “A Palavra de Jesus é o próprio Jesus”: esta percepção do
coração entreabre-nos o segredo da compreensão do Evangelho em
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Teresa de Lisieux. É Jesus que está presente e fala, revelando-se a Si
mesmo. Por isso, com a “transparência do Evangelho”, pretende-se
indicar não só a sua inclinação e abundância objectiva de citações nos
seus escritos, mas sim outra coisa, outra qualidade. A esta realidade
certamente se referia, poucos meses antes de Teresa de Lisieux ser
canonizada, no ano de 1925, o beato Pedro Ruiz de los Paños
(beatificado por João Paulo II) quando afirmava: Agora vão canonizar
o Santo Evangelho personificado (Román Llamas, Santa Teresita y su
experiencia de la palabra de Dios, Revista de Espiritualidad 55, 285).

Sem dúvida que já é muito importante que Santa Teresinha tenha
demonstrado um fervor excepcional, e original, pela Palavra de Deus na
Sagrada Escritura, e tenha semeado os seus escritos com citações
explícitas e implícitas; contudo, quando o mencionado beato Pedro Ruiz
disse que ela era o Evangelho personificado, e quando nós dizemos que ela
é a transparência do Evangelho, pretende-se sugerir o sentido da sua vida e
da sua mensagem, a descoberta do coração do Evangelho.

2. À procura da verdade a partir da sua vida

Como é que isto se explica?

Comecemos por observar que, na personalidade de Teresa de
Lisieux, há uma condição que nos ajuda a compreender a sua
descoberta da Palavra de Deus na Bíblia, e sobretudo no Evangelho: é a
procura da verdade da vida, da sua vida: “Tu bem sabes, ó Jesus, que eu
procura a verdade” (B 4 v). “Eu só posso alimentar-me da verdade”
(UCR,05.08.04). Umas horas antes de morrer, confessará: “Sim,
parece-me que nunca procurei senão a verdade” (UCR, 30.09).

Por um lado encontramos esta procura da verdade, e não a
consolação piedosa, por exemplo. Por isso se entrega ao estudo e
reflexão da Sagrada Escritura, sobretudo, do Evangelho. Por outro
lado, há muitos outros que estudaram a Sagrada Escritura, e certamente
com o desejo de encontrar a verdade, mas, apesar disso, não são Santa
Teresa do Menino Jesus e da Santa Face.

Teresa de Lisieux procura, medita e reza o Evangelho a partir da
vida, da sua vida. Comungo plenamente o que afirma Román Llamas :
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“É uma leitora contemplativa, que lia com fé e amor. Guardava os
textos no coração, ruminava-os e aprofundava-os na sua compreensão e
aplicação à vida”. “Havia uma corrente conatural entre ela, o
Evangelho e a Sagrada Escritura. O Espírito de Jesus, que vivia em
plenitude na sua alma e constantemente a guiava, é o mesmo que anima
e vivifica os textos do Evangelho e da Sagrada Escritura, mostrando-
lhe as suas riquezas” (l.c. 289).

Ela procura na Palavra de Deus a confirmação e iluminação da
sua experiência; procura a explicação da sua própria realidade, como
no caso da descoberta da sua vocação na Igreja: ela encontra na Bíblia
o que já vivia em si mesma, a sua vocação de amor na Igreja e para a
Igreja.

Ma se ela não tivesse tido essa experiência pessoal e essa
procura ardente da luz, as palavras objectivas da Sagrada Escritura, do
Evangelho, não tinham produzido a transparência que advertimos nela.

Na verdade, é dela a realidade que se quer exprimir com esta
imagem de ser transparência do Evangelho. Não é o resultado de um
estudo científico, e não são apenas conclusões objectivas de uma
investigação crítico-literária. A sua procura total da verdade é a
condição do encontro, da certeza total da sua descoberta. Mas o
encontro não é a conclusão natural de um estudo.

Acontece ainda uma outra coisa cosa, que é uma espécie de
revelação renovada: na sua palavra e na sua vida apercebemo-nos de
algo que não pode ser literalmente identificado com expressões do
Evangelho, e, contudo, sentimos que ela mostra a alma dele.

3. A luz interior

Já se fizeram estudos sobre o fundamento bíblico do pensamento
de Teresa de Lisieux; citemos, por exemplo, o estudo de Pietro
Barbagli em 1973 (Ephemerides Carmeliticae, XXIV, 3-43). Eles são
de um enorme valor para a teologia, a pastoral e a espiritualidade da
Igreja, e para ver a experiência de Teresa de Lisieux no rio espiritual da
Igreja. Mas deve-se reconhecer, por um lado, que são estudos post
factum, como é óbvio: foi há muito tempo que Teresa seguiu o seu
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caminho. E por outro lado, a validez da transparência evangélica de
Teresa de Lisieux não depende, em certo modo, das conclusões desses
estudos. A sua validade vê-se nela mesma. E, inclusive, pode-se dizer
que o conjunto das conclusões desses estudos bíblicos não dá razão da
transparência evangélica de santa Teresinha.

No resultado final da vivência e mensagem de Teresa de Lisieux,
certamente que houve influência da experiência familiar, e de algum
pregador ou confessor que a animou e lançou no caminho da confiança
e do amor, que ela já sentia (Ms A 80v), e da Bíblia, onde
continuamente soube encontrar palavras cheias de ternura divina.

Mas, depois, há um caminho próprio, uma descoberta originada
no interior e no contacto com todas essas realidades objectivas.

Santa Teresinha tem consciência disso mesmo: “O bom Deus
quis mostrar-me que só Ele era o director da minha alma” (Ms A 80,
205). “Os directores espirituais fazem avançar na perfeição mandando
praticar um grande número de actos de virtude, e têm razão, mas o meu
director, que é Jesus, não me ensina a contar os meus actos; ensina-me
a fazer tudo por amor” (Carta 142).

Com certeza que ela contou com ajudas exteriores. Mas a frase
“só Ele era o meu director”, uma convicção permanente nela, indica a
consciência da preeminência de uma luz interior, que se encontra e
brilha precisamente no encontro com as mencionadas ajudas ou
expressões exteriores.

As suas irmãs de comunidade, e muitas outras pessoas, leram e
ouviram muitas das coisas às quais Teresa de Lisieux teve acesso. Mas
não descobriram o que ela descobriu.

Neste contexto é preciso lembrar sempre que o encontro de
Teresinha, apesar de se ter dado numa idade muito jovem, não foi uma
coisa meramente natural, uma evidência fácil sem um caminho andado.
Basta ler as notas que tomou das meditações feitas nos seus retiros de
criança. Elas constituem um exemplo daquilo que se conhece na
história da teologia e da espiritualidade do seu tempo (Luis J.
Fernández Frontela, Entorno histórico de Teresa de Lisieux, Revista de
Espiritualidad 55, 397-443). Espiritualidade que se vive também no
Carmelo: a justiça divina perante a qual nunca se está suficientemente
limpo. Ela própria, em criança, passará por um período de escrúpulos,
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conhecerá o Deus a cuja justiça almas intrépidas se oferecerão como
vítimas de expiação, o ideal da santidade extraordinária posta em
prodígios e penitências, os temores do abandono por parte de Deus
(1890) (Ms A75v; ver Ms A 76r), as dúvidas quanto ao amor de Deus
por ela (1891) (Ms A 78r).

No entanto, ela pressentia que isto não podia ser assim: aos
dezoito anos, no Carmelo, um pregador e confessor, quando Teresa era
prisioneira de “grandes provações interiores de toda a espécie (até me
interrogar, por vezes, se havia Céu), lançou-me a todo o pano sobre as
ondas da confiança e do amor, que me atraíam com tanta força, mas sobre
as quais não me atrevia a navegar” (...). Sentia bem no meu íntimo que era
verdade, porque Deus é mais terno do que uma mãe” (Ms A 80v). Contudo,
nos anos seguintes passará ainda por altos e baixos.

4. Deus, Amor misericordioso

Por fim, chega a uma visão luminosa e estável do rosto de Deus,
do coração de Deus: é o Amor misericordioso (Ms A 2r; Ms A 84r). “O
oceano sem limites” do amor de Jesus (C 34r), “o braseiro devorador
do Amor” (Carta 247). Teresa chega a uma evidência que se apodera
do seu espírito: Deus é assim, ama-a pessoal e infinitamente, e Ele
pode ser amado acima de todas as coisas de uma maneira única.

Este amor é misericordioso porque acolhe quem é pequeno,
débil, pobre e incapaz. É próprio do amor abaixar-se (Ms A 2v). Sim,
“para que o Amor fique plenamente satisfeito, é preciso que Ele se
abaixe até ao nada, e transforme esse nada em fogo” (Ms B 3v).

É de admirar a certeza com que aos vinte e três anos ensina à sua
irmã mais velha: “Os meus desejos do martírio não são nada, não são
eles que me dão a confiança ilimitada que sinto no coração. Para dizer
a verdade, são as riquezas espirituais que tornam alguém injusto,
quando descansamos nelas com complacência e cremos que são algo
de grande (...). Compreendei que para amar Jesus, para ser a sua vítima
de amor, quanto mais fraco se é, sem desejos, nem virtudes, tanto mais
puro se está para as operações deste Amor que consome e transforma”
(Carta 197).
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Encontramo-nos aqui com um texto atrevido de Teresa sobre aquilo
que ela “sente” ou experimenta: quanto mais fraca, mais próxima do Amor
transformador. As suas expressões não contêm desperdícios, pois são ditas
com toda a segurança e determinação. Nesta mesma carta, umas linhas
antes, relativiza com determinação o valor dos seus desejos de martírio:
“Ah! Sinto muito bem que não é de forma alguma isto que agrada a Deus
na minha pequena alma, o que lhe agrada é ver-me amar a minha pequenez
e a minha pobreza, é a esperança cega que tenho na sua misericórdia...Eis
o meu único tesouro” (Carta 197).

É um tesouro. A aceitação e o amor à sua própria pequenez nada
tem a ver com o efeito de uma baixa auto-estima ou desconhecimento
das suas qualidades e virtudes, porque, na verdade, reconhece-as (Ms A
3v). Por outro lado, a consciência da sua pobreza espiritual não a
desanima, pois “é a minha própria fraqueza que me dá a audácia para
me oferecer como vítima ao teu Amor” (Ms B 3v). “É preciso consentir
em permanecer pobre e sem forças; e é aí que está a dificuldade porque
«Onde encontrar o verdadeiro pobre de espírito? É preciso procurá-lo
muito longe», disse o salmista... Não diz que é preciso procurá-lo entre
as almas grandes, mas «muito longe», isto é, na baixeza, no nada... Ah!
Permaneçamos, pois, muito longe de tudo o que brilha, amemos a nossa
pequenez, amemos nada sentir, então seremos pobres de espírito e Jesus
virá procurar-nos, por muito longe que estejamos Ele transformar-nos-á
em chamas de amor...” (Carta 197).

5. É  verdade mesmo sem consolações

Quando Teresa escreve a primeira parte da História de uma alma
(o Manuscrito A) está a viver um momento alto de graça (1895). Mas
em momentos anteriores (1890) confessa: “Não peço amor sensível mas
somente sentido por Jesus” (Carta 114). Ver a carta 144 de 1893. Inclusive
“amar sofrendo sem mesmo sentir que ama” (Carta 157). Quando
escreveu estas frases que acabámos de citar, depois de ter experimentado
aquela plenitude vivida de graça e amor, pode escrever com verdade plena:
“Não penseis que ando a nadar em consolações. Oh não! A minha
consolação é não ter nenhuma na terra. Sem se mostrar, sem fazer ouvir a
sua voz, Jesus ensina-me em segredo” (Carta 196).
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A pequenez é a condição para a confiança no amor misericordioso.
Ela torna possível o amor misericordioso. Encontrando-se já muito
doente, a sua irmã fala-lhe sobre um pensamento que tinha tido a
respeito do Céu. Teresa responde: “Por mim, só tenho luzes para ver o
meu nada. Isso faz-me melhor do que as luzes sobre a fé” (UCR,
13.08). No texto que se segue encontramos o reconhecimento dos
aspectos positivos da pessoa e da pequenez: “Prefiro confessar muito
simplesmente que o Todo-poderoso fez grandes coisas na alma da filha
da sua divina Mãe, e que a maior foi a de lhe ter mostrado a sua
pequenez, a sua impotência” (Ms C 4r). Reconhecem-se as diferentes
graças, mas a maior é a de ter compreendido a sua incapacidade. Como
é possível que a experiência do pequeno nada lhe faça melhor do que as
luzes sobre a fé? Parece-me que a resposta tem de ser esta: porque fica
completamente entregue nas mãos do amor misericordioso. Não há
outra saída, só o amor misericordioso é que permanece. O que é este
amor, que não é sensível?

A frase citada em 1896 sobre o estado de ausência de
consolações alude aos seus dezoito últimos meses de vida, nos quais
sofreu a doença que a levaria à morte aos 24 anos. Nesse último
período da sua vida passa por tremendas e escuras interrogações acerca
da existência da vida eterna.

“De repente, os nevoeiros que me rodeiam tornam-se mais
densos, penetram-me na alma, e envolvem-na de tal maneira, que já
não é possível encontrar nela a imagem tão aprazível da minha pátria.
Tudo desapareceu!” (Ms C 6v). “Parece-me que as trevas, servindo-se
da voz dos pecadores, me dizem, fazendo troça de mim: – «Sonhas com
a luz, com uma pátria inundada dos mais suaves perfumes… sonhas
com a posse eterna do Criador de todas as maravilhas…, pensas sair
um dia dos nevoeiros que te rodeiam... Continua! Continua! Alegra-te
com a morte que te dará não o que tu esperas, mas uma noite mais
profunda ainda, a noite do nada” (Ms C 6v). Finalmente entende
existirem os que não acreditam, porque vê-se agora sentada à “mesa
cheia de amargura, à qual comem os pobres pecadores”, “seus irmãos”,
“o pão da dor”(Ms C 5v-6r). E continua: “Acaso não poderá dizer-vos
em nome dela e em nome dos seus irmãos: Tende piedade de nós,
Senhor, porque somos pobres pecadores!” (ibid.).
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Ao sentar-se à mesa dos incrédulos compreende uma dupla
realidade: o aspecto intelectual, ou cognitivo, a respeito do qual “tudo
desapareceu”; o aspecto afectivo, na medida em que eles se
converteram agora de um modo muito especial em seus «irmãos». Ela
está disposta a continuar assim com eles, pois “está contente por não
gozar esse belo Céu sobre a terra, para que Ele o abra por toda a
eternidade aos pobres incrédulos. Assim, apesar desta provação, que
me tira todo o gozo, posso ainda exclamar: – «Senhor, Vós cumulais-
me de alegria por tudo quanto fazeis» (Salmo XCI) Acaso haverá maior
alegria do que sofrer por vosso amor»? (Ms C 7r)

Teresa deu aqui mais um passo decisivo na sua vivência da
humanidade e do evangelho.

Deve-se realçar que durante este período ela continua a ser igual
a si mesma. Nos seus escritos, tal como nos testemunhos das irmãs,
predominam as suas características de confiança, intimidade,
serenidade e humor. A sua alma e o seu corpo estão como num buraco
escuro, “mas em que paz me sinto” (UCR, 25.08.01). “O interior está
sempre em provação...mas também em paz” (CJ 9.8). “A minha alma,
apesar das trevas, encontra-se em grande paz” (UCR, 24.09.10). “Não
esteja triste por me ver doente, minha querida Madre, pois vê como
Deus me faz feliz. Estou sempre alegre e contente” (UCR 05.07.02). A
sua irmã Inês disse-lhe: “Seguramente toda esta jovialidade não é
sincera, a Irmã sofre muito na alma e no corpo”. Respondeu rindo-se:
“Eu nunca «finjo», não sou como a mulher de Jeroboão” (UCR
11.08.06).

6. Para todos

Esta experiência do Evangelho é apenas individual, ou apta para
o ambiente conventual e eclesial em que vivo? Encontra-se aqui uma
verdadeira mensagem para a Igreja e para a humanidade? Teresa cruza
expressamente a fronteira: “Sim, estou certa de que mesmo que tivesse
na minha consciência todos os pecados que se possam cometer, eu iria
com o coração despedaçado de arrependimento lançar-me nos braços
de Jesus, pois sei quanto ama o filho pródigo que para Ele volta. Não é
porque o bom Deus, na sua previdente misericórdia, preservou a minha
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alma do pecado mortal, que me elevo para Ele pela confiança e pelo
amor” (C 36v-37r).

Sempre se poderá objectar que a doutrina da confiança se explica
nos limites da própria pessoa de Teresa. Efectivamente, ela podia ter
aquela confiança, fundamentada certamente na Bíblia, mas também na
sua resposta tão fiel e amorosa. Mas não é isto o que diz da sua
experiência espiritual, da sua compreensão e união com o Senhor. A
razão da certeza absoluta de Teresa não se fundamenta nela, mas na
visão-experiência do “braseiro ardente”, do “oceano sem limites”. Não
se trata apenas de uma reflexão ou sentimento generoso, mas de uma
convicção objectiva, que se impõe, do oceano do amor que tudo
inunda, sendo por isso mesmo origem do optimismo teológico: “tudo é
graça” (UCR, 05.06.04). Se, na verdade, não houvesse uma esperança
final para a humanidade, essa visão-experiência não seria assim.
Teresa experimenta que Deus é assim, e não apenas que ela está de
boas relações com o Senhor.

Mas, na Sagrada Escritura e no Evangelho, há expressões
diferentes. Também não faltam expressões severas, avisos sérios,
ameaças, sem dúvida, pedagógicas. Por outro lado, também
encontramos aqui a experiência do mundo no tempo de Teresa de
Lisieux e do nosso. Este mundo, sempre com a realidade do
sofrimento, do pecado, inclusive com a experiência de inferno. Esta
experiência e a experiência do oceano sem limites do amor de Teresa
estão frente a frente. Teresa não tem a palavra para resolver esta
oposição. Mas de modo algum renuncia à visión-experiência do oceano
sem limites do amor misericordioso.

7. Ela mesma, amor misericordioso

Essa experiência é, por sua vez, a mesma atitude final perante a
humanidade. A experiência do oceano de amor converte-a em braseiro
ardente de amor pela humanidade. A sua resposta, portanto, perante a
realidade do mundo e algumas frases severas do Evangelho, consiste só
na afirmação silenciosa do amor misericordioso, que ela mesma
experimenta também para a humanidade. É ser supremamente
contemplativa, isto é, ser o amor no coração da humanidade, que não
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mede e não quer pedir contas. Não renunciar por nada à esperança
contra toda a esperança. Vencer o inferno, sem explicações, resistindo
só pelo amor.

Existe aqui uma forma nova de experiência mística. Precisamente
no último ano, o da doença e das dúvidas, dilatou-se-lhe ainda mais o
sentido da caridade. “Este ano, minha querida Madre... Jesus concedeu
à vossa filha a graça de a fazer penetrar nas misteriosas profundezas da
caridade” (Ms C 18v). É amando Jesus que compreendeu a caridade
perfeita aos irmãos. Dá-se conta de que não ama como Jesus. E
compreende que a caridade não pode ficar encerrada no fundo do
coração. A caridade é a luz que deve iluminar todos os de casa, sem
excluir ninguém (Ms C 12r). Embora aplique os seus ensinamentos à
vida da comunidade, reconhece que não pode exprimir tudo o que
intuiu: “Se ela pudesse exprimir o que compreende, ouviríeis uma
melodia do Céu. Mas, pobre de mim, não vos posso fazer ouvir senão o
balbuciar infantil” (Ms C 18v).

A vivência de Deus em Teresa de Lisieux destituiu-se do
extraordinário, e de todos os papéis que pudessem ocultar a sua
autenticidade. Vive-a de um modo naturalmente ordinário, ao qual
pertence a dúvida e a morte. Ela procura e retém o que ilumina o seu
caminho e a atira para a generosidade. A sua simplicidade é também
uma característica da sua personalidade psicológica, feita de abertura,
simplicidade e jovialidade. Mas, ao mesmo tempo, é teológica: brota
de uma visão radical da presença da graça de Deus na existência
humana, da sua relação de confiança e intimidade com Ele.

Esta personalidade humana e teológica da verdade e autenticidade
levou-a a criticar a apresentação “inacessível” da figura da Virgem
Maria na devoção do seu tempo. “Para que um sermão sobre a
Santíssima Virgem me dê gosto e proveito é necessário que eu veja a
sua vida real, não a sua vida imaginada; e tenho a certeza de que a sua
vida real devia ser extremamente simples” (UCR 21.8.3).

Com a mesma simplicidade e radicalidade com que reinterpreta a
ideia de Deus e, portanto, do Evangelho, viu a figura de Maria como
mãe, que percorre como nós o caminho da fé e da vida. Também aqui
sente dentro de si o que é verdadeiro e, efectivamente, descobre que
isso corresponde ao que se depreende do Evangelho. Tem o sentido da
autenticidade humana e o sentido mais profundo do Evangelho.
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8. Conclusão

Sintetizando o que aqui quero manifestar podemos dizer o
seguinte: Teresa de Lisieux é transparência do Evangelho através de
uma experiência pessoal ou intuição sentida de que Deus é, acima de
tudo, Amor misericordioso. É-o em si mesmo, e é assim que Teresa
experimenta a esperança invencível para si e para a humanidade. Ela
mesma se converte em veículo desse amor misericordioso, abraçando
os mais afastados nas “trevas exteriores” e compreendendo com um
amor purificado as suas irmãs de comunidade. Conduz, assim, a vida
cristã à pureza do que é simples e autêntico em todos os aspectos.

Esta mensagem de vida não deu, talvez, todos os seus frutos na
Igreja, pois terá necessariamente que, diante deste espelho da
autenticidade e deste critério do amor, levar à transformação de todos
os aspectos.

Maria, a irmã mais velha de Teresa, ao ler o manuscrito B disse
que era “um eco do coração de Deus” (LC 170). É uma imagem muito
apropriada, em primeiro lugar, para a própria Teresa de Lisieux, e não
só para aquele seu escrito. Algo parecido é o que acontece quando
dizemos que ela é transparência do Evangelho. Com isto, não nos
estamos a referir a que ela tenha imitado materialmente os
comportamentos consignados no Evangelho, mas antes que recreou o
Evangelho por empatia, mística e amor contemplativo. É o Jesus
amado, que estando dentro dela, lhe sugere, como diz, as atitudes e as
novas visões.

Ela é um exemplo da religião pura para todas as religiões. Mostra
a relação de amor com o Senhor, a atitude de confiança absoluta, a
consciência gozosa da própria incapacidade, o amor que abraça a
humanidade, os últimos, os que vivem em trevas exteriores.



Após o intervalo para o almoço, pelas 15,30h os Congressistas
voltaram a reunir-se para escutar um novo tema, agora exposto por
alguém que, sobretudo fala do que lhe vai na alma, pois, mais do que
estudar a espiritualidade de Santa Teresinha, vive-a. A Ir. Monique-
Marie da Santa Face convie diariamente com os lugares familiares a
Teresa de Lisieux, está imbuída do seu espírito que de seguida nos vai
transmitir.

A Ir. Monique-Marie da Santa Face, é de nacionalidade
francesa, vem directamente de Lisieux, pertence à Comunidade das
Bem-aventuranças, desde 1983.

Como enfermeira, esteve durante quatro anos no Perú, com a
responsabilidade duma casa sacerdotal.

Regressada ao seu país, vai apoiar o Cardeal Coffy de
Marselha.

Desde há cerca de dez anos que assumiu a responsabilidade da
secretaria do Mons. Guy Gaucher, bispo auxiliar de Lisieux.

Tem-se ocupado sobretudo na preparação das visitas das
relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus a diferentes países em
colaboração com o reitor da Basílica de Lisieux. Tem acompanhado a
maior parte das viagens das relíquias. Trabalha também no arquivo de



Santa Teresinha, em Lisieux.Dedica-se muito à divulgação da
mensagem de Teresinha proferindo conferências em congressos e
outros eventos.

A Ir. Monique vai-nos apresentar as coordenadas históricas de
Teresa de Lisieux com o tema: «Tempo e vida de Teresa de Lisieux»



TEMPO E VIDA DE TERESA DE LISIEUX

«Uma corrida de gigante» (Ms A, 44 v°)

IRMÃ MONIQUE-MARIE DA SANTA FACE

INTRODUÇÃO

Teresinha é uma das santas mais populares do mundo; mas,
paradoxalmente, também um pouco desconhecida tal como é na
realidade. A maior parte das irmãs carmelitas de Lisieux nem se deram
conta da sua santidade. A observação de uma delas é a prova disso: «O
que se poderá dizer da irmã Teresa? Nem era uma boa religiosa!»

Leónia Martin, religiosa na Visitação de Caen, foi a primeira
surpreendida, quando a superiora lhe anunciou a abertura de um
Processo destinado à beatificação da sua irmã mais nova: «Teresa! Era
muito boa..., mas uma santa, ora essa … !!!»

Anos mais tarde, algumas pessoas ainda exclamaram : «Teresa,
uma grande santa, sim, mas... Doutora da Igreja, ora essa… !!!» Porém,
na proclamação do Doutoramento, a 19 de Outubro de 1997, a Igreja
apresenta-nos «esta mulher, esta jovem, esta contemplativa» (são
palavras de João Paulo II) como modelo e mestre da vida espiritual,
«um dos maiores guias de almas de todos os tempos», segundo o P.
Maria-Eugénio do Menino Jesus.1

 1 Carmelita, fundador do Instituto Nossa Senhora da Vida.
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Mas afinal quem é Teresinha?

Alguns imaginam a jovem santa desfolhando com apatia pétalas
de rosas no seu crucifixo, e morrendo em transportes de amor, os olhos
levantados para o céu. E não foi nada assim!

Não esqueçamos que as pétalas de rosas eram sacrifícios, actos
de uma humilde caridade, unidos ao único Sacrifício de Cristo. Não lhe
foi dado tudo de uma vez só. A Graça do Senhor agiu progressivamente
na sua vida. «Sofri muito neste mundo, é preciso dá-lo a conhecer às
almas » (UCR 31.7.13). É isto que a torna muito próxima de nós. Os
que se aproximam do Relicário, que começa hoje a sua peregrinação
em Portugal, e estará aqui no próximo domingo, podem ter esta
certeza: Teresa é antes de mais nada uma irmã, uma amiga, que vão
encontrar.

É muito importante conhecer as grandes etapas da vida e o
contexto histórico de qualquer pessoa, de modo a descobrir melhor a
acção do Espírito Santo e compreender a profundidade da sua
mensagem. Um exemplo muito concreto: quando se sabe que o famoso
Manuscrito B, onde exprime os seus desejos ardentes de ser apóstolo,
missionária, doutora, mártir, de ser «amor no coração da Igreja», foi
escrito em Setembro de 1896, já em plena provação de fé, este facto
não concede às suas palavras um singular relevo?

CONTEXTO HISTÓRICO

Em 1873, ano do nascimento de Teresa, a França acaba de sofrer
uma terrível derrota na guerra contra a Alemanha (a família Martin
teve de acolher nove soldados prussianos em casa). O país pretende
recuperar a Alsácia Lorena que acaba de perder, com sentimentos
patrióticos muito fortes. Desapareceu o Império de Napoleão III e
surgiu a Terceira República, no dia 4 de Setembro de 1870. Pela
primeira vez, o regime republicano está para durar, instalando-se
progressivamente na Europa. O domínio das colónias vai-se alargando.
A sociedade francesa, marcada pelo verdadeiro terramoto da
Revolução de 1789, emancipa-se pouco a pouco da Igreja, apesar das
tentativas de restauração da monarquia e dos Estados Pontifícios.
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É nesta época que se decide consagrar a França ao Sagrado
Coração e que aparece o projecto de construir a Basílica de
Montmartre em reparação das faltas cometidas. O ambiente de
reparação era então muito acentuado.

 Os pregadores marcados pelo jansenismo não favorecem a
extinção dos escrúpulos e o medo ligado ao castigo divino! Teresa
nunca se sentirá muito à vontade nesta espiritualidade. Vai
revolucionar este ambiente, apresentando o rosto de Deus Pai cheio de
Misericórdia.

Novas realidades estão a aparecer: o regime parlamentar, a
imprensa a custo baixo e o serviço militar; em 1882, a escola torna-se
laica e obrigatória, fechando os Jesuítas os seus estabelecimentos. As
lutas anticlericais multiplicam-se, o que vai levar à separação entre a
Igreja e o Estado em 1905. A cada momento podia ocorrer a expulsão
das religiosas de clausura, que tinham nas celas uma mala com roupa
civil no caso de uma emergência.

Apesar de tudo, a vida religiosa tem uma grande vitalidade, com
a restauração de ordens antigas e a criação de novas fundações. O
Carmelo de Lisieux enviará religiosas para o Vietnam, o que
alimentava um clima verdadeiramente missionário entre as irmãs.
Apesar do seu forte desejo, Teresa não poderá ir para Saigão por razões
de saúde.

O fim do século foi marcado por numerosas descobertas:
«Estamos num século de invenções» (Ms C, 2 v°) : máquina fotográfica
(daí os 47 retratos autênticos de Teresa, tirados pela sua irmã Celina,
apaixonada por esta arte!), caminho de ferro, telefone, primeiros
discos. A célebre Torre Eiffel foi inaugurada em 1889, aquando da
Exposição Universal em Paris.

Não se pode ser exaustivo sobre este período histórico tão rico em
acontecimentos, mas convém, mesmo assim, sublinhar a condição da
mulher nos finais do século XIX . Não era, de facto, muito brilhante, como
demonstra este expressivo texto do Amigo do Clero: «A mulher não deve
gozar dos mesmos direitos cívicos e políticos que o homem, porque, desde
a origem dos tempos, Deus a colocou na dependência do marido, porque
lhe confiou uma missão especial. Querer dar às mulheres funções sociais
para as quais não são vocacionadas, é querer uma inversão da ordem
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divina e natural. […] São Bernardo diz em duas palavras a fraqueza do
sexo feminino: corpo frágil, espírito inconstante » etc, etc….

Teresa vai lamentar este facto. «Ah ! Pobres mulheres! Como
são desprezadas!»: é a observação que faz durante a sua viagem a
Itália. Para a proclamação de um Doutoramento feminino, será preciso
esperar a intervenção de Paulo VI, em 1970, a favor de Catarina de
Sena e Teresa de Ávila.

Vejamos agora as principais etapas da vida da nossa jovem
Doutora, seguindo as três fases que ela própria distinguiu.

I. «OS ANOS CHEIOS DE SOL» DA SUA INFÂN-
CIA (Ms A, 11 v°)

Maria-Francisca-Teresa Martin nasceu no dia 2 de Janeiro de
1873 em Alençon. Os seus dois avós eram militares.

Luís Martin tinha perto de 50 anos quando nasceu o seu nono
filho. Gostando de solidão e oração, tinha pensado, ainda jovem, entrar
no mosteiro do Grande S. Bernardo. Contudo, optou finalmente pelo
casamento, exercendo a profissão de relojoeiro-ourives. Mais tarde,
consagrar se á totalmente à pequena empresa da sua mulher.

Zélia tinha 41 anos quando Teresa nasceu. Mulher muito enérgica e
sensível tinha também pensado na vida religiosa …. Mas a superiora do
convento onde queria entrar estava certamente dotada de um forte sentido
de discernimento, pois disse-lhe imediatamente : «Não tem vocação!»

Zélia, então, consagrou-se por inteiro à confecção de uma renda
regional muito delicada em “ponto de Alençon”. Distribuía os
trabalhos de renda por uma dezena de empregadas, unindo ela própria
as várias peças dos modelos.

Luís e Zélia casaram em 1858. Nascimentos e lutos sucedem-se,
com a perda de quatro filhinhos, entre os quais dois rapazes, ficando o
casal com cinco filhas. Sofrendo de cancro no peito, Zélia encontrava-se
esgotada, não conseguindo amamentar normalmente os seus filhos.
Teresa esteve à nascença quase às portas da morte, com uma grave
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crise de gastroenterite. Foi salva pelo leite de uma ama vivendo no
campo.... e pela intercessão de São José. Já saudável, pode voltar à casa
nove meses mais tarde.

O Senhor e a Virgem Maria estavam no coração desta família.
«Como era feliz nessa idade!» escreve Teresa no primeiro manuscrito
(Ms A, 11rº). Estava cheia de vida, um verdadeiro “pequeno diabrete”,
capaz de uma teimosia que não cedia a nada! Ela própria reconhece que
«estava longe de ser uma criança sem defeitos».

As quatro irmãs mais velhas enchem-na de atenções, mas sem
mimos excessivos : Maria, Paulina, Leónia – uma adolescente difícil
que muito preocupou os pais –, e Celina, companheira privilegiada das
brincadeiras da pequenina.

Esta felicidade de criança ficou perturbada pelo falecimento de
Zélia Martin, que se apaga no dia 28 de Agosto de 1877, após grandes
sofrimentos.

«Não me lembro de ter chorado muito; não dizia a ninguém os
sentimentos profundos que experimentava... » (Ms A, 12 v°). A partir
deste dia, escolhe Paulina como segunda mãe. O seu temperamento
feliz transforma-se então completamente.

II. SEGUNDA ETAPA: de 1877 ao Natal de 1886

Para as suas filhas beneficiarem da presença do tio Isidoro
Guérin, da tia Celina e das primas Joana e Maria, o Sr. Martin decide
mudar de casa para viver em Lisieux. Em Novembro de 1877, instalam-
se na nova residência dos «Buissonnets».

«Com os seus 18 600 habitantes, Lisieux arroga-se do título de
primeira cidade industrial de Calvados. Depois da guerra de 1870, a
cidade encontra-se em declínio, o têxtil está em regressão. Surgem
algumas greves, a diminuição da natalidade acentua-se. Mas os Martin
vivem fora deste universo»2.

 2 Mgr Guy Gaucher, História de uma vida, Teresa Martin, Ed. Carmelo, 2005, p. 36.
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Paulina encarrega-se da educação da pequenina, que gosta de
ocupar os seus tempos livres acompanhando o pai, o seu «rei querido»,
indo pescar no campo aprazível da Normandia.

Em Outubro de 1881, entra como semi-interna na Abadia
beneditina de Nossa Senhora do Pré. «Os cinco anos que lá passei
foram os mais tristes da minha vida» (Ms A, 22, r°). É o que reconhece
mais tarde....apesar dos seus bons resultados escolares (com a
excepção da ortografia!). Na realidade, Teresa não suportava a
separação da família…

Um dia, no verão de 1882, eis que fica a saber, de surpresa, que
Paulina, «o seu ideal de criança», ia entrar no Carmelo! Que golpe:
«Dizia no fundo do meu coração : ‘Perdi a minha Paulina’!!!» (Ms A,
27 r°). Vive esta separação como um verdadeiro abandono, que
reactiva o sofrimento ligado à morte de sua mãe.

O sorriso da Virgem Maria
No Inverno seguinte, altera-se a saúde da menina. Durante a

Semana Santa da Páscoa, quando o Sr Martin se encontrava em Paris
com Maria e Celina, sofre uma crise aguda e desconcertante para uma
criança desta idade. É acometida por uma tremura nervosa, seguida de
crises de pavor e alucinações.

É a consternação geral. Toda a família começa a rezar e manda
celebrar uma novena de missas no santuário parisiense de Nossa Senhora
das Vitórias. No dia de Pentecostes, a 13 de Maio de 1883, Teresinha
sente-se curada do seu mal pelo encantador sorriso da Santíssima Virgem.
Desaparecem os sintomas físicos, e retoma a sua vida normal.

É importante perceber que, no momento da cura, tudo aconteceu
como se fosse um milagre :

«Sim, a Florzinha ia renascer para a vida, o Raio luminoso que a
tinha reanimado não cessaria os seus benefícios. Não agiu de uma só
vez, mas lentamente, suavemente, reergueu a sua Flor e fortaleceu-a de
tal maneira que, cinco anos depois, ela expandia-se sobre a fértil
montanha do Carmelo» (Ms A, 30 v°).

Nela ficarão duas penas na alma e uma verdadeira «doença dos
escrúpulos». A sua excessiva sensibilidade precisará de outra
intervenção do Céu.
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Sublinhemos duas importantes datas :
A primeira comunhão (1884) e a noite de Natal de 1886
Bem preparada pela sua irmã Maria, Teresa recebeu Jesus pela

primeira vez no dia 8 de Maio de 1884. Foi um acontecimento
fundamental: «Ah ! Como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha
alma !... » (Ms A, 35 r°).

No entanto, Teresa continuava a ser uma criança «insuportável
pela sua excessiva sensibilidade». Choramingava por um nada … e
depois chorava por ter chorado ! Como imaginar que poderia um dia
entrar numa Ordem tão austera como o Carmelo que, apesar de tudo,
permanecia como o objecto mais forte dos seus desejos?

A noite de Natal marcou uma viragem decisiva. O Senhor
ajudou-a a vencer esta excessiva sensibilidade, ao regressar da Missa
da meia-noite. Descobrindo as prendas à chaminé, a adolescente de
catorze anos conseguiu não chorar, quando ouviu o pai fatigado dizer:
«Enfim, ainda bem que é o último ano !»

Para descrever este acontecimento, utiliza expressões muito
fortes : aponta esta noite como a da sua «completa conversão».
Consegue, assim, sair das “fraldas da infância”... etapa absolutamente
necessária para viver uma autêntica infância espiritual.

III.  TERCEIRA ETAPA : DO NATAL DE 1886 À
SUA MORTE

Teresa utiliza uma expressão do Cântico Espiritual de São João
da Cruz para caracterizar este ano excepcional de 1887: «As brisas
perfumadas da aurora». Vai desabrochando então todo o seu ser.

Em Julho, comovida por uma imagem de Jesus na cruz,
compreende que a sua missão é a de recolher o Sangue de Jesus para o
espalhar sobre as almas: «Fez de mim um pescador de almas.... A
caridade entrou no meu coração com a necessidade de me esquecer
sempre de mim, e desde então fui feliz! ».

A sua compaixão empenha-se primeiro na salvação do assassino
Pranzini, autor de um crime de que muito se falou na época! Chamá-lo-á o
seu «primeiro filho».
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No Domingo de Pentecostes, obtém do seu pai a licença para
entrar no Carmelo … mas terá que lutar muito para realizar a sua
vocação. De facto, acumulam-se as dificuldades para conseguir a
licença das autoridades eclesiásticas ! Até terá a ousadia de a pedir ao
Papa Leão XIII, por ocasião de uma peregrinação diocesana em honra
do jubileu papal. Infelizmente para ela não conseguiu…

Esta viagem, excepcional na época para uma jovem desta idade,
marcou-a profundamente. Foi um verdadeiro «banho cultural» que
soube apreciar, embora o Carmelo permanecia o único objecto dos seus
desejos. A companhia de mais de 70 sacerdotes fez-lhe descobrir que
não eram iguais aos anjos e que era preciso rezar muito por eles! Será a
principal meta da sua vocação no Carmelo.

Finalmente, chega a autorização esperada… mas desta vez são as
próprias carmelitas que adiam a data da sua entrada, por causa dos
rigores da Quaresma ….

NO CARMELO

«A segunda-feira, 9 de Abril [de 1888], dia em que o Carmelo
celebrava a festa da Anunciação, transferida por causa da Quaresma,
foi escolhida para a minha entrada» (Ms A, 68 v°).

 A profunda alegria da postulante é sem ilusões, encontra «a vida
religiosa tal como a tinha imaginado» (Ms A, 69 v°).

O Carmelo de Lisieux, fundado em 1838, tinha então 26
religiosas (com a média de idade de 47 anos). Era pobre e pequeno.

Tarefas humildes preenchem o quotidiano da postulante:
remendar, varrer (apesar do seu medo das aranhas), jardinar, etc.
Aplicará também os seus talentos de pintora e, mais tarde, tornar-se-á
sacristã e assistente da mestra de noviças.

Durante as seis horas de oração no coro (entre as quais duas
horas de oração silenciosa), secura, aridez e sono são o pão quotidiano
de Teresa. Pouco importa, não é o seu único fim «agradar a Jesus»?
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A doença do pai

A tomada de hábito ocorre no dia 10 de Janeiro de 1889. No dia
12 de Fevereiro, desencadeia-se o drama familiar. O Sr Martin, que
apresentava inquietantes sinais de perturbação mental ligados à
arteriosclerose cerebral, tem que ser internado no Hospital psiquiátrico
do Bom Salvador de Caen, «com os doidos», dizia-se na época. O
rumor público acusa as filhas Martin, particularmente a mais nova, de
serem responsáveis do seu estado. Teresa reconhecerá que nunca tinha
pensado sofrer tanto …

Contudo, vence a vida teologal. No seu pai humilhado, a noviça
vê o Servo sofredor de Isaías, Cristo desfigurado e glorioso. É nesta
altura que acrescentará ao seu nome em religião: Teresa do Menino
Jesus da Santa Face, nome profundamente revelador da sua vocação e
compreensão do Mistério da Redenção.

No dia da sua profissão, 8 de Dezembro de 1890, terá que
oferecer ao Senhor o sacrifício da ausência do pai. Foi um dia velado
de lágrimas, apesar da paz interior permanecer profunda... A jovem
professa podia em verdade dizer: «Só Tu, Jesus, sê tudo ! »

Luís Martin morre no dia 29 de Julho de 1894. (Declarado
Venerável em Março de 1994 com a sua mulher, esperamos que sejam
em breve beatificados: já foi oficialmente reconhecida a cura
miraculosa de uma criança italiana, após uma novena aos pais Martin).

Celina entra no Carmelo seis semanas mais tarde. Entretanto,
Paulina tinha sido eleita prioresa sob o nome de Madre Inês. Estes
acontecimentos criaram um clima favorável ao crescimento espiritual
de Teresa.

Dois anos fundamentais

Nos finais de 1894 ou início de 1895, Teresa descobre o pequeno
caminho da infância espiritual. Sem sombra de dúvidas, há um antes e
um depois desta descoberta. Os seus ardentes desejos de santidade
ligados ao sentimento da sua radical impotência não a desencorajam :
«Quero procurar a maneira de ir para o Céu por um pequeno caminho
muito direito, muito curto, um pequeno caminho completamente novo»
(Ms, 3vº). A Sagrada Escritura dá-lhe a chave: «Se alguém for
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pequenino, venha a mim». Sob o efeito deste verdadeiro “eureca”,
rejubila: «o ascensor que me há-de elevar até ao Céu, são os vosso
braços, ó Jesus!» (Ms C, 3 r°).

O segundo acontecimento decisivo para Teresa foi o oferecimento
ao Amor Misericordioso, durante a missa do dia 9 de Junho de 1895, festa
da Santíssima Trindade. Na época, era mais frequente oferecer-se como
«pára-raios» da cólera divina! «Este oferecimento parecia-me belo e
generoso, mas estava longe de me sentir impelida a fazê-lo. ‘Ó meu Deus –
exclamei do fundo do coração – só haverá a vossa Justiça para receber
almas que se imolam como vítimas?... Não tem também necessidade delas
o vosso Amor misericordioso? Em toda a parte é desconhecido e rejeitado.
Os corações, aos quais os quereis oferecer, voltam-se para as criaturas
pedindo-lhes a felicidade com o seu miserável afecto, em vez de se lançarem
nos vossos braços e de aceitarem o vosso Amor infinito... Ó meu Deus! O
vosso amor desprezado vai ficar no vosso Coração?» (Ms A, 84 r°).

Teresa é uma enamorada apaixonada por Cristo, habitada por um
único desejo : «amá-lo até à loucura» (Ms A, 82 v°). Na realidade,
«desde esse feliz dia [o do seu oferecimento à Misericórdia], parece-
me que o Amor me penetra e me envolve» (Ms A, 84 r°, Ms A, 82 v°).

O ano de 1895 é também o da redacção do Manuscrito A,
redigido por simples obediência, ao pedido da Madre Inês (Paulina
Martin), que pede à irmãzinha de contar as suas lembranças de
infância. Estavam muito longe de imaginar que o manuscrito se iria
tornar um verdadeiro best-seller mundial !

Paradoxalmente, Teresa vai entrar na etapa mais dolorosa da sua
vida. Ela que tanto desejava parecer-se com Jesus vai ficar
completamente configurada com Ele, até na sua paixão.

A paixão de Teresa

Nessa época, a tuberculose era uma doença devastadora em França.
Em Lisieux, enterrava-se em média um jovem tuberculoso por semana,
pois a cidade é húmida e fria. Teresa tinha uma saúde frágil. Na noite de 2
para 3 de Abril de 1896, começa a cuspir sangue. Primeiro, fica feliz com
a perspectiva de unir-se em breve com o Senhor, mas muito rapidamente,
escurece a alegria da Páscoa que se aproxima. Sente-se invadida pelas
mais espessas trevas, o pensamento do Céu torna-se um motivo de
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tormento, «os raciocínios dos piores materialistas impõem-se ao seu
espírito»… As tentações contra a fé são tão fortes que escreve o Credo com
o seu próprio sangue, trazendo-o sempre sobre o coração. No meio deste
tormento, aceita ficar sentada «à mesa dos pecadores», para «que todos
aqueles que não foram iluminados pelo resplandecente facho da fé, o vejam
finalmente brilhar» (Ms C, 5 v°).

Afinal, não se junta Teresa às interrogações do seu tempo, marcado
pelo positivismo e a certeza de que a ciência acabará por tudo explicar?

Teresa vive esta provação – que só terminará com a morte – e as
violentas dores físicas da progressão da doença, dia após dia, instante
após instante. No dia 30 de Setembro de 1897, após uma terrível
agonia, entrega a alma a Deus num último êxtase : « Oh! Amo-o!...Meu
Deus...eu amo-Vos..... ».  Mas afinal, tudo está apenas a começar....

A carmelita tinha precisamente escrito ao seu irmão espiritual, o
P. Bellière: «Eu não morro, entro na Vida». Eis chegado o tempo das
suas actividades e conquistas, o tempo da realização dos seus desejos
de fazer o bem depois da morte, e de oferecer o seu pequeno caminho
às almas. Podemos acrescentar sem receio uma quarta etapa.

IV –A VIDA PÓSTUMA

É impossível dizer tudo, pois poder-se-ia encher as prateleiras de
uma biblioteca! A corrida de gigante vai progredindo, falar-se-á de um
«furacão de glória». Citemos simplesmente algumas datas importantes.

4 de Outubro de 1897 : inumação no cemitério de Lisieux.
Inicia-se a sucessão de milagres.

1898 : Publicação da História de uma alma, rapidamente
esgotada, reeditada e traduzida em cerca de sessenta línguas.

1914 : Pio X assina o decreto da Introdução da Causa.
1921 : Bento XV assina o Decreto sobre a heroicidade das virtudes.
1923 : Beatificação por Pio XI.
1925 : Canonização.
1927 : Padroeira das Missões, em pé de igualdade com São

Francisco Xavier, jesuíta falecido às portas da China.
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1944 : Pio XII nomeia-a padroeira secundária de França, em
igualdade com Joana d’Arc.

É logo a seguir à 2ª Guerra mundial, em 1945-47, que o seu
Relicário percorre numerosas dioceses em França.

1954 : Consagração da Basílica de Lisieux, sobre a qual se
poderia dizer que representa um enorme ex-voto mundial.

1956 : Edição em fac-símile dos Manuscritos autênticos pelo P.
Francisco de Santa Maria, carmelita.

1980 : João Paulo II peregrino em Lisieux.
1992 : Publicação dos oito volumes da Edição crítica do

Centenário, trabalho de equipa iniciada em 1969 e galardoada pela
Academia Francesa.

1989 : O bispo D. Pican encarrega o bispo D. Gaucher de reabrir
o processo do Doutoramento de 1932. Reúnem-se mais de 300 000
assinaturas de 107 países, e de cerca de 50 Conferências episcopais no
mundo.

1994 : Para preparar o Centenário da “entrada na Vida” da jovem
carmelita (30 de Setembro de 1997), o P. Raymond Zambelli, então Reitor
em Lisieux, tem a ideia de o Relicário visitar três cidades francesas, onde
passou Teresa aquando da sua viagem para Roma : Lyon, Marselha e
Paris. Para surpresa de muitos, o sucesso é total, ultrapassando todas as
expectativas.... e vai aumentado em muitas outras visitas.

1997 : ano do Centenário da “entrada na Vida”, rica em
acontecimentos em todo o mundo.

19 de Outubro de  1997 : Doutoramento proclamado por João
Paulo II, após o seu anúncio aos jovens reunidos nas JMJ de Paris, no
mês de Agosto de 1997.

Dezembro de 1997 : O Relicário começa uma grande viagem
internacional, indo para o Brasil durante um ano. Mais de trinta e sete
países já foram visitados e a agenda está preenchida até 2007….

Dom Sarah, arcebispo de Conakry (Guiné) escreveu com
pertinência: «a história da sua alma continua a escrever-se!»
Encontramo-nos no Congresso para a Nova Evangelização em Lisboa,
se quiserem saber mais alguma coisa sobre esta questão!



Depois de um breve intervalo, e após esta vibrante comunicação
de uma experiência de vida, como foi a conferência anterior, passamos
agora a outro conferencista que nos vai falar da devoção a Santa
Teresinha tão arraigada nas almas dos portugueses praticamente logo
após a sua morte a 30 de Setembro de 1897. Para tratar este tema não
podíamos encontrar melhor orador do que o historiador Pinharanda
Gomes.

Josué Pinharanda Gomes, natural de Quadrazais, Riba-Côa, é
um dos notáveis pensadores e investigadores da cultura portuguesa.

Possui um vasto conjunto de publicações a título individual e em
parceria, estendendo a sua atenção a vários domínios da investigação,
fundamentalmente, nas áreas da Filosofia, Religião e Etnografia.

Destacamos Introdução à Saudade (parceria com Dalila Pereira
da Costa), Filosofia Grega Pre-socrática, Meditações Lusíadas,
Dicionário de Filosofia Portuguesa, Santa Teresa do Menino Jesus na
Devoção Portuguesa (a qual destacamos por motivos óbvios),
Caminhos Portugueses de Teresa de Ávila, Teologia de Leonardo
Coimbra, A Filosofia Hebraico-portuguesa, A filosofia Arábico-
portuguesa, Patrologia Lusitana, Pensamento e Movimento, A Cidade
Nova, entre muitas outras.



É membro da Academia Luso-Brasileira de Letras e da
Academia Portuguesa de História, sócio correspondente da Academia
Internacional da Cultura Portuguesa, sócio fundador do Instituto de
Filosofia e Estudos Interdisciplinares da Universidade do Rio de
Janeiro e do Instituto D. João de Castro.

A enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura, reconhece a sua
identidade, dedicando-lhe uma resenha biográfica.

Aceitou o nosso convite para nos falar, naturalmente, sobre «A
presença de Santa Teresa do Menino Jesus na espiritualidade
portuguesa».



PRESENÇA
DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS

NA ESPIRITUALIDADE PORTUGUESA

JOSUÉ PINHARANDA GOMES
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INTRODUÇÃO

Teresinha, Santa Teresinha do Menino Jesus!

Petite Thérèse 1 deu, no coloquial português dos afectos, o
diminutivo Teresinha. Seria inimaginável que o seu nome entrasse por
traslado à letra, quer dizer Pequena Teresa. Teresinha responde a este
vocativo, ela desejou ser assim chamada, pelo que lhe devemos esse
crédito, o de a chamar por Teresinha. Foi este rosto da sua introdução
na piedade portuguesa, tanto a popular como a sacerdotal, introdução
essa destinada a um percurso de glória e de familiar adopção.

Surpreso com o inesperado e gentil convite do Padre Joaquim
Teixeira, OCD, para assumir o também inesperado encargo de uma
exposição sobre o tema da Presença de Santa Teresinha na
Espiritualidade Portuguesa, permitam que, sem perda de tempo,
confesse as dificuldades em que nos vimos mergulhado. Que fazer?
Que âmbito motivacional e temporal? Quem já percorrera um
caminhinho em busca das devoções portuguesas a Santa Teresinha,
ocorreu que o melhor seria resumir quanto já escrevera, mas, ainda
assim, tudo se tornaria complexo e moroso.

Uma iluminação, fruto de muito ruminar, nos clareou o
caminhinho. Quando percorremos um caminho pela primeira vez, não
conseguimos obter uma percepção total de quanto por esse caminho se
nos oferece. E quando o percorremos segunda vez, motivos há que,
passando despercebidos na primeira, saltam à nossa atenção na
segunda. E sempre, de cada vez, vemos coisas que antes não víramos,
ou em que nem sequer atentámos.

Relendo o livrinho que intitulámos Santa Teresinha do Menino
Jesus na Devoção Portuguesa,2 e descobrindo passos em que, de
caminho, andámos mais depressa, pareceu-nos bem retomar um que
outro tema, em acto de recuperação ampliada, e organizar uma nova
sequência temática, em que fosse possível uma recolecção dos

 1 Conselhos e Lembranças, Trad. port., Porto, A.I., p. 386.
 2 Paulinas, Lxª., 1998, com Bibliografia.
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aspectos presenciais de maior significação e visibilidade. Começámos
por, muito ao de leve, esboçar alguns apontamentos acerca dos actos de
recepção, mesmo a nível popular, acerca do qual há muita
documentação, naquele livro se inventariando os diversos fenómenos
de presença, desde os primeiros tempos de publicitação da Florinha de
Lisieux: os primórdios do culto, bem anteriores a 1923 (beatificação) a
1925 (canonização) e a 1927 (proclamação de Padroeira das Missões);
o fortalecimento devocional após tais actos canónicos em quase todo o
país; os nomes, as imagens criadas por notáveis santeiros portugueses;
a ajuda espiritual nas duas Guerras (a Mundial e a Civil Espanhola), as
novenas, as orações, os hinos paralitúrgicos, os milagres de saúde, as
Pias Uniões que tanto motivaram os corações dos leigos, e as festas,
etc. Todo um universo que mais deixámos em grau de aperitivo do que
em grau de opulento banquete. Desejamos muito que, ampliando a
nossa pesquisa, um dia surja maior e mais perfeita filigrana em louvor
dessa que o nosso povo venerou em um afectuoso elenco de litanias, de
que nos lembram as da nossa juventude – Andorinha monástica,
Enfermeira de almas, Flor em Botão, Florinha da Virgem, Florinha de
Lisieux, Santa pequenina, a Pomba, a Rosa desfolhada, o Elevador
celeste, e, por fim, a mais simples e amigável – Teresinha, Santa
Teresinha. Como no poema de Manuel Bandeira: “Teresa, não. Teresinha,
Teresinha… Teresinha…/ Teresinha do Menino Jesus”. Os diminutivos
amplificantes que, qual sementinha modesta, potenciam as grandes
árvores e, com estes, os bosques sagrados. A posição que firma o salto para
a última escala de santidade, “assim acessível ao pequenino e mais simples
de tudo quanto se possa viver”.3 Na figura do diminutivo põe a nossa
língua, conforme ao texto e ao contexto, a aliança de afectos e de
comunhão. Já idêntica familiaridade ocorrera com o santinho que maior
influxo exerceu na nossa medieval espiritualidade: O Pobrezinho, o
Pobrezinho de Assis – S. Francisco, II Poverello4.

A identificação de uma espiritualidade só se torna possível
mediante testemunhos vivos, quer dizer, uma espiritualidade incarnada
em pessoas. Sem a referência à incarnação de uma espiritualidade nas
almas, impossível seria apanhá-la, ou verificá-la, porquanto

 3 Carlos H. Carmo Silva, “O Miniatural em Santa Teresa do Menino Jesus. Da Mudança de
Escala na Via da Santidade”, Didaskalia, Vol. XXXII, 2002, pp. 147-423, p. 243.

 4 Nélio Leandro Barcelos Mendonça, El Itinerário Espiritual en Santa Teresa de Lisieux y San
Francisco de Asis, Verdad y Vida, 233/LX, 2002, pp. 145-56.
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correríamos o risco de imergir na abstracção, que não seria consistente
fora das provas reais. Nas provas reais, uma espiritualidade é o modo
segundo o qual uma alma vive e responde à acção do Espírito conforme
os dons, a caminho da perfeição. A espiritualidade incarna e existe
como real comunicante nos vários géneros de pessoas e de ocupações
(Lumen Gent., 5, 41): laical, monástica, sacerdotal.

Convicto deste pressuposto, prestaremos atenção às almas
segundo o estado. Em primeiro lugar, a aprovação e a recepção
episcopais; em segundo lugar, o que desta aprovação flui para as
devoções sacerdotais; em terceiro lugar, as devoções do Laicado; em
quarto lugar, a missão da caridade apostólica, e, por fim, um olhar
atento à vida consagrada, em que sobressaem as senhoras. Em todos os
casos personalizamos, salientando os que estão a caminho dos altares.
Não nos seria possível identificar a presença fora da existência.

Retenhamos que o ascenso de Teresinha decorre, quanto à nossa
História, numa critica idade, em que a sociedade católica ensaiava a
regeneração da aliança tradicional, Fé e Pátria. Não é, por isso, de
ficarmos surpresos com a repetitiva liturgia de adopção, em que
Teresinha é invocada a favor de Portugal, em hinos, poemas, orações,
jaculatórias, etc., incluindo pagelas, como a que, aos milhares, a Pia
União de Santa Teresinha da Freguesia das Mercês efectuou com a
legenda – Salvai Portugal. E também os percursos das peregrinações.
Lourdes era, desde finais do século XIX, a meta de sucessivas
peregrinações portuguesas, incluindo as que, tendo Roma por destino,
em Lourdes faziam paragem obrigatória. Até 1920, Lourdes manteve a
exclusividade, mas, a partir de então, Paray-Le Monial passou também
a centro de peregrinações, de grupos menos numerosos, em celebração
das mensagens transmitidas por Santa Margarida Maria Alacoque. E,
se La Sallete também recebia peregrinos, um novo destino se inscreveu
nos itinerários – Lisieux. O vento parecia soprar, todo ele, de França.5

Na época da vida e do nascimento de Teresinha para o Céu, o nosso
país era, quanto à Família Carmelita regular, um deserto. Subsistiam
algumas Ordens Terceiras, não abrangidas pelos Decretos de 1834,
assistidas pelo clero secular, incumbido dessa tarefa pelos respectivos
Ordinários. Havia também, e haveria, como ainda há, Confrarias do

 5 Pinharanda Gomes, Caminhos de Lourdes seguidos de Lourdes em Portugal. Lxª., Paulinas, 2002.
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Escapulário, de implantação paroquial, muito populares, cuja orientação
as manteria, sem propósito, muito longe do que, em outros países, se
passava nas Ordens, tanto primeiras, como segundas, ou de clausura.

Julgamos também que, salvo os mais viajados Jesuítas, que já
trabalhavam em Portugal acobertados por outras designações aceites
pela legislação em vigor, pouca gente ou ninguém se teria interessado
pela “impostura” levada a cabo pelo maçon Léo Taxil, acerca da
fantasiada Diana Vaughan, uma personagem de ficção em cuja
realidade Teresa acreditou durante algum tempo. Aliás, na época,
Teresa ainda não era a figura pública que, nesse mesmo ano de 1897,
foi projectada pelo Carmelo de Lisieux, e sobretudo por sua Irmã Inês,
cuja vida se concentrou, de modo obstinado, em levar a Irmãzinha aos
altares, para tanto revolvendo montes e vales, e solicitando a ajuda das
mais influentes personalidades dos Episcopados, incluindo o
português. Deste modo, Teresinha entrou em Portugal, não através de
confrades, que só restauram a presença em 1928 e 1937, e, no caso dos
Descalços, talvez com os favores de Teresinha, dada a devoção do
arcebispo Mendes Santos por ela e pelo seu desejo de ter, na diocese,
uma comunidade de Padres Carmelitas.

Quanto às monjas, as Descalças criaram fundações a partir de 1928,
enquanto as Observantes só procederam à restauração (Moncorvo) em
1947, com a curiosidade de a fundadora se nominar com uma idêntica
devoção teresiana: Sor Maria de Fátima e da Santa Face.6

A RECEPÇÃO

A apresentação da Vida iniciou-a o Padre Manuel Fernandes de
Sant’Anna com o convite de Jesus em tempo dirigida aos admiradores
e amigos: “Venite et Videte” (Jo., 1, 39). Envolveu-se tanto na leitura,
que revela, sendo ele um escritor de pura gema, jamais ter pegado na
pena com tanto gosto, ao mesmo tempo que se sentia impotente para
escrever, tanto mais que o precioso livrinho, “que é dos mais belos que

 6 David do Coração de Jesus, OCD., A Reforma Teresiana em Portugal, Porto, Salesianos,
1962; P. Gomes, Imagens do Carmelo Lusitano, Lxª., Paulinas, 2000; Balbino Velasco, O.
Carm., História da Ordem do Carmo em Portugal. Lxª., Paulinas, 2001.
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se têm escrito”, não carece da sua apresentação. Resume, por isso, a um
convite: Vinde e Vede, sugerindo ao leitor que ponha de parte, por um
momento, as preocupações profanas e as misérias interiores. Quem for
e vir, receberá “uma visão celeste, de beleza incomparável” – “uma
alma virginal e infantil”, encerrada num “jardim d’amor” divino do
qual ela, Teresa, é o cisne. Prevê que mais de um leitor caia de joelhos,
chorando nas alegrias do amor.

A apresentação fecha com a invocação. Que as promessas de passar
a bem-aventurança fazendo bem à terra, comecem a realizar-se: “Oh!
Desça esse Anjo de amor sobre a nossa querida terra natal. Oiça-se a sua
melodiosa voz no Antigo e no Novo Mundo, no Extremo Oriente e no
Ocidente, onde quer que palpita um coração português, e por toda a
parte ressoe ao uníssono do coração de Teresa, – um hino de Amor.7

Quanto ao vocabulário relativo à Carmelita, sobretudo o
vocabulário que se fixou no culto e nas devoções portuguesas, a
tradução prefaciada por Fernandes de Sant’Anna tem um valor,
porquanto foi a primeira experiência introdutória com os modos de
pensar e de escrever de Teresinha. Sabemos, por argumentação
posterior, aduzida pelos autores das edições criticas dos Manuscritos
autobiográficos, que o texto original da edição príncipe de 1897,
apresenta intromissões devidas aos sentimentos de Madre Inês de
Jesus. Não importa para o caso: o que foi dado a ler, a meditar aos
portugueses, o que lhes abriu o caminho de aproximação a Teresinha,
foi a edição de 1906, tão questionável como a francesa de 1897, sem
lugar a responsabilizações. Era assim, não havia outro léxico, nem
outra visão, nem outra intendência, e foi ela a base da canonização.

A abertura do Colégio Português em Roma (1900) propiciou as
viagens de estudantes que, na Cidade Eterna, acediam às novidades
literárias. Quanto a Conventos existentes em Portugal, vimos dois
exemplares das primeiras edições, ambas provenientes do Fundo das
Congregações, e guardados na Biblioteca Nacional, com a curiosidade de um
deles ainda ter um cartuchinho de terra de Lisieux, de cartão branco, com as
rosas em relevo, e o nome da proprietária, Olímpia Guedes. Quem seria?

Em 1925 apareceu uma nova tradução, da autoria do Padre Luís
Maria Alves Correia S.J.8 destinada a maior sucesso, pois tem sido

 7 História d’Uma Alma, trad. port., 1906, pp. VII-IX.
 8 Livraria A.I., 11ª ed., 1985.
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reeditada, e, embora o tradutor efectue algumas modificações relativas
às formas do diminuitivo, o teor geral da antiga tradução ainda se
mantém. Julgamos ter sido anos mais tarde que, através das Edições
Carmelo OCD, os portugueses passaram a ler um texto de critica
diferenciação. Estes motivos justificam o léxico afectuoso do nosso
culto, léxico esse que passou dos livros e das publicações para a boca
dos devotos, criando uma tradição que, apesar de tentativas de
alteração, ainda se mantém. Aliás, na vizinha Espanha de língua
castelhana idêntico processo se desenvolveu, com Teresita del Niño Jesus,
suplantando a invocação de Teresa del Niño Jesus. Em português até
usamos diminuitivos para santos considerados “respeitosos”, de modo que
S. Bento passa por S. Bentinho (da Porta Aberta) e António por Santo
Antoninho. Formas de tratamento carinhoso.

Uma viagem pela Bibliografia portuguesa evidencia pelo menos
duas sequências temático-formais. Uma anterior, constituída
principalmente por biografias (tanto originais portugueses como
traduções de obras estrangeiras, sobretudo francesas) hagiografias,
apologias, catequeses e liturgias. Esta sequência envolve também o que
podemos classificar como a presença de Santa Teresinha na literatura
portuguesa, que tem momentos dignos de anotação em textos surgidos
até ao ciclo da II Guerra, cifrados em biografias, poemas, incluindo
diversos hinos musicados, e dramaturgias.

Entre as biografias portuguesas apraz-nos citar as que tiveram em
maior consideração a catequese das famílias e das juventudes, quais
sejam, de Carlos Alberto Ferreira, Santa Teresinha Carmelita de Lisieux
(1928), de Alexandre Carvalho, A Teresinha. Beata Teresa do Menino
Jesus e da Santa Face. Esboços biográficos adaptados à formação das
Crianças em Portugal (1925), de José Maria Teles de Baltazar, A Florinha
da Virgem. Vida de Santa Teresinha do Menino Jesus (1936), de Armando
Vieira Novo, Santa Teresinha do Menino Jesus (1943), de Salesianus (?),
Santa Teresa do Menino Jesus (1954), ou de Januário dos Santos, a
biografia popular Amor sem Fronteiras. Santa Teresa do Menino Jesus
(1987). Há outros excursos biográficos, como os dispersos do Padre
Fernando Leite, S. J., mas estes parecem-nos os mais típicos.

Na ordem dos devocionários e liturgias, ainda hoje se utilizam
com gosto e proveito o Rosas Celestes (1927) do Padre José Gonçalves
Cascão de Araújo, da Póvoa de Varzim, ou a Ladainha de Santa
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Teresinha (1930) de Jorge Lima Machado, ou a Oração e Novena dos
24 Glória Pátri (1931), ou o Pequeno Catecismo.

Entre os poetas, criaram textos, uns mais apologéticos, outros
mais ao existencial, autores como Francisco Sequeira, Moreira das
Neves (com vários poemas), Agostinho Veloso, João Maia, Manuel
Nunes Formigão e Serafim Ferreira, com os Poemas Missionários
(1982). Na ordem poética registam-se também os hinos, entre eles os
mais conhecidos: de Paulo Durão Alves, com música de Luís Gonzaga
Mariz; de Moreira das Neves, com música de Afonso Valentim; e de
Marques Soares, com música de Manuela Câncio. Quanto à dramaturgia,
citamos os autos de António Corrêa d’Oliveira (Teresinha. Milagre em
Cinco Quadros, 1929) e Rosas de Santa Teresinha (1947), da poetisa
açoriana Maria do Céu. A par das obras relativas de forma directa à
Carmelita, há também lugar para as diversas edições tendo por temas, já o
Carmelo de Lisieux, já, sobretudo, a irmã Inês de Jesus, que suscitou nos
fiéis desejos de santidade.9

Tanto quanto as bibliografias já apuradas revelam, a abordagem
especulativa ao pensamento de Santa Teresinha é um fenómeno
posterior ao que agora vimos, nem seria de esperar algo de diferente,
porquanto é sobretudo a partir de dentro que o exercício especulativo
merece crédito, por envolver a vivência dos carismas e das analogias.
Tanto se devia esperar das e dos Carmelitas, mas há a considerar as
dificuldades organizativas e activas das várias comunidades. É certo
que, em revistas e noutras publicações periódicas, se encontram
ensaios de interpretação, de exegese e de significação, mas em geral
com problemas de ordem hermenêutica e de crítica textual. Só o
aparecimento de publicações periódicas especializadas permitiu
ampliar o estudo na ordem analítica e especulativa, contemplando a
missão de Teresa na Igreja e no Mundo. No caso de uma publicação
mais antiga, a revista observante O Escapulário do Carmo, além de
artigos divulgativos pouco há a assinalar, fora de apresentação de
textos traduzidos e de relação com a Pia União de Santa Teresinha
erecta na Igreja Paroquial de Santa Isabel. No caso das revistas Rosas

 9 Para mais pormenorizada informação bibliográfica, cf.: Pinharanda Gomes, Santa Teresinha do
Menino Jesus na Devoção Portuguesa, Lxª., Paulinas, 1998 (pp. 115-125: Contributo de Bibliografia
Portuguesa); Manuel Gomes de Castro, O. Carm., “Santa Teresinha na Literatura Portuguesa”, in
Carmelo Lusitano, nºs 15/16, Lxª., 1997/98, pp. 113-131; Id., “Bibliografia Portuguesa sobre Santa
Teresinha do Menino Jesus. Contributo”, id., nº 17, Lxª., 1999, pp. 159-222.
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de Santa Teresinha e Mensagem de Santa Teresa do Menino Jesus é
possível encontrar textos, alguns deles sugestivos de novas tentativas.
Vieram elas finalmente através da Revista de Espiritualidade, da OCD,
desde o ano de 1992. Foi, no entanto, no ciclo centenário 1996/1997
que maior número de estudos veio a lume, aí se identificando nomes
portugueses, aliás colaboradores de outras publicações, como Manuel
Fernandes dos Reis, Jeremias Vecchina, Vera Maria de Jesus, Maria da
Piedade Pádua, Armindo dos Santos Vaz e, em tempo, um leigo de
grande discernimento, Carlos Henrique do Carmo Silva. Todos estes
autores deram importante contributo à parcela de que os Carmelitas
Observantes (entre eles António Monteiro, Francisco José Rodrigues,
Manuel Gomes de Castro, Manuel Gomes Quintãos) se encarregaram.10

Uma palavra de apreço pelas publicações em valoração da mensagem,
oriundas dos Carmelos femininos.

A APROVAÇÃO EPISCOPAL

Santa Teresinha foi recebida pelos nossos bispos, que, em 1905 e
1906, foram solicitados a um apadrinhamento da edição da História
d’uma Alma, na versão de Laura Júlia Moreira. Ainda que esta versão
seja considerada menos perfeita do que as posteriores, é nosso
entendimento que as aprovações episcopais, concedidas mediante essa
versão, fazem parte da história da História e que, por isso, elas deviam
constar de toda e qualquer edição da mesma obra. De facto, o que os
padrinhos episcopais consideraram foi, não tanto o carácter da edição de
um livro, como o carácter espiritual nele revelado. Tudo indica que os
prelados receberam provas de tipografia, já paginadas, pelo que as
aprovações foram postas no início dos volumes, com numeração romana.

O Cardeal Patriarca D. José Neto foi o primeiro a dar a
aprovação, decerto porque o Padre Fernandes Sant’Anna estava mais
perto dele do que dos outros bispos e, ainda, porque a palavra do
Cardeal Patriarca ajudaria os outros a juntar a voz ao côro. D. José
Neto recomenda o livro às “almas puras”, tanto as que apreciam a

10 Cf. Revista de Espiritualidade, 1996-1997; Carmelo Lusitano, nºs 15/16, 1997/1998, Nº monográfico
com as comunicações à IV Semana de Estudos da Espiritualidade da Ordem do Carmo.
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inocência baptismal como as que procuram recuperá-la mediante o
segundo baptismo, o sacramento da Reconciliação. Considera que, neste
acto de regeneração baptismal, é recomendável a “leitura suavíssima e
edificante da vida da Soror Tereza do Menino Jesus.11 E concede, por cada
dia de leitura, cem dias de indulgência. Do livro, o que o Patriarca
sobretudo extraiu é “o amor de Jesus”, fonte e via de mérito.

O arcebispo bracarense D. Manuel Baptista da Cunha deu
aprovação através de ofício do cónego Monsenhor Francisco Xavier da
Cunha, seu secretário. Também ele concedeu cem dias de indulgência,
uma vez por dia, a quem lesse o livro durante, pelo menos, cinco
minutos diários. Recomendou a obra a todos, mas de modo particular
às mães de famílias, às educadoras e às educandas, e também aos
directores de almas que apreciem o valor de uma educação
genuinamente cristã.12

D. Augusto Eduardo Nunes, arcebispo de Évora, deu a aprovação
em 22 de Novembro de 1905, festa de Santa Cecília. A aprovação foi-
lhe solicitada através da Condessa de Sarmento, de cuja casa ele era
capelão, tendo-a escrito, segundo declara, na intenção de evocar
também Santa Cecília, por ver, entre ela e Teresinha, “petite fleur” dos
nossos dias, frizantes afinidades. E cita palavras da antífona das
segundas vésperas de Santa Cecília: “Virgem gloriosa que sempre a
seu peito trazia unido o Evangelho de Cristo, e nem de dia nem de noite
interrompia os colóquios divinos e a oração”. Confessa estar ainda
“sob as indefiníveis impressões” que a leitura lhe causou, sentindo-se
incapaz de as expressar na linguagem da terra. Mais confessa, e com
nua sinceridade: quando começou a ler Une Rose Effeuillée, julgou
tratar-se apenas de uma narrativa de “puerilidades ingénuas” mas,
prosseguindo na leitura, foi levado a “um arroubamento como poucos
livros me têm produzido”. Tece uma litania a Teresinha – “flor
animada, bela, suave, delicadíssima, mimosa”... e também a esperança
de que em breve ela seja venerada nos altares. Não restam dúvidas de
que o arcebispo eborense leu o livro de fio a pavio, e nele se banhou,
não admirando que a sua carta probatória seja como que um breve
ensaio acerca da alma de quem só se alimenta do sofrimento. E pediu
que lhe fossem enviados dois exemplares logo que o livro saísse, um

11 História d’uma Alma, 1906, p. XI. 12 Id., ib, p. XII.
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para ele, outro para o Seminário onde, portanto, Teresinha foi desde
cedo lida e conhecida. Em 22 de Dezembro emitiu também ele a
concessão de cem dias de indulgência, a quem lesse, durante meia hora,
a Vida de Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face.13

Mais breve foi o bispo do Algarve, e futuro Patriarca de Lisboa, D.
António Mendes Belo, que invocou a aprovação já dada pelo Cardeal
Neto. Considerou também que nas páginas do livro se patenteiam as
misericórdias e prodígios da graça divina, operadas na alma crente,
piedosa e devotíssima da biografada. Recomenda, e concede 40 dias de
indulgência por cada dia em que uma leitura seja feita.14

D. Gaudêncio Pereira, bispo de Portalegre, considerou o livro
“um belo, agradável e edificante modelo de perfeição cristã”, de modo
que, a seu ver, “o leitor fica abismado na consideração de tamanho
fervor de piedade, e exaltados afectos que brotam de alma tão
cândida”. Concede 40 dias de indulgência.15

O arcebispo-bispo da Guarda, D. Manuel Vieira de Matos
(depois: arcebispo de Braga) ficou impressionadíssimo com aquela
alma contemplativa, ele, que foi um pastor de acção e um operador de
obras pastorais e, por vezes, até políticas por amor da Igreja. Diz ele:
“A Vida... é uma escola de santidade, um comentário vivo e prático do
Evangelho, que ela trazia dia e noite sobre o seu coração. Os directores
de almas acharão ali doutrinas incomparáveis, que lançam a maior luz
sobre os mistérios da vida interior; as almas, que aspiram à perfeição,
encontrarão nela um guia seguro, um exemplo luminoso, suavíssimo e
atraente da vida cristã”. Recomenda o livro sobretudo ao clero, e pede
a Soror Teresa “uma chuva copiosa das rosas da sua ardente caridade”
sobre a diocese da Guarda. Concessão de 50 dias de indulgência. A
propósito, registemos que a aprovação tem a data de 22 de Dezembro
de 1905, quando já se encontrava na Guarda, como Vice-Reitor do
Seminário, o Padre Manuel Mendes da Conceição Santos, futuro
arcebispo de Évora, enquanto o futuro bispo de Beja, José do
Patrocínio Dias, lá entraria, para tomar ordens, em 1907.16

Bem mais breve, mas aquiescente, foi a aprovação do D. José
Dias de Carvalho, bispo de Viseu, que, segundo se depreende, leu já a

13 Id., ib., pp. XII-XIV. 14 Id., ib., p. XV.
15 Id., ib., pp. XI-XVI. 16 Id., ib., pp. XVI-XVII.
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tradução do livro revista pelo Padre M. Fernandes de Sant’Anna. Acha
que a leitura de “tão benemérita serva de Deus” será um estímulo para
o aumento da fé e da piedade, concedendo 40 dias de indulgências.17

D. Manuel Agostinho Barreto, do Funchal, demorou um pouco
mais na leitura, espraiando-se em considerações sobre uma narração
singela mas encantadora. Entende que Soror Teresa não foi só um
espírito superior mas “uma alma angélica”, “abrasada no divino amor”,
e sublinha as palavras da mensagem – “quero passar o meu céu,
fazendo bem sobre a terra”. O bispo do Funchal declara o seu ardente
desejo de que o livro entre em todas as casas e seja leitura preferida das
donzelas. E, antes de conceder os 50 dias de indulgência escreve:
“Assim como, ao percorrer um belo jardim povoado das mais mimosas
e odoríferas flores, se delicia nossa vista, assim nos sentimos nós
atraídos e encantados ao ler as formosas páginas deste livro, todo
povoado das mais delicadas flores d’alma”.18

D. António Xavier de Sousa Monteiro, bispo de Beja, deu o
parecer nos começos de 1906, estando já doente e vivendo o último ano
do seu episcopado. Diz: “Todos os lances da vida imaculada de Soror
Teresa do Menino Jesus, que foi a pomba querida, o anjo sorridente, o
enlevo, a admiração, a pérola, o tesouro e a esperança da comunidade
religiosa a que pertenceu – todos exalam o dulcíssimo perfume da
caridade e piedade cristãs, e manifestam o poder, a magestade e a
misericórdia inefável do Eterno”. Louva, de Teresa, o amor das coisas
naturais contempladas (o céu, o firmamento, a brisa, os crepúsculos, os
regatos, as flores) como gestos da mão divina. Demora-se nas viagens que
Teresa efectuou, considerando que a sua vida foi “curta, mas celestial”.
Felicita o revisor da obra, e concede 60 dias de indulgência.19

O bispo de Bragança, D. José Alves Mariz, foi mais breve,
confessando todavia a consolação extraída da leitura de tantas
perfeições da “formosa alma, firmada nas máximas e preceitos da
Sagrada Escritura”, concedendo 50 dias de indulgências.20

O venerando bispo do Porto, D. António Barroso, verdadeiro
profeta missionário, deu aprovação, depois de ter consultado os
pareceres dos outros bispos, pareceres esses que lhe foram presentes

17 Id., ib., p. XVII. 18 Id., ib., p. XVII-XIX.
19 Id., ib., pp. XIX-XXI. 20 Id., ib., p. XXI.
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pelo Padre Sant’Anna. Declarou estar certo de que a vida de tão
encantadora alma, “toda cheia de inocência”, pode exercer grande
influência “no espírito de sacerdotes e de leigos, de governantes e de
governados, de inocentes e pecadores, de ferverosos e de tíbios”.
Oferece 50 dias de indulgência a quem, por dia, fizer uma leitura
durante dez minutos.21 Quanto ao bispo de Lamego, D. Fernando José
Vieira e Brito foi breve, considerando o livro uma “piedosa leitura” e
concedendo 50 dias de indulgência a quem ler ou escutar a leitura com
“religioso reconhecimento”.22

Por fim, o bispo titular de Siene, Prelado de Moçambique, D.
Francisco Ferreira da Silva, que sugere um título mais adequado para o
livro: Estudo intimo de Psicologia feminina na Piedade Cristã, estudo
que aceita como “jóia literária em que as delicadezas duma alma pura
[…] e mais purificada ainda com as celestes comunicações da vida
sobrenatural da graça se entrelaçam com os primores do estilo”. Dele
se recebe o “suave perfume de encantadora piedade”. Concede 40 dias
de indulgências por cada dia de leitura.23

Entre este ano de 1906 e o ano da beatificação (1923) alguns dos
bispos que abriram as portas da piedade à vida de Santa Teresinha,
alguns faleceram, até ao ano da canonização, em 1925, sem terem
assistido às canónicas proclamações por todos eles antevistas e, sem
dúvida, desejadas. No ano da canonização, as dioceses de Algarve,
Beja, Braga, Bragança, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Lisboa,
Portalegre, Porto e Viseu tinham outros bispos, alguns deles
transferidos de outras dioceses, mas a maior parte dos aprovadores já
saíra para o Céu, ao encontro da Florinha.

Tendo o Padre Pio XI marcado para o dia 17 de Maio de 1925, o
acto de canonização da Carmelita, deu-se o caso de os Bispos
portugueses terem programado uma peregrinação jubilar a Roma, com
trânsito (como era costume) pelo Santuário de Lourdes. Tanto lhes
permitiu assistir às cerimónias, variamente relatadas pelos enviados
dos principais jornais portugueses. Entre os peregrinos contavam-se os
Bispos de Braga, Vila Real, Meliapor, Porto, Guarda, Bragança, Leiria,
Portalegre, Moçambique, Coimbra, Lamego e Coadjutor de Lamego,

21 Id., ib., p. XXI-XXII. 22 Id., ib., p. XXII.
23 Id., ib., pp. XXII-XXIII.
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Auxiliar da Guarda, Angra do Heroísmo, Évora, Viseu, Funchal,
Algarve, Beja e, a par deles, o Patriarca Mendes Belo, presidente da
Peregrinação, na qual também se incorporaram o Senhor D. Manuel II e
a rainha D. Augusta Vitória, a Rainha-mãe D. Maria Amélia, e nomes
soantes da militância: D. José de Lencastre, e sua cunhada D. Sílvia
Cardoso, Padre Cruz, Doutor Garcia de Vasconcelos, José Pequito
Rebelo, etc., além do Núncio Apostólico em Lisboa, Monsenhor
Sebastião Nicotra.24

Alguns destes bispos deram apoio escrito e documentado às
pretensões de Madre Inês de Jesus em vista da canonização. E quase
todos receberam lembranças de Teresinha, relíquias ou medalhas.
Neste quadro da recepção episcopal, posterior a 1906 e já decorrente
da aprovação do culto em França e, depois, da canonização para a
Igreja universal, podemos desde já situar duas personalidades
históricas: uma, já com dignidade episcopal em 1923, outra que a
receberia em 1928: D. Manuel Mendes da Conceição Santos e D.
Manuel Gonçalves Cerejeira.

TRÊS BISPOS NO PATROCINIO DE SANTA
TERESINHA

1. O Arcebispo de Évora, D. Manuel da Conceição Santos (1876-
1955),25 era três anos mais novo que Teresinha, sete anos mais novo
que Celina, dezasseis mais novo que Maria e, por fim, quinze anos mais
novo do que Paulina (Madre Inês) que foi a sua principal interlocutora,
já que era a Prioresa do mosteiro, mas já em 1934 D. Manuel sentia
fazer parte inteira da “família de Lisieux” tal havia sido o grau de
ambiente familiar que, através das cartas, se gerava entre ele e as irmãs
de Santa Teresinha, que o arcebispo considerava padroeira do seu
episcopado, padroeira dos Seminários diocesanos e dos seus padres.

24 Cf. Jornal Novidades, nº 515, 29.5.1925, p. 1 com os retratos de todos os bispos participantes. As
reportagens do Novidades estendem-se por diversos dias, a partir de 17 de Maio.

25 D. Francisco Maria da Silva, A Alma do Arcebispo Apóstolo Dom Manuel Mendes da Conceição
Santos. Évora, 1960; P. Gomes, D. Manuel Mendes da Conceição Santos, Vice-Reitor do
Seminário da Guarda (1905-1916) e Bispo de Portalegre (1916-1920). Évora, Causa da
Canonização, 1996.
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Membro da União Sacerdotal dos Irmãos Espirituais de Santa
Teresa do Menino Jesus desde 15 de Agosto de 1928, por diversas
ocasiões peregrinou a Lisieux. Celebrou missa junto do túmulo da santa
em 15 de Julho de 1929, experimentando grandes consolações; de novo
visitou o Carmelo em Maio de 1937, encontrando-se com Madre Inês de
Jesus, com quem conversou durante alguns instantes no locutório.

Se considerarmos que a primeira edição francesa da História de
uma Alma apareceu em 1897, obtendo assinalado eco, não seria de
estranhar que o futuro arcebispo de Évora, finalista de Teologia no Ateneu
Pontifício de Roma, conhecesse logo esse livro, e que tivesse
acompanhado o processo canónico de Teresinha, muito desenvolvido no
pontificado de Bento XV, o papa que o elegeu (1916) bispo de Portalegre.

A expressão do seu interesse pela Carmelita ocorre com a
beatificação ocorrida em 29 de Abril de 1923, no verão desse ano tendo
peregrinado a Lisieux, motivo para iniciar uma regular correspondência
com o Carmelo e, sobretudo, com Madre Inês de Jesus. Começou a
escrever a primeira carta em 27 de Outubro de 1923, mas só a concluiu
e enviou em Janeiro de 1925, na antevisão do que ele já tinha por certo
– a canonização de Teresinha, de cujo culto se tornou arauto, no País, e
na arquidiocese eborense.26

A vida de D. Manuel está cheia de Teresinha. Envolveu-se em
todas as iniciativas, dando apoio espiritual e, tantas vezes, material,
sendo um dos primeiros contribuintes para o projecto de um Santuário
de Santa Teresinha em Lisboa, projecto esse de que o Cardeal
Cerejeira incumbiu o Padre Marques Soares, sem efeito. Tudo colocou
sob a protecção de Teresinha, cuja imagem entronizou no Seminário de
Évora em 1925, inaugurando o culto na Catedral Metropolitana em 29
de Abril de 1928. O Arcebispo, em suas cartas, pedia ao Carmelo de
Lisieux toda a espécie de objectos sagrados para oferecer a pessoas das
suas relações, ou da sua estima. Patrocinava os párocos que se
determinavam a entronizar a imagem nas suas igrejas, a pontos de
considerar, em Agosto de 1928, que a imagem era já venerada em todos
os templos de Évora. Tinha por certo, ao modo de Pio XI, escolhido
Teresinha como a “estrela do meu episcopado”.

26 Correspondência entre o Carmelo de Lisieux e D. Manuel Mendes da Conceição Santos,
Arcebispo de Évora, 1923-1954. Ed. bilingue, coord. por Pinharanda Gomes. Lxª., Paulinas, 1999.
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Ao modo de Teresinha também D. Manuel um dia escreveu na
sua Agenda – “a minha vocação é o amor”. No dia 15 de Agosto de
1928, ao ser admitido na União Sacerdotal, registou: “Irmã celeste,
oxalá eu te imite”. E procurou envolver Teresinha na pastoral da
juventude eborense. Já fundara a Associação Nun’Álvares, tal como
fizera em Portalegre, mas em Évora avançou com duas novas ideias:
um movimento para rapazes, a Associação Infante Santo, e um
movimento para raparigas do meio estudantil, a Associação Santa
Teresinha do Menino Jesus das Meninas Estudantes, criada em 1927 e
que visou dar às meninas do Liceu e dos colégios alguma orientação
espiritual e apostólica. Em síntese, que as cartas demonstram: toda a
sua vida como bispo foi por ele encomendada a Santa Teresinha,
através da comunidade de Lisieux. Segundo o testemunho da obra por
ele fundada, as Servas da Santa Igreja, o arcebispo procurou infundir
nelas o caminho da infância espiritual, apresentando-lhes Teresinha
como o modelo a seguir, na simplicidade e no escondimento. Importa
reter que uma vocação carmelita, mencionada nas cartas, a da irmã
Joaquina da Silva Santos (das Servas de Nossa Senhora de Fátima),
seria a primeira formadora das Servas da Santa Igreja. Patrocinou a
publicação da obra Para ser Apóstolo segundo a Escola de Santa
Teresa do Menino Jesus, do Padre Laborde. E foi a seu pedido que a
O.C.D. regressou ao nosso país quando, em 28 de Março de 1928, se
fundou a primeira comunidade do Alandroal.27

A correspondência de D. Manuel para Madre Inês quase sempre
é escrita em datas aniversárias da vida de Teresinha, ou das irmãs ainda
vivas no Carmelo. Aniversário de nascimento, aniversário de morte,
aniversário de profissão religiosa, são motivos para nova carta,
informando missas que celebrou e nas quais teve presentes as
particulares intenções da comunidade de Lisieux, ou as súplicas que
apresentou a Teresinha, à irmãzinha do Céu, ou às iniciativas levadas a
cabo a bem do culto da santa carmelita. Era este o modo, a par de
algumas ofertas monetárias, pelo qual D. Manuel recompensava o
Carmelo pelo desempenho deste na frequente intendência nas orações
a favor dos interesses espirituais dele, arcebispo.

Do mesmo passo, Madre Inês confiava em absoluto em D.
Manuel como mensageiro. Mais de uma vez lhe fez envio de cartas

27 Foi neste ambiente que ele prefaciou o livro de Jaime de S. José Gil Diez – Vida e Doutrina
de Santa Teresa de Jesus e S. João da Cruz, Elvas, 1947.
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destinadas a outras pessoas como o Cardeal Cerejeira, um alto
dignatário do Canadá e, principalmente, o papa Pio XII, de quem D.
Manuel fora condiscípulo em Roma. Ignora-se o conteúdo dessas
mensagens, mas podem estar ligadas, pelo menos uma delas, ao
problema da abolição da pena ao movimento político Action
Française, já que uma das primeiras decisões de Pio XII foi pôr cobro
a essa pena. Como se sabe, a condenação, ditada por Pio XI, foi tornada
aplicável aos assinantes portugueses da revista francesa, em carta
assinada pelos nossos bispos em 1927.

E, durante a II Grande Guerra, dada a neutralidade portuguesa, o
correio via Portugal garantia maior certeza da chegada ao seu destino.
Decerto que D. Manuel utilizava os serviços diplomáticos da
Nunciatura Apostólica em Lisboa. Há também problemas familiares:
se seu irmão Joaquim, falecido em 1922, estava no Céu, como se
Madre Inês o pudesse garantir (mas isto nos dá uma pequena imagem
da genuína “infância espiritual” de D. Manuel); as orações por sua
sobrinha Maria da Conceição, filha novíssima de Joaquim, que estava
para casar; as orações por um irreverável caso familiar cuja solução
tinha de ser decidida até a um certo dia; uma doença prolongada, a
necessitar de violência ao céu. Por vezes, numa espécie de noite
obscura, o arcebispo sente-se abandonado por Teresinha e, como o
beduíno no deserto anseia pelo oásis, ele suplica à veemência a
prometida “chuva de rosas”. Há outros escritos do arcebispo em que a
sua vocação mística é óbvia mas, nestas cartas, ela por vezes como que
incarna, sobretudo nos transes do abandono, como se os seus
problemas dependessem, em primeira instância, do sobrenatural poder
das rosas de Santa Teresinha.

A pastoral dos Seminários apresenta-se ponto crítico do programa
episcopal de D. Manuel. A bem dizer despendeu muitíssimos anos da sua
vida a criar novos Seminários, para protecção dos quais instantemente
solicitava os conselhos e as orações de Lisieux, sobretudo depois que, em
1927, o papa Pio XI, sabedor dos problemas que o arcebispo enfrentava
nessa matéria, lhe recomendou que pedisse a intercessão de Santa
Teresinha. Historicamente pode afirmar-se que a organização e a
modernização do Seminários estava em actos conclusivos em 1950.

As crianças e os sacerdotes são pontos nevrálgicos do coração do
arcebispo. E os doentes, mesmo os incrédulos, aos quais intromete
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numa teia de intriga espiritual, para obter de Teresinha a cura e a
conversão. Os padres, os padres! Há pelos menos três casos graves nas
suas cartas. Pediu ao Padre Matéo missão especial em Évora para o clero,
e houve frutos: conversões, demissões esclarecidas, e renovamento, mas
houve novas infracções. Quem sabe o destino desses sacerdotes de Cristo?
O que ele, arcebispo, como Teresinha, foi assistente sacerdotal!

O amor do arcebispo por Nossa Senhora de Fátima é tema
sublinhado nas cartas, criando em Lisieux, sem qualquer dúvida, uma
devoção da comunidade pela Senhora da Cova da Iria. Enviava pagelas
e relíquias dos Pastorinhos, explicava os acontecimentos, e
mencionava as datas, o que sensibilizou Madre Inês, sobretudo porque
também ela e suas irmãs celebravam o dia 13 de Maio, aniversário da
cura de Teresinha (em 1883) pela imagem da Senhora do Sorriso.

Quanto ao âmbito do culto a dedicar a Santa Teresinha, o arcebispo
respondeu de modo afirmativo às súplicas de Madre Inês, escrevendo
petições ao Santo Padre para que o culto da nova santa fosse decretado
católico e universal, em vez de ficar circunscrito à França.

Orador cuja presença inspirava respeito quando subia aos
púlpitos nas maiores solenidades nacionais; doutrinador de água pura;
feito bispo e arcebispo num difícil tempo em um ainda mais difícil
Alentejo, em que mesmo algum clero precisava de forte correcção; D.
Manuel soube, aí, ser corajoso, forte e missionário, livre de fraquezas.
Quando lemos a sua obra de apóstolo e de escritor, rendemo-nos à
clareza e objectividade das ideias, parecendo-nos um tanto frio.28 No
entanto, ele preservou no íntimo da alma o dom da afectividade e da
ternura. Baste percorrer as pepitas áureas recolhidas na Antologia de
Pensamentos […]. De 1899, ano da ordenação sacerdotal, até 1955,
ano da sua morte. Afecto, confiança, coragem, infância de alma.

2. D. Manuel Gonçalves Cerejeira (1888-1974), oriundo da
arquidiocese bracarense, efectuou o primeiro grande tirocínio de
actividade pastoral em Coimbra, não apenas na Faculdade de Letras,
mas ainda – e julgamos este aspecto de maior valia – na militância do
C.A.D.C. (Centro Académico da Democracia Cristã). O C.A.D.C.,

28 Cf. os 4 volumes com o título genérico Documentos duma Vida Apostólica. Évora, Causa da
Canonização, 1958-1962. Em 1951, o Arcebispo ainda esteve em Lisieux, acompanhado da
Ir. Helena Cordovil, das Servas da Santa Igreja.
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apadrinhado pelo professor Sousa Gomes, era um organismo da
juventude académica, reunindo estatutariamente estudantes leigos e
estudantes do clero, constituindo-se como – para utilizar uma ideia do
Cardeal Cerejeira, – o precursor da Acção Católica organizada em
Portugal. Sabemos que, no período dessa militância, entre 1912 e 1928
(ano em que foi eleito arcebispo titular de Mitilene e auxiliar do Patriarca
D. António Mendes Belo) já era notória nos meios católicos juvenis uma
consideração devocional pela figura de Teresa de Lisieux. Há referências
esparsas na imprensa dessa época, tanto anteriores como posteriores à
beatificação e à canonização. Ainda que, nesse tempo, prevalecesse a ideia
de que a mensagem da Florinha seria mais adequada à psicologia feminina,
valorando-se a sua promoção na pastoral das meninas adolescentes e
estudantes, é verdade que os directores espirituais não deixavam de glosar
para rapazes e universitários, o modelo da infância espiritual de Teresinha
e, desde logo, o vínculo missionário por ela enunciado, vínculo esse que
motivaria as juventudes católicas para o sentido da acção apostólica no
respectivo meio social.

O Padre Cerejeira conta-se entre os que, dessa época coimbrã, nos
legou testemunho escrito. De facto, quando, em 1929, sendo arcebispo de
Mitilene, foi eleito Patriarca, ele ter-se-á dirigido a pessoas de sua
consideração, mas releva o facto de ter escrito à irmã de Teresinha, Madre
Inês de Jesus, dando conta da sua eleição, e mais: do teor da carta conclui-
se que ele já antes escrevera à Madre Inês, pedindo-lhe que, face à morte
do Cardeal Mendes Belo, ela suplicasse “à nossa Santa Teresinha pela
eleição de um Patriarca segundo o Coração de Jesus”. Embora fosse óbvio
que seria escolhido, ele sente-se algo perturbado e surpreso, solicitando de
novo os ofícios de Inês para que rogue a sua irmã e obtenha dela “a graça
de o vir a ser (um Patriarca segundo o Coração de Jesus) e de ser
inteiramente dedicado ao Reinado do Sagrado Coração”.29 E sê-lo-ia, de
resto no ambiente alta e generosamente orientado e promovido pelas
campanhas missionárias do Padre Matéo Crawley.

O novo Patriarca coloca-se sob a protecção da “Santa Irmãzinha”
de Madre Inês, a quem prometeu passar, no regresso de Roma, por
Lisieux. De facto, satisfez o compromisso em 12 de Janeiro de 1930,
antes da data em que deveria tomar posse do Patriarcado, a 22 de
Janeiro do mesmo ano, então se achando ausente em viagem a Roma,

29 Cf. P. Gomes, Santa Teresinha do M.J. na Devoção Portuguesa, pp. 63-64.



140 JOSUÉ PINHARANDA GOMES

ES
PI

R
IT

U
A

LI
D

A
D

E

pelo que tomou posse por procuração. Só entrou na Sé Patriarcal no dia
2 de Fevereiro, festa de Nª Sª das Candeias, ou festa da Apresentação
do Menino Jesus no Templo. Na correspondência para o Cónego
Manuel Anaquim, exprime ele as causas da ausência, solicitando lhe
permitam rezar junto dos túmulos de Santa Margarida Maria e de Santa
Teresinha, a quem deseja pedir a protecção divina, para servir a Fé e a
Pátria. Na visita peregrinacional a Lisieux foi distinguido pela Irmã
Celina com três lembranças de Teresinha: uma relíquia, uma imagem
em mármore, e uma caixa contendo manuscritos autobiográficos de
Santa Teresinha – manuscritos estes que ainda se conservam, mas que
ignoramos se já foram lidos por alguém, que não só o Patriarca.30

Neste interim, o Patriarca Cerejeira teve ensejo de imaginar as
suas armas episcopais. Deixou a descrição imagística, heráldica e
simbólica em termos minuciosos, deles se salientando o Divino
Coração como “centro de toda a criação”, a Estrela que é Maria,
“medianeira de todas as graças”, e, por fim, num terceiro campo, a
consagração a Santa Teresinha. Palavras dele: “No terceiro campo, de
prata, três rosas de sua cor (branco, encarnado, azul). As rosas são o
símbolo de Santa Teresinha do Menino Jesus, a doutora do amor de
abandono e confiança no Coração do Senhor. Ela ilustrou
modernamente a palavra do Evangelho”. E conclui: “A santidade está
só em seguir com perfeição Jesus. Santa Teresinha contou só com Ele:
por isso o Senhor a enriqueceu. É sob a sua particular protecção que
quero colocar o meu Pontificado”. Tudo, na perspectiva da súplica da
vinda do Reino – “adveniat regnum tuum”.31

Nos escritos do Cardeal Cerejeira há referências e alusões
afectivas e contemplativas da aura santa de Teresinha, que ele chegou a
considerar “na sua doce simplicidade, uma miniatura da Virgem
Santíssima”.32 No seu episcopado foi prevista uma Paróquia da
invocação de Teresinha, para a zona do Alto Pina, embora não tivesse
sido fundada nesse local, mas, anos depois, na freguesia de Brandoa
(Amadora). A intensa pastoral do Padre Marques Soares a favor do
culto da Carmelita de Lisieux não teria decorrido tão linear e
dinamicamente sem o patrocínio do Cardeal Patriarca. Através da Pia
União, da revista Rosas de Santa Teresinha e das campanhas nacionais

30 Cf. P. Gomes, ob. cit., p. 64. 31 Id., ib., p. 66.
32 Cardeal Cerejeira, Obras Pastorais, Vol. I, Lxª., n.g. 1936, p. 369.
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nas áreas da família, da saúde e outras, incluindo a imaginária,
podemos quase assumir que a Paróquia das Mercês, da invocação de
Maria Santíssima, operou como se fosse a Paróquia missionária de
Santa Teresinha de Lisboa, para todo o Portugal, d’aquém e d’além
mar. Ocorre-nos relembrar que Cerejeira e Matos Soares chegaram a
projectar uma basílica, na Rua das Picoas, dedicada a Teresinha!

A sua afeição manteve-se impoluta, de tal modo que nos últimos
momentos ainda se agarrava à padroeira. Próximo da morte, a
contemplando o aproximar da hora, junto do sacrário, na Casa do Bom
Pastor (Buraca) o Cardeal ainda houve energia para um acto testamentário,
para o encerramento do seu próprio itinerário de santidade, escrevendo:
“Possa Santa Teresinha sorrir-me nessa hora”.33

3. D. João de Oliveira Matos vive hoje no mundo, no corpo da
sua obra, a Liga dos Servos de Jesus, que ideou, concebeu e fundou. O
falecido bispo auxiliar da diocese da Guarda (Valverde, Fundão, 1879
– Guarda, Outeiro de S. Miguel, 1962) é um fundador de igreja e tem
lugar na cadeia hierárquica dos cristãos que, atentos à graça e
disponíveis para o sacrifício, foram construtores de Igreja.34

As congregações e as fundações afirmam-se na vida segundo o
grau em que continuam o projecto do fundador, e segundo o modo
como vivem o espírito da fundação, isto é, o modelo de vida cristã
proposto pelo fundador.

O espírito do fundador da Liga dos Servos está simbolizado no
brasão de armas episcopais, que deve ser contemplado como pagela de
catequese. O centro do brasão de D. João é a Eucaristia: o cálice e a
hóstia sob o Sagrado Coração. Simboliza, por isso, a confissão, a
profissão e a comunhão do Cristo total. O pastor e o fundador assinalou
a sua vida pastoral por forma a ser cognominado como “o Bispo da
Eucaristia”. Há, felizmente, testemunhas vivas da sua devoção
eucarística. D. João emergia no acto da consagração, a boca e os olhos
muito aconchegados ao cálice e à hóstia, num acto de fé, tão profundo

33 Para demais informação: Moreira das Neves, Cardeal Cerejeira. O Homem e a Obra. Lxª.,
Rei dos Livros, 1988. O Cardeal mandou erigir uma estátua a Teresinha no Jardim do
Seminário dos Olivais (Moscavide).

34 Bib.: J.A. Sanches de Carvalho, Um Bispo para o nosso Tempo. Guarda, LSJ, 1972; P. Gomes,
História da Diocese da Guarda, Braga, Pax, 1981; I.D. A Guarda Ilustrada, Braga, Pax, 1988.
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e tão vivido, que só uma expressão nos permite fazer uma ideia da sua
entrega ao acto: a intimidade eucarística. Respeitador da piedade
popular e do cerne eclesial das festas religiosas, a catequese de D. João
procurou orientar a vivência religiosa para o que na Igreja é
fundamento e firmamento, a Eucaristia. Acreditando, como é óbvio,
nas virtudes intercessionistas dos beatos e dos santos – via neles uma
qualidade: a de terem esse mérito por serem amigos de Jesus, por tal
forma que o desejo de Jesus, a Eucaristia, é, por isso, quem decide da
perfeição de cada um. A vontade de perfeição é apenas meio passo; o
outro meio passo já não depende da vontade humana, mas da graça
divina incarnada em Jesus Cristo e, pois, na Eucaristia, onde Jesus está
como Cristo total, corpo e sangue, perfeita e realmente como na
história dos mistérios da Incarnação e da Ressurreição.

Entre 1918 e 1950 – depois até à morte, com menos actividade –
o bispo fundador promoveu a intimidade com a Eucaristia. Ensinou ao
povo a vantagem de rezar através dos santos e dos intercessores,
respeitou as intenções devocionais, mas ensinou ao povo o sentido de
toda a oração – o Cristo, princípio e fim da Igreja, ele mesmo cabeça da
Igreja. Durante mais de trinta anos D. João organizou e presidiu a
congressos e a jornadas eucarísticas por toda a diocese. As paróquias e as
comunidades mais isoladas, desde a Serra da Estrela a Cima Côa, foram
motivadas e incentivadas para a meditação da Eucaristia como centro de
culto e como energia da fé. Ele cristianizou a diocese na medida em que a
procurou emergir no espírito de Cristo. A catequese eucarística de D. João
está escrita em apontamentos de homílias e de práticas, neles se havendo
de colher os apotegmas da sua teologia eucarística.

Mas o acto de chegar à intimidade eucarística tem um caminho. Este
caminho é a oração. Todas as virtudes e todos os carismas que o fundador
entendeu essenciais na vida do cristão acham-se presentes e mencionados
na Regra dos Servos de Jesus: a oração, a obediência, o despojamento, o
serviço, o trabalho, a pureza, a pobreza. Mas a oração surge, no espírito do
fundador, como a via principal do perfil do servo: diz-me como rezas, dir-
te-ei como vai a tua fé. A oração do servo, tal como ela se acha ensinada na
lição inicial da regra de vida segundo o entendimento do fundador, é uma
ocupação total. Ela, oração, não permite intervalos; é constante, torna-se
um hábito. O hábito do servo é mais o costume da oração permanente do
que um determinado tipo de vestuário. O vestuário significa uma
economia de vida, mas a oração é o próprio estilo de vida.
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Segundo D. João, a oração realiza-se a toda a hora e a todo o
momento, nunca se interrompe, bastando pôr, em cada gesto, o sinal da
dádiva e o calor da intimidade. Algumas regras de vida serão
predominantemente activas; a regra dos Servos parte, no entanto, da
vida afectiva, da permanente intimidade com o divino. Ao criar as
primeiras comunidades, o fundador desejaria que estas rezassem
segundo o ritmo da Igreja – que é o ritmo da Liturgia das Horas – por
forma a que os servos a toda a hora se achassem sintonizados em Deus,
numa universal comunhão orante. Sabia, porém, que a muitos servos
seria impossível seguir o texto latino das horas, que alguns deles teriam
dificuldade em compreender a teologia textual do Breviário. No
entanto, as horas do servo teriam de ser horas orantes. Como resolver a
dificuldade? D. João elaborou um esquema diurno e nocturno de
oração que, assim, se ajusta perfeitamente ao ritmo da liturgia das
horas; e, por outro lado, estabelece um cânone de simplicidade, sem
exigência de texto único, em que o factor predominante é, não o que se
reza, mas a disposição de como se reza. Talvez importe, hoje, reviver
em acto o caminho orante do Servo de Jesus segundo o criador da Liga.
Esse caminho está escrito no Regulamento que ele deu, em 1924, à
primeira Comunidade do Rochoso, em dia de Santo António. Leiamos
e marquemos os tempos, liguemos a vida activa à vida orante. A vida
do servo constrói-se através deste ritmo de oração permanente:

«Ao acordar dirigir a inteligência e o coração para Deus. Ao
levantar conservar a alma recolhida e unida a Deus. Para isso, é
necessário guardar a modéstia e o silêncio. O levantar deverá ser
à hora determinada no horário. Depois de vestidas oração da
manhã ferverosa e breve, meditação, Missa e comunhão. Leitura
espiritual. Não estar ociosa momento algum, falar o menos
possível com as criaturas e o mais possível com Deus. No
trabalho manter o reconhecimento, vendo Deus nele e entregar-
se a ele com alegria, por mais monótono que seja, e fazer tudo
com a maior perfeição. O trabalho deve ser de duas espécies,
manual e de apostolado. Nas recreações ser alegre, simples e
inocente, evitando toda a palavra ou acto contra a caridade ou
qualquer outra virtude. Nas refeições ser sóbria e mortificada,
procurando estar atenta à leitura. Nas tribulações não perder a
paz, levando-as ao menos com paciência. Nas alegrias manter-
se unida a Deus a Quem se devem agradecer. Antes da noite
visita ao Santíssimo e Rosário de Nossa Senhora. Ao deitar,
oração da noite, exame e despir-se com a maior modéstia e
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recolhimento. Depois de deitar, pensar em Deus e dormir com o
coração unido a Ele. Pelo meio dia, isolar-se durante um quarto
de hora pelo menos, para pensar em Deus, renovar os propósitos
feitos de manhã e fazer exame particular. Para todas as
semanas, confessar-se o melhor que puder e examinar-se acerca
de como tem cumprido este regulamento, anotando por meio de
sinais o progresso ou as faltas…».

Já se vê nesta regra de oração o sinal da vida carmelita:
permanecer dia e noite em união com a palavra de Deus. Vale a pena
reflectir no contexto desta norma de vida orante. Primeiro, quanto ao
tempo: envolve o dia e noite, a manhã, a hora do meio dia, a tarde e o
anoitecer, e, por fim, pede uma recapitulação semanal, por modo que
em nenhuma hora da vida o servo se distrairá do seu amor. Segundo, ao
estado de alma afectiva: envolve a inteligência, o coração, a modéstia,
o silêncio, o fervor, o recolhimento, a alegria, a simplicidade, a
inocência, a sobriedade, a mortificação, a paz, a paciência, o propósito
e o exame, por modo que o servo todo, não apenas o corpo, mas todo o
seu ser, se acha imerso em Deus, unido a Deus. Terceiro, quanto à
santificação: disciplina das horas, dignificação ética dos actos simples
(o vestir, o despir, o comer, o recrear…) por forma a que também os
gestos triviais se tornem sinais de oração. Quarto, quanto à
privacidade: o servo partilha com a comunidade a sua vida de oração e
solicita dos irmãos a ajuda para se tornar mais perfeito, mas tem o
direito de guardar em segredo, já as faltas que obstam à sua perfeição,
já os progressos que nele desenvolvem a santidade de vida. Poder-se-á
pensar que, recomendando o uso de sinais para anotação das faltas e
dos progressos, o fundador resolvia o problema dos servos que
eventualmente não soubessem escrever adequadamente o seu diário.
Poderá ter havido essa necessidade eventual, mas o que ressalta é o
sigilo: o servo anota as suas faltas e os seus progressos «por meio de
sinais», que só ele conhece. Resguarda, assim, as suas fraquezas, que
podem perturbar a comunidade, e esconde os seus progressos, que o
podem fazer cair na tentação da vaidade. Quinto, quanto aos fins: o
regulamento estabelece o primado da alma recolhida e unida a Deus e
isto sem prejuízo do trabalho manual ou outro, por forma que, mesmo
nas tarefas e nos ócios, o servo está em comunhão. A comunhão na
Missa é apenas um momento alto da liturgia das horas. Fóra desse
momento o servo permanece comungando o corpo de Cristo, nunca
deixando de O comungar enquanto mantiver a alma unida a Deus, e
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enquanto «falar o menos possível com as criaturas e o mais possível
com Deus».

A tribulação não se procura: aceita-se. A mortificação não se
encena: aceita-se. No cerne da oração segundo o espírito do fundador
está uma regra de ouro, qual seja: o servo achará bastante com que se
mortificar na aceitação das contrariedades quotidianas e, além disso, o
simples facto de cumprir a regra de oração já significa um permanente
acto de mortificação, mesmo quando tenha a companhia da Mãe
durante o Rosário, e a presença do Pai durante a visita do Santíssimo
para a vida quotidiana, apresentando-o, aos homens, através das
palavras e das obras. Mesmo quando se tiver dado tudo isto, nada se
terá dado, porque tudo depende da graça e da forma unitiva como o
servo se abre à graça. Cumprida a regra de oração, o servo concluirá
por agradecer, por dar graças, porque a graça lhe permite o
cumprimento útil e benéfico da Regra.

O fundador viu e entendeu com iluminada visão e com radical
entendimento que a vida do servo é um fruto, mas que o fruto só
amadurece na Vida de oração, a toda a hora e a todo o momento. Ler esta
Regra uma vez por dia é já, também, uma forma de oração. Pela sua leitura,
o servo conhecerá o caminho pelo qual se chega ao céu, passado que for o
longo deserto. A oração é, nesta perspectiva, o verdadeiro gozo do Senhor
pelo servo, unido que o servo fica, para sempre, ao seu Senhor.

Na formação das Servas e dos Servos, as remissões, mesmo
quando não nominalmente identificadas, para o pensamento da
Carmelita, são óbvias. Do calendário de festas particulares da L.S.J.
consta a de Santa Teresinha. Quanto ao mais, a L.S.J. teve incidência
noutras Congregações pias que ao Outeiro de S. Miguel e ao Rochoso
mandavam postulantes a obter uma inicial formação prática. D. João
está a caminho dos altares. Entendeu também, da mensagem de Fátima,
à luz de Teresinha e de Jacinta, a obra da reparação.

A DEVOÇÃO SACERDOTAL

É óbvio que a aprovação episcopal cai dentro da devoção
sacerdotal, porém, neste capitulozinho, desejamos registar umas
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breves notas acerca de casos de alguns sacerdotes que vieram ao nosso
conhecimento, e que achámos significativos. De resto, a devoção
sacerdotal, desde início aconselhada pelos Bispos, concretizou-se de
forma palpável. Com efeito, raras eram as paróquias que, no período
anterior à II Grande Guerra, não tivessem já exposto a imagem ao
culto. No percurso da devoção paroquial cumpre assinalar o
envolvimento de Teresinha na catequese das crianças e nas festas da
primeira comunhão, envolvimento esse de livre e directa iniciativa dos
párocos. Gerou-se o costume, em muitas paróquias, de efectuar a festa
da Primeira Comunhão na data em que Teresinha recebera a dela, quer
dizer no dia 8 de Maio. Ainda hoje, quem leia um que outro Boletim
paroquial achará referência a este costume, se bem que abandonado
aqui e ali, em favor de outras datas, de preferência dominicais, por
razões óbvias. Evitamos repetir os nomes de quantos, sacerdotes, se
distinguiram como hagiógrados e devocionaristas de Teresinha, logo
nos primórdios do vigésimo século, como já vimos atrás.

Mencionamos agora três padres da Guarda: Padre Doutor Francisco
dos Prazeres, Doutor Manuel Mendes do Carmo e Padre Joaquim Augusto
Álvares de Almeida, o celebrado poeta salmista e romancista.35

Quanto a Fátima, Mendes do Carmo tornou-se um fervoroso
promotor das aparições, e afirmou-se, em escritos diversos, com um dos
«teólogos de Fátima», preenchendo lugar de primeira ordem no processo
da cura milagrosa da conterrânea Margarida de Jesus Rebelo (empregada
numa casa de saúde perto do Sanatório, e cuja cura foi uma das primeiras a
ser indubitavelmente atribuída à Senhora, e que o pai da popular Sãozinha,
então ainda racionalista, examinou com rigor). Por seu lado, Nuno de
Montemor, autor da belíssima e sem par biografia de Nossa Senhora, no
livro A Virgem, cedo aderiu a Fátima, chegando a escrever e a editar um

35 Francisco dos Prazeres: presbítero e canonista, (Casal do Farto, Vila nova de Ourém, 1849 –
Guarda, 1918). Colocado na Guarda em 1886, foi professor do Seminário, Reitor do Liceu,
Presidente da Câmara, chefe local do Partido Progressista e juiz da Irmandade da Misericórdia.
Deve-se-lhe a construção (1902) do novo Hospital da Misericórdia da cidade, que durante quase um
século foi unidade hospitalar de boa qualidade. Manuel Mendes do Carmo: presbítero e teólogo,
(Louriçal do Campo, 1883 – Guarda, 1966). Teólogo pelo Seminário da Guarda, doutorou-se na
Universidade Gregoriana. Regressado à diocese foi pregador, professor de Teologia, confessor e
cónego capitular. É autor de várias obras de espiritualidade. Nuno de Montemor: pseudónimo do
presbítero Joaquim Augusto Álvares de Almeida (Quadrazais, Sabugal, 1881 – Lisboa, 1964).
Escritor, romancista, e, sobretudo, salmista, pois como poeta praticou de preferência a forma
salmódica. Acerca deles cf. P. Gomes, História da Diocese da Guarda, 1981, passim; Id.,
Memórias da Guarda, Câmara Municipal, 2001.
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drama hagiológico, Luz de Fátima, em cujos cenários efectua a apologia
da Mãe do Céu e, de modo especial, da Senhora mais brilhante do que o
sol. Nuno de Montemor era de Quadrazais. Mendes do Carmo era de S.
Vicente da Beira. E Francisco dos Prazeres era do concelho de Ourém,
perto de Fátima – Cova da Iria. Vêm estes nomes para dizer que, às vezes,
os santos da terra não fazem milagres.

Francisco dos Prazeres passou as férias estivais de 1917 na sua terra
natal. Em 13 de Outubro desse ano, na Cova da Iria, perante cerca de
50.000 peregrinos de todos os lados do país, ocorreu o milagre do sol,
simultâneo da última ‘aparição’ da Senhora dos Pastorinhos. Pela primeira
vez, o semanário Districto da Guarda alude aos fenómenos da Cova da
Iria, numa breve local, escrita ao jocoso. A local intitula-se «Profecia» e
diz: «lá apareceu mais uma santinha em Fátima…» como se a de Outubro
não fosse a mesma de Maio, santinha essa que anunciava o fim da Guerra
Mundial.36 O texto pode não ser de Prazeres, mas este deu-lhe cobertura no
seu jornal, apesar de o tom ser jocoso, incrédulo, e misturar a fé popular
com as intenções político-partidárias do republicanismo distrital. Parece
que o dr. Prazeres não se deixou enlevar desde logo nas mensagens
anunciadas pelas criancinhas, suas compatrícias e vizinhas.

Curiosamente, antes de morrer, em 25 de Maio de 1918, Manuel
Mendes do Carmo, amigo dele, e alma de eleição, que lamentava o
racionalismo do doutor Prazeres como sacerdote (quem sabe se a fama era
maior ou menor que o proveito) visitou o colega e amigo no seu leito de
doente terminal. Felizmente, o teor dessa visita ficou registado num belo
artigo de Mendes do Carmo que narra os últimos instantes de Prazeres.37

Apesar das objecções de Carmo a Prazeres em matéria de disciplina
eclesiástica, eram tão amigos, que Mendes do Carmo incorporou desde
logo a Comissão ao Monumento (erigido no jardim do Batoréu do Campo)
presidida por Lopo de Carvalho e integrando ainda o médico António
Augusto Proença (o que dá o nome ao Lactário), o Padre Joaquim Augusto
Álvares de Almeida e outros. A comissão teve sucesso, obtendo, ao fim de
poucos dias, uma subscrição de 1.164.55 mil réis!

Narrando a sua última conversa com o Dr. Prazeres, Mendes do
Carmo diz quais os temas que abordaram e, às tantas informa: «A

36 Districto da Guarda, nº 2027, 21.10.1917.
37 Idem, nº 2061, 23.6.1918.
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conversa saltitou rapidamente pela sua terra natal, por Fátima, pela doença,
pelo liceu e, se não me engano, pela Cúria». Curiosamente, Mendes do
Carmo não revela o que Prazeres disse sobre Fátima, como se desejasse
evitar o assunto, por não lhe ser agradável. Teria Prazeres, ainda, a posição
de incrédulo? Importante, no entanto, é o que vem a seguir. Mendes do
Carmo trouxera de Roma o livro História de uma Alma, livro esse que
ofereceu a Nuno de Montemor, cediço venerador da santa carmelita.

Vejamos que corre o ano de 1918, e que Teresinha nem sequer
fora beatificada. Com surpresa de Mendes do Carmo, o dr. Prazeres
revelou-lhe que o Álvares de Almeida (Nuno de Montemor) lhe
emprestara o livro que ele, Mendes do Carmo, lhe oferecera. E teceu
depois alta consideração pela carmelita de Lisieux: «Que encanto! Que
doçura! Aquele livro, sim, prende e sacia. Que coisa bela! Ali está uma
santa do nosso tempo, que hão-de amar todos os que a conhecerem.
Diante daquela santa ninguém se assusta, ninguém foge». Mendes do
Carmo comenta como ouvia, enlevado, as declarações de Prazeres, e
tece o panegírico do livro, de uma pessoa que, naquele momento, uns
bons sete anos antes da canonização, aqueles padres da Guarda já
tinham canonizado! E quase a concluir: «Sobre o seu leito de dor, nas
horas derradeiras, ele devia ver debruçada sorridente e acariciadora, a
figura virginal, tão pura, doce e linda de Soror Teresa do Menino Jesus,
nimbada de fé e palpitante de amor divino, a apontar-lhe o céu».

Santa Teresinha era, no momento, sem ainda ser canonizada,
mais arrebatadora que a Virgem de Fátima? O doutor Prazeres mudou
de ideia? Só podemos responder com o testemunho de Mendes do
Carmo: que, nos últimos dias da vida, pedia muito que se «rezasse o
terço todos os dias». Quer dizer: no íntimo do seu coração de casto
sacerdote (foi isto que Mendes do Carmo quis dizer, contra vãs
opiniões) a mensagem de Fátima acabou por se impôr no essencial: a
oração penitencial. Repetia as palavras dos Pastorinhos….

Sendo exacto que muitos sacerdotes portugueses se inscreveram,
já por decisão própria, já por distinção do Carmelo de Lisieux, na
União Sacerdotal dos Irmãos Espirituais de S.T.M.J., o nome do Padre
Augusto Marques Soares (1884-1970) ganhou um relevo fóra do
comum, não tanto pela efusão mística como pela efusão missionária,
sendo ele, sem dúvida, o maior operário do culto dos portugueses por
Santa Teresinha, ao fundar e manter, durante 31 anos (1930-1961) o
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mais importante veículo promotor desse culto, a revista Rosas de Santa
Teresinha, que manteve até falecer, através de muitas dificuldades, de
saúde e financeiras. Quando faleceu, a revista ainda foi continuada
pelo Padre Oliveiros de Jesus Reis (Pároco da Encarnação, ao Chiado)
todavia, em 1971, a Rosas de Santa Teresinha desapareceu, substituída
pelo título Mensagem de Santa Teresa do Menino Jesus que, aliás, com
tão diferente nome, manteve a numeração da anterior revista.

No Padre Marques Soares, mais vocacionado para a acção, deve,
porém, atentar-se na sua doutrina eucarística, doutrina orientada para a
contemplação/missão, com uma inteligência de plenitude sacerdotal.
Em calma, e evitando polemismos, ele procurou oferecer uma
catequese, dirigida tanto a letrados como ao comum dos fiéis, acerca
do mistério central da Igreja. Em 1917, deu a público o livro que
intitulou Mistério da Presença Real de Cristo na Eucaristia,
prefaciado pelo arcebispo de Évora D. Augusto Eduardo Nunes. Este
livro, que alia a especulação teológica à inteligência piedosa num estilo
de acessibilidade catequética, parece ter feito muito bem. Dele saíram três
edições (a última em 1928),38 a revista Rosas de Santa Teresinha tendo
registado testemunhos de leitores, um dos quais, médico e agnóstico,
revelou ter iniciado o percurso conversório a partir da meditação daquela
catequese. Resta apenas anotar que Marques Soares dedicou a obra “Á
memória de Santa Teresa do Menino Jesus, Padroeira das Missões de
Portugal”. De resto, ele nacionalizara Teresinha. Antes da devoção por
Fátima, ela foi para ele a esperança de Portugal, por isso que divulgou a
pagela tão famosa, do “Salvai Portugal”. E tomou a iniciativa do Altar
Lusíada na Basílica de Lisieux, tendo mandado esculpir a imagem a ele
destinada: o Menino Jesus, ao colo de Santo António, entrega as rosas a
Teresinha, ajoelhada. Como se sabe, esta imagem acabou por ficar na
Igreja das Mercês, enquanto que, no Altar Lusíada, foi exposta a imagem
de Nossa Senhora de Fátima.

Imagem viva da religiosidade sacerdotal, reflectida na veneração
popular, eis o Padre Francisco Rodrigues da Cruz, (1859-1948), o
‘Santo Padre Cruz’ na boca do povo. Na sequência da história das
Missões Populares, ou Missões entre Fiéis, história essa viçosa e
eficiente a partir dos meados de Oitocentos, e um tanto interrompida

38 Lxª., Tip. do Anuário Comercial, 1928. Com retrato de Santa Teresinha.



150 JOSUÉ PINHARANDA GOMES

ES
PI

R
IT

U
A

LI
D

A
D

E

pelos acontecimentos adversos do inicio de Novecentos, o Padre Cruz
fica-nos como um dos mais próximos paradigmas do missionário
mendicante, pedâneo e popular. Dificilmente haverá, hoje em dia,
pessoas que guardem dele memória, exceptuando algumas mais novas
que, à data de 1948, sendo ainda muito jovens, alguma vez tivessem
contemplado aquele padre, de capa negra, o chapéu de aba larga na
cabeça, uma figura magrinha e ascética, ao ombro, sempre, o saquinho
contendo pagelas, folhetinhos com orações, terços e medalhinhas.

Seu lema de vida – Deo gloria, próximo salus, mihi labor.
Para esse saquinho, templo ambulante de sacramentais, para lá

despejou o Padre Augusto Marques Soares, lotes e lotes das pagelas
com a imagem que, de “Santa Teresinha, Salvai Portugal”, mandou
desenhar e imprimir durante o ano de 1932. Dessa pagela o Padre
Marques Soares fez uma tiragem de largos milhares, e alguns foram
sem dúvida distribuídos pelo Padre Cruz em suas missões.

Era, desde jovem, devoto a Santa Teresinha, ainda ela não obtivera o
estatuto de canónica santidade. Muito afecto aos Padres Jesuítas, em cuja
Sociedade tentou professar, só conseguindo fazer os votos, sem noviciado,
quase à hora da morte, por deferência do Papa Pio XII. Conheceu, é o mais
certo, a vida de Teresinha pela edição do Padre Sant’Anna e ao seu culto
aderiu, participando na grande peregrinação de 1925 a Roma.

Director da União Apostólica do Clero do Patriarcado, registou,
no respectivo Boletim, referências várias, induzindo os sacerdotes à
imitação de Teresinha. Num desses Boletins, editado em 1946,
escreveu ele: “No próximo dia 3 de Outubro faz 49 anos que subiu ao
Céu a alma bendita de Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem
devemos pedir que nos alcance a graça de nos últimos momentos
dizermos como ela: ‘Meu Deus, eu vos amo’”.

Para a piedade sacerdotal compôs uma oraçãozinha, que o Cardeal
Cerejeira beneficiou com uma indulgência de cem dias, sempre que recitada.
Essa oraçãozinha veio a popularizar-se: “Minha santa irmã, pedi ao nosso
bom Deus para me aproveitar e ajudar a aproveitar da vossa chuva de rosas;
que eu também seja um dos vossos beneficiados e vosso cooperador,
fazendo bem na vida, na morte e até depois da morte”39 – Este “depois da
morte”, óbvio registo da final promessa de Teresinha ao Mundo.

39 Maria Joana Mendes Leal, O Santo Padre Cruz, Porto, A.O., 6ª ed., 1976, p. 250. Há outras biografias
acerca do Padre Cruz. Quanto ao seu culto, cf. o boletim Graças do Padre Cruz, Lxª., desde 1949.
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O Padre Cruz é, sem dúvida, uma das santidades mais desejadas
pelos fiéis portugueses que, desde 1965, esperam a decisão da
Congregação da Causa dos Santos. Mas decerto ele já colheu a chuva
de rosas, lá mesmo no Céu.

Tendo-se entregue, ainda no ciclo de Santarém, à causa das
juventudes, causa essa de que ficou como exemplo a Associação
Nun’Álvares, apoio da posterior e militante Cruzada de Nun’Álvares
(nesta se tendo envolvido personalidades até distantes da Igreja…
Leonardo Coimbra, por exemplo) o Padre Manuel Nunes Formigão
(1883-1958) tem uma biografia em que a espiritualidade de Santa
Teresinha também cintila, não obstante a oportuna imersão na piedade
mariana e na contemplação dos mistérios da Cova da Iria. Quando, em
1909, efectuou uma estada em Lourdes, ao serviço do Santuário, o
nome de Teresinha começava a avultar na piedade popular, ainda que
só durante a Grande Guerra, ela se tornasse mais conhecida e assumida
como companheira de luta, quando o Carmelo de Lisieux espalhou pela
frente de guerra, as pagelas dedicadas à “Irmãzinha das Trincheiras”.

Temos por certo que, no meio de Santarém, lidando ele com as
primeiras senhoras da Obra de Andaluz, tivesse recorrido, em sessões de
meditação e de recolecção, à História de uma Alma. E cremos ainda que o
conhecimento da mensagem de infância espiritual e de amor
misericordioso de Teresinha, lhe terá facilitado a compreensão da
mensagem que recebeu de uma criança, Jacinta, que lhe deixou o recado,
ou segredo (em 1920) em ordem a uma obra de reparação, destinada a curar
as feridas que se cometem contra Deus e o seu amor para com os homens.

O Padre Formigão aceitou o recado, e fez dele parte cordial da
sua vida apostólica. Andava pela idade de 34 anos quanto se deram as
Aparições, das quais deveio apóstolo oportuna e inoportunamente,
aceitando os desvios a que foi compelido, colocado bem longe, ou em
Bragança, ou em Lisboa, ou em Évora, aqui achando dialogante
interlocutor, pois também o arcebispo D. Manuel Mendes era
entusiasta de Fátima e diuturno devoto de Santa Teresinha.

Já absorvido na problemática da Obra de Fátima, o Padre
Formigão partilhou o júbilo da canonização de Teresinha, o que nos
revelou através de um poema, ou ode, em que agrega a díade Fé e
Pátria, na visão ou sonho em que lhe foi dado ver uma figura branca
oferecendo flores ao Santo Padre, a quem disse que também Nuno de
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Santa Maria as pedira para a Terra da Divina Padroeira: Rosas de Santa
Teresinha:

«Uma noite eu tive um sonho,
- um sonho extraordinário:
via de Cristo Vigário
imerso em ondas de luz,
pousava uma linda pomba
sobre a tiara sagrada
e na augusta fronte nevada
lia-se um nome: Jesus.
No céu estrelas sem conta,
na terra paz infinita…
(dir-se-ia a noite bendita
- santa noite de Natal),
cantos das aves nos bosques,
hinos de Anjos nas alturas,
aromas entre verduras,
flores na serra e no vale?
Então um vulto sublime,
- radiosa visão de encanto! –
se abeira do Padre Santo,
envolto num branco véu:
traz nas mãos um açafate
com as flores mais mimosas,
as mais várias, lindas rosas
que dão os jardins do Céu.
Tem no rosto a paz dos justos,
tem dum Anjo a formosura,
só respira amor, candura,
e brilha como um farol:
nos olhos puros e belos
retrata-se o Paraíso,
nos lábios paira um sorriso
- reflexo do Eterno Sol.
Aqui trago – diz o vulto
na mais graciosa atitude –
raras flores de virtude
que nasceram junto à Cruz:
pede-as Nuno para a terra
da Divina Padroeira,
onde as armas da bandeira



153TERESA DO MENINO JESUS NA ESPIRITUALIDADE PORTUGUESA

ESPIR
ITU

A
LID

A
D

E

são as chagas de Jesus.
São rosas da Teresinha
- linda oferta que seduz!»40

Ainda envolvido na Obra de Santarém, mas já apostado na Obra
de Reparação para satisfazer a mensagem de Jacinta, viajou ele pela
Europa, no ano de 1933, para investigar um modelo, mesmo de simples
Pia União, para a acção católica. Aproveitou essa viagem de estudo
para peregrinar a Lisieux, onde esteve desde 14 a 17 de Outubro de
1933. Celebrou missa junto do túmulo de Santa Teresinha a quem
recomendou a Obra de Santarém. Numa carta anterior a estas datas (9
de Outubro) o Padre Formigão informou: “Coloquei a minha viagem e
a minha dupla missão sob a protecção de Santa Teresinha do Menino
Jesus. Entreguei-me inteiramente nas suas mãos e, graças a Deus e à
sua intercessão, tudo tem corrido bem.41 Formigão tinha presente o
significado de Nossa Senhora no pensamento místico de Santa
Teresinha, e inteligira a convergência desse pensamento com o cerne
da mensagem de Fátima. Estando ainda em Lisieux, escreveu:
“Lisieux, como Lourdes e Fátima, é um lindo cantinho do Céu. Não me
canso de estar a rezar na igreja do Carmelo, em que viveu e morreu
aquela que prometeu passar o seu Céu a espalhar benefícios sobre a
terra e que o Santo Padre Pio XI chamou milagre de virtudes e prodígio
de milagres. Ela veio ensinar-nos o caminho, o pequeno caminho da
confiança, do abandono a Deus e ao seu amor. E mesmo lá do Céu ela
continua a ensiná-lo”.42 Já então, desde 1926, lançara as raízes da obra
de reparação – a Congregação das Religiosas Reparadoras de Nª Sª das
Dores de Fátima, em cuja arquitectura carismática não é difícil
identificar as incidências da espiritualidade de Teresinha aliada à
espiritualidade de Fátima,43 sobretudo a regra áurea: Viver de amor.

Numa página acerca do Cónego Formigão torna-se necessário
registar nem que seja uma pequena lembrança acerca de Fátima. As
aparições não tinham um vínculo determinado pela espiritualidade de
Santa Teresinha, embora, pela divulgação das formas de piedade, seja

40 Voz da Fátima, Ano 3, nº 33, 13.6.1925, p. 4.
41 Maria da Encarnação V. Esteves, Apóstolo de Fátima. Cónego Manuel Nunes Formigão,

Braga, A.O., 1993, p.43.
42 Id., ib.
43 AA.VV. Espiritualidade das Religiosas Reparadoras de Nª Sª das Dores de Fátima

(Jornadas de Espiritualidade, 1997). Braga, A.O., 1997.



154 JOSUÉ PINHARANDA GOMES

ES
PI

R
IT

U
A

LI
D

A
D

E

possível efectuar algumas interferências com as mensagens de Paray-
le-Monial e de La Sallete. Todavia, na construção das maravilhas de
Fátima, achamos pequenos veios teresianos. A Irmã Lúcia do
Imaculado Coração tomou o primeiro hábito de Santa Doroteia, em
Tuy, no dia 3 de Outubro de 1928, data em que, nesse tempo, se
celebrava a festa litúrgica de Santa Teresinha. Quanto à ulterior
progressão da Irmã Lúcia, julgamos que ainda será arriscado projectar
ilações, mas decerto que, já em Tuy, e sobretudo durante o noviciado para
Carmelita, em Coimbra, lhe foi dada a ler a obra escrita da sua célebre
confreira francesa. Na empática biografia escrita pelo Padre António
Maria Martins, S.J. – O Padre Aparício (1986) nada achámos acerca de
Teresinha, na época em que o Padre Aparício foi confessor de Lúcia.
Falta-nos a Memória de Lúcia por ela mesma, ignoramos até se ela a
escreveu, ou se apenas quis deixar, para além das outras Memórias, a sua
interiorizante meditação da mensagem.44 Em 1933, num artigo publicado
na revista Rosas de Santa Teresinha, a relação Fátima/Lisieux estava
nítida na mente do Visconde de Montelo: “Em Fátima e em Lisieux, a
lição que o Céu dá à terra é a mesma. O caminho da infância espiritual,
segredo da santidade… As rosas de Fátima e as rosas de Lisieux, caindo
das alturas e desfolhando-se sobre a terra, transformam-se […] no ouro
puríssimo e flamejante da caridade que eleva as almas para Deus”.45

Volvendo atrás, o Padre Formigão viveu um ano em Évora, ao
serviço de um grande apoiante de Fátima, o arcebispo Mendes Santos,
que ofereceu a primeira imagem de Santa Teresinha que esteve exposta
na antiga capela da Reparação, no Santuário. A intimidade amicável e
sacerdotal entre o arcebispo e o padre Formigão, decerto favorecia o
diálogo em que Lisieux e Fátima ocorriam nas conversas. Em 6 de
Junho de 1943, em resposta a uma carta de D. Manuel Mendes da
Conceição Santos, em que referia a passagem de mais um aniversário
da primeira aparição da Virgem em Fátima, a Irmã Inês de Jesus
comentou na sua carta de resposta: “Como ela (a carta do Arcebispo)
me deu prazer e à Comunidade! O dia 13 de Maio, 26º aniversário da
tão bela aparição da Santíssima Virgem em Fátima, era também o 60º

44 Lúcia do Imaculado Coração, Apelos da Mensagem de Fátima, 2000.
45 Texto completo in P. Gomes, Santa Teresinha do Menino Jesus, ed. cit., pp. 49-50. Outra

Bibliografia: J. Maria Alonso, O Dr. Formigão, Homem de Deus e Apóstolo de Fátima,
1979. Para outras informações, cf. Apóstolo de Fátima, Boletim Trimestral da Causa de
Canonização. Coord. de Ir. Gertrudes Ferreira. Fátima, desde 2000.
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aniversário do Sorriso da Santíssima Virgem à nossa querida Santinha
e da sua cura milagrosa aos 10 anos de idade. 13 de Maio é pois uma
data privilegiada para Portugal e para a França”.46 O Padre Formigão leu
esta carta, por ter sido publicada no jornal diocesano A Defesa, e seria de
estranhar que ambos não tivessem trocado impressões, dada a comum
dedicação aos mistérios mariânicos e teofânicos da Cova da Iria.

Para além deles houve quem evocasse Santa Teresinha a pretexto
de Fátima, como podemos verificar na carta que uma Senhora, cujo
nome manteve oculto, publicou num jornalinho de piedade lisboeta. Nessa
carta, a autora alude à época de provação que Portugal atravessava
aquando das Aparições e relaciona Fátima com as revelações de Santa
Margarida Maria, de Nossa Senhora, e da Irmã “Therezinha do Menino
Jesus” – dada como uma perfeita aparição, com sua mensagem final: “Je
passerai mon ciel à faire dum bien sur la terre”.47

Corria então o ano de 1917. Nem Teresinha era sequer beata,
nem Fátima estava perto de ser aceite pela Hierarquia! Já a piedade
popular, aliás radicada na piedade eclesial, caminhava à frente....

Com Formigão encerramos este excurso sacerdotal, transcrevendo
aqui um belíssimo texto oracional – ‘Oração pelos Sacerdotes’ – que
ele compôs, divinamente inspirado e em cujos versículos, sobretudo no
que serve de chave, ecoa a oferenda ao Misericordioso:

«Meu Deus, peço-Vos pelos Vossos Padres,
por todos os Vossos Padres.
Peço-Vos para eles a santidade.
Peço-Vos que eles amem profundamente
o seu sacrifício e que o vivam com amor.
Peço-Vos para eles a obediência,
o espírito de desprendimento,
uma inalterável e límpida castidade,
e também a abnegação, a humildade,

46 Correspondência entre o Carmelo de Lisieux e D. Manuel da Conceição Santos, 1923-1954. Ed.
bilingue. Lxª., Paulinas, 1999, pp. 165-167. Na sua notável biografia, Santa Teresinha do Menino
Jesus. Breve Resumo Histórico Critico sobre a Vida e Escritos da Gloriosa Carmelita de Lisieux,
(Lxª., Ed. Artos, 1943), p. 204-205, A Vieira Novo transcreve esta carta, que, na altura, o Arcebispo
traduziu e publicou no jornal eborense. A Defesa. Todavia, Vieira Novo deve ter tido conhecimento
através de terceiros, e informa que esta carta fora dirigida por Lisieux a uma “senhora portuguesa
das suas (Irmã Inês de Jesus) relações”. De facto o destinatário foi o senhor Arcebispo de Évora.

47 Revista Raio de Luz, nº 5, Lxª., 1.9.1917, pp. 11-13. Cf. Documentação Critica de Fátima. III.
Das Aparições ao Processo Canónico Diocesano (1917-1918). Santuário da Fátima, 1999, p. 76.
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a doçura, o zelo, a dedicação.
Peço-Vos que nenhuma alma se aproxime deles
sem que fique a amar-Vos mais.
Peço-Vos, meu Deus, que o Vosso
Reinado se dilate
e se fortifique por meio deles, sobre a terra.
Prometo-Vos, ó Jesus,
imolar-me convosco de todo o meu coração.
Amén.»48

AS DEVOÇÕES LAICAIS

Alguma vez (começando pela recepção episcopal) se pensou, na
circunstância portuguesa, que o tema de Santa Teresinha com o
corolário da “infância espiritual” era destinado apenas às meninas,
havendo, concerteza quem admitisse que a sua espiritualidade se ajusta
melhor à vida feminina do que ao perfil masculino. Lemos a critica
deste preconceito, nas palavras de um distinto católico que, sendo
engenheiro, homem de formação técnica, se distinguiu também como
informado e criterioso pensador neotomista, Manuel Correia de Barros.
Falando para um auditório feminino comentou ele o preconceito,
relativamente à presença inspiradora de Teresinha. “É curioso ver Santa
Teresinha escolhida para apóstola da nova geração, tantas vezes chamada
materialista”49 – adjectivo do qual discorda, por entender que a nova
geração não é materialista, mas apenas transviada, por carência de guias
actuantes que saibam escutar e sugerir caminhos. Esta nova geração tanto
inclui as, como os jovens, também os adultos de árida vida espiritual, que
não aprendem e, pior, ainda desaprendem, temendo a “infância espiritual”,
ela mesma fonte de sabedoria e luzeiro no caminho. A este propósito,
Correia de Barros chama ao contexto a narração do episódio hagiográfico
em que Santo Agostinho aprendeu a discernir o mistério da SS. Trindade,
numa praia, com as palavras de uma criança... Conclui interpelando, não o
auditório feminino que o escutava, mas o eventual leitor masculino:
“Quem mais precisa da lição da sua vida (de Teresinha) são os homens”. E

48 De uma pagela editada pelas Religiosas de Nª Sª das Dores de Fátima, s.d..
49 Manuel Corrêa de Barros, “Santa Teresinha e a Infância Espiritual”, in Mensageiro de S.

Bento, Ano XIV, nºs 1-2, Singeverga, 1945, pp. 19-27 e nºs 3-4, pp. 55-62, p. 25.
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desafia-os: “Não nos envergonhemos nós de aprender com Santa
Teresinha”.50 Homem e leigo foi o editor da primeira publicação periódica,
o Boletim Mensal de Santa Teresinha (1930?). Chamou-se Eduardo Silva
Dias e era um comerciante portuense.

No quadro do laicado e da vida consagrada, chamamos a obra do
romancista Francisco Costa (fal. 1988), autor que, rejeitando por
razoáveis motivos o epíteto do romancista católico, considerando-se
apenas um católico romancista, apenas embebido no que ele inventou e
exercitou, o realismo integral cristão, nos legou o mais amplo painel
das modalidades de prática religiosa e de tensões creenciais, nos nove
romances que integram o ciclo denominado ‘Vida Portuguesa’.51

No preâmbulo do seu Testamento, redigido em plena
consciência, em 2 de Novembro de 1985, em que dispõe das suas
últimas e generosas vontades, Francisco Costa escreveu: “Entrego a
minha alma a Deus, pedindo-lhe perdão de todos os ultrajes,
sacrilégios e indiferenças com que O tenha conscientemente ofendido.

Peço também aos meus santos protectores, Francisco de Assis e
Teresa de Lisieux, que intercedam por mim [...] esperando que Jesus
Cristo, nosso Salvador, nos chame a Si, como prometeu aos que da
divina Graça forem dignos”.52 O ‘Poverello’ e Teresinha.

Há muitos anos, visitando o escritor na sua casa em Sintra, teve a
gentileza de nos abrir a porta do quarto que fora da sua falecida filha
Leopoldina, uma inteligência matemática, que se envolveu com o pai na
difícil tarefa de fixar a data cristã da morte de Jesus, pela concordância de
todas variantes de calendários da época. Falecida Leopoldina, Francisco
Costa prosseguiu os estudos que, aliás, foram publicados na revista
Brotéria.53 E, nesse dia, pude ver, sobre um móvel do quarto, a imagem de
Teresa, pela qual Leopoldina, uma contemplativa-especulativa, tinha
particular devoção. Creio que, dirigida pelo Padre Manuel Antunes, ela
pudera ler e tresler os escritos que, de Teresa, seu pai tinha na biblioteca.

50 Id., ib., p. 62.
51 P. Gomes, Francisco Costa, Escritor Integral. Lxª., Multinova, 1992. Cf. o artigo de João

Bigotte Chorão na Enciclopédia Biblos, Vol. I, cols. 1330-1333.
52 M.s. autógrafo, Casa Francisco Costa, Sintra. Fotocópia cedida gentilmente por sua filha, D.

Isabel Costa.
53 Compilados in F. Costa, Obras Completas, Vol. III, Porto, Lello & Irmão, 1989, pp. 917-1046.
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Ora, sucede que o políptico “Vida Portuguesa” tem por
sucessivos cenários diversas épocas da nossa sociedade, sobretudo dos
meios católicos, burgueses, pequenos burgueses e aristocráticos, e dos
confrontos, encontros e desencontros das sucessivas gerações,
havendo personagens que aparecem e reaparecem em diversos
romances. Escritor de formação intelectualista, logrou ele, na obra
romanesca, documentar a sucessão de ideologias dominantes na sociedade
portuguesa, mesmo as filosóficas – casos do neo-augustinismo, do
idealismo alemão e do marxismo – que incarnou nas personagens,
definindo cenários de dialécticas tensões nas famílias romanceadas.

Assim, Ritinha (cujo nome completo o romancista compôs: Rita
Meirinho Henriques Abreu e Sousa Pedral) aparece pela primeira vez
no romance Primavera Cinzenta (1944), continua personagem nos
romances seguintes – Nocturno Agitado (1954), Cântico em Tom
Maior (1959), Escândalo na Vila (1964) e, por fim, no último que o
romancista publicou, Promontório Agreste (1973).54 Rita Pedral
aparece então num ciclo temporal que podemos situar entre 1930 e
1960, como uma forte personalidade, de controverso feitio, católica
empenhada, de modo particular atenta às questões sociais, de tal forma
que uma outra personagem, masculina, de pendor marxista, lamenta ela
não se converter a outra social perspectiva. Era fogo. E, através de um
percurso em que sobressai a mística de Fátima, e no quadro do culto de
Fátima. Rita decide por fim aplicar os talentos fora do mundo, mas a
favor do mundo, professando a vida carmelita descalça.

Porquê esta longa narrativa? Porque, sendo costume de
Francisco Costa, em cada um dos romances, balizar as motivações
espirituais e intelectuais mencionando autores, no caso de Ritinha,
Santa Teresa de Lisieux não aparece como eventual determinadora da
vocação de Rita Pedral, mais influenciada por S. João da Cruz e pela
mensagem de Fátima. Todavia, ocorrendo estes acontecimentos na fase
subsequente a 1940, torna-se evidente, a quem disponha de alguns
elementos, como as vocações carmelitas foram muito frequentes por
então, e muitas delas propiciadas pela iniciação na vida de Santa
Teresinha, apresentada como modelo de santidade, em particular às
jovens. Então, o que surpreende é Teresinha ser chamada ao Escândalo

54 F. Costa, Obras Completas, 3 vols. Porto, Lello & Irmão, 1989.
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na Vila, em que o narrador evoca a conversa tida com o Padre
Castanheda, a propósito de Ernesto, o “doutor minúcias” dos tempos
do Liceu: “Respondi hoje ao Ernesto, que me parece agora no bom
caminho. Como sempre, quis obter vinte valores na última façanha a
que se aplicou: a subida do Monte Carmelo, onde até os maiores são
medíocres; mas o Padre Miguel Figueira [...] por sua vez travou em vez
de acelerar: deu-lhe conselhos iguais aos meus, embora com mais
ciência teológica. A ‘Infância espiritual’ da carmelitazinha de Lisieux
é o caminho que mais convém à maioria dos modernos”... 55

Ernesto, afinal de contas, o que tinha de melhor era o amor a
Jesus Cristo. “Sempre aspiro a esse Amor por entre os amores, os
tristes amores deste mundo”.56 Um reflexo de Santo Agostinho: todo o
jovem, antes de amar, começa por amar o amor.

Santa Teresinha como guia da juventude apareceu desde logo aos
olhos de bastantes portugueses. Apontada qual fusão de sabedoria e de
simplicidade alguém escreveu: “Foi tão simples que nem talvez soubesse o
que era”. Ainda outra aparição imaginal: “Foi a mais pequenina de quantas
pequenas almas têm chegado até Deus. Foi a mais doce, a mais criança”,
que, todavia, abriu um caminho, o da “infância espiritual”. Que fazer com
ela? – “Que a gente nova desta pobre terra portuguesa saiba aquecer-se no
braseiro de amor que é o coração de Teresinha”, essa “andorinha
monástica”, que em rosas convertia as suas orações. Os leitores do diário
católico Novidades, então muito lido e conceituado, devem ter ficado
impressionados com o testemunho de quem assim escrevia, um cientista e
catedrático de renome, D. António Pereira Forjaz.57

Num tempo em que eram cada vez mais animadores os anseios
por uma organizada e pragmática acção católica, a mística de
Teresinha foi proposta aos jovens leigos e, sobretudo, às jovens. De
facto, em tempo, na formação das militantes da Acção Católica,
Teresinha deveio mestra de oração e de missão, tendo esse magistério
ficado expresso no âmbito de organismos como o da Juventude
Católica Feminina. No entanto, também os rapazes e os educadores, de
modo especial os do meio universitário, que entravam na fase adulta,

55 Escândalo na Vila, Obras Completas, Vol. 3, p. 632.
56 Id., ib., p. 690.
57 António Pereira Forjaz, “Santa Teresinha”, in Novidades, nº 503, Lxª., 17.5.1925, p.l..
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eram convocados para a sanidade (repito: sanidade) mediante o
exemplo da Carmelita.58

Ainda há pessoas vivas que não esqueceram as páginas de um
guia de saúde de alma e do corpo, então muito lido: Pureza e
Sensualismo,59 de Manuel da Trindade Salgueiro, posterior arcebispo
de Mitilene e de Évora. Hoje em dia, com o desbocamento sexológico
tão ostentivo nos meios de comunicação social, nos quais toda a gente
pode ver e ler as maiores obscenidades, (as quais são, por especialistas
apresentadas como práticas saudáveis), esse livro de Trindade
Salgueiro passaria por um documento obscurantista e reaccionário,
mas, naquele tempo, quem não aprendia com ele? Teresinha é aí
apresentada como exemplo de sofrimento de dores cruéis, a favor da
Pureza. E, decerto, ainda mantemos vivo o parágrafo que jamais se
esquece: “Rezar, fazendo sacrifícios ou realizando acções, que sejam
prova de amor a Deus, como Teresa do Menino Jesus, a qual, numa
crise de tentação contra a fé, escreveu o Credo com o seu próprio
sangue, na página branca de um livro que pôs sobre o peito”.60

A presença de Teresinha nos espaços do laicado teve particular
relevo nas Pias Uniões das Três Rosas, de cujas iniciativas nos ficaram
testemunhos, em Coimbra, em Évora, no Funchal, em Lisboa,
independentemente de estas Pias Uniões serem mistas, por também
pessoas do clero poderem filiar-se. O segmento feminino teve maior
densidade nessas Uniões ou Confrarias, mas nelas estiveram inscritos
homens e rapazes, por isso que, enquanto a insígnia das meninas e das
senhoras é uma fita cor de rosa ou de três cores com a medalha, dos rapazes
e homens é um laço de seda com a medalha, laço esse de prender na lapela
do casaco. Outros movimentos seguiram no encalço da devoção eucarística
segundo Teresinha, bastando assinalar um ainda vivo, o “Fons Vitae”,
criado pelo Padre Manuel Vieira na Igreja de S. Domingos de Lisboa.

Nem sempre Teresinha foi assumida em solitude. A Legião das
Almas Pequenas do Coração Misericordioso de Jesus, ainda actuante,
ligou Teresinha e Margarida.61

58 Do Padre Laborde traduziu-se e editou-se o manual Para ser Apóstolo segundo a Escola de
Sta.T.M.J.. Évora, 1942.

59 Coimbra, Casa do Castelo 4ª ed., 1950.
60 Salgueiro, Ob. cit., p. 346.
61 Ana Maria Bessa, A Vocação da Alma Pequena: Oferta ao Amor Misericordioso de Santa

Teresinha e Margarida. Mem Martins, 1991.
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DUAS FLORINHAS: ZÉZINHA E SÃOZINHA

Em algumas cartas para o Carmelo de Lisieux, em 1932, o arcebispo
de Évora pede orações por um amigo «voltaireano», que viria a falecer, um
tanto reconciliado, no fim daquele ano. Sabemos hoje que o amigo em
causa foi o médico Manuel Sereto Moniz, que teve consultório em Évora,
na Rua dos Mercadores, 104. O arcebispo procurou envolver a influência
de Santa Teresinha na vida espiritual da família Sereto, em cujo seio
floresceu um caso devocional anterior ao da Sãozinha. O casal Sereto teve
uma filha, Maria José de Carvalho Moniz, nascida em 30 de Novembro de
1909 e que, não obstante o laicismo paterno, se deixou envolver na mística
teresiana tão viva em Évora a partir de 1925. Doente, adormeceu
santamente no Senhor, com morte edificante, em 19 de janeiro de 1931.
Antes de morrer, e após ter-se confessado, declarou: «Meu pai, não sou
digna de morrer assim, como Santa Teresinha. Se não morrer agora, tenho
pena». E, pouco antes de se finar, ainda balbuciou: «Posso dizer como
Santa Teresinha – Falta-me o ar da terra, vou respirar o ar do céu. – Vá,
anda, Teresinha, desprende-me, eu só não posso».62

A família mandou imprimir pagela evocativa, tendo, de um lado, o
retrato de Santa Teresa de Lisieux no leito de morte (pagela original, com
o nº 19 da colecção editada pelo Escritório Central da Comunidade de
Lisieux) e, do outro, o retrato de Maria José, com a novela da sua morte, e
trechos de escritos de Santa Teresinha e de S. Jerónimo.

No dia 7 de Junho de 1940, os fiéis habituais da Igreja Paroquial
das Mercês de Lisboa, foram surpreendidos com a notícia e também
com o corpo jacente de uma jovem bem conhecida na paróquia, agora
ali, em câmara ardente, o corpo arrefecido, vestido de branco
imaculado, num mar de rosas, os cabelos emoldurados numa grinalda
de flores brancas. Terminara o sofrimento terreal de uma jovem, Maria
da Conceição Froes Gil Ferrão de Pimentel Teixeira, a Sãozinha.

Sãozinha era apenas o diminutivo familiar de uma jovem de 17
anos, nascida em Coimbra em 1 de Fevereiro de 1923, filha do médico

62 Pagela in memoriam, Évora, s.d. Cf. D. MANUEL M. C. SANTOS, Correspondência, ob.
cit., pp. 72-75.
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Alfredo da Silva Pimentel Teixeira e de sua mulher, D. Maria Luísa
Ferrão Pimentel, que logo a consagrou a Nossa Senhora da Conceição
invocada como sua madrinha de baptismo em 12 de Abril de 1923. A
Sãozinha tinha dois anos de idade quando o papa Pio XI procedeu à
canonização de Santa Teresinha, à qual D. Maria Luísa consagrou também
a sua filha, que fez a primeira comunhão e recebeu a confirmação em 7 de
Julho de 1935. Recebeu o Escapulário de Nossa Senhora do Carmo e foi
admitida no Apostolado da Oração em 20 de Dezembro do mesmo ano, e
na Congregação dos Santos Anjos em 8 de Junho de 1937.

Era uma jovem de famílias aristocráticas e de posses, que os
pais, sem prejuízo da educação religiosa (o pai deu mostras de não ter
fé) destinavam ao matrimónio e a uma vida social condicente, se bem
que a Sãozinha desde cedo evidenciasse uma nítida vocação mística,
contemplativa, e de acentuado pudor. No seu quarto sempre esteve a
mesinha com o seu retrato de adolescente, vestido azul escuro e gola
branca bordada – como em geral aparece nas pagelas da sua devoção, a
placazinha com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e a estatueta de
Santa Teresinha. Sãozinha consagrou a sua breve vida à arte de seduzir
o céu, para que seu pai se tornasse um católico praticante. Sua mãe fora
admitida na Pia União de Santa Teresinha da Freguesia das Mercês em
17 de Janeiro de 1934 e a Sãozinha viveu, em casa, os esplendores do
culto da jovem carmelita, envolta num amplexo de carinho e de
transportes de ternura. De súbito, afectada por febre tifóide, e internada
no Hospital de S. Luís, situado na paróquia das Mercês, recebeu a Santa
Unção no dia 5 de Junho e faleceu, em odor de santidade, na tarde do dia 6.
Era o ano de 1940. Tendo suplicado ao pai para que se confessasse e
comungasse, e com a imagem de Teresinha nas mãos, abraçada a um
crucifixo e à imagem da Senhora de Fátima – trazida pela enfermeira Irmã
Ângela – esvaiu-se-lhe o ânimo da vida enquanto murmurava: «Meu Deus,
perdoai-me!... Salvai a minha alma!... Santa Teresinha! Nossa Senhora de
Fátima!... Paizinho!... Mãezinha!...»63.

Também o pai de Sãozinha viria a converter-se, tendo trabalhado
na Pia União dos Servitas de Fátima, emitindo pareceres clínicos
acerca de eventuais curas milagrosas. Não cabe neste momento uma
exposição acerca do culto devocional que, através das páginas da

63 Rosas de Santa Teresinha, Ano 15, nº 176, p. 3.
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revista Rosas de Santa Teresinha, se desenvolveu em torno da
Sãozinha. A devoção popular juntou Sãozinha e Teresinha, desta sendo
publicamente considerada discípula. A correspondência, informando
acerca  de graças recebidas por sua intercessão avolumou-se, levando o
Padre Marques Soares a criar na revista uma secção nova: “Correio da
Sãozinha”. Mais tarde, autonomizado o processo da discípula, e tendo a
revista Rosas de Santa Teresinha sido suspensa, começou a publicar-se
(1995) o boletim Florinha da Abrigada. O processo diocesano de
beatificação celebrou-se na Igreja das Mercês em 8 de Fevereiro de 1996,
tendo a Congregação para a Causa dos Santos (Decreto de 30.5.1997)
reconhecido a validade e determinando a preparação da positio.64

Seja-nos permitido professar a nossa pessoal crença de que, por
detrás de um santo há sempre outro, que fica escondido. O Padre
Marques Soares tomara muito a peito uma causa – a da canonização
dos pais de Santa Teresinha. Considerando tudo quanto de
despojamento e de metanóia os pais de Sãozinha foram capazes,
dedicando-se sua mãe por inteiro à elevação da filha, talvez o Prior das
Mercês haja estabelecido alguma analogia, para além da relativa à
pureza da Florinha da Abrigada, cujo jazigo-capela no Cemitério de
Alenquer deveio um lugar de peregrinação.

A PASTORAL DOS DOENTES

Quem puder folhear a revista Rosas de Santa Teresinha, e a que
lhe sucedeu, Mensagem de Santa Teresa do M. Jesus, decerto passará
os olhos pela secção intitulada “Rosas da nossa Terra”, em que os
leitores comunicam graças recebidas e favores concedidos. Abundam
as comunicações noticiando graças obtidas por pessoas doentes, por
intermédio de Santa Teresinha. Há, a par de notícias que consideramos
normais, outras que são assumidas como verdadeiros milagres. Houve,
de facto, por causa das doenças e do sofrimento, um autêntico e
massivo afluxo de fiéis e de suplicantes. A imagem de Teresinha,

64 Alguma bibliografia: Maria Luísa Ferrão Pimentel, Sãozinha, Lxª., 1942, 18ª ed., 1954; Id.,
Vou para o Céu. Lxª., 1947, 6ª ed., 1974). Muito popular é a biografia devida ao Padre
Oliveiros de Jesus Reis, Sãozinha. Alenquer, Lar da Sãozinha, 1990.
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doente incurável, mas que prometera a chuva de rosas, deu
consistência á esperança dos carenciados que a ela se dirigiam em acto
de confiança, sendo incontáveis as satisfações colhidas. A revista
divulgava também episódios milagrosos seleccionados da publicação
anual Chuva de Rosas, editada pelo Carmelo de Lisieux, com graças
recebidas, sendo de registar que, durante os primeiros quinze anos da
publicação, ela já atingira as três mil páginas, enumerando e
descrevendo graças recebidas em todo o mundo.

A entronização da imagem de Teresinha nas igrejas propiciou actos
de culto novo, por vezes orientados para o que designamos por pastoral
dos doentes. As Filhas de Maria da Ordem Terceira de S. Francisco a Jesus
(Lisboa) adquiriram uma imagem que ofereceram à Basílica da Estrela em
Maio de 1925. No dia 17 de Dezembro houve missa e sermão pregado por
Monsenhor Nicotra, então Núncio apostólico. Realizou-se uma procissão
e procedeu-se à cerimónia, depois algo difundida por todo o país, da
benção das rosas. Ainda que algumas pessoas guardassem as rosas, outras
eram destinadas a oferta aos doentes dos hospitais. Não foi acaso a
motivação que levou o poeta Corrêa d’Oliveira a escolher o tema doença/
milagre para o auto Teresinha (1929), nem foi casual a entronização da
imagem em muitos hospitais e sanatórios. No da Guarda, então o mais
importante do país, entronizaram-se em 1928 as imagens de Nª Sª de
Fátima (parece que foi a segunda a ser exposta fóra da Capelinha das
Aparições) e de Teresinha, festejada (segundo lemos na imprensa da
época) no primeiro domingo de Novembro.

Um dos Directores do Sanatório, cientista maior da Escola
Tisiológica que em boa verdade funcionou na Guarda, fundamentada
na teoria do herminismo (cura pela altitude) foi Ladislau Patrício,
(1883-1967) cunhado do poeta de Augusto Gil.65 Também poeta, e
dramaturgo. Interessou-se tanto por Teresinha, que peregrinou a
Lisieux com o expresso propósito de verificar a documentação da
doença, e de elaborar o seu próprio diagnóstico. O fruto da
peregrinação veio a ser o estudo A Tuberculose de Santa Teresinha,66

um documento de radical cientismo, em que Ladislau Patrício ergue
todas as hipóteses, chegando ao ponto de admitir que Teresinha e as

65 Helder Sequeira, Ladislau Patrício. Guardense, Médico e Escritor. Guarda, Câmara
Municipal, 2004.

66 Sep. de A Medicina Contemporânea, nº 19, 10.5.1936.
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irmãs foram um tanto culpadas da morte precoce, porque a tuberculose
que se revelou no Carmelo foi já uma recaída, e que não fez “um
tratamento de jeito”, e, em contrapartida, escondeu a mortificação que
a minava, como se apenas desejasse morrer. Ladislau Patrício
diagnosticou uma forma de “tuberculose fibro-cascosa congestiva” –
em que a morte é regra, e negou valor científico aos tratamentos
dispensados pelos médicos.

No diagnóstico também arfa o homem de fé que admitiu ter Santa
Teresinha pressa de ir para o céu, e escreve: “E os sábios médicos que
a trataram, com cataplasmas, pontas de fogo, iodo internamente e
caeosola, na fase congestiva da doença, colaboraram activamente
(absurdamente) na piedosa obra! enviando “La pauvre petite Reine”
para o outro mundo.67 Depreendemos que as ciências já então
disporiam de outras terapias. Ladislau Patrício não terá deixado de
enviar um exemplar do estudo para o Carmelo de Lisieux, onde Madre
Inês o terá folheado, mas decerto sem atingir o conteúdo, salvo se o
médico teve o cuidado de enviar o estudo com breve mensagem
explicativa. A cura pela altitude requeria um clima temperado mas seco,
muito arejado, e uma alimentação baseada em carne, ovos e leite. A cidade
da Guarda participava generosamente nas campanhas C.O.L. organizadas
pelo Sanatório, com destino aos doentes pobres. Nesta época, esteve
internado no Sanatório o poeta cristão Carlos Eugénio Paço d’Arcos (fal.
1931) que lá compôs os sonetos incluídos no livro Visão Imperfeita dum
Parnaso Cristão (ed. póst., 1932), o último dos quais dedicado a Ladislau
Patrício, que, aliás, foi impotente para salvar Carlos Eugénio.68

No contexto do apostolado com aprovação canónica, deveio
iniciativa meritória, e histórica, uma Pia União, aprovada pelo arcebispo
de Braga, D. Manuel Vieira de Matos, e pelo Patriarca Cerejeira, em 16 de
Maio e 27 de Agosto de 1930. Referimo-nos ao Secretariado Nacional do
Apostolado dos Doentes, criado na paróquia da Póvoa de Varzim, sob o
patrocínio de Maria Santíssima e de Santa Teresa de Lisieux. Os Estatutos
previram que a Obra pudesse constituir-se em todas as Paróquias, podendo
funcionar como obra anexa nas paróquias onde existissem, ou a
Conferência de S. Vicente de Paulo, ou o Corpo Nacional de Escutas. Os
núcleos tinham por fim prestar auxilio aos doentes filiados na Pia União,

67 Ladislau Patrício, ob. cit., p. 6.
68 Cf. P. Gomes, Memórias da Guarda, Câmara Municipal, 2001, pp. 121-127.
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orar com a Igreja a favor deles e orientar os seus sofrimentos para a
santificação. Da liturgia, para além de outros actos, faziam parte a
celebração da Missa “pro infirmis” e várias bênçãos, a mais popular sendo
a benção das rosas de Santa Teresinha que se levavam aos doentes
acamados, em casa, ou nos hospitais. Uma obra de ternura, ainda
felizmente activa, com Estatutos renovados69.

Um documento literário relativo aos milagres veio num auto de
António Corrêa d’Oliveira (fal. 1960). Era poeta por demais solicitado
para criar autos, poemas, apologias poéticas dos valores pátrios,
religiosos e populares. Quanto a Santa Teresinha também ele recebeu
solicitações para que a celebrasse, acabando por elaborar um auto, que
intitulou de Teresinha (Milagre em Cinco Quadros),70 e que constitui a
primeira dramatização teatral do culto da carmelita. Auto confeccionado
na linha da escola vicentina, ele de vários modos se insere, por um lado, na
tendência de nacionalização do culto e, por outro lado, na habitual
intercessão dos santos nos problemas de saúde. De facto, o milagre que
serve de tema ao auto é o da cura de um menino, que a medicina
institucional e a medicina alternativa – Médicos e Ervanários – se
revelaram incapazes de obter. O auto é introduzido, como na melhor
tradição da arte teatral da medievalidade, por um Prólogo;

«De aquém e além, de quando em quando, vinha,
Em palavras amigas e piedosas,
Alguém pedir-me ou lôa, ou hino, ou glosas
De São Louvor, a Santa Teresinha.

- Será, cuidei, (pronta vaidade a minha!)
Sôfrega abelha em cúmulo de rosas. –
E um ano, dois: e as auras misteriosas
Nada trouxeram... Que remorso eu tinha!

Andava a Primavera pelo mundo.
E em mim rompeu, como luar profundo,
Luzinha nova, a murmurar: - «Então?» -

Princípio, fim: desilusão extrema...
- Mais fácil escrever um grande poema
Que pequenina e simples Oração!»

69 Estatuto do Secretariado Nacional do Apostolado dos Doentes. Ed. Oficial. Póvoa de Varzim, 2003.
70 Porto, Imprensa Moderna, 1929.
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As razões inspiracionais deste auto são idênticas às que levaram
Alfredo Cortez a criar a belíssima tragédia Lourdes (1927), dois anos
anterior ao auto de Corrêa d’Oliveira. No caso de Lourdes, a peça
conclui com a morte; no caso de Teresinha, com a vida. Desgastadas
todas as artes magnas da ciência humana, aquela mãe, cujo marido
tanto demorara a partilhar da sua fé, entrega os filhos a Teresinha:

“Eu entreguei os meus filhos
A Teresinha, -e fiz bem.
Quase iguais... Além de Santa,
Ela é criança também”.

Fez-se a novena, com a presença de gente do povo, da aldeia,
diante da imagem que, num momento em ‘sobrenatural fulguração’ se
animou, a roseira se enchendo de flores. Clamou o povo: “Milagre”. A
exclamação sai da boca de um dos médicos, exactamente o primeiro que
tivera alguma dificuldade em acreditar na cura. E veio o Ervanário, sábio
vindo dos montes, que tirou da sacola “flores silvestres semelhantes a
estrelas”, que dispôs aos pés da imagem. Flores silvestres, rosas de Santa
Teresinha, colhidas nos silvados ou silveirinhas (buissons, buissonets). E
o auto termina em apoteose com o convite à oração, segundo a esperança
lusíada: “O milagre continua ainda. O milagre de Ourique transfigura-se:
aos pés de Maria e de Jesus, a Flor Lusíada, (haste de Saudade, cálice da
Esperança) voltará a ser, entre os canteiros do mundo, lírio de aleluia, pão
hostiado, terra em prodígio, céus em vitória, - saúde, paz, ventura,
consolação e justificação dos homens”.

SENHORAS CONSAGRADAS

Em chave de encerramento do excurso acerca das vocações
femininas, e correndo o risco de repetição, as principais fundações
portuguesas de Congregações Religiosas femininas depois de 1925,
levaram em consideração a herança de Santa Teresinha, recebida como
mestra de Espírito e de Vida, interpretada segundo os carismas
fundacionais de cada uma das Congregações. Sem podermos
apresentar um elenco completo dessas Congregações,71 ocorre-nos

71 Para outras fundações, cf. Anuário Católico de Portugal. Para respectivas monografias, cf.
Dicionário de História Religiosa de Portugal (Dir. Carlos M. de Azevedo), Lxª., 4 vols.,
2000, passim.
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mencionar a Liga dos Servos de Jesus (1925) da Guarda, cujos
Estatutos a têm como especial devoção; e, a par desta, a Congregação
das Oblatas do Divino Coração, fundada em Beja pelo bispo D. José do
Patrocínio Dias, que se inspirou na Liga da Guarda, cidade onde ele foi
sacerdote, jornalista e professor. As Constituições das Oblatas
recomendam a leitura das obras de Santa Teresinha.72 Há também a
mais franciscana Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras
de Jesus Sacramentado (Bragança, 1941), fundada por D. Abílio Neves
e Madre Maria de S. João Evangelista, com um sector infantil que tira o
nome da nomenclatura de Teresinha – “Florinhas do Sacrário”.73 Do
ano de 1936 é a Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço
dos Pobres, fundada em Elvas por D. Maria Isabel Picão Caldeira
Carneiro (em religião: Isabel da Santíssima Trindade), que, apesar da
maior radicação nos carismas franciscano e mariano, inspirada pelo
exemplo de Santa Beatriz da Silva, e tendo chegado a pensar em
professar na Liga dos Servos de Jesus, acabou por fundar a sua própria
obra, em que há sinais do magistério de Teresinha.74 Ainda, o caso da
Irmã Purificação dos Anjos Silva que, dada a sua origem nas
Teresianas, teve ensejo de imergir nos seus mestres. A Irmã
Purificação seguiu depois outra via, fundando a Congregação das
Irmãs Servas da Sagrada Família (1942) que se dedica de modo
particular à educação da juventude.75

Na vida da Igreja do século XX encontramos diversas vezes o
nome de D. Manuel Mendes, a propósito de novas fundações de vida
consagrada. Há pelo menos três em que interveio: a Congregação das
Servas de Nª Sª de Fátima, a Congregação das Concepcionistas ao
Serviço dos Pobres (Elvas) e a Congregação das Irmãs Reparadoras
Missionárias da Santa Face. De sua directa fundação seria, contudo, a
Congregação das Servas da Santa Igreja, que iniciou a sua existência
no dia da festa de Nª Sª das Mercês, 24 de Setembro de 1945,
recebendo os Estatutos em 11 de Outubro do mesmo ano.
Espiritualidade: Amor a Deus e à Igreja, confiança sem limites na
providência divina, imitação de Maria na humildade e no serviço,

72 Decreto da Erecção Canónica da Congregação das Oblatas do D.C. da Diocese de Beja, 1951.
73 Congregação das Servas [...] Macedo de Cavaleiros, s.d.
74 Isabel da SS. Trindade, Isto vos deixo... Elvas, 1975, Concepcionistas ao Serviço dos Pobres.

Carisma e Espiritualidade. Elvas, Convento da Imaculada Conceição, 1988.
75 Álvaro Terreiro, A Semente floriu em Terras da Beira. Lxª., C.S.S.F., 1993.
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acção missionária e oração e sacrifício ocultos como energia do
apostolado.76

O Fundador quis plantar a rosa de Teresinha na sua
Congregação, à qual ele a apresentou como ideal de simplicidade e
escondimento. Teresinha ficou modelo para as Servas que, a seu modo,
também se tornaram pélas na mão de Jesus, segundo a expressão do
Arcebispo, numa prática do Pentecostes em 1947.77

Vimos já como, entre os homens, em cuja espiritualidade a semente
de Santa Teresinha frutificou, há pelo menos três que se consideram
santidades desejadas, a caminho dos altares: D. João de Oliveira Matos, D.
Manuel Mendes da Conceição Santos e Cónego Manuel Nunes Formigão.

Idêntico fenómeno ocorre com as senhoras, sendo necessário
reconhecer que as mencionadas neste lugar são apenas as que, por
terem ganho face pública, estão ao alcance do nosso conhecimento.
Haverá outras (como haverá outros) que, ou não deixaram testemunhos
escritos, ou, se os deixaram permanecem inéditos, havendo ainda lugar
para fazermos acto de fé de que muitas outras pessoas vivem a
espiritualidade, mas em uma disciplina de “Carmelo oculto”, recebendo o
prémio da dignidade de Todos os Santos, sem registo nominal.

1. Madre Virgínia Brites da Paixão (1860-1929), natural de Lombo
dos Aguiares (Funchal), professou a regra clarissa (1876) no Mosteiro de
Nª Sª das Mercês. Vocação eucarística, antes de professar vivia num sítio a
cinco horas da Igreja mais próxima, e deslocava-se ali com muita
regularidade, de forma a participar nas Eucaristias. Voz profética, ela
antecede, na cadeia imaculista, o elo revelado na Cova da Iria, porquanto
recebeu a mensagem para se devotar à missão em que se empenhou junto
dos bispos e dos pontífices, pelo menos desde o ano de 1913, antes da I
Grande Guerra, a quatro anos das aparições de Fátima, estando claro que a
Madre Virgínia não influenciou os Pastorinhos, a quem o mesmo espírito,
com outra voz, também falou, mantendo viva a revelação.

A crermos nos escritos desta Madre (os testemunhos garantem a
sua credibilidade) ela terá sido a beneficiária do primeiro milagre de
Teresinha, num tempo em que decerto Madre Virgínia nem sequer

76 Servas da Santa Igreja. Enviadas a anunciar o Evangelho de Cidade em Cidade, de Aldeia
em Aldeia. Évora, s.d.

77 Servas da Santa Igreja, Semente na Planície. Évora, Casa Geral das Servas da Santa Igreja, 1996.
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saberia da sua existência. Sofrendo de uma grave doença, um tumor no
peito, cuja cura demorava, estando sujeita a ingente sofrimento,
agarrou-se à oração, de louvor e de súplica e, durante a noite de 30 de
Setembro para 1 de Outubro (data que, depois, seria o da festa de Santa
Teresinha), sentiu que mão invisível a tocava, e lhe cuidava das
chagas. Relevante no caso é o facto de Madre Virgínia ter suplicado
que o Senhor lhe mostrasse a sua vontade por intermédio da primeira alma
que, nesse dia, entrasse no céu. Teresinha falecera pelas sete da tarde de 30
de Setembro. E, portanto, na noite que se seguiu, veio a obra de
misericórdia a tratar dos enfermos. Surpresa, indagou quem era essa que a
tratava, obtendo como resposta ser “uma carmelita chamada Teresa do
Menino Jesus e da Santa Face”, que ainda explicou: “Acabo de morrer e de
entrar no Paraíso... Jesus aqui me mandou para lhe dizer que se deve deixar
operar”. De facto, Madre Virgínia mantivera-se renitente em submeter-se
a uma operação. Felizmente curou-se, e viveu a tempo de ainda enfrentar,
com abnegação e despojamento, os anos terríveis que relativamente à
Igreja ocorreram a partir de 1910. Dizemos abnegação, onde talvez seja
melhor dizer paciência. Aliás, entre as suas preferidas imagens estava a de
Nº Senhor da Paciência, outro modo de dizer Santa Face.

Mais tarde, em Novembro de 1925, e conhecendo já explicitamente
a vida da Carmelita obteve, por sua intercessão, a cura da Irmã Maria da
SS. Trindade, da Congregação da Apresentação de Maria, havia pouco
estabelecida na ilha da Madeira.78 Podemos então, no mínimo, concluir
que a primeira pessoa a saber que Teresinha subira ao céu foi a clarissa do
Funchal. Cremos que, absorta na mística franciscana, a sua relação com
Teresinha prevaleceu nas ordens da gratidão e da devoção.

2. Entre as fundadoras de obras apostólicas conta-se Luísa
Maria, de Santarém, mais conhecida por Luísa Andaluz (1877-1973).
Procurou ela viver no mundo segundo a regra de tudo entregar a Deus.
Como um dia em suas reflexões escreveu, “dá pouco a Deus quem não lhe
dá tudo”.79 O itinerário de Luiza Andaluz, organizado por Maria Fernanda

78 Padre João Prudêncio Costa, Madre Virgínia Brites da Paixão (Esboço Bibliográfico). V.N.
Famalicão, 2001; Otília Rodrigues Fontoura, O.S.C., Uma Mensagem para a Igreja. Síntese
Biográfica de Madre Virgínia Brites da Paixão (1860-1929), Câmara de Lobos, Mosteiro de
Nª Sª da Piedade, 2004; Id., Madre Virgínia uma Vida de Amor. Sintra, 2002.

79 É já considerável o elenco de bibliografia acerca de Madre Andaluz. Limitamo-nos a
mencionar: José da Cruz Policarpo, Luísa Andaluz, Perfil de uma Personalidade, Lxª.,
SNSF, 1997; Maria Teresa de Jesus Dias, Uma Mulher Feliz. Lxª., Rei dos Livros, 1992.
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Tavares revela os momentos cruciais da consagração de uma vida, cuja
alma respira nas páginas antógrafas de O Amor opera maravilhas.80

Diversamente de Teresinha, que arcou desde cedo com a
orfandade, e com a debilidade da moléstia, Luisa Andaluz teve uma
infância e uma juventude alegres, felizes e saudáveis, e, todavia, ainda
jovem e prendada, o que ela apreciava era a oração e o cuidado
apostólico. Do ponto de vista cronológico, ela viveu os desafios da
mensagem de Fátima, mesmo antes da aprovação das Aparições, o
clima de um óbvio renascimento católico da sociedade portuguesa, e o
diálogo com as hipóteses de vida, suscitadas, ou pelo Padre Formigão,
ou pelo arcebispo D, Manuel Mendes da Conceição Santos, que de
facto procedeu à ignição do ânimo de Madre Andaluz para iniciar a
Obra, quer dizer, a Congregação das Servas de Nª Sª de Fátima,
fundada em 1923 (aprovada em 1939). Pelo meio ficou o apelo
carmelita. De facto, sua irmã Eugénia professara em 1915 no Carmelo
de Pamplona, onde, em 1922, Luísa Andaluz faria um estágio outonal,
aí recebendo a inspiração para fundar uma nova Congregação
Religiosa. Saiu de Pamplona com a “firme resolução de (se) dar a
Jesus”, apesar do receio que sentia de que Jesus a não aceitasse.

E, todavia, a porta estava aberta, ainda que através de obstáculos,
sem os quais o mérito lhe não seria creditado. Ignoramos se, na época
do estágio carmelita, anterior à beatificação de Teresinha, o
pensamento espiritual desta já seria considerado na formação
monástica, mas o espírito do Horeb não foi escondido a Luísa Andaluz.
Há, no seu perfil, a par da caridade activa, isso que podemos designar
apenas por amabilidade, ou por gentileza. Amabilidade e gentileza são
vozes de caridade, por isso que no grego se dizem káris, enquanto a
caridade propriamente dita requer filia e ágape. Ser afectuoso (Rom.,
12, 10) abre o caminho à caridade, e à disponibilidade samaritana,
criando família ou filadelfia. Teresinha teve a radical vontade da acção
neste mundo, até em terras de missão, mas breve entendeu que,
missionária, só o seria depois de estar no Céu, realizando então no
mundo muitas e grandes coisas. A opção de Luísa Andaluz veio a ser a
da missão activa e presencial, realizando a missão de Maria no
sacerdócio de Cristo no Mundo. O serviço, mas também, apesar de

80 Lxª., Ed. Verbo, 1997. A Causa de Canonização edita, desde 2000, em Fátima, o boletim
trimestral Ressonâncias.
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servir no mundo, conservando nela um “carmelo oculto” na imitação
de Maria, revelada no esplendor da brancura videnciada na Cova da Iria.

3. Sílvia Cardoso (1882-1950), foi uma leiga que do sobrenatural
recebeu o nome consagrado – Silvia de Jesus das Santas Chagas – no
mesmo instante de 30 de Setembro de 1938 ouvindo os desafios para se
constituir “Serva de Jesus” e “Sombra da Cruz”.81 Parece-nos
constituir um caso paradigmático, ou de analogia, ou de inspiração na
mística do amor, devendo anotar-se desde logo a diferença, segundo a
qual a presença do Amor no seu testemunho é de tal modo absorvente,
que devém causa primeira, causa segunda e causa final da sua vida. A
senhora Dona Silvia manteve-se no mundo como leiga consagrada, não
obstante as diversas soluções de vida regular que lhe apareceram no
caminho, ficando no Mundo de forma a poder servi-lo. E à Igreja, mas
mais diversas circunstâncias e nos mais diversos lugares, e segundo os
mais diversos serviços para os quais fosse chamada, e aos quais a sua
energia de “furão” pudesse corresponder. Contemplativa, realizou-se
na acção, em obras de contemplação activa, missionária itinerante,
operária apostólica. Desde 1913, ano em que procedeu à “imolação
total”, a sua biografia é uma escada ascencional, porventura mais
visível a partir dos finais do primeiro quartel do século XX.
Encontramo-la em diversos retratos de alma inteira e, um deles, sob o
fictício nome de Helena de Mendonça, no capítulo X do drama
espiritual intitulado O Último Olhar de Jesus, do escritor e romancista
Antero de Figueiredo, que bem a conheceu, dela tendo recebido notória
influência espiritual. Silvia, com o cunhado D. José de Lencastre (fal.
1977), o primeiro escuteiro católico português, emparelhou um dos
mais dinâmicos momentos do renascimento católico e da sua
florescência na primeira metade do vigésimo século. Peregrinou ela a
Roma, em 1925, para assistir à cerimónia de canonização de Santa
Teresinha, integrada na peregrinação nacional então ocorrida. Segundo
os especialistas que têm investigado a sua obra escrita, a partir dos
manuscritos constantes do espólio (cadernos, pagelas com anotações,
papéis soltos) os mais antigos datam de 1928, de uma época em que
recebeu as espirituais orientações de D. João de Oliveira Matos, bispo
auxiliar da Guarda, na época de fundação e de construção do instituto

81 Silvia Cardoso, Contemplativa na Acção. Antologia de Escritos Espirituais. Sel. e
Tratamento do Texto de Maria Silvina Palmeirim e Ângelo Alves. Int. de Dário Pedroso, S.J.
Porto, Lello & Irmão, 2002.
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que, sendo uma Pia União, recebeu o nome de Liga dos Servos de
Jesus. No seio do novo instituto, Silvia, que fundamente aderiu ao
espírito da obra, ficaria como servo externo. Nessa época, nos retiros
orientados no Rochoso por aquele bispo, descobre ela uma vocação – a
Obra dos Retiros, da qual considera D. João o “Precursor Escolhido”.82

Esta obra seria uma das várias em que a sua energia apostólica se
envolveu, a Obra das Almas Vítimas (1929), a Obra da Reparação e
Adoração, a Obra da Acção Católica, a que ela chamava os “três
Carmelos”. Já então, nos finais dos anos 20 ela se dispusera a “um
martírio lento”, apoiado na confiança e no abandono, mas abandono
dos seus egoísmos em favor do outro, do próximo. A imagem do
Carmelo aparece algumas vezes nos escritos que dela podemos ler,
sabendo que tinha predilecção pela Ordem do Carmo e pela Ordem da
Visitação, a primeira decerto por inspiração do bispo auxiliar da
Guarda, e a segunda por motivação do Padre Matéo Crawley, nas
campanhas que em Portugal levou a efeito a favor do culto do Sagrado
Coração de Jesus, segundo as revelações de Santa Margarida
Alacoque, canonizada em 1920. As missões do Padre Matéo, realizadas
em conferência e retiros, tiveram significativa importância na vida
religiosa, das pessoas individuais, e das comunidades, a começar pelas
famílias em cujos lares, um pouco por todo o país, se procedeu à
entronização solene da imagem do Sagrado Coração.

Teve especial devoção por Santa Teresinha. Dispomos de vários
testemunhos, um deles o de ter dado o nome de Santa Teresinha do
Menino Jesus ao Patronato e Casa do Trabalho que fundou na Quinta
do Bosque (Amadora) em 19 de Março de 1936, um recolhimento de
meninas em perigo, a quem o Cardeal Cerejeira chamou as “Princesas
de Deus”.83 Decerto ela tinha outras devoções, mas quanto a Santa
Teresinha é mais do que devoção, é entrega, tanto à sua protecção,
como à orientação magistral. A primeira e solene profissão na
embebência de Teresinha tem a data de 16 de Julho (solenidade de Nª
Sª do Carmo) de 1934. Essa profissão foi por ela registada num escrito
que redigiu nesse dia, estando na igreja de Santa Cruz em Coimbra. Já
nessa data recebera a inspiração para levar com ela a cruz da Obra de

82 Silvia Cardoso, ob. cit., p. 38.
83 Moreira das Neves, O Anjo das Três Loucuras. Sílvia Cardoso. Nova ed. ampliada,

Postulação da Causa da Serva de Deus Sílvia Cardoso. Candal, Gaia, 1978, p. 66.
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Jesus, mas neste dia a inspiração é-lhe confirmada. Que se entregue à Obra
de Jesus. À voz que lhe ordena, ela responde: “Aceito-a com todo o amor!
O meu coração vos dou”. E, logo no silêncio da escutada voz, Sílvia
escreveu: “Stª Teresinha, sede a minha mestra, protectora e guia”.84

E Teresinha foi o guia. Sílvia não terá outra clausura que o seu
coração, todo concentrado na Santa Face, que está presente em todos
quantos, na indigência material e espiritual, reflectem as chagas do
sofrimento. A sua mística vai respirar na missão, na acção apostólica e
social, de tal modo embebida no primado do Amor, que tudo se
converte em Amor, num grau em que a imaginamos como revelação de
amor incarnado (perdoe-se o pleonasmo) em carne viva. O amor que é
todo para os outros.85 Os reflexos ou as analogias com os sentimentos
de Santa Teresinha acham-se patentes no itinerário que a santa de
Lisieux traçou para si mesma, – “Eis o meu céu, eis todo o meu destino:
/Viver de amor”.86 O itinerário de Sílvia realizou-se no mundo, mas
segundo o critério que tanto a induz à relação com o guia escolhido. O
amor contagia, vive nas obras, e só atinge a plenitude nas obras. Dos
seus escritos extrai-se um quase silogismo inelutável: Deus-Amor/
Deus-Obra/ Amor-Obra. É este o fundamento da conclusão que a
compromete com o ideal em que embebeu a sua alma, o “Amor em
Obra: Deus”. Amar a Deus equivale a “amar o Amor”.87

4. O mais singular caso de efectiva relação com Santa Teresinha
é o de Maria da Conceição Pinto da Rocha (1889-1958), fundadora da
Congregação das Irmãs Reparadoras Missionárias da Santa Face
(aprovada em 1965).88 Também Maria da Conceição cresceu numa
época em que a Carmelita de Lisieux ainda era pouco conhecida, pelo
menos em Portugal. Todavia, em 1909, tomou conhecimento da
História de uma Alma, que se julga ter-lhe sido oferecida, na edição de
1906 prefaciada por Fernandes de Sant’Anna, por seu irmão, o Padre

84 Sílvia Cardoso, ob. cit., p. 58.
85 Uma Vida para os Outros. Sílvia Cardoso. Testemunhos dos seus Contemporâneos. Int. e

Recolha de Ângelo Alves. Sel. e Org. do Padre Joaquim Carneiro Dias. Câmara Municipal de
Paços de Ferreira, 1998.

86 Manuscritos, A, 45v.
87 Sílvia Cardoso, ob. cit., p. 74; Dário Pedroso, S.J., Int. a Contemplativa na Acção, ed. cit., p. 15.
88 Joaquim Abranches, S.J., D. Maria da Conceição Pinto da Rocha, Fundadora das Irmãs

Reparadoras Missionárias da Santa Face. Braga, A.O., 1982; José Leite, S.J., Santos de
Cada Dia, Vol. III. Braga, A.O., 1985, pp. 500-502; Grão de Trigo. Bol. da Causa da
Canonização, Lxª., 1991(?).
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Sebastião Pinto da Rocha, S.J. Andava na idade de dezanove anos e a
leitura da vida de Santa Teresinha abriu-lhe o caminho, pois descobriu, na
Carmelita, como que uma alma gémea. Segundo o seu mais atento
biógrafo, “encantava-a aquela simplicidade e infantilidade evangélica”,
desejando “ser como ela, dócil, pequenina, e humilde, bola frágil nas
mãos do Menino Jesus”.89 Logo se questionou “porque não havia
também ela de se oferecer a Deus com a sua irmãzinha de Lisieux,
como vítima de holocausto ao Amor Misericordioso”.90 Neste estado
de alma, no lustro entre 1909 e 1913, ou seja, entre os dezanove e os
vinte e quatro anos, e como ela mesmo narra numa breve autobiografia,
impulsionada pelo exemplo de Santa Teresinha, decide oferecer-se
como vítima ao Amor Misericordioso. Quando confrontamos as
palavras de Maria da Conceição com o teor do “Acto de Oferta ao
Amor Misericordioso” de Santa Teresinha, colhemos a nítida
percepção de que este Acto se tornou o núcleo movente e orante da
alma de Maria da Conceição, nele se tendo embebido em tal grau, que
recria esse Acto no seu modo de dizer, mas num modo em tudo análogo
ao formal de Teresinha. Estava pronta para aceitar o convite de se
tornar “vítima de Sacrifício”,91 depois de já haver escolhido Teresinha
com o”Protectora e Irmãzinha querida”. Ela mesma escreve: “Resolvi
oferecer-me como vítima, e, pedindo amor, muito amor, a Nosso
Senhor, escrevi a minha fórmula de oferecimento de vítima às chamas
do amor misericordioso de Jesus, pela salvação das almas, e dum modo
particular pela salvação dos sacerdotes caídos”.92 Na sua mente
perpassou desde cedo a Rainha dos Mártires, a Mãe de Jesus,
continuando a obra redentora do Filho. Em 1910, na época do
deslumbramento com a História de uma Alma, estando na igreja de S.
Domingos em Viana do Castelo, e ajoelhando diante da imagem de Nª
Sª da Conceição, em dia perturbado por inúmeras perplexidades e
grande temor, foi surpreendida por um movimento em que a imagem se
animou, resplandecendo de vida diante dos seus olhos deslumbrados.
Como no episódio da Senhora do Sorriso, em Lisieux! Mergulhou ela
na reparação expiadora e no apostolado missionário da misericórdia,
missão que confiou às irmãs Reparadoras Missionárias da Santa Face,

89 Joaquim Abranches, ob. cit., p. 27.
90 Id. Ib., p. 27.
91 Cf. Reparação Expiadora. Ed. das Irmãs R.M. S. F., Lxª., 1967, pp. 29-30 e 183.
92 Autobiografia, in Abranches, ob. cit., p. 27.
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uma instituição que ela desejou muito, prevendo pelo menos dois
conventos. O arcebispo eborense, D. Manuel Mendes da Conceição
Santos apoiou-a no projecto, disponibilizando uma casa em Vila
Viçosa, mas sem efeito. A Fundadora espiritual faleceu antes de a Obra ser
aprovada. De qualquer modo, atingira o alvo celeste: o seu Amor está
Crucificado e ela com Ele. Vivendo também o holocausto de Maria aos pés
da Cruz. Caracterizamos a espiritualidade de Maria da Conceição em seis
possíveis alíneas: amor de Deus, abandono filial, amor de Jesus Cristo,
amor a sua Mãe, amor à Igreja, a criatura feita pó: “A alma vítima é pó que
todos têm direito de pisar”.93 Juízo escatológico que nos sugere a
lembrança das palavras de quem foi um pouco posterior – Alexandrina de
Balazar: “Se as cinzas do meu corpo puderem ser úteis para vossa
salvação, […] pisai-as até desaparecerem, mas não pequeis mais”.94

“De mim não ficará nada”, escreveu Maria da Conceição,
referindo-se às cinzas, mas ficou uma nova luz, em renovação para as
almas vítimas do Amor.

ACTO DE ESPERANÇA

Os santos não se ocultam uns aos outros. As estrelas do
firmamento, às quais os santos são comparáveis, têm cada uma o seu
próprio raio de luz que se distingue entre as miríades de auréolas. De
modo análogo, cada santo brilha no horizonte das nossas vidas, cada
um deles propondo, ou um caminho, ou morada, conforme os seus
caracteres e dons inspiracionais.

Santa Teresinha do Menino Jesus até reavivou, com sua
presença, a magistral herança carmelita, desde a Ígnea Sagitta a Teresa
de Jesus e a João da Cruz, e abriu caminhos a outros espirituais da
mesma família, bastando por agora lembrar os nomes de Sor Isabel da
Santíssima Trindade e de Edith Stein (Sor Teresa Benedicta da Cruz).
O Monte Carmelo, que em boa verdade é um heterónimo do Monte
Santo Jesus Cristo, não tem estradas. Cada um que deseja subi-lo tem
de sulcar, através das penedias e das espinhosas sarças a sua vereda.

93 Maria da Conceição Pinto da Rocha, Circular manuscrita, 1940, apud J. Leite ob. cit., p. 502.
94 Secundino Cunha, Alexandrina de Balazar, Mensageira de Cristo. Lxª. C.M., 2004, p. 48.
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Cada um de nós pode imitar uma vereda anterior, cujos vestígios sejam
sensíveis mas, no fim de contas, cada um abrirá o seu caminho. Como
Teresa, em relação aos outros espirituais carmelitas.

Portugal também apreciou que ela fosse companhia de S.
Francisco Xavier, como Padroeira (1927) das Missões, e levou esse
padroado ao Ultramar.

Na mensagem dos Bispos portugueses, a propósito da
peregrinação das Relíquias da venerável Irmã, e preparando o
essencial, – a evangelização, que entendemos como anúncio do
Evangelho ao Mundo – sublinham eles, entre outros tópicos, a trilogia
“pelo Amor”, “Ciência do Amor” e “Vida Sacramental”.95 A trilogia
basta para o entendimento do brilho estelar próprio de Teresinha no re-
anúncio do Evangelho a uma conturbada e sofrente Europa que, sendo
mater mundi, transmite a turbação e o sofrimento a todos os
Continentes. Com Teresinha, pode reaver a paz de alma e a energia de
missão. Ela, Teresinha, foi bem cedo visionada por um dos nossos mais
capacitados escultores de imaginária – não nos ocorre se Amálio Maia,
se Ferreira Thedim – como arauto do Evangelho, com o Evangelho
erguido numa das mãos sendo representada.

Talvez a popularidade do seu culto haja sofrido restrições, como
aliás outros cultos santorais nos meados do vigésimo século, ainda que
hoje em dia se verifique um revivalismo, que procura valorar a piedade
popular mediante o baptismo em uma pastoral eclesialidade, e
dinâmica missionária.

Neste contexto, a Família Carmelita (e nela incluímos todos os
ramos, sejam eles quais forem) terá certamente de reflectir acerca dos
métodos e das intensidades a formular para levar Teresinha à pastoral
das Famílias, da Infância e da Juventude. Ao mesmo tempo, indagar de
que modo ela pode continuar no coração da piedade popular, não
obstante a necessária coexistência de uma devoção intelectualista que
pode, eventualmente, não falar a necessária língua do Povo.

Teresinha continua fonte inspiracional para a vida consagrada, e
não temos dificuldade em admitir que, sendo ela uma pessoa do

95 Conferência Episcopal Portuguesa, Nota pastoral sobre a Vinda a Portugal das Relíquias de Santa
Teresa do Menino Jesus, Rosário de Maria, nº 641, Fátima, 2005, pp. 308-311. Cf. P.G., Teresinha
do Menino Jesus: A Missão, Comunidade em Movimento, nº 86, Sto. Ant. dos Cavaleiros, 2005.
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segundo Milénio, o seu testemunho, ou o seu caminhinho (= vereda),
sirva as exigências de quem, neste novo Milénio, haja a vocação da
vida consagrada.96 Por idênticos motivos, ela serve às vocações da vida
laical, pois oferece todos os segredos da iniciação para ascender a
Maria, por Ela a Jesus e, por Jesus, ao Pai.

No quadro do anúncio da reevangelização de Portugal, ainda
podemos escutar, sem preconceitos, o chamamento a Teresinha,
usando a frase e as palavras de alguém, na data da canonização:

“Portugueses, que viveis enleados no labirinto dos baixos e
efémeros interesses materiais, erguei […] os corações ao Céu, numa
prece, numa súplica veemente e sentida, e clamai connosco: Santa
Teresinha, derramai sobre Portugal a chuva fecundante das vossas
rosas”.97

Desde a Festa de Nª Sª do Carmo
à Festa de Santa Teresinha

96 M. Fernandes dos Reis, Teresa de Lisieux. Desafios à Vida Consagrada do Terceiro Milénio,
Revista de Espiritualidade, nº 43, Marco de Canavezes, 2003, pp. 205-240. Id., A Páscoa da
Esperança de Santa Teresa de Lisieux, Didaskalia, Vol. 34, Lxª. 2004, pp. 183-238.

97 Anónimo (D. João de Oliveira Matos?) A Flor do Carmelo, A Guarda, nº 941, Guarda,
23.5.1925, p. 1.



Começamos um novo dia. Estamos aqui e as Relíquias de Santa
Teresinha recém-chegadas a Portugal, encontram-se agora a
percorrer a diocese de Leiria-Fátima. Nós, entretanto, fazemos uma
breve oração, agora que são as 9,00 horas da manhã, e estamos
dispostos a dar início aos nossos trabalhos de reflexão. Entramos com
este segundo grande tema que pretendemos abordar: o cristocentrismo
de Teresa de Lisieux

Para abrir a reflexão de hoje temos connosco o P. Eduardo
Sanz, OCD.

O P. Eduardo Sanz de Miguel, carmelita descalço, vem da
Província de Aragão-Valência, Espanha. É um grande comunicador,
como terão oportunidade de constatar e, ao aceitar o nosso convite,
alegrou-nos muito porque, também é um grande conhecedor da
espiritualidade de Teresa do Menino Jesus.

Nasceu em Espanha; professou solenemente na Ordem dos
Carmelitas Descalços e ordenou-se sacerdote como membro da
mesma. Além de ter exercido já vários cargos no governo da Ordem, e
continuar a exercê-los, foi sobretudo como formador e professor que
ele se vem distinguindo. Tem colaborado em várias revistas de
espiritualidade e nós, agora vamos escutá-lo com muita atenção.



Obrigado P. Eduardo, por ter aceite falar-nos de «A
centralidade da Eucaristia em Teresa do Menino Jesus e da Santa
Face».



A EUCARISTIA NO CENTRO DA VIDA E
 DOUTRINA DE SANTA TERESA DO MENINO

JESUS E DA SANTA FACE

EDUARDO SANZ DE MIGUEL

1. INTRODUÇÃO HISTÓRICA

Numa anterior conferência deste congresso já nos falaram do tempo
e da vida de Santa Teresa. Hoje vamos recordar apenas alguns dados para
centrar melhor o nosso tema.1 Santa Teresa de Lisieux viveu numa época
particularmente agitada e difícil. A organização social do Antigo Regime
de Cristandade, que tinha começado a desmoronar-se com a revolução
francesa, chegava definitivamente ao fim. A sociedade, na sua maior parte
rural e oficialmente católica, apesar da numerosa emigração para as
cidades e da afirmação da revolução industrial, sofria uma rápida
mudança nas estruturas sociais e costumes religiosos.

 1 Sobre a espiritualidade francesa do séc. XIX há muita coisa ecrita. Devido à relação directa com
o nosso tema, cito apenas três importantes artigos: Stéphane-Marie MORGAIN, Francia en la
segunda mitad del siglo XIX; en AA. VV. Nuevo Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, Burgos
2003, 406-413. Ou também Jesús Mª PALOMARES, Francia en tiempos de Teresa de Lisieux.
Sociedad y política religiosa durante la III República, en Emilio MARTÍNEZ (coordenador),
Teresa de Lisieux. Profeta de Dios, Doctora de la Iglesia. Actas del congreso internacional de
Salamanca. Salamanca 1999, 37-56. Neste livro também se pode consultar L. Javier
FERNÁNDEZ FRONTELA, El Carmelo Teresiano francés en el s. XIX. 57-95.
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Quando Teresa Martin nasce, a França continua a ser, nos
documentos do Papa, a “Filha Predilecta da Igreja”. Metade das
escolas do país pertencia aos religiosos. A Igreja, além disso, possuía
cerca de 400 centros sociais: hospitais, orfanatos, lares de terceira
idade e outras obras de beneficiência. Administrava numerosos jornais
e editoriais. Contudo, as sucessivas leis anticlericais e laicistas da III
República vão mudar rapidamente a situação: acaba-se com a
obrigação do descanso dominical, aprova-se o divórcio, proíbe-se
enterrar fora dos cemitérios civis, dissolvem-se congregações
religiosas, fecham-se conventos, impõe-se a escola gratuita,
obrigatória e laica, excluindo os religiosos do ensino de crianças e
jovens (em poucos anos foram encerrados mais de 10.000 centros
católicos). Em 1905 chega-se à máxima radicalização com a ruptura da
Concordata entre a França e a Santa Sé, e a proclamação da laicidade
do Estado. Por outro lado, a Igreja enfrenta também dificuldades e
perseguições noutros países vizinhos. Particularmente significativa é a
situação de Itália: Em 1870, os Estados Pontifícios são definitivamente
anexados à nova nação italiana, que establece a sua capital em Roma. A
partir desse momento, e até à resolução do “problema romano” em
1927, o Papa considerar-se-á prisioneiro no Vaticano.

Frente a tantas dificuldades e perseguições, muitos abandonam a
fé. Começam, então, a diminuir os baptizados, os casamentos e os
funerais religiosos, bem como a prática dominical e o número de
vocações consagradas. Os que permanecem na Igreja, pelo contrário,
fazem-no de forma convencida, reforçando os seus sinais de
identidade. Durante estes anos multiplicam-se as peregrinações de
católicos a Roma e aos santuários marianos, a preparação para receber os
sacramentos torna-se mais exigente, a leitura da Bíblia generaliza-se,2 bem
como a vida dos Santos e devocionários, promovem-se retiros
espirituais e missões populares, etc. Essencialmente são cinco as
colunas que manterão o edifício espiritual da época:

1. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus acentua que Ele
se encontra ferido pelos nossos pecados e que um dia nos chamará a
prestar contas. Faz-se acompanhar de uma espiritualidade
votada ao sacrifício, à imolação e à reparação pelos pecadores,
sobretudo pelas tropelias do governo contra a Igreja. Cria-se a

 2 Entre 1781 e 1850 são publicadas em francês, pelo menos, vinte edições.
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“Associação reparadora da blasfémia e da violação do
domingo”.3

2. A piedade eucarística é interpretada nesta linha, pelo que
se fundam numerosas associações para o culto da Eucaristia fora
da Missa, particularmente “para reparar os ultrajes que se fazem
a Deus e à nossa Santa Religião”.4 No entanto, a Comunhão
recebe-se pouco frequentemente, devido ao medo de cair em
sacrilégio no caso de não se estar suficientemente preparado.

3. A devoção a Nossa Senhora aumenta com as numerosas
aparições da época em território francês (a Medalha Milagrosa,
Nossa Senhora das Vitórias, La Sallete, Lourdes e Pontmain).
Todas elas falam do sofrimento causado pelos pecados dos
homens, convidando à oração e ao sacrifício. As peregrinações
organizam-se como práticas colectivas de penitência.

4. O amor à Igreja identifica-se com a devoção ao Papa e o
esforço para que os Estados Pontifícios se voltem a estabelecer
de novo. De facto, formam-se exércitos de voluntários franceses
que vão lutar contra as tropas italianas.

5. O espírito missionário desenvolve-se como nunca se tinha
desenvolvido antes na história da Igreja francesa. Nas colónias
de África e da Ásia, impõe-se aos denominados “selvagens” o
idioma e a cultura francesas, sendo o cristianismo considerado
como a expressão máxima de dita cultura.

Outras devoções, como sejam as da Santa Face, do Preciosíssimo
Sangue de Cristo, dos Anjos e de alguns Santos alcançam certa
importância, embora inferior às que foram citadas. Santa Teresinha irá
participar na mentalidade da sua época e construirá a sua vida e a sua
espiritualidade sobre estas colunas, dando, no entanto, a cada uma
delas a sua visão pessoal,5 renovando-as totalmente e dando-lhes um

 3 Recordemos também que muitas almas generosas oferecem a sua própria vida à justicia
divina, desejando converter-se em pára-raios da sua ira.

 4 De facto, o problema de entender a reparação pelas injustiças feitas ao Santíssimo
Sacramento levará o Padre Herman Cohen (fundador em Paris da Adoração Nocturna
masculina e em Londres da Confraria de Acção de Graças), que fundamentava a adoração na
unidade e gratuidade, a separar-se da Madre Maria Teresa, fundadora das Religiosas
Reparadoras, e do Padre Eymard, fundador dos Padres Sacramentinos, que entendiam a
reparação como um apaziguamento da Majestade divina ofendida. Cf. L. Javier
FERNÁNDEZ FRONTELA, El Carmelo Teresiano francés en el s. XIX, em Actas del
Congreso Internacional de Salamanca, o.c., 73.

 5 Ela tinha consciência da novidade das suas propostas e do bem que fariam na Igreja. Sirva
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sentido mais evangélico, o que levou o Papa Pio XI a falar da
“surpreendente novidade da sua doutrina”. Noutras conferências falar-se-á
da experiência do amor misericordioso, da particular relação com a
Virgem Maria, do coração da Igreja ardendo de amor e da sua paixão
pelas missões. Após todas as intervenções deste Congresso ficar-se-á a
entender melhor o sentido do doutoramento de Santa Teresinha por
parte da Igreja e o título da última conferência: “Uma Santa para o nosso
século”. Neste momento, toca-me falar apenas da sua piedade e doutrina
eucarísticas.

2. A EUCARISTIA NA VIDA DE SANTA TERESA
DE LISIEUX

Santa Teresinha, nos seus manuscritos autobiográficos, oferece-
nos muitos dados que nos indicam a importância relevante da devoção
eucarística na sua família e na sua vida, quer quando estava fora como
dentro do Carmelo. Logo nas suas primeiras páginas fala-nos dum
costume nascido na sua mais tenra idade. Todas as tardes, o seu pai
levava-a a visitar o Santíssimo Sacramento: “Todas as tardes ia dar
um pequeno passeio com o papá; fazíamos juntos a visita ao
Santíssimo Sacramento, visitando cada dia uma nova igreja” (Ms A
14rº). Sendo ainda muito pequena, quis dar a esmola a um pobre, que
não a aceitou. Então propôs-se rezar por ele quando fizesse a sua
primeira comunhão, o que veio a cumprir cinco anos mais tarde:
“Então lembrei-me de ter ouvido dizer que, no dia da Primeira
Comunhão se obtinha tudo quanto se pedisse; este pensamento
consolou-me e, apesar de ter então apenas seis anos, disse para
comigo: «Rezarei pelo meu pobre, no dia da minha Primeira
Comunhão». Cumpri a promessa cinco anos mais tarde” (Ms A 15rº).
Entre as suas recordações, sobressai de forma clara a participação
activa e fervorosa nos actos de culto em honra de Jesus Sacramentado:
“Gostava, sobretudo, das procissões do Santíssimo Sacramento. Que
alegria espalhar flores sobre os passos de Deus...! Mas antes de as

como exemplo a carta 122 a Celina: “Reza muito ao Sagrado Coração. Tu bem sabes que eu
não vejo o Sagrado Coração como toda a gente”.
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deixar cair, lançava-as o mais alto que podia, e nunca ficava tão
contente como quando via as minhas rosas desfolhadas tocarem no
Ostensório sagrado” (Ms A 17rº). A participação de toda a família na
missa dominical é também evocada com elevado afecto (Ms A 17vº).
Aos cinco anos de idade, escutava atenciosamente as explicações que
Paulina dava a Celina, quando a preparava para a Primeira Comunhão:
“Todas as noites a púnheis nos vossos joelhos e faláveis-lhe do grande
acto que ia realizar. Eu escutava ávida de me preparar também, mas,
muitas vezes, dizíeis-me para me ir embora, por ser muito pequena.
Então o meu coração ficava muito triste, e pensava que, quatro anos
não eram demais para se preparar para receber a Deus... O dia da
Primeira Comunhão da Celina deixou-me uma impressão semelhante à
da minha... Parecia-me que era eu que ia fazer a minha Primeira
Comunhão. Creio que recebi grandes graças nesse dia, e considero-o
como um dos mais belos da minha vida” (Ms A 25rº e vº). Nas suas cartas
infantis à Madre Maria de Gonzaga e à sua irmã Paulina (Irmã Inês),
da-nos conta da sua preparação pessoal para receber Jesus através dum
livrinho confeccionado pela segunda: Que linda gravura traz no
princípio! É uma pombinha que entrega o coração ao Menino Jesus.
Pois bem, também eu quero adornar o meu com todas as belas flores
que encontrar, para o oferecer a Jesus no dia da minha Primeira
Comunhão; e quero, de facto, como se lê na breve oração que está no
princípio do livro, que o Menino Jesus se sinta tão bem no meu
coração que não pense mais em voltar para o Céu...” (Cta. 11). Mais
tarde, nos manuscritos autobiográficos, fala-nos de tudo o que se
relaciona com a sua Primeira Comunhão, recordando cada detalhe com
espantosa minúcia: a preparação, o livro de orações, os actos de amor,
os retiros espirituais, as cartas recebidas..., até mesmo os cânticos e a
decoração floral da cerimónia: “Ah! Como foi doce o primeiro beijo de
Jesus à minha alma...! Foi um beijo de amor. Sentia.me amada e dizia
por minha vez: «Eu amo-Vos! Entrego-me a Vós para sempre»... O
lindo vestido que a Maria me tinha comprado, todos os presentes que
recebera, não me enchiam o coração. Só Jesus me podia saciar” (Ms A
35rº-36rº). Naquela altura não era costume comungar com frequência,
mas imediatamente surgem nela desejos de o fazer: “Cerca de um mês
depois da minha Primeira Comunhão, fui confessar-me para a
Ascensão, e ousei pedir licença para receber a Sagrada Comunhão.
Contra toda a esperança, o Sr. Padre deu-me licença, e tive a
felicidade de me ir ajoelhar à Sagrada Mesa entre o Papá e a Maria.
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Que doce recordação conservei desta segunda visita de Jesus! As
minhas lágrimas correram novamente com uma inefável doçura.
Repetia sem cessar para mim mesma estas palavras de S. Paulo: «Já
não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim!» A partir daquela
comunhão, o meu desejo de receber a Deus tornou-se cada vez maior.
Obtive licença para o fazer em todas as festas principais” (Ms A 36rº).
Apesar de criança, é consciente de que a comunhão não é só a
participação num rito, mas um encontro pessoal e amoroso com Jesus,
no qual Teresa fica transformada, “cristificada”.6 Posteriormente,
quando tem de permanecer duas tardes por semana no colégio para
poder entrar na associação das Filhas de Maria, passa a maior parte do
tempo diante do Sacrário, em colóquio amoroso com Cristo: “Subia ao
coro da capela e ficava diante do Santíssimo Sacramento até que o
Papá me ia buscar. Era a minha única consolação. Não era acaso
Jesus o meu único amigo? Não sabia senão falar com Ele” (Ms A
40vº). O milagre da sua conversão, – a passagem da infância para a
maturidade humana e espiritual, – deu-se depois da comunhão, após o
regresso a casa da Missa do Galo, “em que eu tivera a felicidade de
receber o Deus forte e poderoso” (Ms A 45rº). É interessante lembrar
que foi a leitura destas páginas pelo Papa S. Pio X que o levou a
autorizar a comunhão das crianças ao chegar ao uso da razão e a
recomendar a comunhão frequente, coisas inéditas até então.

No Carmelo, o seu amor a Jesus Sacramentado irá crescendo
com ela. No mesmo dia da sua entrada, a sua primeira visita foi ao coro
das religiosas, que “estava escuro, por estar o Santíssimo exposto”
(Ms A 69vº). As frequentes comunhões e as longas horas de oração
diante do sacrário, vão purificar e amadurecer a sua alma como o fogo
purifica o ouro, separando-o do refugo. Conservam-se muitas histórias
do seu ofício de sacristã. Inclusive confessa-nos a sua própria vocação
sacerdotal: “Sinto em mim a vocação de Sacerdote. Com que amor, ó
Jesus, Te seguraria nas minhas mãos quando, à minha voz, descesses
do Céu... Com que amor Te daria às almas...!” (Ms B 2vº). Muitas das
suas poesias falam do altar, do Sacrário, dos objectos utilizados na
celebração da Santa Missa, da alegria que experimenta quando
comunga, etc. Basta-me apenas lembrar uma, intitulada: “Os meus

 6 Cf. Fernando MILLÁN, Sensibilidad sacramental de Teresa de Lisieux, en Actas... o.c., 651.
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desejos junto de Jesus escondido na sua Prisão de Amor”, em que se
compara à chave do Sacrário, à lâmpada, à pedra do altar, aos
corporais, à patena, ao cálice, ao vinho e ao pão (PN 25). Também
podemos encontrar nas suas cartas muitas confidências sobre as suas
vivências eucarísticas e as recomendações às suas irmãs e conhecidos
sobre a adoração ao Santíssimo Sacramento e à comunhão frequente.

3. DOUTRINA DE SANTA TERESA DO MENINO
JESUS SOBRE A EUCARISTIA

Na carta apostólica de João Paulo II “A Ciência do Amor Divino”, o
Papa recorda-nos que Teresa de Lisieux “carecia de uma formação
teológica especial” (nº 7) e, por isso, não podemos encontrar nos seus
escritos um tratado sistemático de teologia. Apesar disso, ela tem uma
doutrina eminente e singular, que exerceu e ainda contina a exercer uma
grande influência na Igreja contemporânea (nº 11). São conhecidas as
contínuas exortações de Hans Urs von Balthasar em levar a sério a
contribuição das mulheres místicas à teologia: “Nunca a teologia das
mulheres foi levada a sério. Contudo, despois da mensagem de Lisieux,
será preciso, finalmente, pensar na reconstrução actual da Teología”.7

Portanto, ainda que Santa Teresinha não tenha escrito nenhum tratado
sobre a Eucaristia, vamo-nos abeirar da sua experiência e das suas
intuições, contidas muitas vezes na narração da trajectória vital da sua
vida, bem como nos símbolos, imagens e metáforas, que podem
fecundar a nossa reflexão. No momento central da Eucaristia dizemos:
“Eis o mistério da fé”. Efectivamente, ela contém Cristo e recapitula
todos os mistérios da sua vida. É por isso que se poderiam abordar
muitos aspectos: o sacrifício, o banquete da comunhão, a presença real
de Cristo nas espécies consagradas depois da Missa, a edificação da
Igreja, o anúncio e antecipação da vida eterna... Limitados pelo tempo,
abordaremos apenas dos três primeiros.

 7 Um tema repetido em muitps dos seus escritos; a citação actual é retirada de Guy
GAUCHER, Una mujer, una joven, una contemplativa, en Actas... o.c., 21.
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3.1. O Sacrifício da Missa.

Nos séculos passados, era este o aspecto que mais sobressaía na
reflexão sobre a Eucaristia. Normalmente falava-se do “Santo
Sacrificio da Missa” e do seu valor propiciatório. A polémica entre os
Reformadores Protestantes e Trento não ajudou para tratar o tema com
a devida serenidade. Hoje parece um tema passado de moda e a
importância deslocou-se para outros aspectos. Santa Teresinha não se
perde com pesquisas abstractas, mas pode dar-nos luz sobre tão
delicado assunto. Claramente influenciada por Santa Teresa de Ávila e
S. João da Cruz, resplandece na sua vida e nos seus escritos o afecto à
pessoa histórica de Jesus, “a Sacratíssima Humanidade, fonte de todos
os bens”. É por isso que prefere a leitura do Evangelho a qualquer
outro livro. Na última página dos seus manuscritos autobiográficos
escreve: “Basta-me lançar o olhar para o santo Evangelho, e logo
respiro os perfumes da vida de Jesus” (Ms C 36vº).8

Ela sabe encontrar na Eucaristia um resumo dos mistérios da
vida de Cristo. Por isso, coloca-a sempre em relação com eles,
especialmente com a Encarnação e a Crucifixão. Pouco tempo a seguir
à graça do Natal, apenas com 14 anos, escreve num caderno de
redacção: “Para salvar os homens, Jesus quis nascer mais pobre do
que os pobres... Jesus, quem se atreverá a negar-te este coração que
tão merecidamente conquistaste e amaste até te tornares semelhante a
ele e te deixaste crucificar por uns verdugos sem piedade? Aliás, como
isso te parecia ainda insuficiente, quiseste ficar perto da tua criatura
para sempre, e há dezoito séculos que estás prisioneiro de amor na
santa e adorável Eucaristia”. Como vemos, a partir da sua tenra idade,
ela vê a Eucaristia como sendo uma continuação do «abaixamento» do
Senhor. Nos seus escritos, Teresa cita várias vezes a afirmação de S.
João da Cruz: “é próprio do amor abaixar-se”. Aquele que quis fazer-
se pequeno, nascendo de Maria, que aceitou fazer-se frágil,
entregando-se à morte, continua a fazer-se pequeno e frágil na

 8 Por essa altura escreve ao P. Roulland: “Às vezes, quando leio certos tratados espirituais em
que a perfeição é apresentada através de inúmeras dificuldades, rodeada por uma
quantidade de ilusões, a minha pobre inteligência cansa-se muito depressa, fecho o sábio
livro que me quebra a cabeça e me seca o coração e pego na Sagrada Escritura. Então tudo
me parece luminoso” (Cta 226 2rº).
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Eucaristia até ao fim dos tempos. Para Teresa, o que é importante é a
motivação deste triplo «abaixamento»: “para salvar os homens”.
Estamos perante um sacrificio por amor. Este tema é constante em
todos os seus escritos, especialmente nas suas numerosas poesias sobre
a Eucaristia. Basta-nos um exemplo: “Para me encantares o coração,
fazendo-Te mortal derramaste o teu sangue, mistério supremo!...! E
continuas a viver por mim no Altar” (PN 23, 5). Na Encarnação, Jesus
fez-se mortal, assumiu a nossa natureza limitada e caduca. Na Morte
levou a Encarnação às últimas consequências. Na Eucaristia prolonga-se
este mistério, em que “o Deus forte e poderoso” (Ms A 45rº), “se fez
fraco e sofredor por meu amor, para me tornar forte e corajosa, e
revestir-me com as suas armas” (Cf. Ms A 44vº).

Na noite de Natal de 1886, Teresa compreendeu que toda a vida
de Jesus, desde o seu nascimento até à sua morte, foi “um sacrifício”,
uma entrega contínua e voluntária pelos homens, esquecendo-se de si
próprio. Compreendeu também que a única felicidade possível consiste
em parecer-se a Jesus, em repetir o seu “sacrificio”, esquecendo-nos de
nós mesmos, das nossas comodidades e caprichos para pensar nos outros.

Finalmente, compreendeu que na Eucaristia renova-se essa
entrega do Senhor e se produz uma admirável permuta: Ele torna-se
fraco para nos fortalecer, faz-se pequeno para nos engrandecer,
humilha-se para nos exaltar, assume a nossa pobreza para nos dar a sua
riqueza. Numa longa e bela poesia, Teresa recorda todos os mistérios
da vida de Jesus à luz deste amoroso “abaixamento” que nos
engrandece: “Lembra-Te da glória do Pai. Lembra-Te dos esplendores
divinos que deixaste ao exilar-Te na terra para resgatar os pobres
pecadores” (PN 24, 1). E continua a recordar a infância, a fuga para o
Egipto, o ter de ganhar o pão de cada dia com o seu trabalho, a pobreza,
a sede... para chegar à agonia do Getsémani e à morte, abandonado por
todos,”ninguém queria acreditar que Ele fosse o Filho de Deus, pois a
sua inefável glória estava escondida...” (nº 23). Mais à frente dedica 4
estrofes ao novo abaixamento da Eucaristia, a qual continua sujeita ao
abandono, ao desprezo, aos ultrajes (nº 28-31) até ao fim dos tempos
(nº 33). Com o seu abaixamento, Jesus converte-se em “Pão do
desterrado, que «diviniza» quem o come”.

Não podemos comentar todos os textos que nos falam da
fecundidade do sacrifício de Jesus, dos frutos da “entrega” que Jesus
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fez de si mesmo, mas queria lembrar que esta é a causa da fecundidade dos
nossos sacrifícios, das nossas “entregas” por amor: “Poderei, doravante,
junto da Eucaristia imolar-me em silêncio, expondo-me aos raios da
Divina Hóstia, neste fogo de amor eu me consumirei...” (PN 21, 3).

Ao fim do Manuscrito B, em que narra a descoberta da sua
vocação, chega a denominar de “loucura” o abaixamento de Jesus na
Encarnação, na Cruz e na Eucaristia. Essa loucura de amor provoca a
loucura da resposta de Teresa num amor plenamente confiado: “Ó
Verbo divino, és Tu que, descendo à terra do exílio, quiseste sofrer e
morrer para atraíres as almas até ao seio do Eterno Fogo da Trindade
Bem-aventurada. És Tu que, voltando a subir para a luz inacessível,
que será para sempre a tua morada, ficaste ainda no vale de lágrimas,
escondido sob a aparência de uma hóstia branca... Ó Jesus, deixa-me
dizer-Te que o teu amor vai até à loucura. Como queres que, perante
tal loucura, o meu coração não se eleve para Ti? Como poderia ter
limites a minha confiança?” (Ms B 5vº).

3.2. A Eucaristia é um banquete de comunhão.

Todos sabemos do amor que Santa Teresinha tinha pela Sagrada
Escritura. Na leitura e meditação da Bíblia, ela encontrou a luz que
precisava para a sua vida. A sua doutrina sobre a Eucaristia é
totalmente evangélica. Um texto, composto por ela quando tinha
apenas 14 anos, mostra-nos a sua fina sensibilidade bíblica e litúrgica,
coisa pouco corrente na sua época: “A festa da Páscoa hoje é muito
mais doce que a dos antigos israelitas! Eles, então, comiam apenas a
carne de um cordeiro, prefiguração de Jesus, mas agora já não é um
cordeiro que nos é oferecido, mas é Jesus, o Cordeiro sem mancha,
quem se nos entrega para dar vida às nossas almas”.9 (Primeiros
Escritos, 33). Se tivermos em conta o ambiente religioso do seu tempo,
ainda mais nos admiramos com esta sensibilidade. No “caderno azul”
conservam-se as notas do seu retiro de preparação para a Primeira
Comunhão. Ao lê-las, surpreende-nos como era possível usar aquele
terrorismo intelectual com umas crianças: “O Senhor Padre falou-nos

 9 “Suspeita-se que tenha recebido tais ideias de um livro contemporâneo de espiritualidade,
como, por exemplo, os escritos de Dom Guéranger”. Vicente MARTÍNEZ-BLAT, Diccionario
de Espiritualidad de Santa Teresita. Madrid 2003, 213.
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da morte, e disse-nos que não adiantava nada fazermos ilusões, pois
era mais do que certo que morríamos e que talvez houvesse uma de nós
que não acabaria o seu retiro... O Senhor Padre apresentou-nos as
torturas que se sofrem no Inferno e disse-nos que ia depender da nossa
Primeira Comunhão se iríamos para o Céu ou para o Inferno... O Senhor
Padre falou-nos da 1ª comunhão sacrílega. Disse-nos coisas que me
meteram muito medo”.

Um ano após a Primeira Comunhão, fazia-se novamente um
retiro e uma outra celebração solene, denominada a “Segunda
Comunhão”. As notas do retiro não melhoraram em relação às do ano
anterior: “O que o senhor Padre nos disse era aterrador. Descreveu-
nos o estado da alma em pecado mortal e quanto Deus a odeia”.
Perante tal pregação, não é de admirar que a gente mais simples não se
atrevesse a comungar mais do que uma ou duas vezes por ano. As
práticas do padre Domin provocaram em Teresinha uma terrível crise
de escrúpulos, que demorou um ano e meio a ultrapassar, embora não
deixasse de comungar. Ao final do “caderno beige” (das redacções
escolares), uma nota aponta os dias em que o confessor lhe permitiu
comungar durante os anos de 1884-85. A soma é de 22 vezes.

No seu epistolário posterior referenciará esta etapa da sua vida e
tirará importantes ensinamentos. Vejamos um exemplo nas suas
recomendações a Maria Guérin, que sofria de escrúpulos e tinha
deixado de comungar: “Sei tão bem o que são essas espécies de
tentações... Queres que te confie uma coisa que me causou muita
pena? É que a minha Mariazinha deixou as suas comunhões... Oh!
Como isso desgostou a Jesus! O demónio tem de ser muito esperto
para enganar assim uma alma! Mas não sabes, minha querida, que é
esse o objectivo dos seus desejos?... Ele quer privar Jesus de um
tabernáculo amado... Quando o demónio consegue afastar uma alma da
sagrada comunhão, ganhou tudo. Ó minha querida, pensa que Jesus está
no tabernáculo expressamente para ti, para ti só, arde com o desejo de
entrar no teu coração... Vai sem receio receber o Jesus da paz e do amor...
É impossível que um coração «que não descansa senão à vista do
tabernáculo» ofenda Jesus a ponto de não poder recebê-l’O. O que ofende
Jesus, o que Lhe fere o coração, é a falta de confiança!... Irmãzinha
querida, comunga muitas vezes, muitas vezes. É esse o único remédio se te
queres curar” (Cta. 92, de 30 de maio de 1889). Teresa levou muito a sério
as palavras de Jesus: “Quem me come viverá por mim” (Jo 6, 57) e estava
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convencida da importância da comunhão diária, algo que não poderá
conseguir em toda a sua vida.10

No “Oferecimento de mim mesma como Vítima de Holocausto
ao Amor Misericordioso de Deus”, exclama: “Ah! Não posso receber a
sagrada comunhão tantas vezes quantas desejo, mas, Senhor, não sois
Vós Todo-poderoso? Ficai em mim, como no sacrário. Nunca Vos
afasteis da vossa hostiazinha” (Or 6). Ela, desde pequena, tinha a
certeza de que a razão principal de Jesus ficar na Eucartistia é dar-se
aos homens. A Eucaristia é, em primeiro lugar, um banquete: “Jesus
convoca todos os seus filhos a aproximarem-se do banquete dos Anjos.
Oh! Como é doce o convite que Ele dirige à alma para lhe pedir que se
venha sentar no banquete que Ele preparou na imensidade do seu
amor” (Primeiros Escritos, 32). Na Eucaristia, Cristo comunica-se-
nos, entrega-se a nós, quer entrar em nós: “Não é para ficar no cibório
de ouro que Jesus desce todos os dias do Céu, mas para encontrar
outro Céu que Lhe é infinitamente mais caro que o primeiro: o Céu da
nossa alma, feita à sua imagem, o templo vivo da adorável Trindade”
(Ms A 48vº). Na Eucaristia alimentamo-nos do mesmo Cristo ressuscitado:
“Só Jesus, oculto na aparência da hóstia branca poderá dar-me a força...
Vou receber-vos escondido sob a aparência de um bocado de pão...” (Or.
Joana d’Arc). Na comunhão eucarística dá-se um encontro esponsal entre
Ele e nós. Já sabemos que Teresa chamou à sua Primeira Comunhão “um
beijo de amor de Jesus à minha alma”. Nos Responsos de Santa Inês,
podemos ler: “O meu coração torna-se mais puro, sou ainda mais casta.
Da virgindade, o beijo da sua boca deu-me o tesouro” (PN 26, 6). Mais
ainda, pela comunhão transformamo-nos n’Ele. Teresa insiste nisto em
vários textos: “Oh, que feliz instante quando na tua ternura “vens, meu
Bem-amado, transformar-me em Ti”. Esta união de amor, esta inefável
loucura... Eis o meu Céu” (PN 32, 3).

3.3. A presença real de Cristo depois da Missa nas espécies
consagradas.

Teresa, desde muito pequena, aprendeu que Jesus está realmente
presente no sacrário. Já vimos como o seu pai a levava a visitar o

10 Excepto durante uns dias quando quase toda a comunidade se encontrava acamada com gripe e
era ela quem cuidava das irmãs. Então recebeu licença para comungar todos os dias.
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Santíssimo Sacramento. A fé do seu pai era tão grande que,
frequentemente, os seus olhos se enchiam de lágrimas durante a
adoração. Ela nunca mais se esquecerá disto. Já no Carmelo, a
comunidade reza a Liturgia das Horas e permanece duas horas por dia
em oração silenciosa diante do sacrário. O título de algumas das suas
poesias e orações é suficientemente significativo: “O átomo de Jesus-
Hóstia”, “Os meus desejos junto de Jesus, escondido na sua prisão de
amor”, “as sacristãs do Carmelo”, “Oração a Jesus no sacrário”, etc. As
15 estrofes da sua poesia “Viver de amor” (a mais conhecida de todas),
compô-las num fôlego durante a adoração do Santíssimo Sacramento
solenemente exposto a 26 de Fevereiro de 1895: “Tu vives por mim
escondido numa hóstia, quero esconder-me por Ti, ó Jesus!...” (PN 17, 3).
A presença de Jesus na Eucaristia é tão certa, que, várias vezes, a compara
com sua presença histórica sobre a terra há 2000 anos. Para o seu irmão
espiritual, o Abade Bellière, pede à Virgem Maria: “Ó Maria, doce
Rainha do Carmelo, a vós confio a alma deste futuro sacerdote. Dignai-
vos ensinar-lhe desde já com que amor pegáveis no Divino Menino Jesus e
o envolvíeis em paninhos, para que possa um dia subir ao altar sagrado e
levar nas suas mãos o Rei dos Céus” (Or 8).11

À Celina, que lhe tinha escrito escandalizada por ter encontrado
uma igreja com o sacrário sujo e abandonado, responde amávelmente:
“Na sua Paixão o seu rosto estava como que escondido!... Celina,
ainda continua a estar hoje. Celina querida, façamos no nosso
coração um pequeno tabernáculo onde Jesus Se possa refugiar. Será
então consolado e esquecerá o que nós não podemos esquecer: “A
ingratidão das almas que O abandonam num tabernáculo deserto!...”
(Cta 108). Em cartas posteriores voltará a falar do tema. Para ela, a
consequência lógica da presença de Jesus no sacrário é o espírito de
adoração. Aceita o valor da intercessão e pratica-a, mas considera
muito mais a prática da adoração silenciosa: “Muitas vezes só o silêncio
é capaz de exprimir a minha oração, mas o hóspede do tabernáculo
compreende tudo” (Cta 138). Diante d’Ele, não precisa de pedir nada nem
sentir nada, simplesmente oferece de forma gratuita o seu próprio tempo e
a sua própria vida: “O meu doce Sol de vida, ó meu amável Rei, é a Tua

11 Não posso desenvolver agora a relação Maria-Eucaristia em Santa Teresinha; é um tema de
grande beleza e actualidade. De factoo, João Paulo II intitula o capítulo 6 da encíclica
Ecclesia de Eucharistia, “María, mulher Eucarística”.
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hóstia divina, pequena como eu... Todas as criaturas podem abandonar-me.
Saberei, sem queixumes, junto de Ti dispensá-las. E se Tu me deixares,
meu Divino Tesouro, privada dos teus mimos, continuarei a sorrir...
Espero em paz a glória da Celeste morada, pois encontro no Cibório o
doce Fruto do Amor!” (PN 52, 11.13-14.18).

4. CONCLUSÃO

Como podemos ver, Teresa de Lisieux vive o mistério
eucarístico como prolongamento e plenitude do que é mais
característico da vida de Cristo: o seu abaixamento, a sua entrega por
amor. O que começou na Encarnação e foi levado até às últimas
consequências na Cruz prolonga-se no tempo graças ao “Mistério da
fé”. A comunhão do seu Corpo e Sangue através dos elementos
materiais do pão e do vinho ajuda-nos a compreender que os conteúdos
da nossa fé não são meras teorias, mas tocam verdadeiramente as
nossas vidas em todas as suas dimensões, realizando em nós uma
verdadeira transformação, que chegará à plenitude na vida eterna.
Entretanto, a participação na Eucaristia conforma-nos a Cristo, une-
nos a Ele e renova-nos à sua imagem. Seja-me permitido terminar com
uma citação de João Paulo II, que, a 19 de Outubro de 1997, declarou
Teresa de Lisieux como Doutora da Igreja, e que em muitos dos seus
escritos faz eco das intuições da nossa irmã: A Eucaristia é a
celebração sacramental do abaixamento voluntário de Jesus Cristo.
Assim como Cristo fez da sua vida um dom ao Pai e aos irmãos, assim
continua a fazer-nos participantes desse dom na Missa; participando na
Eucaristia, o cristão aprende a ser «Eucaristia para o mundo» na
oblação de si mesmo e no amor para com os irmãos (Cf. Dominicae
Coenae, nº 6).



Após um breve intervalo, voltamos ao nosso trabalho de
reflexão, estudo e aprofundamento da mensagem de Santa Teresinha.
Durante o próximo encontro vamos ter connosco o P. Armindo Vaz.

O Pe. Armindo Santos Vaz é natural de Vilas Boas, Chaves.

É membro da Ordem dos Carmelitas Descalços.

É licenciado em Teologia Dogmática pela Faculdade de
Teologia do Teresianum em Roma.

Também se licenciou em Ciências Bíblicas, no Pontifício
Instituto Bíblico de Roma, e em 1995 fez o doutoramento em Teologia
Bíblica pela Universidade Gregoriana, com o tema «Visão das
Origens em Génesis 2,4b-3,24».

Regressado a Portugal, continuou a leccionar na Faculdade de
Teologia da UCP. É membro da Direcção desta mesma Faculdade de
Teologia, em Lisboa.

O Pe. Armindo é autor de várias publicações, entre as quais:

- «Jesus mestre de oração»;

- a sua própria tese de doutoramento: «A visão das origens»,

- e ultimamente publicou «A arte de ler a Bíblia»,



- e «Entender a Bíblia, viver a Palavra».

Escreveu e continua a escrever vários artigos para revistas da
especialidade.

Tem participado como conferencista em vários eventos.

É com muito gosto que o temos neste Congresso para nos
colocar em contacto com as fontes da Sagrada Escritura na qual Santa
Teresinha bebeu toda a sabedoria que hoje tão apreciamos.

Vai apresentar-nos o tema: «O regresso ao Evangelho»



TERESA DE LISIEUX:

O REGRESSO AO EVANGELHO

ARMINDO DOS SANTOS VAZ

Dando continuidade à mentalização que o «movimento bíblico»
tinha desencadeado no seio da Igreja, o Concílio Vaticano II
preconizou para ela “uma crescente veneração da palavra de Deus”,1

como contributo para a revitalização do povo de Deus.2 Setenta anos
antes, antecipando-se ao maior evento e movimento eclesial do séc. XX,
Teresa de Lisieux já tinha dado a necessária importância à leitura das
Sagradas Escrituras. É notório que a mais célebre carmelita de Lisieux
frequentava assiduamente os textos da Bíblia. Um dado meramente
estatístico constata que na sua obra escrita fez 1078 citações explícitas ou
implícitas da Escritura (420 do Antigo e 658 do Novo Testamento), o que
atesta o papel determinante que ela teve na sua vida.3

Não admira. Teresa lia-a em estrita obediência à regra
carmelitana – ouvida todas as sextas-feiras no refeitório – que exorta

 1 Dei Verbum, 26.
 2 Retomamos neste trabalho os conteúdos essenciais já aparecidos sob o título “Teresa de

Lisieux e a parábola do pai misericordioso: Lectio divina”, em Revista de Espiritualidade
13, nº 50 (2005) 149-159 e nº 51 (2005) 217-239, embora com outra perspectivação. Salvo
ulterior referência, citamos os escritos de Teresa sempre a partir de SANTA TERESA DO
MENINO JESUS, Obras completas (Tradução de M.P.P. Urbano – N. Devy – J. Vaz)
(Edições Carmelo; Paço de Arcos 1996: reeditada em 2005).

 3 Cf. P.-M. JERUMANIS, “Un maître pour pénétrer dans la parole de Dieu”, Thérèse de
l’Enfant-Jésus Docteur de l’Amour (CENTRE NOTRE-DAME DE VIE) (Editions du
Carmel; Venasque 1990) 33-58.
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explicitamente nove vezes a nutrir o espírito com a palavra de Deus,
sendo ela própria um florilégio de frases e expressões bíblicas. Uma
das recomendações é a “meditar a Lei do Senhor dia e noite”.4

Mas, quando sabemos dos livros de formação espiritual, lidos
nos conventos no tempo de Teresa de Lisieux, que a espiritualidade era
mais devocional e ascética do que bíblica…; quando sabemos que
então a leitura da Bíblia era devocional, baseada mais no sentimento do
que numa abertura à mensagem do texto, com o risco de o manipular…;
quando sabemos que a Bíblia era usada como um depósito de
sentenças, frases e conselhos para orientar a vida moral e ascética dos
cristãos ou como canteira de argumentos para provar teses dogmáticas
e doutrinas teológicas do tempo, mais do que como um livro de vida e
de espiritualidade…; quando sabemos que no fim do séc. XIX, no norte
da França onde Teresa viveu, a mentalidade rigorista do jansenismo
tinha pouca afinidade com o espírito bíblico e causava grandes danos
na vivência e na compreensão da «boa nova» de Jesus…; quando
vemos que no Carmelo de Lisieux as religiosas jovens como Teresa
não tinham acesso à Bíblia inteira e que Teresa não conheceu o Antigo
Testamento senão em fragmentos, através de devocionários, do Ano
Litúrgico, da tradução do breviário lida cada dia no refeitório, de
escritos de autores espirituais, de extractos e resumos que a irmã,
Celina, antes de entrar para o Carmelo, lhe havia copiado a partir de
uma Bíblia que pertencia ao seu tio e de outra editada em 1864 em
Paris…, então concluímos que a leitura tão frequente da Bíblia por
Teresa foi um feito épico.5

Vamos, pois, procurar perceber o abundante uso e a refinada
compreensão da Bíblia por parte da santa nesse ambiente sócio-
religioso: primeiro, observaremos genericamente o seu recurso à Bíblia
e a sua relação com ela; depois, descobriremos as razões da sua
preferência pela chamada parábola do filho pródigo.

 4 Cf. G. HELEWA, “Palavra de Deus e regra do Carmelo”, Revista de espiritualidade 9, nº 33
(2001) 57-78 ; B. SECONDIN – M.A. SILVA, “La Biblia en la regla carmelitana (Tendencias
en los estudios)”, e C. MESTERS, “El reto que nos viene de la lectura popular de la Biblia”,
ambos em La Biblia en el Carmelo (Cuadernos Carmelitas; Editorial Ecuador; Quito 1997)
19-25 e 27-33 respectivamente; C. MESTERS, “A regra do Carmo e a leitura da Bíblia.
Reflexões sobre a lectio divina”, Carmelo Lusitano 10 (1992) 63-80.

 5 Veja as fontes essenciais de Teresa para o conhecimento das Escrituras, em CARMELO DE
LISIEUX, La Bible avec Thérèse de Lisieux (Textes de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de
la Sainte-Face; Cerf - Desclée de Brouwer; Paris 1979) 307-311 e 16-20.
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1. O gosto de Teresa pela leitura das Escrituras

A importância das Sagradas Escrituras para Teresa encerra
vários aspectos, complementares uns dos outros.

1.1. A sua compreensão dos textos bíblicos

Uma constatação liminar no estudo dos seus escritos é a sua
grande atracção pela leitura das Escrituras. Foi do seu frequente contacto,
sobretudo com os evangelhos e com S. Paulo, que tirou as grandes ideias
que seriam o motor da sua vida espiritual.6 “Sobretudo, ela hauriu o seu
nutrimento espiritual na Sagrada Escritura e principalmente no
Evangelho”.7 Trazia os evangelhos literalmente junto do coração,
numa encadernação diminuta particular, encomendada à irmã Celina
para realizar esse propósito:

A estampa que me destes descansa sempre sobre o meu
coração no livro dos Evangelhos que nunca me deixa.8

E fez deles o espírito da sua vida.

A palavra de Deus em geral ocupou nela uma tal centralidade que
se tornou o eixo à volta do qual girava a sua existência de carmelita.
Ela teria gostado de conhecer, na medida do possível, o sentido do
texto bíblico para os leitores imediatos, o sentido originário, por onde
passa a palavra de Deus aos homens. Podemos dizer que, mesmo não
dispondo de instrumentos de trabalho para uma análise crítica do texto

 6 A estreita relação de Teresa de Lisieux com a Bíblia tem sido objecto de cuidada e intensa atenção.
Para uma ampla bibliografia sobre as raízes bíblicas da espiritualidade de Teresa de Lisieux, cf.
especialmente A. BORRELL, “Horizontes infinitos. Teresa de Lisieux y la Biblia”, Teresa de
Lisieux. Profeta de Dios, Doctora de la Iglesia. Actas del Congreso Internacional (Salamanca, 30
de noviembre – 4 de diciembre de 1998 (coord. E.J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ) (Universidad
Pontificia de Salamanca – Centro Internacional de Ávila; Salamanca 1999) 242, nota 3. Nós
próprios estudámos o tema em A. dos S. VAZ, “Teresa de Lisieux e a Bíblia”, Revista de
espiritualidade 5, n.º 20 (1997) 245-269; ou IDEM, “Beber na fonte viva da palavra de Deus”,
Carmelo lusitano 15/16 (1997-1998) 133-154. M.F. REIS recolhe abundantes testemunhos do uso
da Escritura por parte de Teresa de Lisieux, com mais bibliografia sobre o tema: “Teresa de Lisieux,
ouvinte e praticante da Palavra de Deus”, Revista de espiritualidade 5, n.º 20 (1997) 271-319.

 7 Testemunho referido em Notes préparatoires au Procès Apostolique, de várias Irmãs Carmelitas.
 8 Carta 193, ao P. Roulland.
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bíblico, o trabalhou com seriedade. “Copiava passagens do Evangelho
para coordenar e compreender os factos segundo a narração de cada
evangelista”.9 O espantoso ensaio de harmonização dos quatro
testemunhos evangélicos sobre o dia da ressurreição de Jesus é prova
disso.10 Até confidenciou à Ir. Genoveva (sua irmã Celina) que, “se
tivesse sido sacerdote, teria estudado a fundo hebraico e grego para
conhecer o pensamento divino tal como Deus se dignou exprimi-lo na
nossa linguagem humana”.11

Não sabemos se ela era consciente do grau de ousadia que havia
nesta confissão. Sabemos, sim, que “ficava aflita com a diferença entre as
várias traduções [da Bíblia]”.12 Não admira. Já no fim do séc. IV, S.
Agostinho se tinha queixado do mesmo, confrontado com a confusão de
versões da Vetus Latina, a primeira tradução da Bíblia para o latim, ao
longo do séc. II, em vários pontos do império romano. O que, sim, admira é
que na sua época Teresa quisesse estudar as línguas originais da Bíblia. Até
pelo menos ao tempo de Pio XII, tal desiderato podia acarretar dissabores.
Havia uma tradução autenticada e oficializada pelo magistério eclesial do
concílio de Trento, que era a Vulgata latina, à qual se deviam ater os
católicos: a partir dela eram feitas as traduções vernáculas. O Instituto
Bíblico Pontifício, que se concentraria no estudo das línguas bíblicas e
outras línguas orientais, só seria fundado por Pio X uns anos mais tarde, a
7.5.1909. E contra os conceituados professores deste Instituto levantou-se
no tempo de Pio XII a ala conservadora do clero italiano, servindo-se de um
sacerdote napolitano, que dirigiu ao Papa e aos cardeais um opúsculo
anónimo intitulado Um gravíssimo perigo para a Igreja e para as almas: O
sistema crítico-científico no estudo e na interpretação da Sagrada
Escritura. Entre os gritos de alerta constava este: não se pode prescindir da
Vulgata. E as línguas orientais não são necessárias e são perigosas:
fomentam o orgulho e a ostentação de cultura e são uma idolatria.13

 9 Testemunho referido em Notes préparatoires au Procès Apostolique, de várias Irmãs
Carmelitas. Veja nota seguinte.

10 Texto em SANTA TERESA DO MENINO JESUS, Obras completas (Tradução de M.P.P. Urbano
– N. Devy – J. Vaz) (Edições Carmelo; Paço de Arcos 1996: reeditada em 2005) 1347-1348.

11 Soeur GENEVIÈVE DE LA SAINTE FACE, Conseils et Souvenirs III (Foi Vivante 149;
Cerf; Paris 1996) 80; também em Procès de l’Ordinaire (1910-1911) (Rome 1973) 275. Este
era um eco distante de uma afirmação de S. Agostinho, assumido pela Dei Verbum, 12.

12 Procès de l’Ordinaire (1910-1911) (Rome 1973) 275.
13 Cf. H. DENZINGER - A. SCHÖNMETZER, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum

de rebus fidei et morum, edição 33 (Herder; Freiburg im Breisgau 1965) n.º 3792-3796.
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E precisamente da França de Teresa era o estudioso contemporâneo
M.-J. Lagrange, dominicano, que fundou a École biblique de Jerusalém
em 1890 (que tanto viria a contribuir para o melhor conhecimento da
Bíblia) e a prestigiada Revue biblique em 1892. Mas, ao longo de toda
a sua carreira nunca “gozou de inteira liberdade de investigação,
importunado por polemistas desconfiados, refreado por censores
oportunistas e até desaprovado publicamente pelas autoridades
romanas”.14 Apesar do rigor e da correcção com que interpretava a
palavra de Deus na fidelidade ao magistério eclesial, foi imediatamente
contestado e denunciado a Roma como racionalista e protestante. Se a
encíclica de Leão XIII, Providentissimus Deus, em 1893, infundiu
nova seiva aos estudos bíblicos, o ambiente religioso não era
favorável, nem a eles, nem à simples leitura da Bíblia por parte dos
fiéis. Manejar uma Bíblia integral era um acto suspeito na
religiosidade embebida de jansenismo, que até interditava a leitura de
passagens bíblicas consideradas «indecentes».

Apesar destas desvantagens no meio desse clima eclesial, Teresa
“perscrutava a Sagrada Escritura para conhecer o carácter do bom
Deus; e a melhor maneira de o fazer era estudar os livros inspirados,
especialmente o santo evangelho”.15 Era a clarividência do seu espírito
a intuir o que a Escritura permite descobrir.

Os testemunhos dos que com ela conviveram são unânimes e
significativos. “Ela tinha uma inteligência rara das Sagradas
Escrituras” – dizia Sor Maria dos Anjos. Com grande penetração e
precisão recorria “a propósito de tudo ao pensamento e a textos da
Sagrada Escritura” – atestava a sua irmã Leónia. E Sor Maria da
Trindade referia: “Acima de tudo, citava constantemente o evangelho e
a Sagrada Escritura; e fazia-o tão a propósito que se poderia dizer que
as suas conversações não eram senão um comentário aos Livros
sagrados… Os livros da Sagrada Escritura, particularmente os Santos
Evangelhos, faziam as suas delícias; o seu sentido escondido tornava-
se luminoso; ela interpretava-os admiravelmente… Fazia-me pensar
que ela os sabia de cor”. Sacerdotes e professores universitários,

14 Cf. B. MONTAGNES, Le père Lagrange (1855-1938). L’exégèse catholique dans la crise
moderniste (Cerf; Paris 1995) 112-121.

15 Testemunho de Soeur GENEVIÈVE DE LA SAINTE FACE, Conseils et Souvenirs III (Foi
Vivante 149; Cerf; Paris 1996) 80. Sublinhado nosso. Cf. TERESA DE LISIEUX, Procesos
de Beatificación y Canonización (Selección), nº 21 (Monte Carmelo; Burgos 1997) 232.



202 ARMINDO DOS SANTOS VAZ

EV
A

N
G

EL
H

O

primeiros leitores dos seus escritos, ficaram impressionados com o
dilatado conhecimento que Teresa tinha da Sagrada Escritura e com a
aplicação feliz que dela fazia.16

A “inteligência rara das Escrituras” pode ter-lhe sido facilitada
pela perspectiva epistemológica a partir da qual as lia: “a ciência do
Amor…, não desejo senão essa ciência”.17 Ou seja, o seu método de
leitura e interpretação da Bíblia foi a procura de vitalidade para amar.
Se a mais estrita definição de Deus na Bíblia é a que afirma que “Deus
é amor” (1Jo 4,7-8.16), o verdadeiro amor é da mesma natureza que
Deus e é o que mais aproxima o humano do divino; e é o prisma mais
adequado para conhecer Deus através dos textos bíblicos. Ela confessa a
sua atitude na abordagem deles: “porque eu era pequena e fraca, Ele
abaixava-se para mim e instruía-me em segredo sobre as coisas do seu
amor…; segredos que toda a ciência [dos sábios] não lhes pode descobrir,
pois para os possuir é preciso ser pobre de espírito”.18 A palavra de Deus
não descobre o seu sentido senão aos que a acolhem como um dom.

De facto, Teresa vê esta ciência, não como uma conquista, mas
como um dom, do próprio Jesus. E não é só isso. Se ela, sem instrução
sobre regras hermenêuticas da Bíblia, captou o essencial de textos
bíblicos, explicando o seu sentido profundo de forma notável, com
palavras simples e claras…; se mesmo através de textos do Antigo
Testamento, aparentemente insignificantes e mal traduzidos (!), ela
atingiu o coração da mensagem bíblica e deu a justa orientação à sua
vida, “que conduz com segurança a Deus”,19 isso não resultou de
ciência infusa ou, menos, de circunstâncias casuais. Ficou a dever-se à
sua leitura frequente da Escritura, que a impregnou da sua linguagem e

16 As referências destes comovedores testemunhos dados nos Processos estão reunidas por G.
GAUCHER, “Introduction”, CARMELO DE LISIEUX, La Bible avec Thérèse de Lisieux (Textes
de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face; Cerf - Desclée de Brouwer; Paris 1979)
9-41, páginas que aligeiraram o nosso trabalho. Veja também P.-M. JERUMANIS, “Un maître
pour pénétrer dans la parole de Dieu”, Thérèse de l’Enfant-Jésus Docteur de l’Amour (CENTRE
NOTRE-DAME DE VIE) (Éditions du Carmel; Venasque 1990) 34.

17 Manuscrito B 1rº.
18 Manuscrito A 49rº. Ideia idêntica em Manuscrito A 71rº, em A 76rº e em A 83vº. Cf. F.-M.

LÉTHEL, “L’amour de Jésus”, F. GIRARD, “Les profondeurs de Dieu : L’amour qui veut se
donner“, e M. PAISSAC, “Sainte Thérèse, Docteur de la charité”, os três em Thérèse de
l’Enfant-Jésus Docteur de l’Amour (CENTRE NOTRE-DAME DE VIE) (Éditions du
Carmel; Venasque 1990) respectivamente pp. 113-155, 157-182 e 183-200.

19 Manuscrito B 3vº.
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gerou uma empatia quase natural entre ela e o espírito que a Bíblia
respira. Quando, nos dias de hoje, muitos leitores da Bíblia se queixam
de não possuir conhecimentos para entender em pleno o sentido de
certas passagens da Bíblia, ficam agora a perceber que o segredo para a
compreensão da Bíblia não se improvisa: é fruto de uma longa e
paciente frequentação dos textos bíblicos, mediante a leitura
quotidiana de poucos versículos. A relação de Teresa com o evangelho
ia muito além da interpretação deste ou daquele versículo. Ela estava
habitada por ele, possuía-o, tratava-o por tu. Amassou o evangelho com
a sua vida e vice-versa. Foi essa conaturalidade a decisiva chave para a
sua quase instintiva interpretação dele. E foi essa a razão decisiva do
sabor eminentemente bíblico que impregna os seus escritos, para além
das citações explícitas e implícitas, das alusões ou reminiscências.

1.2. Fazia seus os textos bíblicos

Também meditava o texto bíblico em ordem a perceber o que ele
queria dizer para ela. Lia-o em espírito de apropriação, rememorando
pequenas passagens ao longo do dia e traduzindo-as em vida. O
Espírito fazia-lhas “entender com o coração” (Mt 13,15).

A abordagem da Bíblia afundava as raízes na vida de Teresa. Ela
entendeu que a Bíblia só funciona bem e só se sente realizada em
íntima ligação com a vida. Nasceu da vida para iluminar a vida e não se
sente em casa nas sessões culturais, nas bibliotecas e coberta de pó nas
prateleiras das habitações. Para emitir luz tem de se ligar, com o uso, à
vida, como a lâmpada, para dar luz, tem de se ligar à corrente eléctrica.
Foi assim que Teresa procedeu. Leu a Bíblia realisticamente a partir da
sua experiência cristã e à luz dela, para a iluminar com a luz que ela
projectava. O texto desvelava e emitia o seu sentido no interior dessa
experiência. Ela partia para ele da situação concreta em que se
encontrava e fazia que a passagem voltasse de novo à sua vida, falando
para ela. Por exemplo, ilumina com a Escritura a situação do P.
Roulland, que tinha sofrido com a partida para a China:

Esta tarde durante a oração meditei passagens de Isaías que me
pareceram tão próprias para vós que não posso deixar de vo-las
copiar.20

20 Carta 193.
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O amplo contexto da vida, da celebração litúrgica e da fé servia
de caixa de ressonância à Bíblia e tornou-se clave de leitura da mesma.
Compreendeu-a melhor, vivendo-a. Enfim, compreendeu a Bíblia à luz
da vida.

Por outro lado, compreendia a vida à luz da Bíblia: leu a sua vida
na Bíblia, reconvertendo-a e relendo-a. Interrogava a Escritura à
procura de soluções para problemas existenciais.21 E frequentemente
encontrava nela a confirmação das próprias intuições. Teve a
percepção teológica correcta de que a leitura da Escritura se inscreve
numa relação pessoal com Deus, que ainda hoje fala através dela ao
leitor; por isso, lia a Bíblia em diálogo vivo com Deus, em oração.22 Se
a amizade com Deus a ajudava a entender melhor os conteúdos do texto
bíblico, por sua vez a Bíblia ofereceu-lhe categorias, imagens e
palavras que a ajudavam a exprimir e descrever o próprio processo e as
suas experiências de fé e a perceber, por exemplo, que as ausências-
presença de Deus bem como as experiências dolorosas fazem parte do
itinerário existencial.23

Em situações importantes ou problemáticas, abria o evangelho,24

pondo-se à escuta dele ou questionando-o segundo um eixo de
interesse concreto, descobrindo sempre um sentido profundo para a
própria vida. Eis algumas das muitas circunstâncias por ela referidas
como iluminadas pela leitura da página sagrada:

Um dia em que pensava no que podia fazer para salvar as
almas, uma passagem do evangelho deu-me uma viva luz.25

Depois de ter lido a tua carta fui rezar; pegando no evangelho
pedi a Jesus para encontrar uma passagem para ti e eis o que me
saiu: «considerai a figueira e todas as árvores... Quando virdes

21 Veja exemplos concretos em P.-M. JERUMANIS, “Un maître pour pénétrer dans la parole de
Dieu”, Thérèse de l’Enfant-Jésus Docteur de l’Amour (CENTRE NOTRE-DAME DE VIE)
(Éditions du Carmel; Venasque 1990) 41-53; e em A. dos S. VAZ, “Teresa de Lisieux e a
Bíblia”, Revista de espiritualidade 5, n.º 20 (1997) 258-259.

22 Por exemplo: “Li estas palavras..., querendo saber, ó meu Deus…”: Manuscrito C 3rº.
23 Cf. S.J. BÁEZ – C. MESTERS, “Todo lo que hicieren háganlo en la palabra del Señor. Las

constantes de la lectura bíblica en los santos del Carmelo”, La Biblia en el Carmelo
(Cuadernos Carmelitas; Editorial Ecuador; Quito 1997) 5-18.

24 Indica essa operação com a frequente expressão “j’ai tiré dans l’evangile”: cf. O «Caderno
amarelo», 6.6.9; 6.8.3; Carta 193; etc.

25 Carta 135, a Celina.
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que acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de
Deus». Fechei o livro. Já tinha lido o bastante; com efeito, «estas
coisas» que se passam na alma da minha Celina provam que o
reino de Jesus está estabelecido na sua alma… 26

Ao iluminar a existência, a Bíblia cumpria-se nela e falava-lhe
hoje:

Em mim realizam-se as palavras do Salmo 23 (22): «O
Senhor é meu pastor, nada me faltará...».27

A Escritura não facultava só um texto de apoio à sua experiência
espiritual e à sua doutrina: determinava-as, no sentido de que nasciam
da sua meditação.

Tal exercício é de grande alcance teológico. “Esta sintonia
extraordinária entre a própria experiência e a palavra de Deus que se
produz em Teresa e noutras pessoas com sensibilidade espiritual
similar deve ser entendida como indício, se não demonstração, de que é
o mesmo Deus que fala nas páginas bíblicas e que continua a falar na
vida dos crentes de todas as épocas… Em Teresa produz-se um
contínuo transvase entre experiência e Bíblia”.28

Esta interacção era particularmente intensa na leitura do
evangelho de Jesus, a sua carta magna. A grandeza da sua alma está
nessa identificação do seu eu com o evangelho.

Lendo a Bíblia em comunhão com a Igreja, no interior de uma
tradição eclesial e espiritual, Teresa tinha um apurado sentido da sua
unidade: encadeava os textos em ressonância uns com os outros 29 e
com uma releitura decididamente cristocêntrica do Antigo Testamento,
como fez a própria comunidade apostólica. Recorria frequentemente a
eles, não para se informar mas para alimentar a sua vida concreta.

26 Carta 143, a Celina.
27 Manuscrito A 3rº. Igualmente em Manuscrito C, 21vº: “Realizava-se em nós esta passagem

da Escritura...[Pro 18,19]”.
28 A. BORRELL, “Horizontes infinitos. Teresa de Lisieux y la Biblia”, Teresa de Lisieux.

Profeta de Dios, Doctora de la Iglesia. Actas del Congreso Internacional (Salamanca, 30 de
noviembre – 4 de diciembre de 1998 (coord. E.J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ) (Universidad
Pontificia de Salamanca – Centro Internacional de Ávila; Salamanca 1999) 251.

29 Por exemplo, em Manuscrito A 2rº enlaça Sl 89(88),2 com Mc 3,13 e Rm 9,15-16, textos que
se esclarecem mutuamente e se articulam por meio da palavra «misericórdia».
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1.3. A Escritura, alimento da sua oração

Teresa intuiu bem que a meditação da palavra de Deus dá sabor e
sabedoria à vida.30 Por isso, era com ela que fecundava a sua oração
multiforme; segundo notas inéditas do Carmelo de Lisieux, lia
frequentemente a Escritura durante a oração e a leitura transformava-se
em oração:

Como durante a oração os meus desejos constituíam para
mim um verdadeiro martírio, abri as epístolas de S. Paulo, a fim
de procurar alguma resposta.31

De resto, os seus escritos estão salpicados de orações espontâneas,
para além das que compôs como tais. A Bíblia, muito especialmente o
evangelho, era o único livro que a tirava da aridez espiritual, no período
em que passou por ela, e dava expressão à sua oração:

Quantas luzes não extraí das obras do Nosso Pai S. João da
Cruz!... Na idade de 17 e 18 anos não tinha outro alimento
espiritual. Mas mais tarde todos os livros me deixaram na aridez,
e estou ainda neste estado. Se abro um livro escrito por um autor
espiritual (mesmo o mais belo, o mais comovedor), sinto logo
oprimir-se-me o coração, e leio, por assim dizer, sem
compreender. E, se compreendo, o meu entendimento pára, sem
poder meditar… Nesta impotência, a Escritura Sagrada e a
Imitação [de Cristo] vêm em meu auxílio. Encontro nelas um
alimento sólido e muito puro. Mas é sobretudo o Evangelho que
me vale durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é
necessário à minha pobre alminha. Nele descubro sempre novas
luzes, sentidos escondidos e misteriosos.32

Era o evangelho e o pouco que se nos permitia ler então do
Antigo Testamento aquilo que ocupava as suas orações; sobretudo,
no fim da sua vida, quando já nenhum livro, nem sequer os que lhe
tinham feito maior bem, lhe falavam ao coração.33

30 2Tim 3,15; cf. Mt 11,25.
31 Manuscrito B 3vº.
32 Manuscrito A 83rº e vº. Cf. A. COMBES, Introduction à la spiritualité de Sainte Thérèse de

l’Enfant-Jésus (Paris 1946) 226.
33 Soeur GENEVIÈVE DE LA SAINTE FACE, Conseils et Souvenirs III (Foi Vivante 149;

Cerf; Paris 1996) 77.
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Escrevendo à Celina, desabafa:
Depois de ter lido a tua carta, fui à oração; pegando no

Evangelho, pedi a Jesus para encontrar uma passagem para ti…34

O evangelho era para ela o melhor sustento e a alma da sua vida
de oração, síntese da interioridade com a responsabilidade.

Teresa aparece assim decididamente como essas almas nobres, que,
no seu itinerário vital e nas leituras inspiradoras a que recorrem, vão
gradualmente fazendo a própria síntese, convergindo, a páginas tantas,
para os evangelhos e ficando, a um dado momento, só com o evangelho de
S. João.35 Teresa chegou a essa síntese muito rapidamente. Numa carta
dirigida a um sacerdote, o P. Roulland, ela saiu-se com esta ousadia:

Às vezes, quando leio certos tratados espirituais…, a minha
pobre inteligência cansa-se muito depressa, fecho o sábio livro
que me quebra a cabeça e me seca o coração e pego na Sagrada
Escritura. Então tudo me parece luminoso, uma só palavra revela
à minha alma horizontes infinitos.36

É como se os outros livros fossem, relativamente à Bíblia, uma
«grande seca» ao lado do oásis. A quatro meses da sua morte, terá
confiado a mesma ideia à Madre Inês:

Pela minha parte, já não encontro nada nos livros, excepto no
evangelho. Basta-me esse livro. Oiço deliciada estas palavras de
Jesus que me dizem tudo o que tenho a fazer: «aprendei de mim que
sou manso e humilde de coração». Então encontro a paz, segundo a
sua doce promessa: … «e achareis descanso para as vossas almas».37

 De resto, se ela dava tanto relevo ao evangelho e tinha
predilecção por ele entre todas as Sagradas Escrituras era porque sentia
que nele era o próprio Jesus que se dirigia a ela:

Parece-me que a palavra de Jesus é Ele mesmo… Ele, Jesus,
o Verbo, a Palavra de Deus!...38

34 Carta 143. Veja a exaustiva recolha de textos que atestam a atitude orante de Teresa, em M.F. REIS,
“Teresa de Lisieux, doutora de oração e contemplação”, Revista de espiritualidade 18 (1997) 85-132.

35 Cf. C. CASTRO CUBELLS, Encuentro con la Biblia. Ecos de un simple oír y ver la Palabra
(El libro de bolsillo Cristiandad 42; Cristiandad; Madrid 1977) 170-186.

36 Carta 226.
37 O «Caderno Amarelo», 15.5.3.
38 Carta 165.
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Uma vez que Jesus subiu de novo ao Céu, não posso segui-lo
senão pelos vestígios que deixou. Mas como esses vestígios são
luminosos! Como são perfumados! Basta-me lançar o olhar para
o santo Evangelho, e logo respiro os perfumes da vida de Jesus,
e sei para que lado correr.39

O seu amor por Jesus Cristo não se satisfazia senão com o Livro
que a punha em contacto com ele. Além disso, o evangelho era a fonte
mais pura onde podia saciar a sua sede e procura de verdade.40

Compreende-se, assim, o que ela diz poeticamente a Jesus:
Mostra-me os segredos escondidos no Evangelho.
Ah! Lembra-te de que este Livro de ouro
É o meu mais querido tesouro.41

No Evangelho, porém, não procurava verdades sobre Jesus mas o
próprio Jesus. A sua leitura era o amor à procura da verdade, da
Verdade que é Jesus.

Esta fixação do seu ser no evangelho é um eminente testemunho
do seu regresso ao essencial, numa altura em que brotavam devoções
que desviavam do caminho recto e livros piedosos que confundiam os
mais simples.

1.4. A Bíblia, trampolim para a contemplação

Quase espontaneamente, os textos bíblicos elevavam a mente e o
coração de Teresa para a contemplação do mistério de Deus neles
intuído. Da sua leitura contemplativa hauria fé e amor.42 E a
contemplação inspirava-lhe a visão sobrenatural das coisas, das
pessoas e dos acontecimentos. Apesar das limitações no acesso à
Bíblia, a sua vida foi vivida biblicamente, como incarnação da Palavra
e do projecto de Deus para ela, como autêntica intérprete da vontade de
Deus. Porque “os limpos de coração verão Deus”, nela cumpria-se à

39 Manuscrito C 36vº. Exprimindo-se assim, ainda tinha a memória cravada no que havia escrito
pouco antes: “Jesus deu-me um meio simples de cumprir a minha missão. Fez-me compreender
esta palavra do Cântico dos Cânticos: «atraí-me, correremos atrás do odor dos vossos perfumes».
Ó Jesus…, esta simples palavra «atraí-me» basta”: Manuscrito C 33vº e 34rº.

40 “Parece-me que nunca procurei senão a verdade”: O «Caderno Amarelo», 30.9.
41 Poesia 24,12.
42 Cf. J. LAFRANCE, A minha vocação é o amor (Paulistas; Lisboa 1986) 98-99.
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perfeição a palavra de Jesus: as coisas ocultas aos sábios e avisados foram
reveladas aos simples.43 Para ela, a Bíblia não era só história passada.
Actualizava-se na sua vida. Contemplando Jesus no evangelho, sentia que
a vida, a mensagem e a obra salvífica dele se concretizava e reverberava
sobre a vida dela. Nessa atitude contemplativa procurava dar corpo à
mensagem e às personagens bíblicas, identificando o seu comportamento
com o delas, especialmente com o de Jesus.44

O ler a Bíblia para ela significava deixar-se transformar e
impregnar pelo Espírito inspirador do texto. Todas as grandes
descobertas da sua vida espiritual foram feitas bebendo da Escritura,
numa leitura sapiencial, iluminadora. Foi assim que descobriu a sua
vocação: lendo S. Paulo na 1Cor 12-13.45 A Escritura enche, configura e
estrutura a história da sua alma e os seus escritos. A sua leitura
contemplativa enriqueceu e deu profundidade ao seu pensamento, alargou
em várias direcções os horizontes da sua vida (como o missionário) ou
certificou-a de que seguia caminhos seguros. Assim o declara:

A vossa palavra é a lâmpada que alumia os meus passos.46

À maneira dos próprios autores bíblicos, também Teresa sabia
inserir os acontecimentos da sua existência no tecido de uma história de
salvação, conduzida por Deus, como fizeram Israel e a comunidade
apostólica. A sua fé, formada na leitura da Escritura, via Deus na história;
e essa percepção ajudava-a a interpretar a sua vida pessoal e situações
concretas das pessoas em consonância com a providência divina.47 Se a sua
leitura da Bíblia era muitas vezes alegórica, cumpria o seu fim original:
contribuir para as boas relações humanas e para a comunhão com Deus,
ajudar a viver a própria vida na interioridade e a dar-lhe sentido.

A sua penetração da riqueza humana e espiritual do evangelho
descobre-se de uma maneira particular concentrando a atenção no
tratamento que ela deu ao Amor misericordioso de Deus, que

43 Mt 5,8; 11,25; Lc 10,21.
44 Cf. S.J. BÁEZ, “El evangelio de San Juan en los escritos de Teresa de Lisieux”, Teresianum

49 (1998) 51-72; na nota 2 oferece também bibliografia sobre os fundamentos bíblicos da
espiritualidade teresiana.

45 Manuscrito B 3vº.
46 Manuscrito C 4rº, citando o Salmo 119 (118).
47 Cf. R. CUARTAS, “Teresa de Lisieux, una existência evangélica”, La Biblia en el Carmelo

(Cuadernos Carmelitas; Editorial Ecuador; Quito 1997) 89-99.
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funcionou nela como núcleo doutrinal de uma constelação de temas
entrecruzados.48 Ora, a misericórdia de Deus como Pai foi posta em
evidência por Jesus, com particular densidade e brilho, na chamada
parábola do filho pródigo, que muito mais acertadamente se vem
chamando «parábola do pai misericordioso». Também foi apropriando-
se dela na meditação que Teresa fez a grande descoberta da
misericórdia divina, especialmente por meio da personagem favorita, o
filho pródigo.49 Por isso, para verificarmos a profundidade com que ela
lia o evangelho e, acima de tudo, a doutrina do Amor misericordioso de
Deus, reuniremos as suas reflexões à volta dessa parábola. A parábola
tocou e enriqueceu o espírito dela; a sua experiência ajuda agora a
entender ainda melhor a parábola.

2. Teresa de Lisieux e «a parábola do filho pródigo»

É exclusiva do evangelho de Lucas 15,1-2.11-32:
1 Todos os publicanos e pecadores se aproximavam dele para o

ouvirem. 2 Os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo:
Este acolhe os pecadores e come com eles. 3 Propôs-lhes então esta
parábola:…. 11 [Jesus] Disse ainda: «Um homem tinha dois filhos.
12 O mais novo disse ao pai: “Pai, dá-me a parte dos bens que me
corresponde”. E o pai repartiu os bens entre os dois. 13 Poucos dias
depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra
longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, vivendo
dissolutamente. 14 Tendo gasto tudo, houve grande fome nesse país
e ele começou a passar privações. 15 Então foi servir a um dos
habitantes daquela terra, o qual o mandou guardar porcos. 16 Bem
desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos
comiam, mas ninguém lhas dava. 17 Então, caindo em si, disse:
“Quantos jornaleiros de meu pai têm pão em abundância e eu, aqui, a
morrer de fome! 18 Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-
ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, 19 já não sou digno de ser

48 Cf. Carta circular dos Superiores Gerais O. Carm. e O.C.D. por ocasião do centenário da
morte de S. Teresa de Lisieux, “Voltar ao evangelho: A mensagem de Teresa de Lisieux”,
números 27-32, Carmelo Lusitano 15/16 (1998) 289-290.

49 Outras parábolas da misericórdia a poderiam ter inspirado: a da ovelha perdida (Lc 15,4-7), a
do bom samaritano (Lc 10,29-37) e a do servo sem misericórdia (Mt 18,23-35).
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chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros”. 20 E,
levantando-se, foi ter com o pai. Ainda estava longe quando o pai o
viu; e entranhadamente comovido, correu a lançar-se-lhe ao
pescoço, cobrindo-o de beijos. 21 O filho disse-lhe: “Pai, pequei
contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho”.
22 Mas o pai disse aos seus servos: “Trazei depressa a mais bela
túnica e vesti-lha; ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. 23
Trazei o vitelo gordo e matai-o; comamos e alegremo-nos, 24
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e
encontrou-se”. E a festa principiou. 25 Ora, o filho mais velho estava
no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a
música e as danças. 26 Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que
era aquilo. 27 Disse-lhe ele: “O teu irmão voltou e teu pai matou o
vitelo gordo, porque chegou são e salvo”. 28 Encolerizado, não
queria entrar; mas o pai saiu e instou com ele. 29 Respondendo ao
pai, disse-lhe: “Há já tantos anos que te sirvo sem nunca transgredir
uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os
meus amigos; 30 mas agora, ao chegar esse teu filho que consumiu
os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo”. 31 O pai
respondeu-lhe: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é
teu. 32 Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este
teu irmão estava morto e reviveu; estava perdido e foi encontrado».

De tal modo Teresa de Lisieux se deixou impressionar por esta
parábola que a refere explicitamente oito vezes, além de lhe fazer
outras alusões.50 Sentiu-se retratada na figura do filho pródigo, antes de
ele ser pródigo e ao ser acolhido pelo pai.

Nisso, ela tomava a postura adequada no entendimento duma
parábola: pensar que ela «me diz» e me diz respeito.51 Foi assim que a
pérola das parábolas de Jesus se tornou eficaz para Teresa: deixou-se
interpretar por ela, entrou no seu jogo, que era o jogo da verdade para ela.
A parábola não só lhe revelava o modo de agir de Deus em relação a si,
mas também exprimia muito do que ela queria ser diante de Deus.52

50 Para esta verificação, cf. CARMELO DE LISIEUX, La Bible avec Thérèse de Lisieux (Textes de Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face; Cerf - Desclée de Brouwer; Paris 1979) 220-221.

51 Cf. C.H. DODD, Las parábolas del reino (Epifanía 6; Cristiandad; Madrid 1974) 21-32.
52 Cf. F. CONTRERAS MOLINA, Un padre tenía dos hijos (Lucas 15,11-32) (Verbo divino;

Estella 1999) 41-44.
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Contar histórias serve para compreender o sentido da vida e
interpretá-la. A interpretação que a parábola faz da vida humana,
Teresa aplicou-a a si própria, como se ela contasse um pedaço da
história da sua vida real, a história de Deus consigo. De facto, ao narrar
a “história da minha vida” ou “a história da Florzinha colhida por
Jesus”,53 na realidade fez teologia da sua história, exprimindo “os meus
pensamentos acerca das graças que Deus se dignou conceder-me”, pois
“só a sua misericórdia fez tudo o que de bem há nela”.54 E para isso,
recorre frequentemente a essa parábola. O forte acento que Teresa pôs
precisamente na misericórdia de Deus em relação a si acentua o
carácter desta parábola como «parábola da misericórdia».

2.1. Teresa e o filho pródigo

O filho mais novo investiu de forma desastrada a imensa riqueza
que herdou do pai. Fora do aconchego do lar paterno, atolou-se na
abjecção, sorvendo a goles o amargo dos ídolos de morte. E os bens
recebidos, porque foram usados contra a vontade do pai, esfumaram-se
deixando o rasto do vazio.55

Referindo-se explicitamente à vida desregrada do filho pródigo,
Teresa exclama:

Ó meu Deus!... O vosso Amor Misericordioso em toda a parte
é desconhecido e rejeitado. Os corações aos quais o quereis
oferecer voltam-se para as criaturas pedindo-lhes a felicidade
com o seu miserável afecto, em vez de se lançarem nos vossos
braços e de aceitarem o vosso Amor infinito…56

Jesus, vejo almas ainda mais numerosas que se afastarão de
ti; como o filho pródigo, irão procurar a felicidade bem longe do
seu Pai.57

O filho mais novo representa “os cobradores de impostos e os
pecadores” (Lc 15,1-2). É o tipo de pessoa que ama a vida e gosta de a

53 Manuscrito A 3rº e 3vº.
54 Manuscrito A 3rº e 3vº.
55 Cf. K.E. BAILEY, Jacob and the Prodigal. How Jesus Retold Israel’s Story (The Bible

Reading Fellowship – Intervarsity Press; Oxford – Downers Grove 2003) 95-179.
56 Manuscrito A 84rº.
57 Recriações piedosas 2,3rº.
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sorver às mãos cheias, querendo desfrutar dela depressa. É protótipo
dos marginais, dos proscritos da sociedade, dos seres do submundo,
que, por isso, não se podem dar ao luxo de amar, mas que, quando se
emendam, têm grande capacidade de fazer festa pelo luxo de se
sentirem amados na casa do pai.

Teresa sentiu muito disso:
Não tenho mérito nenhum por não me ter entregado ao amor das

criaturas [como o filho pródigo], uma vez que fui preservada dele
apenas pela grande misericórdia de Deus!... Reconheço que, sem
Ele, teria podido cair tão baixo como Santa Madalena… Bem sei:
«aquele a quem menos se perdoa, ama menos», mas também sei que
Jesus me perdoou mais que a Sta Madalena, porque me perdoou
antecipadamente, impedindo-me de cair…58

O filho pródigo desceu aos infernos da miséria humana. Mas a
tomada de consciência da perda da vida permitiu-lhe ‘dar a volta’ à sua
situação miserável e fazer o caminho de retorno ao seio do pai, numa
atitude que corresponde à essência da «boa nova»: “arrependei-vos e
acreditai no evangelho”.59 Esta metanóia, con-versão, era a abertura à
salvação, efectivada pelo amor entranhado do pai, expresso no seu abraço
e acolhimento afectuoso, ainda antes da contrita confissão do filho.

Teresa sentiu a alegria desse encontro salvador:
Eu sou essa filha, objecto do amor previdente de um Pai que

não enviou o seu Verbo para resgatar os justos, mas os
pecadores. Quer que O ame porque me perdoou, não muito, mas
tudo. Não esperou que eu O amasse muito como Santa
Madalena, mas quis que EU SOUBESSE como ele me tinha amado
com um amor de inefável previdência, para que agora O ame
loucamente.60

Percebeu que a coisa mais grandiosa que tinha a aprender na vida
era apenas amar e ser amada.

Num contexto bem diferente, a pena resvalou-lhe para a mesma
ideia, bem entranhada na sua mente:

58 Manuscrito A 38vº e 39rº.
59 Mc 1,15; Mt 3,2.
60 Manuscrito A 38vº e 39rº. Cf. M.F. REIS, “O espírito de amor em Teresa de Lisieux”, Revista de

espiritualidade 7, nº 27 (1999) 167-209. Os sublinhados nos textos de Teresa são sempre dela.
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Essas almas, a quem «muitos pecados foram perdoados porque
muito amaram», também eu as amo, amo o seu arrependimento, e
sobretudo... a sua amorosa audácia! Quando vejo Madalena
avançar na presença de numerosos convidados, banhar com as suas
lágrimas os pés do Mestre adorado que toca pela primeira vez, sinto
que o coração dela compreendeu os abismos de amor e de
misericórdia do Coração de Jesus, e que, por muito pecadora que
ela seja, este Coração de amor está não só disposto a perdoar-lhe,
mas ainda a prodigalizar-lhe os benefícios da sua intimidade divina,
a elevá-la até aos mais altos cumes da contemplação.61

Também foi a pensar na recepção festiva dada ao filho pródigo
da parábola de Lucas que Teresa declamou esta poesia:

Lembra-Te da festa dos Anjos,
Lembra-Te da harmonia dos Céus
E da alegria das sublimes falanges
Quando um pecador para Ti ergue os olhos…
Lembra-Te do festim grandioso
Que Tu deste ao filho arrependido.
Lembra-Te de que à alma pura
Tu mesmo a alimentas a cada instante.
Jesus, com amor recebes o pródigo,
Mas as torrentes do teu coração para mim não têm dique.62

Quase fazendo-se eco dos sentimentos que poderiam brotar de
um qualquer filho pródigo arrependido, refresca esta ideia na oração:

Ó Jesus! Como me sentiria feliz se tivesse sido sempre fiel…
Suplico-Vos, pois, que me cureis, que me perdoeis; e eu
lembrar-me-ei, Senhor, de «que a alma a quem mais perdoastes
deve também amar-Vos mais do que outras!...».63

Teresa sentiu-se como um filho redimido antes de ter cometido
um só pecado, como o filho pródigo antes de o ser:

Imito, sobretudo, a conduta da Madalena; a sua surpreendente,
ou melhor, a sua amorosa audácia, que encanta o coração de Jesus,
seduz o meu. Sim, estou certa de que, mesmo que tivesse na
consciência todos os pecados que se possam cometer, eu iria com o

61 Carta 247, ao P. Bellière.
62 Poesia 24,16 e 18. Para Teresa, o pai do filho pródigo é o próprio Jesus, em seis das oito

passagens em que ela o menciona
63 Oração 7.
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coração despedaçado de arrependimento lançar-me nos braços de
Jesus, pois sei quanto ama o filho pródigo que para ele volta.64

Quanto àqueles que O amam e que vêm depois de cada
indelicadeza pedir-Lhe perdão, lançando-se nos seus braços, Jesus
estremece de alegria, diz aos anjos o que o pai do filho pródigo
dizia aos servos: «vesti-lhe o seu melhor vestido, ponde-lhe um anel
no dedo, alegremo-nos». Ah! meu Irmão, como a bondade, o amor
misericordioso de Jesus são pouco conhecidos!...65

Oh Celina!... A tua Teresa não se encontra neste momento
nas alturas… Mas, no fim de tudo, ela não é o filho pródigo; não
vale, pois, a pena que Jesus lhe ofereça um banquete, «visto que
está sempre com Ele».66

A sua confiança total não engana ninguém:
Poderia julgar-se que tenho uma tão grande confiança em Deus

porque não pequei. Diga claramente, minha Madre, que ainda que
eu tivesse cometido todos os crimes possíveis, mesmo assim teria
sempre a mesma confiança: sinto que toda essa multidão de ofensas
seria como uma gota de água lançada num braseiro ardente.67

2.2. Teresa e o pai da parábola

O mais fascinante nesta história de misericórdia oferecida de
graça é a figura do pai. Ele está no vértice do triângulo de personagens,
cujos lados são os dois filhos: é ele o magoado e ofendido com a
ruptura do filho; é ele quem concede a misericórdia ao filho mais novo
e quem deseja veementemente a reconciliação do filho mais velho.68

Perante os desmandos do filho pródigo, não aparece como um
juiz severo, mas simplesmente como pai; nem sequer esboça uma
absolvição. A sua é uma misericórdia que não humilha. A ofensa não
entra nas suas contas. O único que conta para ele é o regresso do filho,
“perdido e encontrado”, e a abertura ao perdão. O perdão do pai anula o
pecador e faz renascer o filho. Este pai é a incarnação da misericórdia.

64 Manuscrito C 36vº.
65 Carta 261, ao P. Bellière.
66 Carta 142, a Celina.
67 O «Caderno Amarelo», 11.7.6.
68 Cf. F.B. CRADDOCK, “Luke”, The Harper Collins Bible Commentary (ed. J.L. MAYS)

(HarperSanFrancisco 2000) 946.
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“A misericórdia manifesta-se com a sua fisionomia característica
quando reavalia, promove e sabe tirar o bem de todas as formas de mal
existentes no mundo e no homem… A misericórdia é aquele amor que
é mais forte do que o pecado”.69

A seguir à sua descoberta do caminho da infância espiritual, em que
gostava de se chamar «pequenina», aconteceu em Teresa uma mudança no
uso da palavra «misericórdia». Enquanto até ao fim do ano de 1894, nos
seus escritos só usara uma vez o substantivo «misericórdia» e outra vez o
adjectivo «misericordioso», depois dessa descoberta, quando começa a
contar “a história da sua alma”, a «misericórdia» tece-a toda, qual fio de
ouro. A palavra «misericordioso» encontra-se umas vinte vezes, apenas na
primeira parte da autobiografia;70 e «misericórdia», que sai sessenta e sete
vezes nos seus escritos, reaparece vinte e nove vezes nos Manuscritos
autobiográficos, ao lado da principal oração, o Acto de Oferecimento ao
Amor Misericordioso. No começo da «história de uma alma» Teresa torna
explícita a sua intenção:

Não vou fazer senão uma coisa: começar a cantar o que deverei
repetir eternamente: «as misericórdias do Senhor!!!..........».71 Ó
meu Deus! Excedestes a minha esperança, e eu quero cantar as
vossas misericórdias.72

Para abrir a narração da história da sua alma ainda recorre ao Sl
103 (102),8:

O Senhor sempre foi compassivo e cheio de bondade para
comigo... tardo em castigar e abundante em misericórdias!... Por
isso…, é com prazer que venho cantar… as misericórdias do
Senhor.73

Com este começo, resume e contempla toda a sua vida ao espelho
de vários textos bíblicos, que se iluminam mutuamente: entre eles está
a parábola do pai misericordioso.74 Sente-se objecto do amor e da livre
misericórdia de Deus como Pai. E essa percepção leva-a a proclamar:

69 JOÃO PAULO II, comentando esta parábola na Encíclica Dives in misericordia, 6.13.
70 É o Manuscrito A, cerca de duzentas páginas impressas.
71 Manuscrito A 2rº.
72 Manuscrito A 3rº.
73 Manuscrito A 3rº.
74 Para este ponto doutrinal, cf. R. MORETTI, Dio amore misericordioso. Esperienza,

dottrina, messaggio di Teresa di Lisieux (Spiritualità 8; Libreria Ed. Vaticana; Città del
Vaticano 1996), com a fundamentação e justificação teológica da mensagem teresiana.
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Eis todo o mistério da minha vocação, da minha vida inteira.75

Não se gaba de ser digna, manifesta a gratidão de ser amada:
Aprouve a Deus rodear-me de amor toda a minha vida.76

E para quem quiser compreender, ela remete logo para S. Paulo
(Rm 9,15-16): “Deus usa de misericórdia com quem quer usar de
misericórdia. Logo, não depende daquele que quer nem daquele que
corre, mas de Deus que usa de misericórdia”.

A parábola ajudou-a a intuir, e bem, que não é a fraqueza humana
a deter a misericórdia de Deus. Por isso, a gratuidade do seu amor de Pai
estará no centro da mensagem de Teresa. Disse-o explicitamente no dia 5
de Junho de 1897, quatro meses antes de morrer: “tudo é graça”.77

2.3. O pai da parábola e Deus como Pai misericordioso

A parábola resume a essência do evangelho de Jesus e do
cristianismo. Nela está implicada a imagem, o ser e o agir de Deus.
Mesmo que o seu nome não saia nem uma só vez, Ele está por trás de
cada uma das palavras e das atitudes do pai desta história. O
comportamento do pai revela e traduz com grande intensidade o plano
de reconciliação de Deus, Pai misericordioso, levado a cabo pelo Filho.
De facto, o que sobressai no pai da parábola é o seu amor entranhado,
gratuito, e a sua misericórdia ilimitada para com cada um dos filhos.
Diríamos que só Deus consegue ser tão generoso.

O mais novo imagina que aquele que continua a considerar como
pai poderia adoptar a seu respeito o papel de patrão (“trata-me como
um dos teus jornaleiros”). E o mais velho fala do pai como de um
patrão a cujo serviço trabalha como escravo (“sirvo-te há tantos anos
como escravo [douléuô]… e nunca me deste um cabrito”. Realmente, a
ideia que todos os fiéis observantes das leis judaicas tinham de Deus
era a de um pai patrão que paga equitativamente o merecido, não a de
um pai cuja maior alegria é perdoar.78 Mas o pai rejeita essa forma de
relação, fosse qual fosse o comportamento de cada um dos filhos.

75 Manuscrito A 2rº.
76 Manuscrito A 4vº.
77 O «Caderno amarelo», 5.6.4.
78 Cf. F. RAMIS DARDER, Lucas, evangelista de la ternura de Dios. Diez catequesis para

descubrir al Dios de la misericordia (La casa de la Biblia – Verbo divino; Estella, Navarra
1997) 39-50; A. GÖTTMAN (ed.), L’évangile de la miséricorde (Cerf; Paris 1969).



218 ARMINDO DOS SANTOS VAZ

EV
A

N
G

EL
H

O

A diferente concepção que se tem de Deus suscita também reacções
diferenciadas no crente que peca, representado num e no outro filho: o que
crê num Deus-patrão, ou exige d’Ele o prémio por cumprir a sua vontade
ou tem medo da sua justiça equitativa e procura apaziguá-la; o que crê num
Deus-misericórdia, tem dor pela ofensa e pede confiadamente perdão.
Ora, estas duas atitudes correspondem a duas visões de Deus que
Teresa de Lisieux conheceu: a de Deus Juiz implacável que exigia
reparação e a de Deus bondoso que oferece perdão.

Para avaliarmos o enorme alcance da opção de Teresa pela
segunda visão, convém situá-la no ambiente religioso do seu tempo.

Na Europa católica, especialmente em França, reinava desde o
séc. XVII o jansenismo, que propunha uma piedade austera, feita de
rigor moral e de uma concepção pessimista da natureza humana.79

Granjeou muitos adeptos em todos os ambientes, tanto que as várias
condenações papais do jansenismo 80 contribuíram mais para a sua
notoriedade do que para o seu declínio. De maneira vincada, durará
três séculos na França e na Itália. Mas o espírito do jansenismo alastrou
por todo o lado. Esse êxito teve um alto preço: o abandono dos
sacramentos 81 e um défice no sentido de Igreja e da sua tradição.82

Efeito perverso dessa mentalidade religiosa foi o de uma
espiritualidade reparadora. Sublinhava-se especialmente o atributo de
Deus juiz, de Deus que adiciona e subtrai, regista e recompensa os
méritos. Fervilhava por todo o lado a preocupação por ganhar muitos
méritos, como a do fariseu na parábola do fariseu e do publicano (Lc
18,11-12), por meio do exercício de duras penitências e das mais cruéis
privações, mortificando o corpo para libertar o espírito. Em certas
Ordens religiosas, quem não usava cilício era considerado pouco

79 J.M. PALOMARES, “Francia en tiempos de Teresa de Lisieux. Sociedad y política religiosa durante la III
República”, Teresa de Lisieux. Profeta de Dios, Doctora de la Iglesia. Actas del Congreso
Internacional (Salamanca, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 1998 (coord. E.J. MARTÍNEZ
GONZÁLEZ) (Universidad Pontificia de Salamanca – Centro Internacional de Ávila; Salamanca 1999)
45-56, alarga o panorama da Igreja francesa, mostrando particularmente a secularização das instituições.

80 Por Urbano VIII em 1642, por Inocêncio X em 1653. Em 1713 o Papa Clemente XI censurou
doutrinas deles com a bula Unigenitus.

81 Efeitos dessa situação fizeram-se sentir também no convento de Teresa. Ela confessa: “não
posso receber a sagrada comunhão tantas vezes quantas desejo”: Oração 6.

82 O jansenismo remonta ao teólogo e bispo holandês Cornélio Jansen (Jansenius, em latim),
1565-1638. Cf. G. DUMEIGE, “Storia della spiritualità”, Nuovo dizionario de spiritualità (a
cura di S. DE FIORES – T. GOFFI) (Paoline; Roma 1982) 1565-1566.
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fervoroso. O fervor por reparar as ofensas a Deus chegou ao ponto de
no Carmelo de Lisieux se cultivarem ortigas para as religiosas se
servirem delas em jeito de auto-flagelação.

O espírito reinante fazia pensar que se deveria dar a Deus para
que depois Ele pudesse dar também. Punha-se a iniciativa humana a
preceder a acção salvífica de Deus, considerada como remuneratória.
Sem o dizer, o agir humano condicionaria o agir divino, a ascese
custosa seria a condição para a santidade. Corria-se o risco de fazer a
própria vontade em vez da de Deus e de se gloriar da santidade como
uma conquista própria em vez de a ver como uma graça de Deus.83

Essa época tingida de jansenismo levou, no fim do séc. XIX, a
apreciar e a alimentar a ideia de uma severa justiça em Deus. O que se
conhecia, exaltava e pregava nos retiros, segundo a mentalidade
jansenista, era o Deus da justiça reivindicativa, equitativa, que
precisaria de ser satisfeita, apaziguada, por causa dos pecados
cometidos pelos humanos. Dava-se a imagem de um Deus justiceiro.
Era o espírito que pairava na maior parte das famílias cristãs,
especialmente aristocráticas.

Assim se pensava e agia também nos conventos. O Carmelo de
Lisieux partilhava naturalmente esse espírito jansenista, rigorista.84 Num
princípio até Teresa vivia como todas as suas Irmãs, em grande
austeridade, praticando, também ela, mortificações e os chamados
«sacrifícios», embora tão discretamente que quase ninguém o advertia. Na
comunidade religiosa de Teresa, conheciam-se religiosas que tinham feito
esse oferecimento à justiça divina, aí especialmente venerada. A própria
Teresa se faz eco destas ideias e formas de vida quando escreve:

Pensei nas almas que se oferecem como vítimas à Justiça de
Deus, para desviarem e atraírem sobre si os castigos reservados
aos culpados.85

83 Cf. M.T. HÜBER, “Santidade ao alcance da mão: miséria e misericórdia”, Revista de
espiritualidade, nº 17 (1997) 21-25.

84 Cf. L.J.F. FRONTELA, “El Carmelo Teresiano francés en el siglo XIX”, Teresa de Lisieux.
Profeta de Dios, Doctora de la Iglesia. Actas del Congreso Internacional (Salamanca, 30 de
noviembre – 4 de diciembre de 1998 (coord. E.J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ) (Universidad
Pontificia de Salamanca – Centro Internacional de Ávila; Salamanca 1999) 84-86.

85 Manuscrito A 84rº.
86 Manuscrito A 84rº.
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Ora, tudo isto corresponde, ampliado, à atitude do filho mais
velho para com o pai na parábola que estamos a meditar. Bloqueado
pelo orgulho do cumprimento meticuloso das ordens do pai, pensava a
relação com ele segundo a lógica de direitos e obrigações, em vez de
segundo a lógica do amor gratuito. O cumprimento da vontade do pai,
em vez de o aproximar dele, levou-o a fazer-lhe exigências, ao olhar
presunçoso para os próprios méritos. Descurava o significado de ser
«filho». O rigor esterilizou nele a capacidade para o amor.

Mas Teresa não se sentiu atraída para essa espiritualidade
jansenista. Continua a escrever, virando-se logo para a alternativa:

Esse oferecimento parecia-me belo e generoso; mas eu estava
longe de me sentir impelida a fazê-lo. «Ó meu Deus! – exclamei do
fundo do meu coração – só haverá a vossa Justiça para receber almas
que se imolam como vítimas?... Não tem também necessidade delas o
vosso Amor Misericordioso?... Se a vossa Justiça gosta de se aliviar,
ela que só se estende sobre a terra, quanto mais não desejará o vosso
Amor Misericordioso abrasar as almas, pois a vossa Misericórdia
eleva-se até aos Céus… Ó meu Jesus! Que seja eu essa feliz vítima!
Consumi o vosso holocausto com o fogo do vosso Divino Amor!...».86

Noutro contexto, mas no mesmo espírito, descrevendo a história
da sua alma, rezava:

É a minha própria fraqueza que me dá a audácia para me
oferecer como vítima ao teu Amor, ó Jesus! Antigamente... para
satisfazer a Justiça divina, eram precisas vítimas perfeitas. Mas à lei
do temor sucedeu a lei do Amor, e o Amor escolheu-me como
holocausto, a mim, fraca e imperfeita criatura… Ó Jesus! Bem sei, o
amor só com amor se paga. Por isso, procurei e encontrei a maneira
de aliviar o meu coração dando-Te Amor por Amor.87

Então Teresa faz o célebre “Oferecimento de mim mesma como
Vítima de Holocausto ao Amor Misericordioso de Deus”,88 documento
que fixa um marco miliário e privilegiado do seu itinerário espiritual.
Raiava glorioso o domingo da Santíssima Trindade, 9 de Junho de
1895. Teresa recebeu “a graça de compreender mais do que nunca
quanto Jesus deseja ser amado”:89

87 Manuscrito B 3vº.
88 Oração 6.
89 Manuscrito A 84rº.
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Desde esse feliz dia, parece-me que o Amor me penetra e me
envolve. Parece que a cada instante este Amor Misericordioso me
renova, me purifica a alma e não deixa nela nenhum vestígio de
pecado… Sei também que o Fogo do Amor é mais santificante do
que o do Purgatório… Ó!... como é doce o caminho do Amor!
Pode-se cair, sem dúvida, podem-se cometer infidelidades; mas
sabendo o amor tirar proveito de tudo, bem depressa consumiu
tudo o que pode desagradar a Jesus, deixando apenas uma humilde
e profunda paz no fundo do meu coração.90

Este seu héureka estava simplesmente em perfeita consonância com
o sentido mais genuíno dos textos bíblicos, nomeadamente da nossa
parábola. Teresa não descobriu nenhuma verdade nova. A experiência do
Deus-misericórdia, inseparável da doutrina do “pequeno caminho”, não é
só a essência do seu magistério,91 mas também o coração de toda a
revelação bíblica, concentrada especialmente nos evangelhos e em Paulo.
O que Teresa fez, penetrando no coração do evangelho, foi repropô-la com
linguagem nova, simples, viva e convincente, servindo-se de imagens,
comparações e experiências que trazem o selo da sua vivência.92 E,
enquanto habitualmente se opunha o Deus justo ao Deus misericordioso
(entendendo ‘Deus justo’ como Deus justiceiro e castigador), ela fala
do Deus justo com o sentido de misericordioso.

De forma surpreendente para o seu tempo, Teresa estava assim a
captar o sentido mais correcto da expressão «Deus justo» na Bíblia.
«Justiça de Deus» no Antigo Testamento não consiste em que Deus
deva alguma coisa ao homem: é o que Deus se deve a si mesmo em
vista do bem que quer para o homem. A justiça de Deus prolonga a sua
verdade e fidelidade: consiste em realizar os seus compromissos com

90 Manuscrito A 84rº. “Só a confiança e nada mais do que a confiança tem de conduzir-nos ao
Amor… O medo não conduz à Justiça?” (Carta 197).

91 Cf. A.P. RIBEIRO, “O caminho espiritual de Teresa de Lisieux”, Revista de espiritualidade
6, nº 24 (1998) 305-319; F. IBARMIA, “El «caminito» de Teresa de Lisieux”, Revista de
Espiritualidad 55 (1996) 217-266.

92 “A sua missão consistiu em recordar-nos o essencial da mensagem cristã: que Deus é amor e que
se entrega gratuitamente aos evangelicamente pobres; que a santidade não é fruto dos nossos
esforços, mas da acção divina, que apenas nos pede um abandono amoroso à sua graça
salvadora”: Carta circular dos Superiores Gerais O. Carm. e O.C.D. por ocasião do centenário da
morte de S. Teresa de Lisieux, “Voltar ao evangelho: A mensagem de Teresa de Lisieux”, nº. 2,
Carmelo Lusitano 15/16 (1998) 283. Cf. M.T. HÜBER, “Santidade ao alcance da mão: miséria e
misericórdia”, Revista de espiritualidade, nº 17 (1997) 26-30. Como disse o Papa Pio XII a
propósito da consagração da Basílica de Lisieux em 1954, Teresa com a sua doutrina penetrou no
próprio coração do evangelho: cf. AAS 46 (1954) 404-408.
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os humanos e em manifestar assim a sua fidelidade à aliança. Deus
manifesta-se justo manifestando a sua misericórdia e o seu perdão ao povo
necessitado, cumprindo para com ele as Suas promessas (postas pela fé na
sua boca); a justiça de Deus não se define propriamente por referência a
um credor: é fidelidade do amor de Deus a si mesmo por amor ao homem.
Ou seja, Deus é justo, não quando castiga, mas quando perdoa.

Na mesma linha de pensamento, Paulo descreve a acção
salvadora de Deus em relação a todo aquele que crê 93 como “justiça de
Deus” (Rm 1,16), que é na realidade uma reabilitação, uma amnistia:
ou seja, Deus não actua como juiz que paga com base numa lei, mas
como soberano que concede um indulto (Rm 5,21; 8,10). Para Paulo, a
observância da lei produz uma “rectidão ou justiça” própria, mérito da
pessoa (Rm 10,3; Fil 3,9), que conduz ao orgulho.94 A justiça de Deus,
longe de ser proporcional aos méritos humanos, manifesta-se pelo
facto de Deus “não ter tido em conta os pecados cometidos
anteriormente..., para mostrar a sua justiça nos nossos dias, para ser
Ele justo e justificador de quem crê em Jesus”.95

Portanto, a justiça de Deus ou reabilitação do homem pecador é
devida só na medida em que Deus se obriga a si próprio a ser fiel ao
homem: é (de) graça. A única condição para beneficiar da amnistia de Deus
é a fé em Jesus como Ungido de Deus. Não é puramente externa e social: é
uma transformação interior que torna o homem agradável a Deus pela fé.96

Ora, esta forma de relacionamento de Deus connosco
corresponde com precisão ao comportamento do pai da parábola para
com o filho pródigo: não pesa os desvarios do filho na balança da sua
justiça, mas cancela-os e esquece-os. Teresa, conduzindo em
contramão relativamente à corrente espiritual do seu tempo, intuiu na
leitura da parábola que a “justiça de Deus” é amor gratuito ou
misericórdia, como também se vê na parábola dos chamados para
trabalhar na vinha (Mt 20,1-16). Falando de Deus justo, diz:

93 Mesmo do pecador: Rm 4,5; 5,12.
94 Rm 3,27: leia-se todo 3,21-31; Ef 2,8-9; Fl 3,3-4.
95 Rm 3,25-26. Cf. F. RETORÉ, “De Paul de Tarse à Thérèse de Lisieux“, Thérèse de l’Enfant-

Jésus Docteur de l’Amour (CENTRE NOTRE-DAME DE VIE) (Éditions du Carmel;
Venasque 1990) 59-71.

96 Rm 5,1-2. Cf. A dos S. VAZ, “Teresa de Lisieux e a Bíblia”, Revista de espiritualidade 5, n.º
20 (1997) 261-267.
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Esta justiça que assusta tantas almas é a razão da minha alegria e
confiança… Espero tanto da justiça de Deus como da sua
misericórdia. É porque é justo que «Ele é compassivo e cheio de
doçura, lento para a ira e cheio de misericórdia… Como um pai sente
ternura pelos filhos, assim o Senhor tem compaixão de nós».97

No centro da vida de Teresa brilha a realidade da miseri-córdia
divina, isto é, o coração de Deus a inclinar-se para a miséria de quem se
sente pequeno e indigente:

A mim [Deus] deu-me a sua Misericórdia infinita; e é através
dela que contemplo e adoro as demais perfeições divinas.
Assim, todas se me apresentam resplandecentes de amor. A
própria Justiça (e talvez mais ainda que qualquer outra) me
parece revestida de amor… Que doce alegria pensar que Deus é
Justo, isto é, que tem em conta as nossas fraquezas, que conhece
perfeitamente a fragilidade da nossa natureza! De que terei medo
então? Ah! o Deus infinitamente justo que se dignou perdoar
com tanta bondade os pecados do filho pródigo, não deverá ser
justo também para comigo, que «estou sempre com Ele»?...98

Assim, Teresa regressava à pureza do evangelho. Estas duas
percepções do relacionamento de Deus com os humanos, a do Deus
cuja justiça ofendida pelo pecado exigiria ser satisfeita e a do Deus-
misericórdia, duas visões que Teresa teve de enfrentar, estão
representadas na parábola do pai misericordioso pela atitude final de
cada um dos dois filhos. O mais velho, que cumpria as ordens do pai e
ao fim pretendia ser pago por ele, representa nitidamente a visão de
Deus como justo juiz que recompensaria o cumprimento escrupuloso
de leis; é o que mais caracteriza o espírito jansenista que se vivia no
tempo de Teresa de Lisieux. O filho pródigo, pecador, mas que acabou
por se abrir ao perdão e à reconciliação, na medida em que acolheu
todo o amor misericordioso e gratuito do pai na festa e na alegria, é a
figura com que Teresa se sentia em empatia, “deixando transbordar
para a minha alma as ondas de ternura infinita que estão encerradas em
Vós”.99 “O vaso da misericórdia divina transbordou sobre mim”.100 O

 97 Carta 226, ao P. Roulland, citando o Salmo 103 (102),8.13. Note-se que Teresa cita quatro
vezes nos seus escritos estes versículos sálmicos. Ver mais acima.

 98 Manuscrito A 83vº e 84rº. Repare-se como Teresa, muito certeiramente, entende Deus
“justo” como quem “perdoa com tanta bondade”.

 99 Oração 6.
100 Carta 230, à Madre Inês de Jesus.
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seu espanto perante a gratuidade do amor de Deus afastou dela
qualquer névoa de legalismo e deu-lhe a entender que a medida do
valor de cada acção humana é o amor. Ela percebeu que o melhor culto
que se pode prestar a Deus é confiar na sua misericórdia e no seu amor
gratuito: é saber receber o que Ele tem para dar de graça.

Teresa tirava todas as consequências do relacionamento com Deus
como Pai, tratando-o com tanta confiança como o seu pai biológico:

Eu tratava com Deus como uma criança que pensa que tudo
lhe é permitido e considera como seus os tesouros de seu pai.101

Senhor, há muito tempo que me permitistes ser audaciosa
convosco. Como o pai do filho pródigo, falando ao filho mais
velho, Vós dissestes-me: «Tudo o que é meu é teu».102

Com a mesma liberdade tratava Jesus:
Sinto que, se por um impossível, encontrasses uma alma mais

débil, mais fraca do que a minha, deleitar-Te-ias a cumulá-la de
favores ainda maiores, se ela se abandonasse com inteira
confiança à tua misericórdia infinita.103

Depois de tantas graças, não poderei eu cantar com o salmista: «o
Senhor é bom, é eterna a sua misericórdia»? Parece-me que, se todas
as criaturas tivessem as mesmas graças que eu, Deus não seria
temido por ninguém, mas amado até à loucura, e que por amor e não
a tremer, nunca nenhuma alma consentiria em contristá-lo!...104

A sua descoberta de Deus como Pai está, pois, ligada à
descoberta do “pequeno caminho” da infância espiritual:

Ensinar-vos-ei como deveis navegar no mar tempestuoso do
mundo com o abandono e o amor de uma criança que sabe que o
pai a ama e não poderia deixá-la só na hora de perigo.105

101 Manuscrito A 66vº.
102 Manuscrito C 34vº. Nas Recriações piedosas 4,39 Teresa deixou um eco desta asserção do pai da

parábola: “No céu a minha glória será vossa / Vossos serão todos os meus bens”. Cf. E. MICHELIN, “La
vocation ultime de l’homme est unique, à savoir divine”, Thérèse de l’Enfant-Jésus Docteur de l’Amour
(CENTRE NOTRE-DAME DE VIE) (Éditions du Carmel; Venasque 1990) 91; R. LLAMAS,
“Santa Teresita y su experiencia de la Palabra de Dios”, Revista de espiritualidad 55 (1996) 306.

103 Manuscrito B 5vº.
104 Manuscrito A 83vº.
105 Carta 258, ao P. Bellière. Cf. A.P. RIBEIRO, “O caminho espiritual de Teresa de Lisieux”,

Revista de espiritualidade 6, nº 24 (1998) 305-319; F. IBARMIA, “El «caminito» de Teresa
de Lisieux”, Revista de Espiritualidad 55 (1996) 217-266.
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Pensando no filho pródigo, poderia cantar com esta poesia:
Viver de amor é dissipar o medo,
Afastar a lembrança das faltas do passado.
Dos meus pecados não encontro vestígios,
Num breve instante o amor queimou tudo…
Meu Bem-amado, a minha fraqueza é extrema…
Mas se caio em cada hora que passa,
Tornando a erguer-me vens em meu auxílio,
Em cada instante me dás a tua graça.
Vivo de Amor.106

Ao filho mais velho Teresa bem poderia também declamar esta
sua poesia:

Viver de Amor é dar sem medida,
Sem reclamar salário aqui na terra.
Ah! sem contar eu dou-me, bem segura
De que, quando se ama, não se conta!...
Ao Coração Divino, transbordante de ternura
Dei tudo… ligeiramente eu corro,
Nada tenho senão a minha única riqueza:
Viver de Amor.

Se um dia o filho mais velho entender o que isto supõe, poderá
entrar na casa paterna.

Conclusão

Ao meditar esta parábola com a ajuda de S. Teresinha, não só se
explora mais a riqueza do texto bíblico, mas também a doutrina teresiana
sobre a misericórdia de Deus ganha mais profundidade, deixando
transparecer o seu sólido suporte bíblico. A grande cambalhota da sua vida
foi perceber que tinha uma importante missão a exercer em relação aos
humanos: anunciar-lhes que Deus não é castigador mas misericordioso.107

Essa ideia transformou toda a sua vida por dentro, tornando-se o motor
do que fez e disse nos últimos anos.

106 Poesia 17,5-7.
107 Cf. R. MORETTI, Dio amore misericordioso. Esperienza, dottrina, messaggio di Teresa di

Lisieux (Spiritualità 8; Libreria Ed. Vaticana; Città del Vaticano 1996) 155-161.
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Nesta experiência da misericórdia de Deus está a grandeza de Teresa
e a razão da sua actualidade imperecível, uma descoberta capaz de
reorientar toda uma vida e de a transfigurar. Nessa arrojada espiritualidade
que ela deixou como legado está a maior razão para o seu doutoramento por
parte da Igreja.108 Ela apela com o seu exemplo para a importância do
evangelho, para que os cristãos, lendo-o assiduamente e inspirando-se na
espessura do seu conteúdo humano e espiritual, rejuvenesçam e revigorem
a Igreja, com o mesmo ardor apostólico que lhe fervia nas veias:

Quereria, ao mesmo tempo, anunciar o Evangelho nas cinco
partes do mundo, e até nas ilhas mais longínquas…109

É precisamente no regresso à frescura do evangelho que assenta
a perenidade da sua doutrina. “Ela fez resplandecer no nosso tempo o
fascínio do evangelho…; ajudou a curar as almas dos rigores e dos
temores da doutrina jansenista, inclinada a sublinhar mais a justiça de
Deus do que a sua misericórdia… Deste modo, tornou-se um ícone
vivo daquele Deus que, segundo a oração da Igreja, «mostra o seu
poder sobretudo no perdão e na misericórdia»”.110

Ela sentiu-se eleita, libertada gratuitamente pelo Deus do amor
misericordioso, e viveu em consequência.111 A leitura teresiana do
evangelho, nomeadamente da parábola do pai misericordioso, produziu
efeito positivo na sua vida. À nossa sensibilidade espiritual e literária

108 Cf. M.F. REIS, “Santa Teresa de Lisieux, Doutora da Igreja para o 3º milénio”, Revista de
espiritualidade 9, nº 34 (2001) 85-116. Ver também G. GAUCHER, “Una mujer, una joven, una
contemplativa, Doctora de la Iglesia”, F.M. LÉTHÈL, “Teresa teóloga, según la Positio de su doctorado”,
J. CASTELLANO, “El doctorado de Santa Teresa del Niño Jesús. Una propuesta eclesial”, E.J.
MARTÍNEZ, “Recepción de un doctorado”, estes quatro artigos em Teresa de Lisieux. Profeta de Dios,
Doctora de la Iglesia. Actas del Congreso Internacional (Salamanca, 30 de noviembre – 4 de diciembre
de 1998 (coord. E.J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ) (Universidad Pontificia de Salamanca – Centro
Internacional de Ávila; Salamanca 1999) 17-33.391-415.417-437.439-457 respectivamente; Carta
circular dos Superiores Gerais O. Carm. e O.C.D. por ocasião da declaração de S. Teresa de Lisieux
como Doutora da Igreja (19.10.1997), “Uma Doutora para o terceiro milénio”, Carmelo Lusitano
15/16 (1998) 303-319; P. LIAGRE, Una espiritualidad evangélica (EDE; Madrid 1985) 17.

109 Manuscrito B 3rº.
110 Cf. Carta apostólica de JOÃO PAULO II, Divini amoris scientia, 8. Sobre a nítida

consciência que Teresa possuía de ter algo a dizer ao mundo, cf. G. GAUCHER, “«Je me sens
la vocation de Docteur»”, Thérèse de l’Enfant-Jésus Docteur de l’Amour (CENTRE NOTRE-
DAME DE VIE) (Éditions du Carmel; Venasque 1990) 13-30, num artigo que recolhe para
título o desejo de Teresa, expresso em Manuscrito B 2vº.

111 Cf. E.J. MARTÍNEZ, “Recepción de un doctorado”, Teresa de Lisieux. Profeta de Dios,
Doctora de la Iglesia. Actas del Congreso Internacional (Salamanca, 30 de noviembre – 4
de diciembre de 1998 (coord. E.J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ) (Universidad Pontificia de
Salamanca – Centro Internacional de Ávila; Salamanca 1999) 448-455.
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de hoje a linguagem de Teresa poderá soar edulcorada, mélica. No fundo,
porém, é exigente, cala fundo na pessoa, mexe na vida e transforma a
história humana, ao buscar o bem dos outros em vez do próprio. Teresa,
dotada de uma espécie de segunda natureza pela leitura da Sagrada
Escritura e pelo Espírito de Deus que a tinha inspirado, manteve total coerência
entre a sua leitura do evangelho e a sua acção na vida. Estando a sua memória
e o seu coração embebidos do espírito e de citações da Escritura, esta
fornecia-lhe uma iluminação directa para as situações a viver:

Jesus guia-me e inspira-me a cada instante o que devo dizer
ou fazer. Precisamente no momento em que delas tenho
necessidade, descubro luzes que ainda não tinha visto… A maior
parte das vezes é no meio das ocupações do dia.112

À Teresa dos fins do séc. XIX francês eram propostos dois
caminhos para chegar a Deus:

O da espiritualidade do tempo consistia em propiciar Deus,
tentando apaziguar a sua ira, devida à imensa dívida que os pecados
humanos teriam contraído com Ele. O outro consistia em deixar-se amar
por Deus, correspondendo activamente com amor: Deus é amado quando
nos pode amar plenamente; nós amamos Deus quando nos deixamos amar
plenamente. Isto é, aprender a amar também significa deixar-se amar.

Seriam dois itinerários de santificação:
Num, nós deveríamos sobretudo santificar-nos a nós próprios,

com o mérito de penitências, renúncias e boas obras. No outro,
deixamo-nos sobretudo santificar pelo Espírito santificador e pelo
amor gratuito de Deus, verdadeiros moventes das boas acções.113

Um caminho é o do herói, que com determinação, poder e
constância moral fora do comum, alcança a glória almejada. O outro é
o do santo, que conta só com a graça de Deus, deixando-a agir nele: “é
pela graça de Deus que sou o que sou” (1Cor 15,10). O herói faz-se. O
santo deixa-se fazer: é um santificado, um pedinte da graça e fruto da
misericórdia de Deus.114 Assim pensava Teresa no seu célebre
«Oferecimento ao Amor Misericordioso», como que respondendo à
atitude imperfeita do filho mais velho e corrigindo-a:

112 Manuscrito A 83vº.
113 Cf. A. dos S. VAZ, “«Sede santos, porque Eu sou santo»: A santidade na Bíblia”, Revista de

espiritualidade 11, nº 43 (2003) 165-188.
114 Cf. M.F. REIS, Teresa de Lisieux. Uma santa para o terceiro milénio (Edições Carmelo;

Paço de Arcos 1998) 221-228.
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Ó meu Deus! Desejo amar-Vos e fazer-Vos amar… Desejo
cumprir plenamente a vossa vontade e chegar ao grau de glória que
me preparastes no vosso Reino; numa palavra, desejo ser santa. Mas
conheço a minha impotência e peço-Vos, ó meu Deus, que sejais
Vós mesmo a minha santidade… Agradeço-Vos, ó meu Deus, todas
as graças que me concedestes, especialmente por me terdes feito
passar pelo crisol do sofrimento… Não quero acumular méritos
para o Céu, quero trabalhar só por vosso Amor, com o único fim de
Vos agradar, de consolar o vosso Coração Sagrado e de salvar
almas que Vos amarão eternamente. Na noite desta vida aparecerei
diante de Vós com as mãos vazias, pois não Vos peço, Senhor, que
conteis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos
vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me com a vossa própria
justiça e receber do vosso amor a posse eterna de Vós mesmo. Não
quero outro trono, nem outra coroa, senão Vós, ó meu Bem-
amado!... A fim de viver num acto de perfeito Amor, ofereço-me
como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso.115

Um caminho, o do jansenismo, é íngreme, tortuoso, difícil. O
outro, o novo que Teresa descobriu e seguiu, é o «pequeno caminho»
da infância espiritual, que vai directamente a Deus por Jesus:

Quero procurar a maneira de ir para o céu por um caminhito
muito direito, muito curto, um caminhito completamente novo.116

Assim, a santidade deixava de ser problema: ficava acessível a
todos. “Contactar com os escritos espirituais de Teresa do Menino
Jesus é interpelação para a santidade. Uma santidade que não nos
afaste da vida concreta, mas encontre «pequenos caminhos» de
abandono confiante à acção de Deus em nós”.117

Teresa viveu a Palavra de Deus com tal intensidade que “se
tornou ela própria palavra de Deus… Deus diz-nos muitas coisas por meio
dela, que foi como que a sua palavra viva”.118 Através da sua experiência,
da consciência da sua missão e dos seus escritos, rasgou uma rota
fulgurante nas noites da modernidade. E continua a constituir um desafio
para as grandes potencialidades dos crentes que vieram depois dela.

115 Oração 6.
116 Manuscrito C 2vº.
117 Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa (23.6.2005) sobre a Vinda a Portugal

das Relíquias de S. Teresa do Menino Jesus, 3.
118 São as expressões ousadas de PIO XI, nos discursos de 11.2.1923 e de 2.6.1930.



Damos mais um passo e, depois das duas conferências desta
manhã seremos agora presenteados com uma comunicação
apresentada pelo P. Jeremias Carlos Vechina.

O P. Jeremias é Carmelita Descalço, natural da Gafanha da
Nazaré, Aveiro.

É licenciado em Teologia. Fez o curso de estudos carmelitanos
no Instituto Teresiano-sanjoanista de Ávila.

Como profundo conhecedor da espiritualidade carmelita, é
muito solicitado para proferir conferências, retiros ou escrever para
revistas teológicas; tem sido um claborador assíduo nas nossas
Semanas de Espiritualidade e tem escrito muitos artigos para a nossa
Revista de Espiritualidade.

Foi o primeiro Provincial da Província restaurada dos
Carmelitas Descalços, entre os anos 1981 a 1987. Desde Abril
passado começou a fazer parte da comunidade carmelita de Fátima,
da qual é superior.

É ainda assistente nacional da OCDS (Ordem Secular dos
Carmelitas Descalços) e Conselheiro provincial para este triénio, de
2005 a 2008.



A experiência de um Deus terno e misericordioso é um dos
vectores estruturantes de toda a doutrina de Teresa de Lisieux.

E o P. Jereminas não se tem cansado de anunciar esta visão
renovada de Deus, vivida pela «maior santa dos tempos modernos». É
precisamente sobre este tema que o vamos escutar: «A experiência do
amor misericordioso».



O DEUS DE TERESA DO MENINO JESUS
E DA SANTA FACE

A experiência do Amor misericordioso

JEREMIAS CARLOS VECHINA

A linguagem é um bem, mas é um bem perigoso e o mais
perigoso de todos os bens. E quando a linguagem se ocupa de Deus,
então, o perigo torna-se ainda maior. Podemos obscurecer com a
palavra a realidade transparente e simples de Deus. Por isso mesmo é
que o místico, se por um lado, experimenta em si uma necessidade
premente de falar de Deus, por outro, tem uma forte repugnância em o
fazer. É que a palavra não comporta a experiência vivida.

Deus ao revelar-se aos homens correu um risco. Para se revelar
teve que usar a linguagem humana. Teve que usar imagens, formas e
figuras tiradas da vida familiar e social para nos revelar o seu mistério
e comunicar o seu desígnio de salvação. O Verbo de Deus que vem até
nós para nos revelar Deus encarna numa determinada cultura: é judeu,
pensa como um judeu, sente como um judeu, fala como um judeu.
Porque se encarna numa cultura patriarcal relaciona-se e dirige-se a
Deus como filho a pai.

Unir estas duas palavras Deus e pai é muito arriscado, e é
arriscado porque o homem corre o perigo de fazer uma projecção em
Deus do pai que tem.

A primeira experiência religiosa feita pela criança é através do
pai e da mãe. A criança, nos primeiros anos de existência, não tem
capacidade para distinguir entre Deus e o pai e a mãe. Os pais são os
deuses da criança, por isso vai-lhes dar atributos divinos. Para a
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criança, quem sabe tudo, quem pode tudo são os pais. Esta primeira
experiência religiosa condicionará profundamente a religiosidade da
criança. Como forem os pais assim será Deus para ela. Se os pais forem
ternos, carinhosos, bondosos, Deus será terno, carinhoso e amoroso. Se
pelo contrário forem tiranos, ditadores, legalistas, castigadores,
vingadores, assim será Deus. Por isso, por detrás da palavra Deus está a
pessoa que a pronuncia e a família que a criou.

Se é verdade que Deus criou o homem à sua imagem e
semelhança não é menos verdade que o homem também criou um Deus
à sua imagem. Não deixa de ser verdade que Deus na sua revelação aos
homens usou a imagem, mas transcende a imagem. Contudo, o homem
sempre corre o perigo de ficar na imagem.

Isto justifica o que escreve Duquesnne:
“Qualquer imagem faz de Deus um ídolo, e o crente que a utiliza

deve criticá-la sem cessar, rejeitá-la ao mesmo tempo que a
apreende. Todas as imagens são responsáveis da falsa crença dos
crentes”.1

Por isso mesmo, falar de Deus é sempre um pouco blasfemo ou
um pouco idólatra. Sempre leva consigo alguma coisa de invocar o
nome de Deus em vão.

O Concílio Vaticano II, ao abordar o tema do ateísmo diz:
“Também os crentes têm neste ponto o seu quinhão de

responsabilidade [...] Pela negligência na cultura da sua fé, pela
exposição defeituosa da doutrina e também por faltas na sua vida
religiosa, moral e social, ocultam, em vez de revelarem, o rosto
autêntico de Deus e da religião” (GS 19).

Com o aparecimento dos “mestres da suspeita”, tudo é posto em
causa, até o próprio Deus. Surgem um certo número de questões
levantadas no século XIX, que tiveram a sua máxima expressão no
século XX e estão na origem do ateísmo teórico e prático. Embora a
teologia já lhes tenha dado resposta, continuam ainda presentes na
piedade e espiritualidade de muitos cristãos, senão na maioria.

Vão-se ouvindo frases como estas: “Deus não é necessário”;
“Religião sim, Deus não”; “Deus projecção do homem”; “Eu acredito

 1 JACQUES DUQUESNE, Dios para el hombre de hoy, Barcelona, 1972, p. 123.
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no homem”; “A religião é o ópio do povo”. “Actualmente, Deus está a
perder autoridade”. “Hoje não há lugar para Deus”. “Conflito com
Deus, hoje”. Também ouvimos dizer: “Eu tenho necessidade de Deus”;
“Eu não posso viver sem Deus”. E o cristão necessita de Deus para
muitas coisas. E pratica-se a oração como método terapêutico; pratica-se a
religião porque dá paz e sossego; é resposta ao stress a que está
submetida a nossa vida em sociedade.

“Hoje não há lugar para Deus”. É ponto assente que o homem
tem dificuldade de conviver com Deus. Deus atrapalha; por isso
mesmo vai perdendo lugar a nível social. Só se fala d’Ele a nível
privado. Apelar a Deus em questões científicas e jurídicas seria ridículo,
pelo menos nos países ocidentais. Mas o mais grave não é que Deus vá
perdendo lugar a nível social – isto até pode ser uma imensa ganância para
a fé –, o preocupante é a perda de autoridade de Deus na consciência dos
crentes. Quando Deus não provoca conflito na vida das pessoas, é porque
não tem autoridade; mas um Deus sem autoridade não é Deus.

Num diálogo na TVE o apresentador tinha a um lado três ateus
convencidos e inteligentes e no outro outros três crentes também
convencidos e inteligentes. Ao acabar o bonito espectáculo em que cada
um foi expondo respeitosamente as suas ideias e convicções, vários do
primeiro grupo disseram: “Nesse Deus que se acaba de apresentar eu
também acredito”. Daqui se pode concluir que aquilo que se nega não é
propriamente a Deus em si mesmo, mas uma determinada imagem falsa de
Deus que d’Ele se forma e transmite. Por isso mesmo diz o Concílio:

“muitos formam de Deus uma imagem tal que, recusando-a,
recusam um Deus que não é de forma alguma o do Evangelho” (ib.).

Nesta situação podemo-nos interrogar com Santo Agostinho:
“Quando dizemos Deus que entendemos com esta palavra? A língua
fala como pode, o resto deve ser meditado no coração”.

O Deus de Teresa

Teresa do Menino Jesus está muito bem preparada para receber a
revelação do verdadeiro rosto de Deus. A sua experiência religiosa é
adequada a isso. Ela começa a sua história dizendo:
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 “A Flor que vai contar a sua história alegra-se por ter para
apregoar as delicadezas absolutamente gratuitas de Jesus ... Foi
Ele que a fez nascer numa terra santa e como que toda
impregnada de um perfume virginal. Foi Ele que a fez preceder
de oito Lírios resplandecentes de brancura” (Ms A 3v).

Teresa ao recordar os anos da sua infância escreve:
“Como os passarinhos aprendem a cantar ouvindo os pais,

assim as crianças aprendem a ciência das virtudes, o canto
sublime do Amor divino, junto das almas encarregadas de as
formar para a vida” (Ms A 53r).

No escudo de armas, por ela pintado, aparece uma flor sobre uma
terra verdejante. A flor é ela e a terra verdejante a sua família (Cf. Ms A
85v). As vivências mais profundas e as experiências positivas de Teresa
têm as suas raízes no seio da sua família. Por isso mesmo não podemos
falar de Teresa sem falar da família, nem desta sem falar da santa. Mais
tarde, já madura espiritualmente reconhecerá muito agradecida:

“Com uma natureza como a minha, se tivesse sido educada
por Pais sem virtude ... ter-me-ia tornado muito má e talvez me
tivesse perdido ... Não tenho à minha volta senão bons
exemplos, queria, naturalmente, imitá-los” (Ms A 8v).

Teresa interroga-se muitas vezes como é que Deus lhe deu uma
família assim.

“Pergunto-me porque razão me concedeu Deus a graça de
pertencer a uma família tão boa” (CT  172).

Teresa, ao abrir os olhos a esta vida, sente à sua volta uns seres
que transpiram amor, alegria e solidariedade. Ao recordar a sua
infância escreve:

“Aprouve a Deus rodear-me de amor toda a minha vida. As
minhas primeiras recordações estão marcadas pelos mais ternos
sorrisos e carícias!...Mas, se colocou junto de mim muito amor,
também pôs muito dentro do meu coraçãozinho, criando-o
amante e sensível, e assim eu amava muito o Papá e a mamã e
testemunhava-lhes a minha ternura de mil maneiras, pois era
muito expansiva” (Ms A  4v).

E numa das suas poesias dirá:
“Deus pôs à minha volta uma cerca de amor” (PO  18).
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O adjectivo que Teresa usa para qualificar os seus pais é
“incomparáveis”.

“Tenho a felicidade de ter os pais incomparáveis”(Ms A 4r);
“o meu coração, aliviado pela bondade com que o meu

incomparável pai ...”;
“Jesus queria, no seu amor, fazer-me conhecer a mãe

incomparável que me tinha dado” (Ms A 4v).

Dois meses antes de morrer, Teresa escreve ao P. Bellière dizendo:
“Deu-me Deus um Pai e uma Mãe mais dignos do Céu do que

da terra” (CT 261).

Embora Célia tivesse morrido quando Teresa tinha apenas quatro
anos e meio, ela conserva gratas recordações da mãe. Quando ela nos diz
que Deus é como uma mãe, está por detrás a experiência de sua mãe.

Teresa teve enorme admiração e veneração pelo seu pai. Em
linguagem popular, podemos dizer, que ela adorava o seu pai. Por isso
mesmo, não foi difícil para ela captar a profundidade da revelação
divina e os ensinamentos de Jesus acerca da paternidade divina, dum
Deus cheio de bondade e ternura. Ela era muito sensível a estas
qualidades da bondade e da ternura. Quando nos refere a cura da sua
“doença estranha”, pela Virgem do Sorriso, é capaz de dizer:

“A Santíssima Virgem pareceu-me bela, tão bela como nunca
vira nada tão belo: o seu rosto irradiava uma bondade e uma
ternura inefáveis” (Ms A 30r).

A bondade e ternura de seu pai e de Nossa Senhora foram para
Teresa o reflexo da bondade e ternura de Deus para com Ela:

“Como Deus é bom para comigo” (CT 178);
“Deus é cheio de delicadezas” (CT 155).

Apesar de ser tão provada pelo sofrimento, é capaz de escrever
ao P. Bellière e dizer:

“Ah! meu Irmão, como a bondade, o amor misericordioso de
Jesus são pouco conhecidos!...” (CT 161).

Quando a Madre Inês encomenda a Teresa a tarefa de escrever
todas as histórias que ela contava quando se reuniam à volta da
braseira, e que o fizesse “sem constrangimento”, Teresa diz:

“Não é propriamente a minha vida que eu vou escrever, mas
os meus pensamentos acerca das graças que Deus se dignou
conceder-me” (Ms A 3r).
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Ela não vai fazer senão uma coisa:
“Começar a cantar o que deverei repetir eternamente: «As

misericórdias do Senhor!!!»” (Ms A 2r).

Embora Teresa nos diga que vai escrever os seus pensamentos
acerca das graças de Deus, não vai fazer grandes disquisições
teológicas ou metafísicas; não vai fazer elucubrações acerca de como é
Deus em si mesmo e dos seus atributos principais. Não vai filosofar
sobre o Ser infinito e transcendente que se chama Deus.

Teresa move-se num campo muito limitado; a sua preocupação
cinge-se à vivência das suas relações com Deus, ou seja, à sua
convivência com Ele. Não está interessada em considerações
abstractas, de pura erudição, que não têm incidência na vida. Ela está
interessada em viver. O seu ideal é amar e ser amada.

Portanto, tudo aquilo que ela escreveu é o relato de como ela foi
experimentando a Deus, como Deus foi agindo nela. Se Teresa chega
ao fim da sua vida e é capaz de afirmar que “não deixava passar três
minutos sem pensar em Deus” (CRG 3, 29), ela entende a sua vida
como convivência com Deus, um encontrar-se constantemente com
Ele. Teresa observa, contempla e interpreta tudo na presença de Deus e
à luz de tudo aquilo que Ele vai dizendo e sugerindo.

O Deus da revelação

Em determinado momento, Teresa diz que recebeu “uma das
maiores graças” da sua vida. Veio-lhe ao pensamento que ela “tinha
nascido para a glória”. O grande programa da sua vida há-de
desenvolver-se, fundamentalmente, entre ela e o seu Deus. Ele há-de
ser o seu companheiro, o seu dono, o seu interlocutor, aquele que
possui a chave da porta que a vai conduzir à glória. Mas, como será
esse Deus? Este é um problema muito sério para Teresa menina e
adolescente. Ela ouve falar de Deus na família, na catequese, no
colégio. Percebe, através do pensamento religioso dos seus e das
demais pessoas crentes do seu entorno, a condição de Deus. Como é
esse Deus em quem as pessoas crêem?
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Teresa, como todo o cristão, vai-se convertendo, passando do
Deus da «tradição» ao Deus da revelação; do Deus de quem os seus
ouvidos ouviram falar, na família, na catequese, nas celebrações
litúrgicas ao Deus que se vai manifestando e revelando na sua vida.
Esta passagem não foi fácil de fazer. Teresa vai percorrer caminhos
ásperos e escuros, mas irá sempre bem orientada. Nela se apresentam
várias imagens de Deus em contraste fragrante, muito contraditórias.

Desde pequena, ela sempre viu a Deus como muito próximo,
compreensivo e familiar, como um mais entre todos aqueles que a
rodeavam e amavam. Portanto, sentia-se em família com Ele. Teresa tem
uma forte experiência do amor. Tudo à sua volta respira amor. Ela observa
como se processa a vida de amor para descobrir e falar de Deus.

Apesar de Teresa estar tão bem preparada para receber a
revelação do Deus da misericórdia, isto não aconteceu tão facilmente.
O Deus jansenista, vingador, castigador, justiceiro pairava sobre
muitas comunidades religiosas e cristãs. A estrita justiça de Deus
estava muito em alto. O medo dominava os espíritos.

Teresa vai para o colégio das irmãs beneditinas e prepara-se para
a primeira comunhão. Nos dias de retiro, o sacerdote fala às pequenas
do inferno, da condenação eterna, da morte e do juízo. No dia anterior
à comunhão a sua reflexão versará sobre a comunhão sacrílega. Teresa
anotará no seu caderno de apontamentos:

“O Senhor Padre apresentou-nos as torturas que se sofrem no
Inferno e disse-nos que da nossa Primeira Comunhão ia
depender se íamos para o Céu ou para o Inferno”.

“Falou-nos da 1ª comunhão sacrílega disse-nos coisas que me
meteram muito medo”.2

Um ano depois da sua primeira comunhão, Maio de 1885, Teresa
entra numa fase difícil da sua vida. Está com doze anos e meio, em
pleno desenvolvimento. Prepara-se para a comunhão solene. Começa o
retiro de preparação no dia 17 de Maio, à tarde, até dia 21 inclusive. É
o mesmo sacerdote e trata os mesmo temas, mas o impacto é maior.
Anota Teresa no seu caderno de apontamentos:

“O que o Senhor Padre nos disse era tão aterrador; falou-nos do
pecado mortal, descreveu-nos o estado da alma em pecado, como

 2 Cf. Escritos vários, em, Obras Completas, Oeiras, 1997, p. 1309.
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morta, e quanto Deus a odeia; comparou-a a uma pombinha que
mergulha na lama e que já não pode voar por causa disso”.3

Este retiro para ela tornou-se muito difícil, mesmo muito penoso.
Foi assaltada pela doença dos escrúpulos:

“Foi durante o meu retiro para a Segunda Comunhão que me
vi assaltada pela terrível doença dos escrúpulos... É preciso ter
passado por esse martírio, para o compreender bem. Ser-me-ia
impossível dizer o que sofri durante ano e meio...” (Ms A 39r).

Aquela que queria aspirar à santidade a toda a custa, encontra-se
agora tolhida pelo medo. A reflexão do capelão sobre a situação de
uma alma em pecado mortal horroriza a Teresa. Será o ponto de partida
da sua grande crise que durará até fins de 1886.

Teresa entra no Carmelo, mas o ambiente espiritual que se
respira não é nada melhor. Os primeiros anos de vida em comunidade
provocaram em Teresa uma nova crise. As causas desta crise são várias:

- a espiritualidade que se respira no Carmelo deprime o seu
coração;

- o capelão e os directores espirituais apresentam um Deus de
cólera que espreita o pecador;

- a descoberta das irmãs, que apesar de tantos anos de vida
religiosa estão cheias de misérias.

Circulava, por aquele tempo, um livro intitulado “Tesouro do
Carmelo”, manchado de jansenismo e de muitas de suas páginas
emanava uma atmosfera rigorista e atemorizante. As irmãs faziam um
acto de oferecimento à justiça divina para que Deus descarregasse
sobre elas os castigos que devia dar aos pecadores.

Os retiros comunitários para ela eram um verdadeiro martírio.
Desde pequena, o Deus com Quem se relacionava era o Deus próximo e
familiar, agora aparece-lhe o Deus justiceiro, o Deus dos escrúpulos.
Como conciliar estas experiências tão contraditórias?  Isto era motivo
de sofrimento pelo desconcerto causado. Deus ia-se revelando na sua
vida, ia-se forjando nela uma nova imagem de Deus, mas o que
ordinariamente se lhes pregava no Carmelo, chocava com Ela. O que
ela intuía e experimentava e o que se pregava era causa de tormento.

 3 Ib., p. 1310.
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Teresa confessa-o claramente:
“Ordinariamente, os retiros pregados são-me ainda mais

penosos que os que faço sozinha” (Ms A 80r).

A Madre Inês testemunha a este respeito nos Processos para a
beatificação de Teresa:

 “Ela sofria muito nas reflexões, falava-se da facilidade com
que se pode cair no pecado mortal, até por um simples
pensamento. Parecia-lhe difícil ofender a Deus a quem se ama!
Durante os Exercícios espirituais eu via-a pálida e desfeita; não
podia nem comer nem dormir, e acabaria por cair doente se estes
se tivessem prolongado”.

O Deus de Teresa é Jesus

Como é que Teresa sai desta situação e chega à experiência do
Deus da misericórdia? O Deus de Teresa começa a ser Jesus. Ela usa
indistintamente a palavra Deus e Jesus, inclinando-se claramente para
Jesus.4 Para ela, Deus é, sobretudo, Jesus.

Teresa tem uma frase que sintetiza todo um tratado de Cristo
Redentor: “É próprio do amor abaixar-se”. Esta frase não foi escrita
duma maneira irreflectida uma vez que aparece 24 vezes nos escritos
dos últimos anos de Teresa. Para ela este gesto de “abaixar-se” é o que
caracteriza o amor autêntico, aquele que Deus nos tem. É assim que
Teresa o percebe:

“Para que o Amor fique plenamente satisfeito, é preciso que Ele
se abaixe até ao nada, e transforme esse nada em fogo...” (Ms B 3v).

Ela sente-se fascinada pelo mistério da encarnação, porque
sempre gostou mais daquilo que era “amável” que “admirável”, uma
vez que ela tinha nascido para amar. Certo dia disse à Madre Inês:

“Que dita tão grande, minha Madre, que Deus se tenha feito
homem para que o possamos amar. Oh! que bem fez as coisas;
doutra maneira não nos atreveríamos a amá-l’O” (PA 157).

 4 Nos seus escritos a palavra “Deus” aparece 895 vezes e “Jesus” 1616.
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E a incarnação do Verbo não só corresponde a uma exigência do
amor de Deus, mas também a uma necessidade de Teresa:

 “Preciso de um Deus que se revista da mesma natureza, que
se torne meu irmão e possa sofrer” (PN 23).

É assim que Teresa o quer e necessita: não um ser Absoluto,
afastado, mas muito próximo, familiar e muito ligado à sua vida de pobre
criatura. Para ela, Deus é, sobretudo, Jesus. Torna-se mais próximo, mais
amável, mais familiar. Na Sagrada Escritura encontra-se com esse Deus.
Santa Teresa não se pode entender sem a Sagrada Escritura. A Palavra de
Deus joga um papel considerável, mesmo decisivo, na sua vida. Em
momentos difíceis era aí que procurava o remédio. Para Teresa o contacto
com a Escritura era um contacto imediato com Deus. Lia-a na mesma
longitude de onda em que tinha sido escrita. A sua experiência espiritual
respira por todos os poros a Palavra de Deus.

Mas nos últimos anos da sua vida, só o Evangelho lhe ocupava o
espírito e nutria a alma:5

 “É sobretudo o Evangelho que me vale durante as minhas
orações. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre
pequena alma. Nele descubro sempre novas luzes, sentidos
escondidos e misteriosos...” (Ms A 83v°).

Era Jesus, que através da leitura do Evangelho a ensinava e
conduzia pelo caminho “rápido e direito”:

“O caminho por onde seguia era tão direito, tão luminoso,
que não precisava de outro guia a não ser Jesus... Comparava os
directores espirituais a espelhos fiéis que reflectiam Jesus nas
almas, e pensava que para comigo Deus não se servia de
intermediário, mas que agia directamente” (Ms A 48v).

“Porque eu era pequena e fraca, Ele abaixava-se para mim e
instruía-me em segredo sobre coisas do seu amor” (Ms A 49r).

Vemos que os santos com mensagem para a Igreja, aqueles que
têm uma missão especial a desempenhar vivem muitas vezes com um
mínimo de “mediações”. Deus, em determinados momentos está por
cima dos meios, dos ritos, não se sujeita aos intermediários.

Esta pedagogia divina realiza-se com Teresa, Jesus ensina-a,
colocando-lhe o “Livro” nas mãos, outras vezes sem ele.

 5 Proc. Apost., 589, Irmã Genoveva.
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“Jesus não tem necessidade nenhuma de livros nem de
doutores para instruir as almas. Ele, o Doutor dos doutores,
ensina sem ruído de palavras. Nunca O ouvi falar, mas sei que
Ele está em mim. Ele guia-me e inspira-me a cada instante o que
devo dizer ou fazer. Precisamente no momento em que delas tenho
necessidade, descubro luzes que ainda não tinha visto” (Ms A 83v).

E é curioso verificar que esta descoberta não se realiza as mais
das vezes durante a oração ou leitura da Sagrada Escritura:

“Não é durante a oração que elas se manifestam mais; a maior
parte das vezes é no meio das ocupações do dia” (ib.).

Teresa tem consciência que Jesus lhe concede e faz experimentar
muitas luzes, sentimentos riquíssimos; o Senhor deu-lhe o sentido para
compreender e interpretar as Escrituras e ela toma-o como um carisma
pessoal para comunicar e dar a entender a riqueza e profundidade da
Escritura a partir da sua experiência.

“Ah! se todas as almas débeis e imperfeitas sentissem o que
sente a mais pequena de todas as almas... nem uma única
perderia a esperança de chegar à Montanha do Amor” (Ms B lv).

E, dirigindo-se a sua irmã Maria, escreve:
“Como somos felizes, querida Irmã, por compreender os

segredos íntimos do nosso Esposo! Ah! se quisésseis escrever tudo
quanto deles conheceis, teríamos belas páginas para ler” (ib.).

Estas inspirações, luzes e segredos que Jesus lhe comunica vão
condicionar toda a sua vida, as suas leituras e até mesmo a leitura e
compreensão da Escritura. Ela vai procurar na Escritura alguma coisa
já inspirada:

“Quero procurar a maneira de ir para o Céu por um caminhito
muito direito, muito curto; um caminhito completamente novo...
Então, procurei nos Livros Sagrados a indicação do ascensor”
(Ms C 2v e 3r).

Ela gostava de ser sacerdote para ler a Bíblia na língua original.
Tantas diferenças de tradução entristeciam-na.

“Se eu tivesse sido sacerdote, tinha aprendido o hebreu e o
grego, não me tinha contentado com o latim: assim, teria conhecido
o verdadeiro texto ditado pelo Espírito Santo” (CA 4 / 8).

Teresa ter-se-ia encontrado com essas palavras hebraicas hésed e
rahamin que se usam para designar a misericórdia de Deus para com o
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seu povo, uma atitude profunda e inesgotável de bondade, e sobretudo,
ter-se-ia encontrado com a ternura de Deus para com as suas criaturas,
semelhante à ternura das mães para com o fruto da sua carne.

Teresa conhece e menciona os textos de Isaías mais expressivos
acerca do modo de ser e de amar de Deus:

“Pode uma mãe esquecer o seu filho?... Pois bem! mesmo que
uma mãe esquecesse o seu filho, Eu nunca vos esquecerei” (CT 191);

“Como uma mãe acaricia o seu filho, assim Eu vos
consolarei; levar-vos-ei ao colo e embalar-vos-ei nos meus
joelhos” (Ms C 3r).

Estas palavras do profeta Isaías impressionaram-na profundamente:
“Nunca palavras tão ternas e melodiosas me vieram alegrar a

alma” (ib.).

Estas palavras mudaram o seu rumo de vida e descobriram-lhe o
“caminho rápido e direito”:

 “O ascensor que me há-de elevar até ao Céu, são os vossos
braços, ó Jesus” (ib).

Teresa está convencida – convicção nascida dum “conhecimento
impresso nas entranhas” –, que Deus é terno e carinhoso:

“Sentia bem no íntimo que era verdade porque Deus é mais
terno que uma mãe” (Ms A 80v).

O Deus com quem Teresa vive e convive é assim, o Deus da
bondade e da ternura, simplesmente ... seu Pai, o Abba de Jesus. Todos
os mestres em Israel tinham uma oração própria na qual resumiam toda
a sua pregação. João Baptista também ensinou os seus discípulos a
rezar. Os discípulos também pediram a Jesus uma oração e Jesus
responde com a oração do Pai nosso. A paternidade de Deus é o tema
central da pregação de Jesus. Jesus manifesta a sua filiação divina
falando a Deus Pai, e invocando-o como Abba, como, Papá-Paizinho.
Para encontrar o caminho do reino de Deus é preciso aceitar a
confiança e abandono contidos na palavra Abba. Ele deu-nos o seu
mesmo Espírito que dentro de nós clama: Abba, Papá. Era esta a fé que
alimentava a confiança e o abandono de Teresa no seu Deus Pai.

Jesus revela o Pai como amor misericordioso, um amor activo,
que se fundamenta, não na bondade de seus filhos, mas em Si mesmo.
A misericórdia revelada a Teresa encontra-se na confluência de duas
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correntes de pensamento: a fidelidade e a compaixão. Deus por
fidelidade a si mesmo não pode deixar de amar o homem. Aqui a
misericórdia toma características femininas. A mãe cuida do seu filho,
não porque existe um mandamento, mas pelo instinto materno. O filho
até pode ser um ladrão, um bandido que a mãe tem sempre o seu
coração aberto para o receber. Assim é Deus para com o homem.

A mãe ama todos os seus filhos, mas se um cai doente, parece
encontrar em si recursos para, sem deixar de amar os outros, tratar o
doente com mais carinho e ternura. Muitas vezes os filhos têm que
passar pela doença para experimentarem a ternura da mãe. Deus é assim
mesmo: ama todos os homens, mas os doentes trata-os com um carinho
especial. E os doentes são os pobres, os pecadores de todo o género. Os
pecadores são os predilectos de Deus, porque carentes de amor.

A Teresa parece muito normal que Deus-Amor ame com um
amor fora do normal as criaturas pobres, débeis, pecadoras,
insignificantes. É precisamente isto que a incita a oferecer-se como
vítima ao amor misericordioso:

“Não passo de uma criança impotente e fraca. Contudo, é a
minha própria fraqueza que me dá a audácia para me oferecer
como vítima ao teu Amor, ó Jesus! ... e o Amor escolheu-me
como holocausto, a mim, fraca e imperfeita criatura ... Não é tal
escolha digna do Amor? ... Sim. Para que o Amor fique
plenamente satisfeito, é preciso que Ele se abaixe até ao nada, e
transforme esse nada em fogo ...” (Ms B 3v).

Oferecimento ao Amor misericordioso

O ano de 1894 marca uma viragem na vida de Teresa. Ela reza
salmos, lê a Sagrada Escritura, sobretudo os Evangelhos. A palavra
misericórdia aparece aí vezes sem conta, contudo não encontra eco na
vida de Teresa. Em todos os seus escritos anteriores a esta data, entre
poesias, cartas e peças de teatro (umas 350 páginas), apenas aparece
uma vez a palavra misericórdia e outra vez o adjectivo misericordioso.
A partir deste ano usa-a vezes sem conta. Ela faz referência a uma
graça recebida. Compreendeu
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“mais do que nunca quanto Jesus deseja ser amado” (Ms A 84r).

Pensava
 “nas almas que se oferecem como vítimas à justiça de Deus a

fim de desviarem e de atraírem sobre elas os castigos reservados
aos culpados. Esse oferecimento parecia-me belo e generoso,
mas estava longe de me sentir impelida a fazê-lo” (Ms A 84r).

Na manhã de 9 de Junho de 1895, festa da Santíssima Trindade, o
sol da misericórdia de Deus que a iluminava e aquecia desde há uns
meses levanta-se mais alto e Teresa numa arrebatada súplica exclama:

“Ó meu Deus! ... só haverá a vossa Justiça para receber almas
que se imolam como vítimas?... Não tem também necessidade
delas o vosso Amor Misericordioso? Em toda a parte é
desconhecido e rejeitado. Os corações, aos quais o quereis
oferecer, voltam-se para as criaturas pedindo-lhes a felicidade
com o seu miserável afecto, em vez de se lançarem nos vossos
braços e de aceitarem o vosso Amor infinito...” (Ms A 84r).

Terminada a celebração da Eucaristia Teresa começa a redigir o
“Acto de oferecimento ao amor misericordioso” que vem a fazer dias
depois (11 de Junho) juntamente com a sua irmã Celina. Até agora
oferecimento à justiça, a partir de agora também à misericórdia divina.
Mas Teresa dá um passo mais.

A justiça e a misericórdia vão juntar-se.
“A mim deu-me a sua Misericórdia infinita, e é através dela

que contemplo e adoro as demais perfeições divinas. Assim,
todas se me apresentam resplandecentes de amor. A própria
Justiça (e talvez mais ainda que qualquer outra) me parece
revestida de amor...” (Ms A 43v).

Para Teresa Deus é misericordioso porque é Justo, porque é fiel
à aliança, às promessas. Por fidelidade a Ele mesmo não deixará de
usar de misericórdia com o pecador.

“Que doce alegria pensar que Deus é Justo, isto é, que tem em
conta as nossas fraquezas, que conhece perfeitamente a fragilidade
da nossa natureza! Ah! o Deus infinitamente justo que se dignou
perdoar com tanta bondade os pecados do filho pródigo, não deverá
ser justo também comigo que ‘estou sempre com Ele”?...(Ms A 83v s).

Existe uma unidade muito íntima entre o “oferecimento ao amor
misericordioso” e o “caminho da infância”. Agora tudo gravita à volta
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dum eixo único e definitivo. O oferecimento entra perfeitamente no
traçado do “caminho”. Este exigia o oferecimento que vem a ser como
o coração do “caminho”.

O amor misericordioso nasce do coração pobre, débil e
imperfeito; nasce do coração de criança que confia e se abandona
totalmente nos braços do Pai. Faz-se o oferecimento, não porque se é
digno, mas porque se é pobre:

“É esta minha debilidade que me incita a oferecer-me como
vítima ao teu amor, ó Jesus”.

Isto supõe estar no âmago do “pequeno caminho”.
“Compreendei que para amar Jesus, para ser sua vítima de

amor, quanto mais fraco se é, sem desejos, nem virtudes, tanto
mais puro se está para as operações deste Amor consumidor e
transformante... Só o desejo de ser vítima basta, mas é preciso
consentir em permanecer pobre e sem forças e aí está a
dificuldade porque ‘Onde encontrar o verdadeiro pobre de
espírito? é preciso procurá-lo muito longe’, disse o salmista ...
Não diz que é preciso procurá-lo entre as almas grandes, mas
`muito longe’, isto é na baixeza, no nada...” (CT 197).

O que mais toca o coração de Teresa é o amor misericordioso de
Deus, o amor do Pai que procura o filho pródigo, porque está doente ou
é pecador. Se Teresa não se entregou ao amor das criaturas não foi por
mérito algum da sua parte, ela assim o reconhece: “Fui preservada dele
pela grande misericórdia de Deus! ...” (Ms A 38v).

O amor misericordioso é amor curativo, perdoa ao pecador.

Misericórdia preventiva

Existe uma outra característica do amor que cativou Teresa com
mais força ainda e iluminou  a sua vida. O amor misericordioso em que
Teresa crê e para o qual nos encaminha não é só o amor que perdoa,
mas também o amor que previne o pecador. Há acontecimentos na vida
que no momento de eles terem lugar não os reconhecemos como
graças, e por isso muitas graças chegam tarde. Foi o que aconteceu com
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Teresa. Ela reconhece que a graça da sua opção por Jesus se deveu
unicamente ao amor solícito de Deus.

Teresa confessa que o mundo, ao passar por Alençon, “tinha
encantos” para ela, e que “o coração deixa-se facilmente fascinar”. Por
isso Teresa considera “Uma grande graça não ter ficado em Alençon”
(Ms A 32v). As amizades do mundo, como mais tarde no convento 6 teriam
tomado facilmente conta do seu coração sensível e carinhoso. Quando o P.
Pichon vem ao Carmelo de Lisieux para participar na profissão da sua irmã
Maria do Sagrado Coração, Teresa aproveita e faz uma confissão geral. No
fim o Padre diz-lhe estas palavras, “as mais consoladoras que terão
ressoado aos ouvidos da minha alma”:

“«Na presença de Deus, da SSma Virgem e de todos os
Santos, declaro que nunca cometestes um único pecado mortal».
Depois acrescentou: «Agradecei a Deus o que fez por vós,
porque se vos abandonasse, em vez de serdes pequeno anjo,
tornar-vos-íeis um pequeno demónio»” (Ms A 70r).

Deus tinha sobre Teresa os seus planos. Se a chamou tão jovem ao
Carmelo foi porque a via muito débil, foi por pura “condescendência”,
foi por um mistério de predilecção:

“Jesus sabia que eu era fraca demais para me expor à tentação.
Talvez me tivesse deixado queimar inteiramente pela chama
enganadora, se a tivesse visto brilhar aos meus olhos! Não foi
assim. Eu só encontrei amargura onde as almas mais fortes
encontram alegria e renunciam a ela por fidelidade” (Ms A 38v).

Numa bela página Teresa resume toda a debilidade humana e
toda a misericórdia divina que se encontraram na sua vida. Nela se pode
ver também o grau da sua pobreza espiritual e a sua abertura a Deus:

“Portanto, não tenho mérito nenhum por não me ter
entregado ao amor das criaturas, uma vez que fui preservada
dele apenas pela grande misericórdia de Deus!... Reconheço
que, sem Ele, teria podido cair tão baixo como Santa Madalena.
A profunda palavra de Nosso Senhor a Simão ressoa com uma
grande doçura na minha alma. Bem sei: ‘aquele a quem menos se
perdoa, ama menos’, mas também sei que Jesus me perdoou mais
que a Santa Madalena, porque me perdoou antecipadamente,
impedindo-me de cair” (Ms B 38 v).

 6 Cf. Ms A 70v.
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E para explicar melhor o seu pensamento recorre a um exemplo:
“Suponho que o filho dum grande médico encontra no

caminho uma pedra que o faz cair, e que, na queda, ele fractura
um membro. O pai acorre imediatamente, levanta-o com amor,
trata das feridas, empregando para tal todos os recursos da sua
arte. Uma vez completamente curado, o filho testemunha-lhe o
seu reconhecimen-to. Sem dúvida, esse filho tem muita razão
para amar o pai! Mas vou fazer ainda outra suposição. – Tendo o
pai sabido que no caminho do filho havia uma pedra, apressa-se
a ir à frente dele e retira-a, sem ser visto por ninguém.
Certamente, este filho, objecto da sua previdente ternura, não
SABENDO a desgraça de que o pai o livrou, não lhe testemunhará o
seu reconhecimento, e amá-lo-á menos do que se tivesse sido
curado por ele... Mas, se vier a saber o perigo do qual escapou,
não o amará ainda mais?” (Ms A 38v-39r).

E Teresa faz a aplicação:
“Pois bem, eu sou essa filha, objecto do amor previdente de

um Pai que não enviou o seu Verbo para resgatar os justos, mas
os pecadores. Quer que O ame, porque me perdoou, não muito,
mas tudo. Não esperou que eu O amasse muito como Santa
Madalena, mas quis que EU SOUBESSE como me tinha amado com
um amor de inefável previdência, para que agora O ame
loucamente!... Ouvi dizer que nunca se encontrou uma alma pura
que amasse mais do que uma alma arrependida. Ah! como
gostaria de desmentir essa palavra!...” (Ms A 39r).

Para Teresa a misericórdia não se manifesta somente nos perdões
que Deus multiplica, mas na solicitude paternal com que dispõe todas
as coisas para nós. Assim a santa, que nunca cometeu pecado mortal,
acha-se, mais ainda que um pecador convertido, objecto da
misericórdia divina que a resguardou tirando do seu caminho todos os
obstáculos (cf. Ms C 36v). O Amor é pois o mesmo para todos os
homens; a quem se confia a Ele , “entrega tudo” (Ms A 39r) antes ou
depois.

Teresa compreendeu que Deus, nas suas relações connosco é
sempre misericordioso. É a consequência normal do que Ele é e do que
nós somos. O Amor enquanto inclina o três vezes Santo para os
pecadores não é e não pode ser senão Misericórdia.
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Misericórdia unitiva

A misericórdia de Deus em verdade é o Seu amor a trabalhar para
nós. Toda a redenção não é senão obra do amor misericordioso ou se se
prefere, o amor gratuito vindo salvar os pecadores, e salvando-os
incorporando-os em Cristo, fazendo-os viver a vida divina. É amor unitivo.
Por este amor o homem é introduzido na comunidade, na família de Deus.
O amor misericordioso é muito mais sublime que o perdão dos pecados. O
médico pode curar o doente sem manter com ele uma relação de amizade
pessoal. Este não é o médico divino. “O Jesus da pobre Teresa” baixa até
ao homem e brinda-o com o seu amor e amizade. Teresa imagina a
Madalena avançando entre os numerosos convidados, a aproximar-se de
Jesus, a tocá-lo pela primeira vez e a banhar-lhe os pés com as suas
lágrimas. Perante este quadro o que é que Teresa sente?

“Sinto que o coração dela compreendeu os abismos de amor
e de misericórdia do Coração de Jesus, e que, por muito
pecadora que ela seja, este Coração de amor está não só disposto
a perdoar-lhe, mas ainda a prodigalizar-lhe os benefícios da sua
intimidade divina” (CT 247).

Quer fazer de nós os seus íntimos, “os seus amigos, os seus
irmãos” (cf. Ms C 12r).

À sua irmã Celina, que aos 25 anos queria ingressar também no
Carmelo, sofrendo a oposição dos primos – apelidada de tudo: louca,
ingrata, preguiçosa –, Teresa escreve animando-a:

“Que felicidade sofrer por aquele que nos ama até à loucura e
passar por loucas aos olhos do mundo. Julgam-se os outros por
si mesmo, e como o mundo é insensato pensa naturalmente que
as insensatas somos nós!...”.

Ela aconselha-a a olhar para Jesus. Ele também foi declarado
louco por Herodes, e continua:

 “Sim era loucura procurar os pobres coraçõezitos dos
mortais para deles fazer seus tronos, Ele o Rei de Glória que está
sentado sobre os querubins... Ele a quem nem os céus podem
conter... Estava louco o nosso Bem-amado ao vir à terra procurar
pecadores para deles fazer os seus amigos, os seus íntimos, os
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seus semelhantes, Ele que era perfeitamente feliz com as duas
pessoas adoráveis da Trindade!... Nunca poderemos fazer por
Ele as loucuras que fez por nós, e as nossas acções não merecem
este nome, porque são apenas actos muito razoáveis e muito
abaixo daquilo que o nosso amor queria realizar” (CT 169).

“O Jesus da pobre Teresa” passa a ser o pobre Jesus da pobre
Teresa. Ele quer viver em nós e connosco, procura a nossa intimidade.
Ele não força, não se impõe. Faz-se débil, como um pobre que vai
mendigando de porta em porta amor e intimidade para viver numa
“verdadeira permuta de amor” (Ms A 46v). Teresa gosta de o apelidar
de “o Mendigo do Amor”, “o Prisioneiro do Amor”.

Teresa escreve a sua irmã Celina e recomenda:
“Faz-Se [Jesus] pobre para que possamos dar-lhe esmola,

estende-nos a mão como um mendigo para que no dia radioso do
juízo, quando aparecer na sua glória, possa fazer-nos ouvir estas
doces palavras: «Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e
destes-Me de comer, tive sede e destes-Me de beber, não tinha onde
dormir e destes-Me um abrigo, estava preso, doente e socorrestes-
Me.» Foi o próprio Jesus que pronunciou estas palavras, é Ele que
quer o nosso amor, que o mendiga... Põe-Se, por assim dizer, à
nossa mercê, não quer tomar nada sem Lho darmos, e a mais
pequena coisa é preciosa aos seus olhos divinos...” (CT 145).

O pedido de Jesus à Samaritana, “dá-me de beber” ressoa no
mais profundo do coração de Teresa:

“Ao dizer: «Dá-me de beber», era o amor da sua pobre
criatura que o Criador do universo reclamava. Tinha sede de
amor... Ah! sinto mais do que nunca que Jesus está sedento. Não
encontra senão ingratos e indiferentes entre os discípulos do
mundo; e entre os seus próprios discípulos encontra, infelizmente,
poucos corações que a Ele se entreguem sem reserva, que
compreendam toda a ternura do seu Amor infinito” (Ms B 1v).

E o grito angustiante de Jesus na agonia, “tenho sede”,
“ressoava também continuamente no meu coração. Estas

palavras acendiam em mim um ardor desconhecido e muito
vivo... Queria dar de beber ao meu Bem-Amado, e sentia-me eu
mesma devorada pela sede de almas...” (Ms A 45v).

Teresa tem sede do amor de Jesus, mas Jesus também tem sede
do amor de Teresa. A “sede de amor” é mútua.
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Conclusão

Para ela, como para S. João, Deus é amor e amor em acto. Ela vê
como se processa a vida de amor e a partir de aí começa a falar de Deus.
Analisando o amor humano constata que o amor verdadeiro não se
procura a si mesmo, lança-se no outro. E isto realiza-se mais
admiravelmente quando se abaixa para seres inferiores. “Sendo próprio
do amor o abaixar-se”.7

Deus pode “realizar-se” como amor da Trindade, pois as Pessoas
são infinitamente amáveis, mas esta forma de amor não é a mais
admirável. O amor entre iguais, entre amigos não chama a atenção, mas
quando o filho do Rei pede em casamento “uma pequena aldeã”?!8

Onde o amor se descobre com toda a sua grandeza e sublimidade é ao
realizar-se como misericórdia, ou seja, quando se abaixa, perdoa e
purifica. Por isso mesmo a Incarnação de Deus e o seu comportamento
com os homens faz com que Ele possa desenvolver o amor da sua
modalidade mais plena: a misericórdia.

O Deus-Amor tem necessidade de rebaixar-se para desenvolver o
seu amor do modo mais sublime: a misericórdia. O homem débil e
pecador é o lugar da misericórdia divina. Podemos dizer que Deus para
se “realizar” como amor tem necessidade do homem. Por isso mesmo o
cria, o procura pela Incarnação e pela glorificação de Jesus o introduz
definitivamente na mesma família trinitária, no “em si de Deus”. Deus “em
si mesmo” é com o homem e para o homem. A glória de Deus não aparece
enquanto o homem não for com Deus. Tendo isto presente a salvação do
homem pela misericórdia não aparece humilhante para este.

O Deus de Teresa não é aquele que desde o alto olha o homem e
o salva sem jogar nada do que Ele é em si mesmo. Não é um Deus altivo
que se impõe arrogantemente pela força ou pelo medo, mas alguém que
se abeira humildemente do homem, bate à porta, e pede humildemente
licença para entrar numa comunhão de amor: “Se me abrirdes entrarei e
cearei convosco e vós comigo”.

 7 Ms A 2v.
 8 CT 109.



Depois deste descanso mais alargado que se seguiu ao almoço
reparador das forças gastas no trabalho da manhã, estamos de novo
dispostos a continuar o nosso trabalho. Vamos ser ajudados, na
próxima conferência pelo P. Abílio Pina Ribeiro

O P. Pina Ribeiro é um religioso suficientemente conhecido da
Igreja portuguesa. É daquelas pessoas que poderia dispensar
qualquer apresentação.

Recordamos contudo algumas notas biográficas. É natural das
“Terras do Demo”, tal como Aquilino Ribeiro, seu parente (Beira
Alta).

Membro da Congregação dos Missionários do Coração de
Maria (claretianos).

Formado em Teologia com especialização em Espiritualidade.

Foi, por diversas vezes, Superior Provincial e Presidente da
CNIR.

A sua actividade pastoral é diversificada, centrando-se
sobretudo na orientação de retiros, conferências, congressos...
Participou no Sínodo de 1994 sobre a Vida Consagrada.

Escreve com alguma assiduidade para jornais e revistas.



Publicou alguns livros: Vida Consagrada, Sinal e Serviço;
Parábolas da Vida Consagrada; Quando digo Espírito Santo;
Eucaristia, um Amor para Viver; Santa Teresinha; entre outros.

Sentimo-nos honrados com a sua presença neste congresso.

A conferência que vai proferir introduz-nos no terceiro grupo de
temas deste congresso, centrando-nos na experiência eclesial da
padroeira das missões que encontrou o seu lugar na Igreja com a
vocação ao amor.

Vamos escutar a reflexão que preparou para nós sobre a
Doutora da Ciência do Amor, que nos aponta para a alma, para o
coração da Igreja: «A Igreja tem um coração ardente de amor».



«A IGREJA

TEM UM CORAÇÃO ARDENTE DE AMOR»

ABÍLIO PINA RIBEIRO

A breve existência de Teresa do Menino Jesus foi uma corrida
veloz e constante, sem flutuações, para os braços de Deus-Amor e um
embeber-se cada vez mais intenso nesse Amor divino. Fez uma
descoberta cada vez mais clara, uma experiência cada vez mais
profunda, da verdade essencial da nossa fé: “Deus é Amor” e deu-lhe
uma resposta crescente, de amor e confiança. Entendeu Deus como
sarça ardente e converteu todo o seu viver em chama.

 Os seus olhos tudo viam sob o prisma do amor: o caminho
espiritual é um caminho de amor, em Deus a justiça identifica-se com o
amor, a Igreja é a Igreja do amor. No coração da Igreja-mãe, ela será o
amor. A isto se reduz toda a sua “ciência”. A sua lição cabe numa frase
de São Paulo: “Sede imitadores de Deus e caminhai no amor”.1

Quando lhe mandaram escrever a sua vida, entendeu que se
tratava de “cantar as misericórdias do Senhor”.2 Os escritos de Teresa
parecem uma ressonância, uma glosa, do salmo 135, onde se repete 26
vezes o refrão: “É eterna a sua bondade”. “Cantar as misericórdias do
Senhor”, “entoar o cântico do amor” – é o constante refrão de Teresa.

 1 Ef 5, 1.
 2 Cf Sl 88, 2; Ms A 2rº. A palavra misericórdia reaparece vinte e nove vezes nos Manuscritos

Autobiográficos e no Acto de Oferecimento ao Amor misericordioso (Or 6).
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1. O “coração de Deus” e o “coração da Igreja”

Vejamos, primeiramente, como Teresa concebe Deus e a Igreja.
Teresa é uma profetisa do amor de Deus. A sua visão do rosto e do
coração de Deus coincide com os traços de Deus, tais como aparecem
na revelação divina.

O âmago da revelação divina
Efectivamente, o coração, a essência da revelação divina

resume-se em três breves palavras: “Deus é Amor”. “Se toda a Bíblia,
por milagre, de palavra escrita e muda, se pudesse converter em
palavra pronunciada, elevar-se-ia de ela um brado mais forte do que o
fragor do mar: “Deus ama-vos!”.3 A Bíblia inteira – observava Santo
Agostinho – não faz mais do que “narrar o amor de Deus”.4

Permitam-me recordar que um dos momentos mais belos do
Antigo Testamento é aquele em que Deus se manifesta no símbolo da
sarça ardente. Deus revela-nos o seu nome: “Eu sou aquele que sou”.5

Na Antiguidade esta expressão foi entendida em sentido
filosófico: “Eu sou aquele que existe por si próprio, o ser absoluto”.
Hoje, porém, a exegese bíblica descobriu um matiz surpreendente. O
verbo “sou” deve entender-se no sentido de “estou presente”. Não se
trata de ser em abstracto, mas de ser operante: “eu sou para ti”,  “estou
contigo, acompanho-te, caminho a teu lado”.

Este fio de oiro atravessa a Bíblia inteira: “Não temas, Abraão,
eu serei o teu protector”.6 “Não temas, Isaías, porque estou contigo;
não te assustes, que eu sou o teu Deus”.7 “Não temas, Maria, o Senhor
está contigo”.8 Teresa, como veremos, fez esta experiência da
proximidade e presença do Amor que varre todo o medo.

 3 RANIERO CANTALAMESSA, Di sabato insegnava, Casal Monferrato, 1998, p. 91.
 4 AGOSTUNHO, De catechizandis rudibus, I, 8, 4: 40, 319.
 5 Ex 3, 14.
 6 Gen 15, 1; 26, 24.
 7 Is 41, 10.
 8 Lc 1, 30.
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Na mesma passagem bíblica, Deus apresenta-se também como o
“Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob”.9 Um Deus que
estabelece connosco relações pessoais. Um Deus que se revela ao
longo duma história que vai tecendo com as pessoas humanas.

Precisamente porque esta história continua, este nome
“humaníssimo” de Deus permanece actual: “Este é o meu nome para
sempre; o nome com que serei recordado de geração em geração”.10

Nós também nos podemos servir de esse “nome” e completá-lo: Deus
de Jesus, Deus de Paulo, Deus dos nossos pais, Deus de Teresa de
Lisieux, Deus de cada um de nós.

O Novo Testamento acrescenta alguma coisa a esta imagem de
Deus, já tão sublime e tão arrebatadora? Sim, engasta nela um coração:
Deus é Amor.11 Os profetas tinham proclamado que Deus nos ama, mas
nenhuma deles ousara afirmar que Deus “é” Amor.

Este salto de qualidade deve-se a Jesus de Nazaré: “Deus amou
de tal maneira o mundo que lhe deu o seu Filho unigénito, para que
todo o que acredita nele tenha a vida eterna”.12

Pessoas cultas, no tempo de Jesus, também admitiam um Deus
único e transcendente. Mas esse Deus é objecto, não sujeito de amor.
“Move o mundo, enquanto é amado”, mas não enquanto ama –
ensinava Aristóteles.13 Amar alguma criatura abaixo dele seria
degradar-se. Daí que as pessoas, insatisfeitas com tão desumana
concepção de Deus, se apegassem aos inúmeros deuses que sentiam
mais perto das suas misérias.

São João, que escreve neste contexto, parece replicar: “Não
fomos nós que amámos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro... Deus
é amor”.14 Deus move o mundo, não enquanto é amado, mas enquanto
ama, e é o primeiro a amar.

 9 Ex 3, 15.
10 Ib.
11 1 Jo 4, 8. 16.
12 Jo 3, 16.
13 ARISTÓTELES, Metafísica, XII, 1072b.
14 1 Jo 4, 10.16.
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Deus, cujo nome revelado a Moisés, significa “Estou contigo”,
aparece, em Jesus de Nazaré, como o “Emmanuel”, o Deus connosco.
“Estarei sempre convosco”.15

Mas ainda não acabaram as nossas descobertas. Analisando a
definição; “Deus é Amor”, rasgam-se horizontes cada vez mais amplos,
até desaguarmos na Santíssima Trindade.

Efectivamente, quem é que Deus ama para ser amor? A pessoa
humana? Nesse caso, não se pode afirmar que Deus seja amor em si
mesmo desde sempre, mas apenas a partir de alguns milhões de anos.
Amava porventura o universo criado? Isso, porém, só nos faria recuar
uns milhões de anos mais. A resposta é a Trindade. Deus é amor por si,
constitutivamente, desde a eternidade, porque desde sempre – segundo
a expressão de Santo Agostinho – há, em Deus, um Amante, o Pai, um
Amado, o Filho, e um Amor, o Espírito Santo.

“Tu, Abbá, amaste-me antes da criação do mundo” – rezava
Jesus.16 O Pai ama o Filho, o Verbo, a Imagem perfeita de si mesmo,
ainda antes de existir o mundo, e ama-o com amor tão real e subsistente
que esse amor é uma pessoa: o Espírito Santo. O amor que Deus tem
por nós não é uma amor de segundo plano, um apêndice do amor
trinitário, uma migalha: fomos escolhidos e amados pelo Pai no Filho,
antes da criação do mundo. Nunca estivemos ausentes, nunca fomos
desconhecidos de esse amor eterno. Eis o coração da nossa fé. A fonte
perene da nossa confiança e da nossa alegria.

Os profetas foram os melhores cantores desse amor. “Pode uma
mãe esquecer-se do seu menino?... Pois ainda que ela se esquecesse, eu
nunca me esquecerei de ti”17... “Serei para eles como alguém que leva
uma criança ao colo, bem junto do seu rosto”.18 “Como um jovem
desposa uma donzela, assim também te desposará o teu criador”.19

“Com amor eterno te amei”.20

15 Mt 28, 20.
16 Jo 17, 24.
17 Is 1, 2; 49, 15-16.
18 Os 11, 4.
19 Is 62, 5.
20 Jer 31, 3.



257«A IGREJA TEM UM CORAÇÃO ARDENTE DE AMOR»

IG
R

EJA

Jesus é o amor divino elevado a uma potência infinita. “Nisto
consiste o amor de Deus por nós: Deus enviou o seu Filho ao mundo”.21

É o amor divino “adaptado” à nossa condição humana, a qual precisa
de ver, de ouvir, de tocar...

Esse amor difundiu-se sobre os crentes, como perfume que se
exala do vaso quebrado do corpo morto e glorioso de Cristo, e que
enche a “casa”, a Igreja. O Espírito de Cristo converte esse amor numa
realidade actual, de hoje e de sempre. Dá-nos um “coração novo”,
porque a sua presença não só nos torna amados, mas também capazes
de amar de maneira nova a Deus e aos irmãos.

A Igreja é o sinal e a consciência desse Amor presente no mundo:
significa-o, celebra-o, vive-o, difunde-o. “A Igreja é unidade, é
caridade” – ensinava Paulo VI. A Igreja é este espaço, este campo, esta
casa e escola de comunhão. A missão  da Igreja consiste em levar às
costas, através dos séculos, esta pequenina fórmula: Creio em Deus,
creio no Amor.

O “coração de Deus” segundo Teresa

Este passeio bíblico, escandalosamente breve e imperfeito, basta
para  ver como é o rosto e o coração de Deus: um Deus-Amor que se
revela de maneira suprema em Jesus Cristo.

Teresa não é o teólogo que explica nem o exegeta que analisa. A
sua mensagem é, acima de tudo, o testemunho da sua vida. Como uma
rosa, difundiu simplesmente a fragrância à sua volta. No entanto,
procurava na Bíblia a confirmação das suas intuições.

Uma testemunha ouvida no Processo Ordinário afirmou que
Teresa “investigava a Sagrada Escritura para conhecer o carácter de
Deus”.22 Ao longo dos seus escritos encontramos cerca de mil citações
bíblicas. Coisa  espantosa naquele tempo, sabendo, para mais, que ela
nunca saiu do noviciado, onde não havia acesso ao Antigo testamento.
Ela  só o conhece através de citações, por exemplo, de São João de
Cruz ou, tratando-se do Cântico dos Cânticos, por meio de textos
copiados pela sua irmã Celina. O livro dos Evangelhos, esse trazia-o

21 1 Jo 4, 9.
22 Proc. Ordin. 275.
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sempre consigo debaixo do hábito sobre o coração. Não deixa de ser
surpreendente o desembaraço com que esta menina de poucas letras
maneja o “livro de oiro”, como lhe chama numa poesia.23

Essa questão tem sido ampla e profundamente estudada. Aqui,
basta-me afirmar que os textos sagrados levaram Teresa à conclusão de
que a “psicologia”, o “carácter” de Deus não é só super-amoroso;
Deus, todo Ele, é Amor.

Não resisto a apresentar dois botões de amostra. O primeiro é
colhido no profeta Isaías: “Assim como uma mãe acaricia o seu filho,
assim também eu vos consolarei; levar-vos-ei ao colo e acariciar-vos-ei
sobre os meus joelhos”.24  Como não confiar cegamente num Deus
assim? Daí a conclusão de Teresa: “O Senhor é tão bom para mim que
me é impossível temê-lo”.25 Ela não pode deixar de viver, e de procurar
que todos vivam, num clima de amor e confiança.

Ao ler os escritos de Teresa, fico-me a pensar como ela
sintonizaria com estas palavras de Juliana de Norwich: “Deus folga de
ser nosso Pai; e Deus sente alegria por ser nossa Mãe; e Deus alegra-se
por ser verdadeiro Esposo...” “A palavra “mãe”, linda e recheada de
amor, é em si tão doce e delicada que não se pode aplicar com inteira
propriedade a ninguém a não seu a Deus”.26

Comentando o versículo 2 do salmo 130: “Vivo sossegado e
tranquilo como criança no colo da mãe”, Bento XVI, no dia 10 de Agosto,
afirmou: “O pensamento corre-nos,  rápida e espontaneamente, para
santa Teresa do Menino Jesus, para o seu “pequeno caminho”, o seu
“permanecer pequena” para “estar nos braços de Jesus”.27

Teresa vivia fascinada por este amor paternal e maternal de Deus. A
confiança filial tornava-se, nela, espontânea como um perfume.

Mas empolgava-a igualmente o amor esponsal de Deus e
correspondia-lhe com o seu amor de escolha. Não se escolhe o próprio
pai ou a própria mãe, as escolhe-se o marido ou a esposa. Teresa

23 PO 24.
24 Is 62, 13; Ms C 3rº; CT 196.
25 Ms C 31rº.
26 JULIANA DE NORWICH, Il Libro delle rivelazioni, Ancora, Milano 1982, cap.5.52.60.
27 Ms C 2rº-3vº; “L’Osservatore RomanO”, ed. Port., 2005.8.13.
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escolheu Deus conscientemente e escolheu-O sempre de novo como
seu tudo. “despojando-se por Deus de tudo o que não é Deus”.28

O segundo texto é de Ezequiel,  e  respigou-o Teresa no Cântico
de São João da Cruz: “Jesus viu que tinha chegado para mim o tempo
de ser amada. Fez aliança comigo e tornei-me sua”.29 A sua vocação
religiosa é isto: uma aliança de amor.

Tão fascinada estava pelo amor esponsal de Deus que, no fim da
vida, quis escrever um comentário ao Cântico dos Cânticos, desejo
esse do qual foi, infelizmente, desviada. Não admira que entendesse a
sua vida na terra e, depois a eternidade como um eterno cantar o
Cântico novo, o do Amor.30

No princípio, meio e fim da sua vida está, pois, o Amor
envolvente de  Deus. Esse amor precedeu-a, impedindo-a de ser outra
Madalena pecadora 31 – o que a leva a um eterno reconhecimento -,
cresceu com ela.32 Por isso, Teresa não quer senão amar Jesus com
ardente paixão, dar-lhe mil provas de amor  enquanto viver 33 e depois
acabar a vida por amor.34

Digamos, de passagem, que a presença da Virgem Maria, “a mais
terna das Mães”, sintoniza com esta visão teresiana de Deus. Um dos
traços marianos é a bondade, a doçura, o afecto. Como lindamente
escreveram os bispos as América Latina, “Maria constitui o grande
sinal do rosto maternal, misericordioso e próximo de Deus e de Cristo,
com quem ela nos convida a entrar em comunhão”.35

Teresa foi uma pequena réplica da Virgem Maria. Na Mãe e na
filha tudo se condensa em três miudinhas palavras: em relação ao
passado – Magnificat (agradecer, cantar as maravilhas do Senhor); em
relação ao presente – Eis-me aqui (disponibilidade total); em relação
ao futuro – amen (confiança e abandono).

28 JOÃO DA CRUZ, Subida do Monte Carmelo, II, 5, 7.
29 Ez 16, 8-13; Ms A 47rº.
30 Cf Ap 14, 3-4; Ms 16rº.
31 Cf Ms A 38vº, 39rº.
32 Cf Ms C 35rº.
33 Cf Ms A 47vº.
34 Cf Ms C 8vº.
35 Conclusões de Puebla, 282.
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Teresa ergue-se como um profeta adornado com um verdadeiro
carisma da antecipação. Antecipou-se ao seu tempo.

Efectivamente, a Igreja do século XIX estava longe de entender
Deus como Amor e a Igreja como um ecossistema de amor. No tempo
de Teresa, a atmosfera espiritual era ainda poluída por uma concepção
jansenista (herética, e de que maneira!). O jansenismo adorava um
Deus longínquo, inacessível, um juíz severo e castigador, um vampiro
que se alimenta de sangue e de lágrimas.

O próprio Jesus, Verbo encarnado, não era a doçura de Deus
humanizada, como em São Paulo; a sua divindade não chegava até nós
suavemente filtrada pela sua humanidade, como em Francisco de Assis
ou em Teresa de Ávila, mas dardejava como sol a pino. Teresa, porém,
vê o “Sol divino” como um “Astro de Amor” a quem pode fitar com
“audacioso abandono”36 como as crianças fitam os adultos nos olhos
com o seu olhar puro e firme.

A Superiora do colégio feminino de Port-Royal incluía, no
regulamento das suas pupilas, a proibição de rir. Nas próprias Irmãs
daquela abadia cisterciense deveria predominar a tristeza motivada
pela contínua lembrança dos pecados cometidos. Mesmo um simples
sorriso era mal visto. Teresa de Lisieux derramava sorrisos pelos
claustros frios do mosteiro: sorria a Deus, porque vivia no gozo do seu
amor, e sorria às pessoas, porque saboreava a alegria de serem irmãs.

Mas a pobre Teresa sentiu os efeitos do jansenismo: teve de
pedir licença para fazer a sua segunda comunhão um mês depois da
primeira. No Acto de Oferecimento ao Amor misericordioso queixava-
se: “Não posso receber a sagrada comunhão com a frequência que
desejo”.37 Jesus – dizia ela – não veio do céu à terra para ficar numa
píxide de oiro, mas para encontrar outro céu, as nossas almas.

Como era Nossa Senhora para os jansenistas? Uma poderosa Rainha
da qual não nos sentimos filhos, mas só escravos. Não, “Ela é mais mãe que
rainha”38 – contrapunha Teresa. Verdadeira devoção a Nossa Senhora? A
escravidão mariana! Não e não – rebatia de novo Teresa. O amor filial!

36 Ms B 5rº.
37 Or 6.
38 PO 54.
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Os pregadores terroristas pintavam com tintas negras o pecado, o
inferno, a morte, o juízo. Não admira que Teresa, antes de entrar no
Carmelo, tenha passado por uma fase de escrúpulos,39 como mais tarde
a sua prima Maria da Eucaristia e, noutro Carmelo, Isabel da Trindade.

No tempo de Teresa sublinhava-se muito a justiça divina, a qual
exigia vítimas que reparassem os pecados com que os “ímpios”
desencadeiam a  cólera e a vingança de Deus. Teresa não admite um
Deus vingador, capaz de esmagar o ser humano. Para ela, a justiça de
Deus confunde-se, identifica-se com a Sua misericórdia. Exactamente
por ser justo é que Deus é compassivo: as nossas fraquezas, só Ele pode
abraçá-las com a Sua compreensão amorosa, pois sabe de que barro
estamos feitos. Dizia: “Deus é justo, isto é, julgar-me-á segundo a
minha natureza. Que consolador é pensar que Deus é justo! O meu
caminho é todo de confiança e de amor. Nem consigo compreender que
haja pessoas que têm medo de um Amigo tão carinhoso”.40 Teresa
também se oferece como vítima, mas vítima que se entrega ao Amor
misericordioso, não uma vítima que tenha a pretensão de segurar o
braço dum Deus poderoso e cruel. Vítima de substituição: que toma o
lugar dos que não amam ou amam mal, dos que não rezam ou rezam
mal, vítima que se entrega pela salvação de todos.

Com a sua aguda inteligência das coisas espirituais, Teresa
ultrapassou a atmosfera que se respirava naquele tempo, mesmo entre
Irmãs do Carmelo: uma espiritualidade de temor.

Não era por esse caminho que Deus a impelia. Que alívio para
ela quando o P. Aleixo Prou orienta um Retiro no Carmelo. O humilde
franciscano  lê na sua alma como num livro aberto, garante-lhe que
Deus estia contentíssimo com ela e fá-la “navegar a todo pano pelos
mares da confiança e do amor”.41 A partir daí, Teresa não corre, voa.

39 Ms A 39rº; Ms A 70rº.
40 CT 226.
41 Ms A 80vº.
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2. O seu lugar na Igreja

O duplo movimento do amor: dilatação e condensação

Dotada de um coração “amante e sensível”,42 Teresa bem podia
comparar-se a uma florinha (a paisagem teresiana é toda enfeitada de
flores): uma florinha que desabrocha e se expande ao sol do amor e que
murcha, quando o sol do amor se esconde ou desaparece. Foi o que
sucedeu, por exemplo, quando a sua mãe faleceu, tinha ela quatro anos.
A pobre criança ia morrendo. Depois refugiou-se nos braços das suas
irmãs mais velhas, mas estas, uma após outra, deixaram-na para entrar
no Carmelo.

A sua sensibilidade tornou-se excessiva.43 Se lhe acontecia
causar algum pequeno desgosto a alguém, chorava; e, quando se
começava a consolar pelo facto em si mesmo, chorava de ter chorado.
Chegaram mesmo a dizer-lhe: “Choras tanto na tua infância que mais
tarde não terás lágrimas para derramar”.44

O Natal de 1886 marca uma viragem na sua vida. Ao regressar da
missa da meia-noite, o seu pai, cansado, tem este desabafo: “Ainda
bem que é o último ano que ela (Teresa) põe os sapatinhos na
chaminé”. Estas palavras cortam o coração de Teresa, mas, em vez de
chorar, readquire a força de alma, e haveria de conservá-la para
sempre. Ela própria nem se reconhece. Vê nisso um verdadeiro
“milagre”, a sua “conversão”.45 A menina mimada passa a viver
unicamente para Deus e para os outros, esquecida completamente de si
mesma: “Senti, numa palavra, a caridade entrar no meu coração, senti a
necessidade de me esquecer de mim para dar alegria”.46

A partir daí começa o período” mais belo”  da sua vida, “o mais
repleto de graças”.47

42 Ms A 4vº.
43 Cf Ms A 44vº.
44 Ms A 45rº.
45 Ms A 44vº; 86rº; CT 201.
46 Ms A 45vº.
47 Ms A 44vº.



263«A IGREJA TEM UM CORAÇÃO ARDENTE DE AMOR»

IG
R

EJA

Verificam-se então na alma de Teresa dois movimentos
simultâneos, que podemos descrever como dilatação e condensação,
amplificação e concentração.

Em primeiro lugar, a dilatação. “Em pouco tempo – escreve ela –
Deus tirou-me do círculo estreito em que girava, sem saber como de lá
sair”.48 “Liberto... o meu espírito desenvolveu-se”...

Dá-se, pois, um alargamento do círculo: a caridade entra no seu
coração, dilata-o. Sente um desejo, nunca antes tão vivamente sentido, de
salvar todos os pecadores, todos os pagãos, todos os descrentes, “esvaziar
as prisões” do Purgatório.49 Reza pelos sacerdotes,50 pelos evangelizadores
e por aqueles que hão-de acreditar por meio deles.51 Como Teresa de Ávila,
reza pelas intenções do Santo Padre, sabendo que essas intenções
“abarcam o universo”.52 Parece um paradoxo: faz-se “prisioneira”53 no
Carmelo para esticar a alma até nela caber a terra inteiro.

O verbo “dilatar” salpica os seus escritos”. A oração “dilata-me a
alma”54. Comentando o versículo 32 do salmo 118: “Corri pelo caminho
dos vossos mandamentos, desde que dilatastes o meu coração”, afirma:
“Só a caridade me pode dilatar o coração”.55 Consagrando-se a Jesus, “o
coração dilata-se para dar incomparavelmente mais ternura aos que lhe
são queridos do que se estivesse concentrado num amor egoísta e
estéril”.56 “Em vez de atrofiar os nossos corações, a nossa religião
eleva-nos, torna-nos capazes de amar, amar, com amor quase infinito,
dado continuar para além desta vida mortal”.57

A dilatação, a ampliação da sua alma vai a tal ponto que sente
desejos, esperanças, “que tocam as raias do infinito”,58 aspirações

48 Ms A 46vº.
49 Ms A 45vº; 46rº; Ms C 7rº; CT 74.
50 Cf Ms A 69vº.
51 Cf Ms C 35vº.
52 Ms C 33vº.
53 Ms A 67rº.
54 Ms C 25vº.
55 Ms C 16rº.
56 Ms C 22rº.
57 CT 166.
58 Ms B 2vº.
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“maiores do que o universo”.59 Não satisfeita com a vocação de
carmelita e, por isso, esposa de Jesus e mãe das almas, sente outras
vocações: a vocação de sacerdote, de doutor, de mártir, a vocação de
guerreiro, de cruzado. Sente a vocação de sacerdote e, ao mesmo
tempo, a vocação de imitar São Francisco, recusando a sublime
dignidade do sacerdócio. Quer esclarecer as almas como os profetas,
os doutores. Além de apóstola nas cinco partes do mundo, quer ser
também “apóstola dos apóstolos”.60 Quer ser missionário, não apenas
durante alguns anos, mas desde a criação do mundo até ao fim dos
tempos. Quer ser mártir, mas ambiciona todos os martírios,61 inclusive
o martírio que, para a sua sensibilidade, era o mais pungente: o “exílio
do coração”, a falta de afecto, o afastamento dos seus entes queridos.62

Enfim, quer amar  Jesus com o amor de todos os Santos, quer viver
todas as vocações. E mais ainda: desejava “continuar, mesmo depois da
morte, a fazer com que o Amor fosse amado”.63

Enfim, uma dilatação que torna o seu coração tão universal, tão
ecuménico, tão desmedido que abraça a Igreja da terra, do purgatório e
do céu.

Teresa compreende que o amor cristão é circular. Circular no
sentido de um círculo que abrange a realidade toda. Um amor que parte
de Deus e só volta para Ele depois de ter dado a volta ao céu e à terra.

Sonhos audaciosos, alucinantes, “loucos”? Se o amor de Jesus
vai até à loucura, por que não há-de Teresa fazer outro tanto? “Amor
com Amor se paga”.64 Amor atrai Amor.65 Loucura pede loucura.66

Na “Imitação de Cristo”, um dos seus livros preferidos, tinha
lido estas palavras: “Quem ama voa, corre, rejubila, está livre, e nada o
pode deter... Com frequência, o amor ultrapassa todas as medidas,
abrasa desmedidamente. O amor não sente pese, não se cansa, gostaria

59 Ms B 3rº.
60 Ms A 56rº.
61 Cf Ms B 2vº, 3rº, 3vº.
62 Cf Ms C 10rº.
63 Cf CT 221.
64 Cf Ms A 85 vº; Ms B 3vº; CT 85; JOÃO DA CRUZ, Cântico Espiritual, est. 9.
65 Ms C 35rº.
66 Ms B 5vº.
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de fazer mais do que aquilo que pode; não usa como pretexto a
impossibilidade, porque tudo considera lícito e possível!”.67

Condensação e simplificação

Mas como realizar estes sonhos assombrosos, sentindo-se tão
impotente, tão pequena?

Segundo o seu costume, abriu o Novo Testamento, e os seus
olhos poisaram nos capítulos 12 e 13 da Primeira Carta aos Coríntios.
Ao princípio, a leitura não a tranquilizou nem satisfez. A Igreja –
ensina o Apóstolo - é uma cascata de carismas, mas “nem todos os
membros da Igreja podem ser apóstolos, profetas, doutores, etc.... o
olho não poderia, ao mesmo tempo, ser a mão...”.68

Continua a leitura e encontra a resposta pretendida, uma resposta
que a sacia: “todos os dons, mesmo os mais perfeitos, só valem na medida
em que forem informados pelo Amor”.69 Chega então a conclusão de que o
Amor encerra todas as vocações, abrange todos os tempos e lugares.

Segundo Paulo e a sua ideia de Igreja como “corpo místico”,
Teresa vai ao essencial, ao coração: “Compreendi que a Igreja tinha um
coração e que esse coração estava a arder de amor. Entendi que só o
Amor punha em movimento os membros da Igreja; se o Amor se viesse
a extinguir, os Apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os
Mártires não derramariam o sangue”.

O Coração da Igreja, o Amor total e absoluto, não pode ser senão
Jesus. A única maneira de viver todas as vocações é situar-se no
coração, é amar, arder, como Jesus e com Jesus.

Encontrou, enfim, a sua vocação, o seu lugar na Igreja, esse lugar
que Jesus lhe reservou: “No coração da Igreja, minha mãe, serei o
Amor e, por isso, serei tudo”.70

Teresa rebenta de alegria. Colocando-se no coração da Igreja, tal
como Jesus a fundou, uma Igreja de Amor, e procurando se “um

67 Imitação de Cristo, III, 5.
68 Cf Ms B 3rº.
69 Cf 1 Cor 12, 31; Ms B 3vº.
70 Ib.
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coração abrasado de amor” cumpre a sua vocação da mesma forma que
a Igreja cumpre a vocação dela, sendo Igreja de Amor. Se não for
caridade, a Igreja não passa de um traste inútil.

Eis a máxima condensação. Tudo se condensa no Amor: entregar-se
ao Amor, lançar-se nessa fornalha divina,71 transformar-se “em fogo”.

“É preciso alimentar o amor” – diz Teresa com uma expressão da
Fundadora do Carmelo.72 Como? Lançando nele “palhinhas”,
“pétalas”, aproveitando “pequenas ocasiões, nadas que dão gosto a
Jesus, um sorriso, uma palavra amável, pequenos sacrifícios, o total
esquecimento de si própria, pequenas actos que cativam o Coração de
Jesus. Alguém disse que o amor é feito de pó de cimento, de pequenas
acções. Filha dum relojoeiro-ourives e duma especialista em rendas e
bordados, Teresa sabia dar importância às coisas pequenas.  De resto,
não há pequenas ou grandes acções; a maior ou menor calda de amor
que tiverem é que faz a diferença. “Sem o amor, todas as obras, como
ressuscitar mortos ou converter povos, não são nada”.73

“Jesus não precisa das nossas obras – explica Teresa; só precisa
do nosso amor. Ele não teve pejo de mendigar um pouco de água à
Samaritana. Tinha sede... Mas ao pedir: “dá-me de beber”, era o amor
dessa mulher que o Criador do universo reclamava; tinha sede de amor”.74

Jesus pede a Teresa o mesmo que à Samaritana. Verifica-se
então uma verdadeira permuta, um intercâmbio de amor: às pessoas,
Teresa dá o sangue de Jesus; a Jesus, oferece Teresa as pessoas. E, ao
matar a sede de Jesus, aumenta a sua própria sede. O amor de Jesus
provoca-lhe uma sede quase infinita de O amar apaixonadamente e de
O fazer amar por todas as criaturas.

A audácia dos “pequeninos”

Estas fabulosas considerações, Teresa dirige-as a Maria, sua
irmã mais velha, também carmelita. Pensava esta que Teresa tinha tão

71 Ms B 1rº.
72 Cf CT 143; TERESA DE ÁVILA, Vida, cap. 30.
73 Cf Ms A 81vº.
74 Cf CT 196; Ms A 46vº.
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elevados desejos e aspirações porque recebeu graças extraordinárias e
nadava em consolações e água de rosas.

É que a  nossa querida Teresa “enganava” até os mais
prevenidos. Apesar de ter encontrado no Carmelo “mais espinhos do
que rosas”, chamava-lhe “delicioso oásis”.75 Esquecida de si, e dotada
de grande sentido de humor, vivia para dar alegria aos demais. Era uma
especialista em contar (e inventar) histórias e em imitar pessoas. Sorria
sempre. “Tinha um repertório de piadas, sempre na ponta da língua –
escreveu a sua superiora. Mística, cómica, faz de tudo. Seria capaz de nos
fazer chorar de devoção e logo a seguir fazer-nos morrer de riso”.76

Mal sabia, pois, a sua irmã mais velha que Teresa mergulhava na
noite, no vazio, na terrível provação da fé que a acompanharia nos
últimos 15 meses da sua vida. “Não penses que me sinto inundada de
consolações. Não! A minha consolação consiste em não sentir
consolação alguma nesta terra”.77 “Sofri muito desde que estou na
terra..., mas sou feliz por sofrer”.78 Sofrer é o nosso ganha-pão.79

E não pense a sua irmã mais velha que Teresa se sente forte.
Reconhecendo embora que Deus fez grandes coisas nela,80 sente-se
“débil e imperfeita”, um “grão de areia”, um “nada” mergulhado na
total obscuridade. Tudo é graça – lembrava Teresa. Tudo se recebe
gratuitamente como a luz do dia em cada manhã. Não é ela que se eleva
até Jesus, que dá um verdadeiro salto para Deus, a fim de acabar com o
seu nada. É Jesus que vem até ao seu nada para o transformar em fogo,
ou seja, em amor. Não é ela que sobe, é o Amor que desce, pois é
próprio do Amor abaixar-se.81

Passados mais de cem anos, ainda há quem pense como a sua
irmã: Teresa queria ser guerreira, porque tinha fibra “militar” como
Joana d’Arc; tinha sonhos grandiosos, porque era inocentíssima e
nadava em  extraordinárias graças...

75 Ms A 69vº; Ms C 10rº.
76 SANTA TERESA DO MENINO JESUS, Obras Completas, Edições Carmelo, 1996, p.47 nota.
77 CT 196.
78 Ms C 4vº.
79 Cf CT 89.
80 Cf Ms C 4rº.
81 Cf Ms A 2vº, 3º.
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Não responde Teresa. Foi Jesus que se dignou satisfazer os meus
desejos, maiores que o universo. Porquê? Precisamente por causa da
minha pequenez. Ela, porque se sente incapaz de escalar a montanha,
procura descobrir um “carreiro” fácil, um “atalho” para lá chegar; ou,
servindo-se de outra imagem, porque se sente incapaz de trepar os degraus
da escada, tenta arranjar “um elevador, como há nas casas ricas”, para
subir até Jesus. O elevador é o amor e a confiança.82 É este o seu “atalho”,
o seu “caminhito”, o seu “carreiro” para o cume da perfeição.

Assim, a  perfeição até lhe parece: basta reconhecer o próprio
nada e abandonar-se como crianças nos braços de Deus.  Pode ela
servir-se da sai própria fraqueza e entregar-se, dando ao Amor esse seu
nada. Não passa de uma criança impotente e débil. Mas é precisamente
esta sua debilidade que lhe inspira a audácia de se oferecer como
vítima ao Amor misericordioso de Jesus.

O segredo, a chave de tudo está no Amor, e só no Amor; no Amor
que desce até ao “nada”. Como explicar que uma pobre criatura sinta
desejos que tocam a raia do infinito? Porque o Amor a abrasa. E porquê
a ela? Por ser “pequenina”. “Jesus compraz-se em ensinar-me o
caminho que leva a essa fornalha divina: o caminho é o abandono da
criança a dormir sossegada nos braços do Pai”.83

A partir daí, Teresa vive sossegadamente o instante presente, o
dia de “hoje”.84 A vida é como o maná: não se pode armazenar. Viver o dia
a dia e abandonar o futuro a Deus. “Esta é a última conquista da pobreza
espiritual – escreveu Maurício Blondel -: acalmar a imaginação até ao
ponto de não ter nenhuma inquietude, nenhuma precipitação, nenhuma
perturbação; fazer o que podemos em cada minuto e nada mais, mas
também nada menos; residir já como na eternidade possuída”.

A chave da harmonia interior consiste em aceitar-se, pacífica e
lubrificadamente, com as próprias limitações. Jesus vai-nos tirando
tudo pouco a pouco: saúde, seguranças, tudo, menos a Sua silenciosa e
infinita presença. Ainda que também nos dá, inesperadamente,
maravilhosas coisas para não desfalecermos. Encurrala-nos por vezes,
especialmente por meio da misteriosa dor e de provas espirituais, a fim

82 Cf Ms C 2vº, 3rº; cf 37 rº.
83 Ms B 1rº.
84 PN 5.
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de que nos esqueçamos de nós e das nossas pobres virtudes e
capacidades, e nos entreguemos, vencidos, como pintainhos indefesos,
descansando apenas ao calor das Suas mãos.

Teresa não se aflige com a sua pequenez nem com as suas
fragilidades. E como nos assenta bem esta lição! Pelos vistos, os nossos
pecados são tão preciosos que é preciso catalogá-los e classificá-los e
gravá-los e contá-los e repassá-los e imoutá-los constantemente. Teresa
seguia o conselho de João de Ávila: “Em vez de escavar e remexer nos
vossos pecados, escavai na misericórdia divina e tirareis mais proveito”.

Jesus também a não ensinava – diz ela – a contar os seus actos e
virtudes. Ao contrário de tantos cristãos que desejam chegar ao céu
carregados que nem um contentor de méritos, e que cobram vencimento a
Deus pelos seus serviços, Teresa não se importa de chegar de mãos vazias.
Deus encherá as dele, que são maiores. Ninguém vá pensar que Deus a
acolherá pelos seus méritos. Estaria bem arranjada! O que Deus acolherá
de nós são os Seus próprios dons. De resto, não é o céu que lhe interessa. O
único motivo para amar é o amor. Tudo o mais é menos.

O acento sempre em Jesus, e não em Teresa. É Jesus que
transforma o seu nada em fogo. Atraída por Jesus, ela atrai.85

A “ciência do amor”

Esta a “ciência” de Teresa. A “ciência do amor”. E não deseja
outra, pois “não há nada que nos possa tornar mais agradáveis a Deus
do que o amor; este amor é o único bem que ambiciono”.86

A este propósito, ela invoca um cientista: Arquimedes. “Dizia
certo sábio que, se lhe dessem uma alavanca e um ponto de apoio,
levantaria o mundo. Mas esse proeza que Arquimedes não pôde
conseguir, conseguiram-na os Santos”, para quem o ponto de apoio era
Deus: “o próprio Deus e só Deus”. E a alavanca? “É “a oração que
abrasa com um fogo de amor”.87

Voltamos à máxima condensação; à suprema síntese. A alavanca
é o coração a arder de amor. Deus Amor oferece-se como ponto de

85 Cf Ms C 35vº, 36rº.
86 Ms B 1rº.
87 Ms C 36rº, 36vº.
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apoio, e a alavanca para levantar o mundo é o Amor. Eis a chave, o
segredo de Teresa. A sua “ciência”.

Esta ciência, não a aprende por meio de livros. É o próprio Jesus
que a guia pelo caminho da confiança e do amor: o caminho do
“abandono da criança a dormir sossegada nos braços do Pai”.88 O
abandono é a sua bússola.

Tal ciência – insiste - não a obteve pelo seu esforço, e menos
ainda pelas suas virtudes, pelos seus méritos; foi-lhe ensinada por
Jesus, a quem chama o seu “director”, o “director dos Directores”;89

“foi Ele que me instruiu naquela ciência escondida aos sábios e
inteligentes, e que se digna revelar aos mais pequenos”.90 “Jesus não
precisa de livros nem de directores para instruir as almas. Ele, o Doutor
dos doutores, ensina sem ruído de palavras... Ele guia-me e inspira-
me”;91 ensina-me “a fazer tudo por amor, a não lhe recusar nada, a ficar
contente quando Ele me dá alguma ocasião de lhe provar que O amo”.92

É certo que, ao longo da sua vida, Teresa transborda de gratidão
para com muitas pessoas que a ajudaram: irmãs de sangue e Irmãs do
Carmelo, sacerdotes,  como o P. Almiro Pichon, que lhe garantiu que
nunca tinha cometido nenhum pecado grave, ou o P. Aleixo Prou, que
lhe desfraldou as velas da confiança e do amor...

Mas Teresa não se cansa de repetir que é Jesus quem a orienta,
quem guia a sua barca. Jesus revelou-lhe os “segredos” do seu amor, a
fim de ver tudo sob o prisma do Amor. Teresa recebeu um carisma
particular para compreender e saborear os magníficos desígnios de
amor que as Escrituras desvendam perante os olhos maravilhados da
sua fé. Não pretende senão deixar-se amar pelo amor misericordioso e
salvador de Deus.

Poucas vezes fala explicitamente do Espírito Santo, o que não
surpreende se tivermos em conta o silêncio que envolvia a pessoa do
Espírito Santo na espiritualidade da época. Jesus é o “Fogo divino”93

88 Cf Ms B 1rº; CT 196.
89 Ms A 71rº; CT 142.
90 Lc 10, 21; Ms A 71rº.
91 Ms A 83vº.
92 CT 142.
93 Ms A 38 vº.
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em que ela também procura arder; é no seu Coração que vai procurar o
Amor misericordioso.94 Para ela, não há Espírito fora de Jesus.

Nos últimos meses da sua vida, achava todos os livros
complicados. Não os compreendia. E então, para lavar a alma, pegava
nos Evangelhos. Nessa fonte límpida, tudo ficava claro, se simplificava
ao máximo: tudo se reduzia ao amor.

Abrir-se à aventura do amor de Deus, não ter medo de se deixar
amar – eis a lição doutoral de Teresa.

Jesus disse que é preciso fazer-se criança para receber o Reino.
Mas que é, no fundo, o Reino senão o amor de Deus? Por conseguinte,
é preciso fazer-se criança para acreditar no amor. As crianças
acreditam no amor. Não em virtude de raciocínios nem do seu esforço,
nem mesmo de um acto de fé; mas por instinto, naturalmente. Nascem
cheias de confiança no amor dos pais. Pedem-lhes as coisas
necessárias, não por as terem ganho, mas por serem filhas e, um dia,
herdeiras de tudo. Não têm medo de amar e de se deixar amar. Quanto
mais se lhes dá, mais tomam. Sem complexos.

Não é fácil, porém, fazer-se criança. Todos nós objectamos como
Nicodemos: Pode lá um velho, habituado a calcular e fazer contas,
nascer de novo? Pode lá um ser humano voltar a surpreender-se, a
empolgar-se, diante do presépio ou do crucifixo ou do sacrário como as
crianças? Há que nascer do Espírito – responde Jesus.95 Fazer-se criança
não é resultado do próprio esforço, mas obra do Espírito. Ou de Jesus –
diria Teresa. Para ela – como dissemos - não há Espírito fora de Jesus.

E esta é a ciência que interessa. Pois “ainda que  eu conheça
todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada sou”.96

3. Mensagem para a Igreja de hoje

Se Teresa nos pegasse pela mão, por onde nos levaria?

94 Cf Or 6; Ms A 83vº.
95 Cf Jo 3, 5.
96 1 Cor 13, 2.
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Levar-nos-ia, certamente, pelo caminho evangélico da confiança
e do amor.

Ainda não varremos de todo a imagem jansenista, desastrosa, de
um Deus severo e justiceiro. Teresa lembra-nos que Deus é Pai, Irmão,
Amigo. Em Jesus, “fez-se visível a bondade de Deus e o seu amor por
nós”;97 manifestou-se a “filantropia” de Deus, isto é, a sua
benignidade, a sua ternura insondável, o seu amor benfeitor.

Ver assim as coisas pode transformar a nossa relação com Deus
de maneira decisiva. De Deus só brota amizade, amor absolutamente
gratuito. Deus não nos ama procurando o seu interesse, a sua glória,
mas unicamente o nosso bem e felicidade. A única realidade que
interessa a Deus somos nós próprios. Da Fonte, que é Deus, mane e
corre amor a fundo perdido para connosco. O que lhe importa é a vida,
a liberdade, a saúde, a felicidade de todos e cada um dos seus filhos.
Quer o cumprimento das nossas obrigações, é porque esse
cumprimento nos dá vida. Quer que evitemos o pecado, não  porque o
pecado O prejudica, mas sim porque nos prejudica a nós.

O mais importante não é crer em verdades, mas acreditar no amor
gratuito de Deus e acolhê-lo como sustento da nossa vida. Crer-se
amado por Deus, como filhos queridos, abandonar-se a Ele como
crianças, entrar nessa corrente de amizade que flui de Deus e projectá-
la para o próximo – eis tudo. “Amados para amar” é a síntese da
existência crente, segundo Gustavo Gutiérrez. Teresa deixa que a
ternura de Deus a ensope, a fim de ser ternura de Deus para os outros.
As raízes do seu amor alimentam-se do infinito amor de Deus por ela.

A certeza deste amor faz rebentar em nós uma nascente de
alegria, pseudónimo da esperança sobrenatural. Um cristão pode estar
triste ou sentir medo: desde que Jesus sentiu medo e tristeza no
Getsémani – escreveu Péguy –, o medo também é filho de Deus. Mas o
medo supera-se pelo abandono em Deus e pelo saudável esforço de dar
alegria aos demais.

Esta visão das coisas empresta à nossa vida um tom celebrativo e
eucarístico. Criados por amor, envolvidos pela ternura inesgotável de
Deus, guiados misteriosamente pela sua mão amiga, todo o nosso viver

97 Ti 3, 4.
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diário é oferta que vamos recebendo de ele. A nossa atitude, pois, tem
de ser acção de graças, resposta agradecida, “eucaristia” permanente”.

Se Teresa nos pegasse pela mão, acho que nos repetiria algumas
verdades que João Paulo II tanto inculcou na passagem do ano 2000: o
primado absoluto de Deus, a necessidade da graça, a prioridade da vida
no Espírito...

A Igreja corre o perigo de confiar de mais nas estruturas, na
organização, nos planos pastorais, nas capacidades humanas. A velha
heresia pelagiana levanta a cabeça: julgamos que o nosso empenho, o
nosso esforço, o nossa activismo, resolvem tudo. Utilizando uma frase
de Tagore, “picam-nos com a aguilhada para corrermos, sem saber para
onde”. Andamos todos com a língua de fora como cavalos de corrida.
Proclamamos que Jesus Cristo é o “único Salvador”, que “sem Ele
nada podemos fazer”, mas até parece que, sem nós, Ele é que não pode
fazer nada.

Segundo Jacques Maritain, a Igreja, para cumprir a sua missão,
dispõe de duas classes de meios: meios ricos, visíveis, por exemplo a
organização, as actividades apostólicas, as reuniões, as estruturas, os
meios audiovisuais e de comunicação social; e meios pobres, sem
visibilidade, caracterizados pela marca da cruz: a vida interior, a
oração, a penitência, o abandono em Deus. Encontramos, aqui, o
paradoxo do Evangelho: os meios ricos são os mais pobres e os meios
pobres são os mais ricos, porque nos meios pobres resplandece mais a
sabedoria divina. “A obra da vida activa nasce da plenitude da vida
contemplativa” – ensinava São Tomás de Aquino.98 Teresa faz-se eco
de São João da Cruz: O mais pequeno acto, uma migalha, de amor puro
vale mais do que todas as obras juntas”.99 Fazer o bem sem a ajuda de
Deus, é tão impossível como fazer brilhar o sol de noite”.100

Quietismo? Passividade? Teresa não sabe o que isso é. Sabe,
sim, que o verdadeiro amor não é ocioso, mas comprovado por
acções.101 O amor, quando se põe a trabalhar, é incansável. Imersa no
oceano do Amor de Deus, Teresa encontra o próximo e a Igreja

 98 Summa Theologica, 2.2.188.
 99 Ms B 4vº.; JOÃO DA CRUZ, Cântico Espiritual, est. 29; cf Or 12; CT 221.
100 Cf Ms C 22vº.
101 Cf Ms C 12rº.
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Universal. Não desejava ela partir para um Carmelo do Oriente? Não
passava o dia inteiro praticando a caridade mais heróica?

O que está em causa é entender que Deus tem muitos nomes, mas
nenhum se chama estatística; que a  Igreja é um organismo vivo que
nasce e cresce pela graça de Cristo e não pelos nossos esforços.
Convencidos de isto, podemos e devemos trabalhar, e muito. Mas com
tino, com juízo, tendo uma escala de valores, seriando prioridades. A
Igreja não terá vitalidade por contar muitas pessoas, por levar a cabo
muitos empreendimentos, por exibir uma excelente organização.
Crescerá na medida em que mantiver ardente a chama do amor e
aumentar o número daqueles e daquelas que, silenciosamente, à
sombra da cruz de cada dia, edificam um mundo de amor e de beleza,
de reconciliação e de justiça, de verdade e de vida; enfim, o esboço do
mundo que há-de vir um dia.

A doutrina de Teresa não era passiva, imobilista, (na linguagem
de Teresa de Ávila, dir-se-ia que não era “encapuchada”). Os Bispos da
América Latina escreveram que a tarefa da Igreja é pregar e viver a
pobreza espiritual como atitude de infância espiritual, abertura ao
Senhor, disponibilidade de quem tudo espera dele. O compromisso
com os pobres passa por aí.102

Se nos deixássemos guiar pela mão de Teresa, ela  far-nos-ia
outras sugestões contagiosas. Lembrar-nos-ia, por exemplo, que o
maior desafio que enfrentamos hoje é o de recuperar o encanto e a
força da centralidade de Cristo e, por conseguinte, da vida no Espírito.
O conteúdo da nossa espiritualidade é Cristo. Ele é a fonte e o fermento
do nosso ser e do nosso agir. Ele é a nossa aventura,  a nossa vocação e
destino: para Ele constantemente olhamos. Ele é o nosso ponto de
referência, o fio condutor da nossa vida.

“A Igreja ocupa-se demasiado de si mesma e não fala com
suficiente força e alegria de Cristo. Ao mundo pouco importam os
nossos problemas internos. Há sede de conhecer a mensagem que Jesus
nos trouxe...” Uma Igreja atolada em polémicas e questiúnculas
internas, por vezes meramente clericais, não interessa a ninguém. São
palavras do Card. Ratzinger, hoje Bento XVI, muito aplaudidas no
Sínodo dos Bispos de 2003.

102 Cf Puebla, Pobreza, n.4.
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“Hoje é preciso proclamar de novo, como se fosse a primeira
vez, o primado de Deus sobre a iniciativa humana, o primado de Cristo
sobre a Igreja, o primado da graça sobre a moral, o primado da pessoa
sobre as estruturas, o primado da interioridade sobre o agir exterior”.103

O impulso evangelizador da Igreja decide-se na fonte. Depende do
lugar que Jesus ocupar no coração dos crentes. Há que recolocar Jesus
Cristo no coração da Igreja. É preciso tornar a pôr “no centro” a figura de
Cristo. De um Cristo “descentrado” só pode brotar um anúncio apagado e
débil. Para sermos verdadeiros evangelizadores, temos primeiro de
recuperar o encanto de Cristo, de nos deixarmos apaixonar por Ele.

Quando compreendemos que Deus nos ama, e que ama até o mais
abandonado dos seres humanos, o nosso coração abre-se aos demais,
tornamo-nos mais atentos à dignidade da pessoa humana e perguntamo-
nos como preparar caminhos de confiança sobre a terra”.104

Fascinada pela misericórdia de Deus, Teresa perguntar-nos-ia
também se nos damos realmente conta de que a misericórdia é a
essência da Igreja; se exercemos devidamente o ministério da consolação,
do acolhimento, da compreensão, da tolerância. Será que todos os homens
e mulheres se sentem bem e á vontade na Igreja e com a Igreja?

Com Jesus todos se sentiam à vontade. Que o digam pessoas tão
diferentes como Pedro, Levi, Zaqueu, Maria e Marta de Betânea, Maria
de Magdala ou os convivas das bodas de Caná.

Todos se sentiam à vontade com Jesus, excepto os judas e os
fariseus. Enquanto uma das regras dos “perfeitos” do Kumram excluem da
“assembleia” os deficientes, para o Banquete messiânico,  Jesus convida
coxos, surdos, cegos e aleijados: todos cabem na sala lindamente.

Os homens e mulheres que frequentam as igrejas hão-de sentir-se
bem ali, estar à vontade, e não deparar com agentes de pastoral duros,
ácidos e agressivos. Que esmagam, despacham, ditam, mandam e
condenam.

103 Card. CARLO MARIA MARTINI, Carta Past. Ripartiamo da Dio,9. 9. 1995.
104 ROGER DE TAIZÉ, Carta para o Ano 2002.
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A Igreja tem de ser perita em humanidade com as pessoas
afastadas. Um divorciado, um recasado, uma abortista, um drogado,
um destravado qualquer, precisam de ser acolhidos na Igreja, diria
mesmo: recolhidos sob as suas asas. Com frequência não ouvem mais
do que censuras ou então um convite desconcertante: “Não falteis ao
Banquete da Eucaristia, mas, atenção,  limitai-vos a assistir, não podeis
comer”.

Teresa não tinha vergonha de se sentar “à mesa dos pecadores”.
Passou os últimos quinze meses da sua vida atormentada por grandes
inquietações interiores de toda a ordem, a tal ponto que chegava a
perguntar a si própria se haveria céu. Fez causa comum com os
“ímpios”, a quem tratava naturalmente como “irmãos”. O que a levava
a sentar-se “à mesa dos pecadores” – como ela diz – não era a
compaixão reparadora, como por vezes se entende,  mas a participação
na misericórdia infinita de Deus, na “ternura inexprimível” de Jesus,
uma ternura universal, abrangendo toda a gente sem excepção.105

Para a mentalidade actual as normas da Igreja são demasiado
exigentes, desactualizadas e impraticáveis. A questão ética é uma das
causas do silencioso e constante abandono da Igreja. Se, noutros
tempos, o homem se sentia pecador e inclinava a cabeça perante os
ditames da mensagem cristã, agora põe essa mensagem de lado e
constrói o próprio estilo de vida e o próprio sistema de valores.

Sem diminuir a exigência nem abaixar a fasquia, a Igreja deve
mostrar o seu rosto materno, a sua compaixão pelo ser humano
extraviado, distraído; uma compaixão ilimitada pelo seu erro, pela sua
solidão, pelos seus preconceitos, pelas suas dificuldades. Compaixão
que significa desfazer-se da armadura que mantém os outros a
distância, deixar-se comover pelo sofrimento e a desorientação de
quem está ao nosso lado, escutar os seus gritos, meio expressos, em
demanda de ajuda.

Importa redescobrir o rosto do Deus-Amor que acolhe e regenera,
com o seu afecto ilimitado, os seus inumeráveis filhos pródigos.

105 Cf Ms C 5vº, 6rº e seguintes.
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Teresa dir-nos-ia que a Igreja tem necessidade urgente de
labaredas de caridade que sarem as duas fracturas e as curem. A
caridade é o azeite do Samaritano, que flutua e bóia por cima de tudo:
“Por cima de tudo a caridade, que é o vínculo perfeito” – ordenava São
Paulo.106 Por cima de tudo: por cima da fé e da esperança, da disciplina,
das normas, da autoridade.

Na história da Igreja houve reformas sob a insígnia da fé.
Resultado: divisões e rupturas. Precisamos de uma reforma diferente,
nova: uma reforma não pela via da crítica, mas da caridade e, portanto,
da santidade. Tal é o caminho do ecumenismo. O amor é a única
realidade graças à qual pessoas diferentes, permanecendo cada uma no
seu próprio ser, se podem unir até formarem uma só coisa.

Se Teresa vivesse hoje, proclamaria bem alto a “civilização do
amor”. Teilhard de Chardin falava de “amorização” da Terra. Que é o
Reino de Deus senão a globalização da verdade e da vida, da
reconciliação e da paz, da justiça e do amor?

Globalizou-se a humanidade. Falta humanizar a globalização. É
preciso “amorizar” a nossa vida e o mundo. A missão da Igreja consiste
em embeber de amor as relações pessoais e a família, o hospital e a
escola, o  trabalho e o lazer, a economia e a política.

Gustavo Gutiérrez dizia o mesmo, de outra maneira: Crer em
Deus é procurar estar em sintonia e afinidade com Ele. Deus é uma
realidade que é preciso “praticar”. Ou seja, temos que reproduzir,
imitar a sua maneira de ser e de agir ao longo da história, Se Deus é
Amor, importa deixar que Ele nos “amorize”, para depois também
“amorizarmos” tudo, à maneira limitada dos seres humanos.

Certa vez, Dom Hélder Câmara, durante uma visita pastoral, foi
apresentado como “o Doutor Hélder Câmara”. Protestou: “Mas eu não
sou doutor!”. Da multidão presente irrompeu então um brado imenso:
“É doutor! É doutor! É doutor!”

106 Col 3, 14.
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Há doutorados académicos. Há doutores “honoris causa”. E há
também doutores “amoris causa”. Teresa de Lisieux enfileira neste
grupo: doutorou-se na “ciência do amor”.

Temos de fazer o mesmo. É a única matéria em que devemos ser
sábios. Será esse o ponto único do nosso exame final.



O nosso trabalho continuará ainda por mais umas horas. Temos
que aproveitar o tempo que é precioso e bastante curto para
apresentarmos toda a riqueza que temos entre mãos: a espiritualidade
de Teresa de Lisieux. O Pe Manuel Fernandes dos Reis vais guiar-nos,
levado por Teresinha, até junto da Mãe.

O P . Manuel é natural de Santa Maria da Feira. Carmelita
Descalço, e agora é membro da comunidade do Porto, Foz do Douro.

É licenciado em teologia pela Universidade Pontifícia de
Salamanca e licenciado em teologia da Vida Espiritual pela
Universidade Pontifícia, Teresianum, em Roma.

Desempenhou vários cargos na Ordem dos Carmelitas, mas em
toda a sua trajectória predominou sempre o grande investigador dos
mestres carmelitas.

Tem traduzido várias das suas obras, publicado estudos e
escrito para várias revistas.

Escreveu os livros:

- «Teresa de Lisieux, uma santa para o terceiro milénio»,



- «Rezar o rosário com Santa Teresinha»,

- «Via sacra com Teresa de Lisieux»,

- «Via sacra com Edith Stein»,

- «Rezar o rosário com Isabel da Trindade»,

- outros escritos seus esperam ver a luz do dia.

O P. Manuel, na reflexão que nos vai apresentar, foi à procura
dos pontos de convergência entre a visão mariológica dos Beatos
Francisco e Jacinta e santa Teresa do Menino Jesus. A sua exposição
leva, assim, por título: «Maria, "mais mãe do que rainha".
Convergência da mensagem dos beatos Jacinta e Francisco e a de Santa
Teresinha».



TERESA DE LISIEUX:
MARIA, «MAIS MÃE DO QUE RAINHA»

(Para uma convergência
da mensagem de Lisieux e da mensagem de Fátima)

P. MANUEL FERNANDES DOS REIS

Introdução

Teresa de Lisieux: Maria, “Mais Mãe do que Rainha” (Para uma
convergência da mensagem de Lisieux e da mensagem de Fátima) pretende
ser uma reflexão que apresenta a relação de amor maternal e filial entre a
Virgem Maria, Santa Teresinha e os Pastorinhos de Fátima. Parafraseando
Jesus no Evangelho, Nossa Senhora pergunta-nos: «Quem dizem os
homens que Eu sou?». «E vós – Teresa de Lisieux e Pastorinhos de Fátima
– quem dizeis que Eu sou?». Ao longo desta exposição pretendemos
contribuir, com a ajuda dos nossos protagonistas, para um maior
conhecimento e amor d’Aquela que Deus nos deu por Mãe e Rainha.

Esta é a pretensão de Teresa: «Oh! quisera cantar, Maria, por que
te amo... / E repetir para sempre que sou tua filha!».1 Esta é a vontade
de Jesus revelada por Maria a Lúcia, «o grande projecto do Coração de
Jesus para o século XX»: «Tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer
servir-Se de ti para Me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no
mundo a devoção ao Meu Imaculado Coração».2

 1 P 54, 1. 25.
 2 Irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, Memórias, 3ª ed., Postulação, Fátima, Maio de 1978,

p. 149.
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Poderíamos dizer, parafraseando a Irmã Lúcia, que, na ordem
biológica, «do coração da mãe, recebem os filhos a vida natural (...)
que o coração da mãe é o coração do filho». «O Coração de Maria é o
Coração do Filho do Pai Eterno, e, de algum modo, o coração da nova
geração, cujo primeiro fruto é Cristo, o Verbo de Deus».3 No nosso
caso, «o Coração Imaculado de Maria» é o «coração dos seus quatro
filhos queridos»: Teresa, Jacinta, Francisco e Lúcia. Na verdade, o
«coração maternal» de Maria encontrou no «coração filial» de Teresa e
dos Pastorinhos uns interlocutores à altura da Sua dignidade de Mãe de
Jesus e de Mãe da Igreja. «A Santíssima Virgem é a minha mãe querida
e habitualmente as crianças parecem-se com a mãe».4

No final da sua vida, Teresa interrogou-se: «Quem teria sido capaz
de inventar a Santíssima Virgem?».5 Encontrou a resposta no «coração
paternal e maternal» de Jesus: «Tu que soubestes criar o coração das mães
/ Encontro em Ti o mais terno dos Pais! / Meu único Amor, Jesus, Verbo
Eterno / Para mim o teu coração é mais que maternal».6

Jesus, no seu «coração paternal e maternal», confiou a Igreja a sua
Mãe: “Mulher, eis aí o teu filho” (Jo 19, 26) e confia a Mãe à Igreja: “Eis aí
a tua Mãe” (Jo 19, 27). E fê-lo, porque conhecia bem quer o «coração
maternal» de Maria, sua Mãe, quer o «coração virginal» do «discípulo que
Ele amava»: «O Salvador conhecia a tua ternura imensa / Sabia os segredos
do teu coração maternal».7 Teresa também conhecia bem o «coração
maternal» de Maria: «Mãe, ao contemplar-te, afundo-me absorta /
Descobrindo no teu coração abismos de amor» (P 54, 18).

Por isso, diante da «Loucura» do amor maternal de Maria, o
coração de Teresa eleva-se para Ela cheio de amor filial «Como não te
amar, ó minha Mãe querida / Ao ver tanto amor e tanta humildade? /
Amas-nos, Maria, como Jesus nos ama... / Amar é tudo dar e dar-se a si
mesmo... / Dás por nós o sangue todo do teu coração».8

«Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma mãe» (Jerzy
Popieluszko). «A Senhora cura-nos da ausência materna» (Medjugorje).
«O encantador sorriso da SSma Virgem» curou Teresa aos dez anos de uma

 3 Irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, Apelos da Mensagem de Fátima, Fátima, 2000,
pp. 125-126.

 4 Santa Teresa do Menino Jesus, Obras Completas, Edições Carmelo, Paço d’Arcos, 1996, pp.
1313-1314.

 5 UC 31.8.10.  6  P 36, 2.  7 P 54, 22.  8 P 54, 21-23.
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«doença estranha».9 «A Santíssima Virgem fez-me sentir que fora
verdadeiramente ela quem me sorrira e me curara. Compreendi que
velava por mim, que era sua filha, e por isso não podia dar-lhe outro nome
senão o de «Mamã» pois me parecia ainda mais terno que o de Mãe».10

O décimo primeiro apelo da Mensagem de Fátima é, no dizer da
Irmã Lúcia, o «apelo à devoção ao Coração Imaculado de Maria», feito por
Jesus, que «quer estabelecer no mundo a devoção ao Coração Imaculado
de Maria». «Deus quer – afirma a Irmã Lúcia – que a nossa devoção lance
raízes no Coração Imaculado de Maria, porque foi para isso mesmo que
Deus nele depositou tanto amor como em coração de Mãe universal». Por
isso, «estabelecer no mundo a devoção ao Coração Imaculado de Maria
significa levar as pessoas a uma plena consagração de conversão, doação,
íntima estima, veneração e amor». No dizer poético de Teresa, «Jesus
mostra a imensidade do seu amor por nós ao fazer da nossa alma a sua
família na terra e Maria, a mais terna das mães, dá o seu “sim” à vontade de
Jesus e alegra-se por Ele nos dar a sua vida».11

«Todos sabemos o que representa numa família, o coração da mãe: é
o amor! Na verdade, é o amor que leva a mãe a desvelar-se junto do berço
do filho, a sacrificar-se, a dar-se, a correr em defesa do filho. Todos os
filhos confiam no coração da mãe, e todos sabem que têm nele um lugar de
íntima predilecção. Assim com a Virgem Maria. Assim diz a Mensagem:
“O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá
até Deus”. O Coração de Maria é, portanto, para todos os seus filhos, o
refúgio e o caminho para Deus».12 De facto, o Imaculado Coração de Maria
mostrou-se nas aparições de Fátima como «um Coração para todos».

João Paulo II, que «confiou à solicitude materna de Maria a vida dos
homens e mulheres do novo milénio»,13 convidou a Igreja «a contemplar
com Maria o rosto de Cristo» na recitação do Rosário da Virgem Maria,
«uma espécie de pedagogia do amor, feita para acender o ânimo do mesmo
amor de Maria pelo seu Filho».14 Apontou ainda a exigência de uma
«espiritualidade eucarística», tendo como modelo Maria, «mulher
eucarística».15 «A eucaristia é um dom materno de Maria» (Santo Efrém).
Maria é «a mãe da eucaristia» (Gerson). Teresa canta a «luz e guia», a
exemplaridade eucarística de Maria muito cedo na sua vida.

 9 A 30 r-v.    10  A 56 v. 11 P 54, 20-21.
12 Irmã Lúcia, Apelos, p. 125. 13 J. Paulo II, Novo millenio ineunte, n. 11.
14 J. Paulo II, Mane nobiscum Domine, 9. 15 J. Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, 53.
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16 P 5, 11. 17  Irmã Lúcia, Apelos,  p. 105.
18 Congregação para o Culto divino e  Sacramentos, Ano da Eucaristia, Sugestões e Propostas, n. 5.
19 Ibid., n. 57. 20  Irmã Lúcia, Apelos, p. 106.

«Ó Virgem Imaculada! Tu és a Doce Estrela
Que me dás Jesus e me unes a Ele.
Ó Mãe! deixa-me repousar sob o teu manto
Somente por hoje».16

Lúcia reflecte a seu modo esta maternidade
eucarística de Maria: «É o corpo recebido de Maria
que, em Cristo, se torna vítima imolada pela salvação
dos homens; é o sangue recebido de Maria que circula
nas veias de Cristo, e que jorra do seu Coração
divino; são esse mesmo corpo e esse mesmo sangue,
recebidos de Maria, que, sob as espécies do pão e do
vinho consagrados, nos são dados em alimento
quotidiano para revigorar em nós a vida da graça, e
assim continuar em nós, membros do Corpo
Místico de Cristo, a Sua obra redentora para a

salvação de todos e cada um, na medida em que cada um aderir a Cristo
e cooperar com Cristo».17

«Maria é o ícone da Igreja “eucarística”». «Para viver
profundamente o sentido da celebração eucarística e conseguir que ela
deixe um sinal na nossa vida, não há nada melhor que deixar-se educar
por Maria, “mulher eucarística”».18

«Na celebração eucarística recebemos sempre, com o memorial
da morte de Cristo, também o dom de Maria, que nos foi dada pelo
Crucificado na pessoa de João. Viver na Eucaristia o memorial da
morte de Cristo implica também receber continuamente esse dom.
Significa receber – como João – aquela que todas as vezes nos é
dada como Mãe. Significa assumir, ao mesmo tempo, o empenho de
conformar-se com Cristo, pondo-nos na escola da Mãe e deixando-
nos acompanhar por ela. Maria está presente com a Igreja e como
Mãe da Igreja em cada uma das nossas Celebrações eucarísticas».19

«Enquanto Mãe de Cristo e do Seu Corpo Místico, o Coração de
Maria é de algum modo o coração da Igreja; e é aqui no coração da
Igreja que ela, sempre em união com o seu Cristo, vela pelos membros
da Igreja, dispensando-lhes a sua protecção maternal. É no nome de
Cristo, presente na Eucaristia e feito um só connosco pela Sagrada
Comunhão, que unimos as nossas humildes orações às de Maria, para
Ela as dirigir ao Pai em Jesus Cristo, Seu Filho».20
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Teresa, desde a sua infância, sentiu-se amada pelo coração da Mãe
de Deus: «Um coração de mãe compreende sempre o seu filho, mesmo que
não saiba senão balbuciar».21 Por isso, contemplou o amor do coração de
Maria, sua Mãe, para aprender a viver com ela e como ela a «vida
mariana»: «Esperando o Céu, ó minha Mãe querida, / Quero viver contigo,
seguir-te em cada dia/ Mãe, ao contemplar-te, afundo-me absorta /
Descobrindo no teu coração abismos de amor. / O teu olhar maternal
desvanece os meus receios / Ensina-me a chorar, e a regozijar-me».22

«Se a obra prima da mulher é a criança (...) Teresa é a obra-prima de
sua mãe Zélia».23 «A obra-prima do coração de Deus é o coração de uma
Mãe».24 «Nós somos a obra-prima do Amor de Deus, que nos criou para nos
fazer participantes da imensidade da sua vida».25 Teresa é uma obra-prima
do «coração maternal» de Maria. Amou o «coração maternal» de Maria e
fê-lo amar: «Amo tanto a santíssima Virgem» (C 25 v). «Não receies amar
demasiado a SS ma Virgem, nunca a amarás suficientemente, e Jesus ficará
muito contente visto que a SS ma Virgem é a sua Mãe» (Ct 92). Tornou-se
apóstola e missionária do «Evangelho de Maria» e da sua «vida
evangélica»: «Como eu teria gostado de ser sacerdote para pregar sobre a
Santíssima Virgem! Ter-me-ia bastado uma única vez para dizer tudo o que
penso sobre este assunto» (UC 21. 8. 3). Lúcia é também uma obra-prima
do «Imaculado Coração de Maria». Ficou mais tempo na terra do que os
outros pastorinhos para fazer amar o «Coração Imaculado de Maria» e lhe
fazer consagrar Portugal, a Igreja e o mundo.

Num primeiro momento, vamos reflectir sobre a «espiritualidade
mariana» de Teresa, a «mariologia cordis», entendida na linha do
Concílio Vaticano II como «verdadeira devoção», que inclui a
«veneração», a «invocação», e o «culto de amor e de imitação»26 e, num
segundo momento, reflectiremos sobre o seu pensamento e a sua
doutrina sobre Maria, a sua «mariologia mentis». A «vida mariana» (a
«mariologia do coração» ou «marianismo») e a «doutrina mariana»
(«mariologia da mente») de Teresa de Lisieux estão intimamente
unidas, como veremos, ao comentar o seu poema mariano por
excelência: Por que te amo, ó Maria.

21 A 3 v. 22  P 54, 18.
23 P. Stéphane Joseph Piat, História de uma Família, Livraria A. I., Braga, 1990, pp. 56 e 105.
24 Ct 138. A expressão é de Mons. Dupanloup, Conférences aux femmes chrétiennes.
25 Irmã Lúcia, Apelos, p. 202.
26 Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 67.
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1. «História primaveril de uma Florzinha branca»

Com a epígrafe teresiana «História primaveril de uma Florzinha
branca» pretendemos contar a «História de Maria na vida de Teresa», a
saber, a «vida mariana» de Teresa, a sua «espiritualidade mariana», a
presença, o amor e a protecção maternal de Maria na vida de Teresa
Martin, Teresa do Menino Jesus e da Santa Face. A presença de Maria na
vida, na experiência e na doutrina de Teresa abrange toda a sua existência
no seio da sua família e na comunidade carmelita de Lisieux.

Importa, pois, começar a nossa apresentação da figura de Maria na
vida de Teresa de Lisieux recordando os passos que ela foi dando no
conhecimento e no amor à Santíssima Virgem. Poderíamos dizer,
parafraseando a Teresa, que «aprouve a Maria rodeá-la de amor toda a sua
vida». Ela sabe-se amada e sente-se protegida por Maria inicialmente no
amor e na protecção dos seus pais e irmãs. Maria parte a vida de Teresa em
duas partes: uma, antes da aparição da Virgem do sorriso, aos 13 anos, e
outra, depois dessa aparição até ao fim da sua vida. O Ms A é como que a
primeira parte da «história de Maria na vida de Teresa». O Ms B, sendo
uma «oração a Jesus», lido mariana e mariologicamente, é uma meditação
sobre a maternidade eclesial de Maria e a correspondente filiação e
maternidade eclesial de Teresa. O Ms C conta-nos a «história de Teresa na
vida de Maria». Teresa ama e sofre com e como Maria.

Nasceu a 2 de Janeiro de 1873, em Alençon: Luís Martin é o pai e
Zélia Guerin é sua mãe Na graça «mariana» do seu baptismo, recebeu a sua
2ª Mãe, isto é, a Virgem- Maria, a «Mãe da Igreja», no seu próprio nome de
«Maria». No 1º ano de vida, Rosa, foi a 3ª mãe que a «amamentou».

À medida que foi crescendo em idade, cresceu também «em
sabedoria e graça» diante de Deus e da sua família. A Virgem Mãe vela por
ela no seio da sua família e Teresa sente-se sua filha muito amada.

Ao escrever «a história da (sua) alma», em Janeiro de 1895, intitula-
a de «História primaveril de uma Florzinha branca escrita por ela própria e
dedicada à Reverenda Madre Inês de Jesus». Não faltou quem nesta
«Florzinha branca» visse uma referência indirecta à Virgem Maria,
qualificando, assim, Teresa de «escritora mariana». Na verdade, Teresa,
guiada pela mão de Maria, quer agradar-lhe, não apenas em tudo o que
escrever, mas ainda em toda a sua vida (A 2 r).
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«Sendo muito pequena para ir ao mês de Maria, ficava com
a Vitória e fazia com ela as minhas devoções diante do meu
pequeno mês de Maria que preparava à minha maneira; era
tudo tão pequeno: castiçais e vasos de flores, que dois fósforos
de cera o iluminavam perfeitamente» (A 15 v).

A esmerada preparação para a sua primeira confissão, aos seis
anos e meio ou sete anos, como encontro com o sacerdote,
representante de Cristo, é já uma confissão de amor a Jesus e à
Santíssima Virgem. Na sua primeira confissão foi aconselhada a ser
devota de Nossa Senhora e «redobrou de ternura para com ela». Com
grande espírito de fé conta o que então lhe aconteceu.

«Lembro-me que a primeira exortação que me foi dirigida
me aconselhava sobretudo a devoção à Santíssima Virgem e
prometi redobrar de ternura para com ela». (A 16 v- 17 r).

Aos 7 anos e meio, uma Composição de 5 de Junho de 1880,
informa-nos que Teresa, por fidelidade à graça de Deus e imitação de
Maria, quer ser «boa menina» para se «parecer com a mãe» do Céu.

«Quero ser boa menina. A Santíssima Virgem é a minha mãe
querida e habitualmente as crianças parecem-se com a mãe».27

Aos 8 anos e meio entrou no colégio da Abadia onde recebeu a
instrução religiosa, na qual, os mistérios da vida de Maria
acompanhavam os mistérios da vida de Jesus.

Aos 10 anos, encontrava-se gravemente enferma. Durante a sua
«estranha doença», ocupava os «tempos livres», «atirando flores» a
Nossa Senhora.

27 Santa Teresa do Menino Jesus, Obras Completas, p. 1313.

Aos 4 anos e meio, perdeu a Mãe (Zélia), e,
em sua substituição, ganhou mais três mães: Maria,
Paulina e Luís (mães que virá a perder). O sol de
Teresa obscureceu-se durante 10 anos.

Nas suas memórias de infância, referindo-se a
um episódio dos seus cinco anos, recorda-nos Teresa
como começou cedo a sua intimidade com outra mãe
«revestida de sol e com a lua debaixo dos pés». A
«Virgem do Sorriso» é a Rainha do lar. De pequenina,
exprime a sua devoção à Mãe do Céu, no Mês de
Maio, através de «o meu pequeno mês de Maria».
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«A minha maior ocupação era fazer coroas de margaridas e
de miosótis para a Santíssima Virgem. Estávamos no belo mês
de Maio: toda a natureza se enfeitava de flores e respirava
alegria: só a “Florzinha” definhava e parecia murcha para
sempre... Contudo, tinha um Sol ao pé dela: esse Sol era a
Imagem milagrosa da SS ma Virgem que tinha falado duas vezes
à mamã, e muitas vezes, muitas vezes mesmo, a Florzinha
voltava a sua corola para esse Astro bendito...» (A 29 v).

Enquanto decorria uma novena de missas a Nossa Senhora das
Vitórias – designada também Nossa Senhora do Rosário, devido à vitória
de Lepanto ser atribuída à oração do Rosário –, mandadas celebrar por seu
Pai para obter a sua cura, foi curada miraculosamente pelo sorriso da
Virgem Imaculada, no dia de Pentecostes. A partir de então, Teresa, sabe-
se e sente-se «filha de Maria». Na sua fé, quer ser curada. O seu grito abre
as portas do Céu. No dia 13 de Maio 1893, foi curada milagrosamente da
sua «estranha doença», pelo «encantador sorriso da Virgem», que fez
crescer a sua devoção filial a Maria. Teresa toma, então, verdadeiramente
Maria como sua Mãe até ao fim da sua vida.

«Era preciso um milagre e foi Nossa Senhora das Vitórias
quem o fez. (...) Não encontrando nenhum socorro na terra, a
pobre Teresinha voltara-se também para a sua Mãe do Céu,
pedia-lhe com todo o coração que tivesse piedade dela... De
repente a Santíssima Virgem pareceu-me bela, tão bela, como
nunca tinha visto nada tão belo, o seu rosto irradiava uma
bondade e uma ternura inefável, mas o que me penetrou até ao
íntimo da alma foi o “encantador sorriso da SS ma Virgem” (A 30 v).

Jacinta, a pastorinha mais nova de Fátima, captou esta beleza da
ternura do olhar de Maria: «A Virgem Maria e a sua extraordinária beleza
encheram de enorme alegria o coração da pequena Jacinta. Espontânea
como era, não se conteve e, naquele mesmo dia da aparição, de vez em
quando, diante dos companheiros, exclamava cheia de entusiasmo: “Ai!
Que Senhora tão bonita!”. Advertida de que poderia descair-se e dizer a
alguém, respondeu que tal não iria acontecer».28

Lúcia, a pastorinha mais velha, diante da imagem de Nossa
Senhora das Vitórias, que mais tarde recebeu o título de Nossa Senhora
do Rosário, sentiu, ao consagrar a Deus o seu coração por meio de
Maria, a comunicação materna e protectora do seu sorriso. «Havia na

28 Irmã Lúcia, Memórias, p. 27.
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Igreja mais que uma imagem de Nossa Senhora. Mas, como minhas
Irmãs arranjavam o altar de Nossa Senhora do Rosário, estava por isso
habituada a rezar diante dessa e por isso lá fui também dessa vez. Pedi-
Lhe, pois, com todo o ardor de que fui capaz, que guardasse, para Deus
só, o meu pobre coração. Ao repetir várias vezes esta humilde súplica,
com os olhos na imagem, pareceu-me que ela me sorria e que, com um
olhar e gesto de bondade, me dizia que sim. Fiquei tão inundada de
gozo, que a custo conseguia articular palavra».29

Note-se que apenas 34 anos separam esta aparição da «Virgem do
Sorriso» a Teresa de Lisieux das aparições de «Nossa Senhora de Fátima»
aos pastorinhos. João Paulo II recordou em Fátima que «não há meras
coincidências nos desígnios da Providência divina».30 «O dia 13 de Maio,
26º aniversário da aparição da Santíssima Virgem em Fátima, era também
o 60º aniversário do sorriso da Santíssima Virgem à nossa querida
santinha e da sua cura milagrosa, na idade de dez anos. O 13 de Maio é pois
uma data privilegiada para Portugal e para França».31

João Paulo II, no livro Atravessar o limiar da esperança, editado
por Vittorio Messori, falou do dia 13 de Maio de 1981, confidenciando
que «quando foi ferido pelo projéctil do autor do atentado na praça de
São Pedro, não se apercebeu logo do facto de que aquele era
precisamente o aniversário do dia em que Maria havia aparecido às três
crianças em Fátima, em Portugal, dirigindo-lhes aquelas palavras que,
com o fim do século, parecem aproximar-se do seu cumprimento».32 No
seu próprio livro, fala do cumprimento das predições das três crianças
portuguesas de Fátima: «... Talvez, também, por isto [o cumprimento
exacto das predições] o Papa tenha sido chamado de “um país
distante”, talvez por isso fosse necessário que se desse o atentado na
Praça de São Pedro, precisamente a 13 de Maio de 1981, aniversário
da primeira aparição de Fátima, a fim de que tudo isto se tornasse mais
transparente e compreensível, a fim de que a voz de Deus que fala na
história do homem mediante os “sinais dos tempos”, pudesse mais
facilmente ser ouvida e compreendida».33

29 Irmã Lúcia, Memórias, p. 51.
30 João Paulo II, Discursos do Papa João Paulo II em Portugal, Conferência Episcopal Portuguesa,

Lisboa, 1982, p. 48.
31 Madre Inês de Jesus, Carta a D. Manuel da Conceição Santos, Arcebispo de Évora, em A Defesa, n.

1062, Évora, 17.7.1943, p. 1.
32 João Paulo II, Atravessar o limiar da esperança, Edições Temas de Actualidade, S. A., 1994, p. 206.
33 Manuel de Fátima Morujão, O convite insistente à oração na mensagem de Fátima, em Actas do
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Do mesmo modo, «no dia 13 de Maio de 1982, um ano depois do
atentado de que foi vítima na Praça de São Pedro, João Paulo II,
peregrino de Fátima, falando da mensagem confiada pela Virgem
Maria a Jacinta, Francisco e Lúcia, dizia: “Se a Igreja aceitou a
mensagem de Fátima é sobretudo porque ela contém uma verdade e um
chamamento, que no seu conteúdo fundamental são a verdade e o
chamamento do próprio Evangelho».34 Dois anos depois, a 19 de Junho
de 1893,  no santuário de Nossa Senhora de Jasna Gora, sente ainda
aquela «extraordinária protecção maternal» provada no dia 13 de Maio
de 1981: «O dia 13 de Maio último, passaram-se dois anos, desde
aquela tarde em que Tu me salvaste a vida. Isso aconteceu na praça de
São Pedro. Lá, durante a Audiência geral, foi disparada contra mim
uma bala que me devia tirar a vida».35

Não é de estranhar que, no dia 13 de Fevereiro de 2005,  a
vidente de Fátima, a Irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado,
tenha sido buscada e levada para o Céu, a casa do Pai, e tenha partido
na companhia do Santo Padre, dos Anjos, de Nosso Senhor e de Nossa
Senhora e dos Pastorinhos.36

Aos 11 anos, no dia 8 de Maio de 1884, pela manhã, fez a sua
Primeira Comunhão – «o beijo de Jesus à minha alma» –, e de tarde, fez
a Consagração a Nossa Senhora, como a criança órfã que se atira para
os braços de sua mãe.

«De tarde fui eu que recitei o acto de consagração à SS ma

Virgem; era muito justo que eu falasse em nome das minhas
companheiras à minha Mãe do Céu, eu que tão pequenina ficara
privada da minha Mãe da terra... Empreguei todo o meu coração
para lhe falar, para me consagrar a ela, como a criança que se atira
para os braços de sua Mãe e lhe pede que a proteja. Parece-me que
a Santíssima Virgem deve ter olhado para a sua florzinha e
sorrido, pois não fora ela quem a tinha curado com um sorriso
visível?... Não tinha ela reclinado no cálice da sua florzinha o seu
Jesus, a Flor dos Campos, o Lírio dos vales?...» (A 35 v).

Congresso Internacional de Fátima. Fenomenologia e Teologia das Aparições (9-12 de Outubro
de 1997), Santuário de Fátima, 1998, p. 552.

34 Jesus Castellano Cervera, Apresentação ao livro da Irmã Lúcia, Apelos da mensagem de Fátima,
Carmelo de Coimbra, 2000, p. 5.

35 João Paulo II, Alocução antes do “Apelo” na tarde da Jornada jubilar (19 de Junho de 1983), 793.
36 Irmã Maria Celina de Jesus Crucificado, Irmã Lúcia, a memória que dela temos, Edição do Carmelo

de Coimbra e do Secretariado dos Pstorinhos, 2005, pp. 36-37. 43.
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A 25 de Setembro de 1884, Teresa inscreve-se na Confraria do
Santo Rosário. Aos doze anos, nas suas notas do retiro de preparação
para a Segunda Comunhão, de 17-20 de Maio de 1885, anota a sua
confiança na mediação materna e salvadora de Maria, nossa mãe, e o
seu compromisso de rezar diariamente a Maria.

«A Santíssima Virgem é nossa mãe e nunca nos abandonará seja
qual for o estado em que estejamos seria fazer-lhe injúria se
desanimássemos pois se não a esquecermos podemos ter a certeza
de nos salvar. O Senhor Padre mandou-nos tomar resoluções eu
conservei as da minha 1ª Comunhão que são: 1ª Não desanimarei
2ª Rezarei todos os dias um lembrai-vos à Santíssima Virgem 3ª
Procurarei humilhar o meu orgulho» (EV 1310-1311).

A 2 de Fevereiro de 1886, aos 13 anos, é recebida como
aspirante a Filha de Maria. Vai à Abadia duas vezes por semana para se
preparar para ser «filha de Maria».

«Algum tempo depois da minha Primeira Comunhão, a fita de
aspirante às Filhas de Maria substitui a dos Santos Anjos, mas
deixei a Abadia sem ter ingressado na associação da SS ma Virgem.
E não tinha licença para entrar como antiga aluna, por ter saído
antes de terminar os estudos. Confesso que não desejava muito
ardentemente esse privilégio; mas, pensando que todas as minhas
irmãs tinham sido “filhas de Maria”, tive receio de ser menos filha
da minha Mãe do Céu do que elas, e fui muito humildemente (apesar
de muito me custar) à Abadia pedir a autorização para ser recebida
na associação da SS ma Virgem. A primeira mestra não mo quis
recusar; mas pôs como condição ir lá dois dias por semana, de
tarde, para provar se era digna de ser admitida. Muito longe de me
agradar, esta autorização custou-me imenso» (A 40 v).

Aos 13 anos e meio, na Noite de Natal de 1886, recebeu, por
intercessão da «Mãe da graça», na Eucaristia da meia-noite, «a graça
de sair da infância», que chamou a sua «conversão» completa: «todas
as conversões se devem a Maria».37 Num primeiro momento, reagiu
com dor mariana ao «não» do tio à sua entrada no Carmelo.

«Nosso Senhor quis enviar-me bem doloroso martírio que
durou três dias. Oh! nunca como durante esta prova compreendi
tão bem, a dor da SS ma Virgem e de S. José à procura do divino
Menino Jesus...» (A 51 r).

37 CRG 96.
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Num segundo momento, considerou o «sim» do Tio à sua
vocação de carmelita, como um «milagre» da Virgem, por meio de
Paulina (A 51 r).

Aos 14 anos, a 31 de Maio de
1887, foi admitida como «filha de Ma-
ria». A partir de agora, começa a assinar
as suas cartas com a sigla «e. m.», que
quer dizer, «Enfant de Marie». Na
descrição minuciosa do seu quarto de
estudo não podia faltar «em cima do
móvel uma imagem da SS ma Virgem

com jarras sempre com flores naturais, e castiçais» (A 42 v).
No dia 4 de Novembro de 1887, na Basílica de Nossa Senhora

das Vitórias, em Paris, recebeu uma graça excepcional, a confirmação
da «aparição» de Maria no dia 13 de Maio de 1883.

«A Santíssima Virgem fez-me sentir
que tinha sido verdadeiramente ela que me
tinha sorrido e me tinha  curado. Compre-
endi que ela velava por mim, que eu era sua
filha, e sendo assim, já não podia dar-lhe
outro nome senão o de “Mamã”, pois me
parecia  mais terno ainda que o de “mãe”»
(A 56 v- 57 r).

Teresa experimenta profundamente o
amor maternal de Maria e corresponde-lhe
com todo o seu amor filial. O seu amor de
filha, que prefere o nome de Mamã ao de
Mãe, não tem nada de sentimentalismo, nem de infantilismo. Chamar a
Maria «Mamã» é, para ela, o mesmo que chamar a Deus «Papá». Relembra
o «Abbá» de Jesus. Sente-se cada vez mais «filha de Maria», sua «Mamã».
Os símbolos do amor maternal de Maria – o sorriso, o manto, o véu –
significam o amor, a intimidade e a protecção da Mãe do Céu para com a
sua filha. Teresa vive «à sombra do seu manto virginal». A «vida escondida
sob o manto de Maria», é o lugar da união mais íntima com Jesus na vida de
cada dia. A sua «vida mariana» torna-se uma «vida cristã». Maria é, para
ela, o caminho certo e seguro para Jesus. «Por Maria a Jesus». Maria é a
mãe que nos dá Jesus e nos oferece a Jesus.
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«Ó Virgem Imaculada! Tu és a Doce Estrela / Que me dás Jesus e
me unes a Ele. / Ó Mãe! deixa-me repousar sob o teu manto / Somente
por hoje» (P 5, 11).

Deseja ser configurada com a Virgem no tesouro da virgindade –
«uma escolha corajosa, cujo fim foi a consagração total a Deus»38 – e
com a Mãe na graça da maternidade do seu «primeiro filho» (Pranzini).
É «provada na fé» como Maria nas bodas de Caná.

Teresinha crescia em amor para com a sua Mãe do Céu enquanto
esperava pelo feliz momento de entrar no Carmelo, a montanha de
Maria. Em Loreto, visitou a «casa bendita» da Santíssima Virgem e
«recebeu o próprio Jesus na sua casa».

Aos 15 anos, entrou no Carmelo, a Ordem de Maria, a 9 / 4 / 88,
na «festa da Anunciação», a festa do «sim» de Deus a Maria e de Maria
a Deus  (A 68 v).

Atribui a graça da sua vocação religiosa a Maria: «ela quis
tornar-me ainda mais perfeitamente sua filha concedendo-me a graça
de me trazer ao Carmelo». A ternura da Virgem do Carmo era a
felicidade da sua juventude, e, no Carmelo, encontrou as primícias do
Céu. A Mãe de Jesus chama Teresa para se
consagrar a seguir a Cristo no Carmelo. Dá-lhe o
Carmelo por família, torna-a sua filha e noiva de
Jesus Salvador.

Maria era o exemplo perfeito do seu ideal de
vida contemplativa, orante, fraterna e apostólica.
Entra no Carmelo para se esconder à sombra do
manto virginal de Maria. No Carmelo viveu como
autêntica filha de Maria», sob o olhar de Maria e
na irradiação do seu sorriso, saudando-a na sua
estátua sempre que passava no claustro.

Ela estava convencida de que «é na ordem
bendita da Virgem Maria / que poderá encontrar os
verdadeiros bens» (P 21, 1). O marianismo teresiano
– o seu amor, a devoção e o culto à Virgem Maria – é
um marianismo carmelita-no: «Ser tua esposa, ó
Jesus!, ser carmelita, ser, pela minha união contigo,

38 Paulo VI, Marialis cultus, n. 37.
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a mãe das almas. Isso deveria bastar-me...; não é assim... Sem dúvida,
estes três privilégios são realmente a minha vocação: Carmelita, Esposa e
Mãe» (B 2 v). No Carmelo recebeu formação mariana – o Carmelo «é a
Ordem da Santíssima Virgem» – e formou carmelitana e marianamente as
suas noviças: «Quantas vezes me aconteceu, ao falar às noviças, invocá-la
e sentir os benefícios da sua maternal protecção» (C 26 r). Em sinal de
gratidão a Nossa Senhora, compôs, a 16 de Julho de 1894, o Canto de
Reconhecimento a Nossa Senhora do Carmo, onde Lhe agradece a vocação
do Carmelo como lugar do repouso do seu coração: «Na vossa inefável
ternura / mostraste-me o Carmelo» onde ela «se imolou pelo seu Salvador»
(P 7, 2). Nossa Senhora do Carmo é mais um elo de ligação entre a
mensagem de Lisieux e a mensagem de Fátima 39 convergindo as duas num
«apelo à vida de plena consagração a Deus» e num «apelo à santidade».40

No dizer da Irmã Lúcia, «a Mensagem mostra um vislumbre da glória de
Jesus, Maria e José, que, com o exemplo das Suas vidas e a luz da Sua
doutrina, nos deixaram marcado o caminho para o Céu».

«A aparição de Nossa Senhora do Carmo tem a meu ver, o
significado de uma plena consagração a Deus. Mostrando-se
revestida de um hábito religioso, Ela quis representar todos os outros
hábitos pelos quais se distinguem as pessoas inteiramente
consagradas a Deus, dos simples cristãos seculares. (...) Na aparição
de Nossa Senhora do Carmo, pode-se descobrir outro significado:
um apelo à santidade. Aí, vemos Aquela que, como nós, viveu na
terra e aqui se santificou; agora, vive e reina com Deus no Céu,
gozando do fruto e da recompensa dessa santificação».41

39 Para uma exposição crítica e documentada da aparição de Nossa Senhora do Carmo em Fátima no
dia 13 de Outubro de 1917 com o hábito e Escapulário carmelitas (Cf. P. Higino de Santa Teresa,
Fátima e Nossa Senhora do Carmo, Coimbra, 1951).

40 P. Joseph de Sainte Marie, La Vierge du Mont Carmel. Mystère et prophétie. Elie, Thérèse d’Avila,
Fatima, P. Lethielleux, 1985.

41 Irmã Lúcia, Apelos, pp. 177. 193.

Seguem-se nove anos de vida religiosa, isto
é, de «viver de amor». Fez o seu Postulantado e o
seu Noviciado. Durante o seu noviciado, aos
dezasseis anos, na gruta de Santa Maria Madalena,
recebeu uma grande graça mariana, uma «semana
de quietude»: «Eu estava inteiramente oculta sob o
véu da Santíssima Virgem». Convidou a Celina,
sua irmã, a entregar-se totalmente a Maria:
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«Esconde-te à sombra do seu manto virginal para que ela te virginize»
(Ct 105).

Professou aos dezoito anos, no dia 8 de Setembro de 1890, em
clima mariano, a saber, na festa da Natividade de Maria: «Que bela
festa a da Natividade de Maria para me tornar Esposa de Jesus! Era a
pequena Santíssima Virgem de um dia, que apresentava a sua pequena
Flor ao pequeno Jesus” (A 77 r). A espiritualidade teresiana é a
pequenez evangélica. Teresa é a pequena Flor, apresentada ao pequeno
Jesus, pela pequena Santíssima Virgem Maria, como Esposa de Jesus,
cujo Amor se «baixa» (A 2 v), desde a pobreza da Encarnação,
passando pelo despojamento total da Cruz, até ao «último limite do seu
amor», que é a Eucaristia (RP 2, 5 r-v).

A sua própria pequenez está envolvida pela pequenez de Jesus e
de Maria. É a “pequena” Maria quem a apresenta a Jesus, para que seja
a sua esposa. É com a pequenez de Maria que Teresa se pode desposar
com a “pequenez” de Jesus. Teresa de Lisieux contempla a Jesus como
“um Deus que Se fez tão pequeno por mim” (Ct 266). Vivendo
escondida sob o manto de Maria, penetrará progressivamente no
mistério da «pequenez» e da «pobreza» de Jesus e de Maria.

Alude uma única vez ao «Escapulário do Carmo», aos vinte e um
anos, numa carta à Senhora Pottier, no dia 16 de Julho de 1894, como
sinal de predestinação e de fraternidade carmelitana: «Tinha pedido
para si a Nossa Senhora do Carmo, minha querida Celina, a graça que
obteve em Lourdes. Como fico feliz por ter recebido o Santo
escapulário! É um sinal garantido de predestinação, e além disso não
fica assim ainda mais intimamente unida às suas Irmãs do Carmelo?»
(Ct 166). Um carmelita é «um filho da Santíssima Virgem» (Ct 129).

Aos 22 anos, abre o Ms A como «escritora mariana»: «Antes de
pegar na pena, ajoelhei-me diante da imagem de Maria (aquela que
nos deu tantas provas das maternais preferências da Rainha do Céu
para com a nossa família), supliquei-lhe que guie a minha mão a fim
de eu não traçar uma única linha que não lhe agrade» (A 2  r).

Teresa aprendeu de Maria a «viver de Amor» e foi ao contemplá-
la no dom total de si mesma junto da Cruz de Jesus que deu a melhor
definição do Amor: «Amar é tudo dar e dar-se a si mesmo» (P 54, 22).

A 9 de Junho de 1895, ofereceu-se ao Amor Misericordioso de
Jesus, que lhe revelara o  mistério do Amor da Santíssima Trindade.



296 MANUEL FERNANDES DOS REIS

M
A

R
IA

 - 
M

Ã
E

«Este ano, no dia 9 de Junho, festa da Santíssima Trindade,
recebi a graça de compreender mais do que nunca quanto Jesus
deseja ser amado» (A 84 r).

Na radicalidade do seu amor e no dom total de si à SS.ma Trindade,
entrega-se totalmente «como vítima de holocausto» ao fogo do seu Amor,
que é o Espírito Santo, e depõe o seu oferecimento nas mãos de Maria.

A Virgem Maria tem um lugar essencial no oferecimento ao Amor
Misericordioso. É diante da imagem da Virgem do Sorriso que Teresa lerá

42 João Paulo II, Carta encíclica Redemptoris Mater, n. 45.

a sua oração à Santíssima Trindade. Remete tudo
para Deus pelas mãos de Maria. O único Esposo de
Teresa é o Filho único do Pai e de Maria, que está
presente como Mãe do Filho de Deus. É por ela que
o Pai nos dá o seu Filho e, é por ela, que Teresa se
dá inteiramente à Trindade. Deu-se totalmente a
Jesus e abandonou o «dom de si» nas mãos de
Maria. Recita a fórmula de consagração ao Amor
Misericordioso e entrega-a nas mãos de Maria.
Maria é a medianeira da Trindade junto de Teresa.
O primeiro dom da Trindade a Teresa – a sua cura –

é-lhe dado pela mediação maternal da Virgem do Sorriso, pela intercessão
de Maria. É também por meio de Maria que Teresa se oferece à Trindade.

«Ofereço o amor e os méritos da SS ma Virgem, minha
querida Mãe: é a ela que entrego o meu oferecimento, pedindo-
lhe que vo-lo apresente» (Or 6).

Maria convidou-a a oferecer-se a Jesus – «Fazei tudo o que Ele vos
disser» (Jo 2, 5) – e Teresa, num acto pessoal de entrega confiante – que é
exactamente «a resposta ao amor da Mãe»42 – «ofereceu-se a Jesus pelas
mãos de Maria. E Jesus, em resposta ao amor dela, entrega-se totalmente a
ela na grandeza infinita (“oceânica”) do seu Amor: «Vós que me
permitistes oferecer-me deste modo a Deus, sabeis as ondas, ou antes, os
oceanos de graças que vieram inundar-me a alma» (A 84 r).

Como Maria, Teresa «pode conter Jesus, o Oceano do Amor» (P 54,
3). Maria levava Jesus no seu seio materno. A pequenez evangélica de
Maria tem um carácter maternal. Teresa é filha de Maria e é mãe como
Maria. Teresa, na sua pequenez evangélica, participa da maternidade de
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Maria para com o seu Filho. Teresa comungou, na Eucaristia, o «mistério
da Encarnação» do Filho de Deus e de Maria (P 54, 5).

Maria deu à luz Jesus na pobreza de Belém. Teresa contempla a
grandeza de Maria ao lado do seu Filho (P 54, 9-10). A união de Maria com
o seu Filho na pobreza do presépio é o modelo da nossa união com Jesus na
Eucaristia, onde aparece «mais pequenino do que uma criança» (RP 2, 5r ).
Reza para que «muitos sacerdotes saibam amar Jesus e o toquem com a
mesma delicadeza com que Maria lhe tocava no berço» (Ct 101).

O que Maria fez de Teresa, Teresa quer que Ela o faça por Bellière.
Compôs uma oração de intercessão e pede a graça de trabalhar
espiritualmente pela santificação da sua alma destinada ao sacerdócio e à
missão. Consagra-o a Maria, a «Virgem sacerdotal» para que o ensine
desde já a «amar» a Jesus a fim de que um dia ele o «faça amar» no seu
ministério e o guarde à sombra do seu manto virginal durante toda a sua
vida: «Dignai-Vos ensinar-lhe desde já com que amor pegáveis no Divino
Menino Jesus e o envolvíeis em paninhos, para que possa um dia subir ao
Altar Sagrado e levar nas suas mãos o Rei dos Céus. Peço-Vos ainda que o
guardeis sob o vosso manto virginal» (Or 8). Pela oração de Teresa, Maria
consolidou a vocação de Maurício Bellière (Ct 198).

Compôs para o P. Roulland o poema missionário «A Nossa
Senhora das Vitórias, Rainha das Virgens, dos Apóstolos e dos
Mártires», no qual, pede à Mãe que escute o humilde canto de amor e
gratidão do coração da Sua filha que quer, na sua solidão, ganhar
corações e converter os pecadores. Reconheceu que a vocação
missionária do P. Roulland foi salva pela Santíssima Virgem no dia 8
de Setembro (Ct 201). Pede-lhe que reze a Deus por ela pela mediação
maternal de Maria (Ct 220). Quer que o P. Roulland dê o nome de
Maria à primeira menina chinesa que baptizar (Ct 221), e diz-lhe que a
Santíssima Virgem alcança aos missionários a graça de fazerem um
acto de amor perfeito no fim da sua vida e dá-lhes a palma e a coroa que
tão bem merecem» (Ct 226). Ela desempenhou o ofício de sacristã:
«com que amor tocava o pão da Eucaristia».

Teresa não é só a «pequena esposa de Jesus» – Teresa do Menino
Jesus a da Santa Face – mas também, «a Florzinha da Santíssima
Virgem» que, no Carmelo, na manhã da sua vida, «recebeu os raios
benfazejos da doce Estrela da Manhã» e aprendeu a amar, pois «o
Amor só se paga com Amor». Simbolicamente Maria é «a doce Estrela
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da Manhã» e Teresa é «a Florzinha da Santíssima Virgem». «Nossa
Senhora aparece representada graficamente pela Stella matuttina,
como fonte da espiritualidade teresiana, como colaboradora da
Trindade na obra da santificação de Teresa».43

João Paulo II , na Redemptoris Mater, nn. 12-20, escreveu páginas
admiráveis sobre a vida de fé de Maria e a sua peregrinação de fé que vai
desde a Anunciação até ao heroísmo da kénose na Cruz. Teresa, à luz da
pobreza espiritual de Maria afirma que ela «viva de fé como nós» (UC 21.
8. 3). Para Ela e para nós, a fé é obscura e, quando provada por Jesus,
dolorosa: «Mãe, o teu doce Filho quer que sejas o exemplo/ Da alma que O
procura na noite da fé» (P 54, 15). À luz do Evangelho, contempla a vida
espiritual de Maria em Nazaré em clima de fé (P 54, 17).

Teresa viveu na fé a sua relação filial com Maria, tal como Maria
viveu a sua relação íntima com Jesus na fé. Peregrinou, como Maria, na fé,
e, como ela, foi provada na sua fé. Participa da peregrinação da fé vivida
por Maria. Durante toda a sua vida, mas especialmente nos últimos dezoito
meses, experimentou, melhor, sofreu, a «provação contra a fé».

Maria, «a Virgem do Sorriso», estará presente na vida de Teresa, em
1896, aos 23 anos, como no-lo atesta o Ms B, por um lado, «no meio da
mais sombria tempestade» da sua «provação contra a fé», sorrindo-lhe
amorosamente, no sonho de 10 de Maio de 1896, pela Venerável Madre
Ana de Jesus, e, por meio dela, diz-lhe que Deus a viria buscar «em breve»
e que estava «muito contente» com ela; e, por outro, a «Mãe da Igreja»
inspirando-a explicitamente por meio de São Paulo a ler femininamente o
mistério da Igreja, esposa de Cristo, que, no seu Coração, arde de Amor de
Deus e de Amor a Deus, e a encontrará implicitamente, por meio de Jesus,
seu Filho, o seu lugar na Igreja, sua Mãe, a sua vocação ao Amor. A
Eucaristia é o Coração da Igreja: «No Coração da Igreja, minha Mãe, eu
serei o Amor» (B 3 v). Teresa sente-se «filha da Igreja» e quer-se «mãe da
Igreja», quer «amar com o Amor» de Maria, Mãe da Igreja, e com o Amor
da Mãe Igreja, como «Rosa desfolhada», que «atira flores» a Jesus em
favor da Igreja (B 4 r-v).

No seu sonho realizado, participa da vocação e missão universal do
Amor de Jesus e de Maria pela Igreja, a Esposa amada misericordiosa-

43 Roberto di S. Teresa di G. B., Profilo della Dottrina Spirituale di S. Teresa di Gesù Bambino,
Torino, 1959, p. 62.
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mente com a missão de tender para a santidade, a plenitude do Amor. Foi,
assim, como Maria, a Mãe da Igreja, fez desta «filha de Maria» uma «filha
da Igreja» e uma «mãe da Igreja»: «Ó Jesus! eu te amo, amo a Igreja minha
Mãe». É aqui, no «Jesus da Eucaristia» e na «Eucaristia de Jesus», que é o
«Coração da Igreja», que arde de Amor, que a maternidade de Maria e a
maternidade da Igreja se encontram. A maternidade eclesial de Teresa
desenvolve-se no seu «viver de Amor» contemplativo – «a criancinha
mantém-se juntinho do trono do Rei e da Rainha e ama pelos irmãos que
combatem» – e apostólico, provando e testemunhando o seu amor a Jesus e
à Igreja «lançando flores», «aproveitando todas as mais pequenas coisas e
fazendo-as por amor».

Aos 24 anos, durante o mês de Maio, compôs o seu cântico
Porque te amo, ó Maria, onde Maria aparece mais Mãe de Teresa e
Teresa mais filha de Maria.

Teresa também «lançou flores» à Virgem Maria, colhendo, por
vezes, as rosas no meio dos espinhos. Teve que aprender a obedecer no
sofrimento: «Para me vencer, pensei que estava a preparar a lamparina
para a Santíssima Virgem e o Menino Jesus; então fazia-o com um
cuidado inacreditável, sem deixar nenhum grão de poeira, e pouco a pouco
senti um grande apaziguamento e uma grande doçura (...) A partir desse
dia, tomei a resolução de nunca considerar se as coisas que me ordenavam,
me pareciam úteis ou não» (UC 12.7.1). «A Madre Inês de Jesus dizia-
lhe, num dia em que a comunidade estava reunida em volta da cama
dela: – Se quisesse lançar flores à comunidade! – Oh!, não, minha
querida Madre, respondeu ela, não me peça isso, por favor; não quero
lançar flores às criaturas. Quero lançá-las à Santíssima Virgem e a S.
José, mas não a outras criaturas».44

Teresa, em nome de Maria, a Rainha dos pequenos anjos, exorta a
Irmã Genoveva a suportar em paz a provação de não estar contente consigo
mesma, pois, Jesus tanto mais a ama quanto mais pobre ela for, e um dia, no
Céu, sentar-se-á nos joelhos de Jesus e Maria tomá-la-á nos seus braços e
cumulá-la-á de carícias porque «sou a tua Mãe, a tua Mamã querida».

Maria é, de facto a «nossa Mãe na ordem da graça», como no-lo
profetizou a mensagem de Fátima. A «verdade evangélica» da
«maternidade espiritual» de Maria e da nossa «filiação espiritual» é-

44 OPT, Irmã Maria dos Anjos, p. 1303.
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nos apresentada, na aparição de 13 de Julho de 1917, nestes termos:
«Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar
o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a
paz do mundo e o fim da guerra, porque só Ela lhes poderá valer».45 O
mesmo sentido de economia da salvação, na mesma aparição, tem a
expressão «por fim, o meu Imaculado coração triunfará».46

De igual teor é o ensinamento do Concílio do Vaticano II: «A
maternidade de Maria, na economia da graça, perdura sem cessar,
desde o consentimento que ela prestou fielmente na Anunciação e
manteve sem vacilar ao pé da cruz, até à consumação final de todos os
eleitos. De facto, depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão
salutar, mas, pela sua múltipla intercessão, continua a obter-nos os
dons da salvação eterna. Com seu amor de Mãe, cuida dos irmãos de
seu Filho, que ainda peregrinam e se debatem entre perigos e angústias,
até que sejam conduzidos à Pátria feliz».47

No dia 8 de Setembro de 1897 escreveu com dificuldade no
reverso de uma estampa.

«Ó Maria, se eu fosse a Rainha do Céu e vós fôsseis Teresa, eu
queria ser Teresa para que vós fôsseis a Rainha do Céu!!!» (Or 21).

É o último autógrafo de santa Teresa do Menino Jesus e da Santa
Face. A Madre Inês de Jesus afirma: “As últimas linhas que escreveu
na terra exprimem, de forma delicadíssima, o seu amor à Santíssima
Virgem».48

Feito todo este percurso para constatarmos a presença de Maria em
toda sua vida,  podemos afirmar que Teresa se sentiu sempre amada pela

45 Irmã Lúcia, Memórias, p. 149. «Só Ela lhes poderá valer» indica, para além do significado histórico
e salvífico no século XX e XXI, que a Mãe de Jesus é o ícone escatológico da Igreja:
– «a imagem e primícia da Igreja que há-de atingir a sua perfeição no século futuro»
– e o sinal de esperança
– «Spes nostra»
– da Igreja peregrina.

46 Irmã Lúcia, Memórias, p. 150. Afirma o então Cardeal Joseph Ratzinger: «”O meu Imaculado Coração
triunfará”. Que significa isto? Significa que este Coração aberto a Deus, purificado pela contemplação
de Deus, é mais forte que as pistolas ou outras armas de qualquer espécie. O fiat de Maria, a palavra
do seu Coração, mudou a história do mundo, porque introduziu neste mundo o Salvador: graças
àquele “Sim”, Deus pôde fazer-Se homem no nosso meio e tal permanecer para sempre»
(Congregação para a Doutrina da Fé, A Mensagem de Fátima, Edições Paulinas, 2000, p. 55).

47 Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 62.
48 Madre Inês de Jesus, Teresa de Lisieux. Processos de Beatificación y Canonização (Selección),

Editorial Monte Cramelo, Burgos, 1996, p. 488.
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até à sua morte. Amou Maria na sua vida familiar, na «Primavera da sua
juventude: «Eu amava na primavera da vida / S. José, a Virgem Maria» (P
18, 3). Amou Maria durante a sua vida no Carmelo: «Esperando o Céu, ó
minha Mãe querida, / Quero viver contigo, seguir-te em cada dia» (P 54,
18). Amou Maria na «tarde da sua vida»:

«Em breve eu ouvirei esta doce harmonia
Em breve no Céu eu irei ver-te
Tu que vieste sorrir-me na manhã da minha vida
Vem sorrir-me de novo... Mãe... chegou a tarde!» (P 54, 25).

No dia 30 de Setembro, Teresa dirige-se a Maria na agonia com
confiança filial: «Ó minha boa Virgem Santa, vinde em meu auxílio!» (UC
39. 9). Morre, neste dia, sendo um ícone do sorriso de Maria para todos
nós. «Depois da morte, conservou um sorriso celestial» (UC 30.9).

«”Sorri à vida”. É a lacónica mensagem de Teresa, neo-Doutora
da Igreja (...) O sorriso de Teresa era reflexo do encantador sorriso de
Maria: sorriso, que faz da própria Teresa – “Santa do sorriso” – um
sorriso de Deus à humanidade».49 Não esqueçamos que o Francisco,
antes de morrer, despede-se da prima com um «até ao Céu» e, no dia
seguinte, «para lá voou nos braços da Mãe celeste»; «morre a sorrir».50

49 N. Geagea, «Teresa di Gesù Bambino e la Madonna», em Teresianum, Roma, XLIII / 1997 / II, p.
553).

50 Irmã Lúcia, Memórias, pp. 134. 136.
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2. «Porque te ano, ó Maria»

Com a epígrafe teresiana «Porque te amo, ó Maria»,
pretendemos contar a «História de Teresa na vida de Maria», melhor
dito, a sua contemplação e o seu amor a Maria nos mistérios da sua vida
evangélica. A «história de Maria na vida de Teresa» – a sua vida
mariana – tem um segundo capítulo a «história de Teresa na vida de
Maria», a sua «doutrina mariana». A «doutrina mariológica» de Teresa
é uma consequência da sua «vida mariana». É Teresa de Lisieux uma
«teóloga mariana»? Sim, enquanto contempla e ama os abismos de
amor e dor do coração maternal de Maria. É uma «marióloga»? Não, no
sentido académico, sim, enquanto diz tudo «o que pensa» sobre Maria,
tudo «o que contempla» de Maria e tudo «o que ama» em Maria.

No seu cântico Porque te amo, ó Maria (P 54) «diz tudo o que
pregaria sobre ela». «Quereria ser sacerdote para pregar sobre a SS ma

Virgem», para dizer que ela «vivia de fé como nós», e «não dizer coisas
inverosímeis».

Teresa confiou à Irmã Genoveva: «Ainda tenho algo a fazer antes
de morrer. Sempre pensei em exprimir num canto à Santíssima Virgem
tudo o que penso dela». «No meu Cântico Por que te amo, ó Maria
disse tudo o que pregaria sobre ela» (UC 21. 8. 3).

«Meditando a sua vida no Evangelho, diz tudo o que pensa sobre
Maria e tudo o que pregaria sobre ela. «Ela pôs aí todo o seu coração».51 É
o seu «testamento sobre Maria», é a sua «oração à Virgem».

«Tudo o que penso sobre a Santíssima Virgem», não se trata de
nenhuma grande novidade, de nenhuma ideia sobre Maria – segue as
opiniões dos mariólogos equilibrados do seu tempo –, mas da sua
meditação e oração sobre Maria, que lhe permitiu enriquecer a
doutrina mariana tradicional e com os seus critérios bíblico,
antropológico e pastoral antecipar-se à mariologia conciliar do
Vaticano II. Nunca pensou em elucidar as excepcionais prerrogativas
da Bem-aventurada Virgem Maria, nem se especializou no sector
mariológico, o que explica a ausência de novidade realtiva à Mãe de

51 CSG, p. 90.
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Deus.52 Desafia apenas diante de nós o rosário das suas experiências do
mistério de Maria, a Virgem do Evangelho, que escuta, guarda e
cumpre a Palavra de Deus no seguimento perfeito de Jesus.

52 N. Geagea, a. ., pp. 521. 523.
53 François-Marie Léthel, «Teresa y el misterio de María», em Teresa de Lisieux. Vida. Doctrina.

Ambiente, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1998, p. 215 ).

Na sua última poesia, composta em Maio de 1897, canta e reza o seu
amor a Maria: «te amo, ó Maria». «Tal é o refrão da poesia mariana de
Teresa; enunciado já no título, repetido incansavelmente ao longo das
estrofes, fica ilustrado por este outro refrão: “Sou tua filha”. Esta poesia é,
pois, como o complemento mariano dos Manuscritos autobiográficos, e é a
partir dela como se pode procurar descobrir o lugar de Maria na vida e na
sua doutrina espiritual de Teresa»53 Teresa pressente a provável difusão
dos seus escritos e considera os seus «pensamentos» sobre Maria como
parte integrante da «obra importantíssima» que se prepara (UC 1. 8. 2).
Nomeia a «Santíssima Virgem» 98 vezes e, no total, o nome da Virgem e de
Maria aparece 380 vezes nos seus escritos.

Compôs o poema não para se animar a amar mais e mais a Maria,
mas para nos dizer as razões que a levaram a amar Maria, a fim de nos
levar a amá-La. Não é difícil saber porque razão Teresa amou a Maria.
Ama-a, não pelas graças extraordinárias que dela recebeu, mas pelo que
Maria é em si mesma como «Mãe de Deus» e «Mãe da Igreja». A razão
principal deste «Grande Magnificat a Maria» é o amor inseparável entre
tal «Mãe incomparável» e tal «filha incomparável».



304 MANUEL FERNANDES DOS REIS

M
A

R
IA

 - 
M

Ã
E

Em definitivo, as razões de Teresa são as mesmas apontadas pelo
Concílio Vaticano II na Lumen Gentium n. 67, ou seja, é o reconhecimento
da excelência da Mãe de Deus que nos impulsiona a um amor filial para
com a nossa Mãe e à imitação das suas virtudes». Por outras palavras,
Teresa ama a Maria, porque ela é sua Mãe. A maternidade divina e eclesial
de Maria é a razão das razões, a razão fundamental do nosso amor filial
à Santíssima Virgem. Pergunta o Irmão Augusto a Santo Estanislau:
«Então amais muito a Maria? Oh! Falai-me dela, peço-vos».
Responde-lhe Santo Estanislau, num tom de ternura indizível: «A
Santíssima Virgem!.... Ah! Que poderei dizer-vos d’Ela?... É a minha
Mãe!!!...» (RP 8, 3 v). «O amor e a imitação de Nossa Senhora
influenciaram a santidade e a doutrina espiritual de Teresa, que têm na
pureza do amor filial a sua mais perfeita expressão».54

Neste particular do amor a Nossa Senhora, ela é filha e discípula
do seu pai e mestre São João da Cruz, aliás, como ela própria o
denuncia em carta a Celina. Teresa, na sua relação com a Mãe de Deus,
tem consciência de si mesma, o que ela é para a Virgem Maria – «sou a
vossa filha» –, e  da Virgem Maria, o que é para ela: «sois a minha
Mãe». Porque a Mãe de Jesus tem uma filha a quem ama, ela, sua filha,
«tem uma SS ma Virgem para amar» (Ct 137).

Teresa retorna à autenticidade evangélica de Maria. Deixa-nos a
sua «lectio divina» da «vida evangélica» de Maria. Teresa não «pensa»
em Maria, «contempla» a Maria para a amar e imitar. Compôs a
meditação evangélica da vida de Maria, em 25 estrofes, com cerca de
200 versos, inspirando-se no Evangelho e na inteligência do seu
coração. Pinta-nos um ícone de Maria, uma imagem viva de Maria na
sua relação estreita com o mistério de Jesus e da Igreja. «Deixa-nos um
retrato encantador de Nossa Senhora».55 Realça a sua «vida real», a sua
doce humildade, a sua pequenez, a sua pobreza, a sua simplicidade, a
sua oração, a sua caridade, a sua proximidade e imitabilidade, a sua
santidade. A consideração de Maria como modelo de simplicidade, de
fé, de adesão à vontade de Deus, de generosidade no sofrimento nas
circunstâncias normais da vida, como modelo de todos os pobres em
espírito, é a característica mais forte da sua teologia e espiritualidade
marianas, novidade certamente para a sua época. Para Teresa, o maior
privilégio de Maria, esquecido pelos pregadores do seu tempo, é o

54 Roberto di S. Teresa di G. B., o. c., p. 75. 55 Ibid., p. 72.
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privilégio da pobreza e da pequenez, privilégio que caracteriza toda a
vida de Jesus e de Maria. Para ela, Maria é o resumo abreviado do
«pequeno caminho». Parece que já estamos em plena mariologia
conciliar do Vaticano II e do magistério pontifício actual. «A
mariologia de Teresa de Lisieux anuncia a do Concílio Vaticano II».56

«Este poema é exactamente a mariologia do concílio Vaticano II».57

«A prova da fé da Virgem (P 54, 15; 7 - 8; 16), especialmente junto
da Cruz, é «a “kénose” da fé mais profunda na história da humanidade». O
Catecismo da Igreja Católica apresenta-a, no n. 165, como testemunha da
fé: «A Virgem Maria, que na “peregrinação da fé” (LG 58) foi até a “noite
de fé”, comungando no sofrimento de seu Filho e na noite do seu
sepulcro».58 «Entre os capítulos mais originais da sua ciência espiritual
deve-se recordar a sábia exploração, que Teresa desenvolveu, do mistério e
do caminho da Virgem Maria, chegando a resultados muito próximos da
doutrina do Concílio Vaticano II no cap. VIII da Constituição Lumen
Gentium e de quanto eu mesmo propus na minha Encíclica Redemptoris
Mater, de 25 de Março de 1987».59 «Teresa de Lisieux é Doutora de uma
mariologia evangélica, que se adiantou ao Vaticano II e tem muito que
ensinar aos cristãos do Terceiro Milénio».60

O amor de Teresa a Maria procede da verdadeira fé em Maria:
«Recordem-se os fiéis que a devoção autêntica não consiste em
sentimentalismo estéril e passageiro, ou em vã credulidade, mas procede da
fé verdadeira que nos leva a reconhecer a excelência da Mãe de Deus e nos
incita a um amor filial para com a nossa Mãe e à imitação das suas
virtudes» (LG n. 67). «O homem entra nesta devoção pelo excesso de amor
que Maria lhe manifesta (...). Ela desborda amor... amor de Mãe. E as
almas, vencidas, respondem ao amor com amor. Assim faz o bem e foge do
mal (...). Subjugados pelo amor que Maria nos mostrou... não procuramos
outra coisa senão corresponder, com uma vida santa, a tanto amor.
Amando, força a ser amada».61 Teresa converteu o antigo adágio: «De
Maria nunquam satis» em «nunca a amarás bastante» (Ct 92).

56 R. Laurentin, Marie, clé du mystère chrétien, Fayard, 1994, pp. 112; 131.
57 G. Gaucher, «Il cammino di Teresa nel mistero della sofferenza e della incredulità», em AA. VV.,

Nel Dramma della incredulità, Editrice Àncora, Milano, 1997, p. 30.
58 J. Paulo II, Redemptoris Mater, n. 18.
59 J. Paulo II, Carta Apostólica Divini Amoris Scientia, n. 8.
60 C. Maccise, «Teresa de Lisieux, una Doctora para el tercer milenio», em RE 57 (1998) pp. 68 - 69).
61 P. Xiberta, «Amando se hace amar», em El Santo Escapulário, 1947, pp. 228-229.
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Alguém afirmou que Teresa aparece como doutora providencial,
porque, fundada na revelação do Evangelho, propõe uma imagem de
Maria que responde plenamente à da Lumen Gentium, insistindo
sobretudo na maternidade divina que se estende na maternidade
universal da Virgem sobre todos os irmãos de Jesus. É uma verdadeira
doutrina mariana – ao mesmo tempo cristotípica e eclesiotípica –, pois
Maria é «mais (nossa) Mãe do que (nossa) Rainha» (UC 21. 8. 3).

Parece-nos, contudo, que a perspectiva teresiana é um contributo
para a compreensão contemporânea de Maria. Teresa contribui mais
para uma mariologia trinitária do que cristotípica e eclesiotípica,
porque Maria está entre a Trindade e Cristo (P 54, 4), entre Cristo e a
Igreja (P 54, 24), entre a Igreja e a Trindade (Or 6). O Pai comunica a
Maria a fecundidade para a maternidade divina do seu Filho, mas
também a fecundidade real de graça para ser mãe espiritual de todos os
redimidos. É pela sua participação na paternidade do Pai como Maria
vem a ser mãe do Filho. É este o quadro trinitário da maternidade
divina e espiritual de Maria. Neste sentido, a maternidade espiritual de
Maria deve estar integrada na visão trinitária, que começa pelo Pai,
uma vez que a nossa fraternidade com o Cristo primogénito depende da
iniciativa do Pai que quer ter também «filhos de adopção» (Gl 4, 6).

Teresa contempla, não a vida gloriosa de Maria, como Santo Afonso
Maria de Ligório, mas a sua vida terrena. Doente e às portas da morte,
contempla-a semelhante a si na sua dor e na sua morte de amor, e assim crê
e ama ser sua filha. Como «precisou de um Deus que se revestisse da sua
natureza e que se tornasse seu irmão e pudesse sofrer» (P 23, 4), assim
precisou de uma «Mater dolorosa», de uma «Nossa Senhora das Dores» ou
da «Piedade», que, por experiência, compreendesse o seu sofrimento. É
verdade que Maria conheceu os sofrimentos físicos. A vida de Maria foi
atravessada, no dizer de Teresa, por indizíveis sofrimentos no corpo e na
alma, que atingiram o seu paroxismo no alto do Calvário. A primeira razão
para Teresa cantar o seu amor à Mãe do Céu radica na sua «semelhança no
sofrimento e na morte». Por isso, «não lhe custa acreditar que é filha de
Maria e ama-a com um amor verdadeiramente filial».

«É preciso para que uma filha possa amar a sua mãe
Que esta chore com ela, partilhe as suas dores
Ó minha Mãe querida, na terra estrangeira
Para me atraíres a ti, quanto chorastes!...».
Meditando a tua vida no santo Evangelho
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Ouso olhar-te e aproximar-me de ti
Acreditar que sou tua filha não me é difícil
Pois vejo-te mortal e sofrendo como eu...» (P 54, 2).

«Falou-me da carta de um sacerdote que dizia que a Santíssima
Virgem não conhecia por experiência os sofrimentos físicos. Ao olhar esta
noite para a Santíssima Virgem, compreendi que não era verdade;
compreendi que ela tinha sofrido não só na alma, mas também no corpo.
Sofreu muito nas viagens, com o frio, o calor, o cansaço. Jejuou muitas
vezes... Sim, ela sabe o que é sofrer... Mas talvez seja errado querer que a
Santíssima Virgem tenha sofrido! Logo eu que a amo tanto!» (UC 20.8.11).

«A misericordiosíssima maternidade de Maria torna-a próxima e
íntima a cada alma que sofre, crê, espera e ama, na realidade da vida
diária».62 «O ícone de Maria no sofrimento e na prova é a chave de
leitura para compreender a sua vida».63

Com a «inteligência do coração» penetra no mistério do
sofrimento de Maria que a atrai para Si. A semelhança de Maria e de
Teresa na fraqueza do sofrimento – «vejo-a mortal e sofrendo como
eu» – gera em Teresa a ousadia de contemplar, de se aproximar de
Maria e de acreditar que é sua filha, porque a sua Mãe querida «chora com
ela e partilha as suas dores». A «Mãe das dores» «partilha as nossas dores,
sofre como nós». No seu coração compreende quer a «scientia crucis»,
quer a «scientia amoris» de Maria junto da Cruz de seu Filho.

A sua experiência pessoal ajuda-a a descobrir na vida de Maria a
mesma lei que rege a vida de seu Filho: era preciso que ela sofresse para
entrar na sua glória (Lc 24, 26). Maria preferiu a tudo o mais a sua vida
oculta, pobre e sofredora. Em Nazaré, ela «não queria senão viver de fé
como nós» (UC 21.8.3), sem nada de maravilhoso (P 54, 17). «A
Santíssima Virgem... sabe o que é sofrer» (UC 208.11). Ela é a réplica, na
sua condição maternal, do Servo sofredor (Is 53, 3, citado sob esta forma
na Ct 108). Ela possui o segredo de «sofrer amando» (P 54, 16), porque a
sua «imensa ternura» é também a réplica da «imensidade do amor de
Jesus por nós». Não é tanto uma questão de medida, mas de qualidade:
Maria «ama-nos como Jesus nos ama». É a segunda lei fundamental do
poema. Teresa enuncia-a com tanta mais autoridade porque ela própria

62 Roberto di S. Teresa di G. B., o. c., p. 72.
63 C. M. Martini, «Maria e la notte della fede del nostro tempo», em AA. VV., Nel dramma della

incredulità con Teresa di Lisieux, Ancora Editrice, Milano, 1997, pp. 103.
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está ainda sob o esplendor de uma iluminação recente: «Este ano... Deus
concedeu-me a graça de compreender o que é a caridade... amar o
próximo como Ele, Jesus, o amou» (C 11v; 12 v).

Teresa comungou também das dores de Maria: «Jesus esconde-Se
mas nós adivinhámo-l’O, derramando lágrimas enxugamos as d’Ele, e a
SS ma Virgem sorri, pobre Mãe, tanto sofreu por causa de nós, é justo que
a consolemos um pouco chorando e sofrendo com ela» (Ct 57). «A minha
alegria, é amar o sofrimento, / Sorrio derramando lágrimas / Aceito
com reconhecimento / Os espinhos unidos às flores» (P 45, 2). Esta é a
grande «razão», o «porquê» do amor de Teresa a Maria: «Vejo-te
mortal e sofrendo como eu» (P 54, 2). «Julga que a Santíssima Virgem
se contorceu de dor como Sta Madalena! Ah!, não! Não lhe ficaria bem.
A mim, sim, fica-me bem ter soluços» (UC 22.8.5).

Esta «semelhança na carne», esta comunhão na dor física e
espiritual entre Maria e Teresa, evoca «a lei dos amores perfeitos» da
Encarnação do Filho de Deus. De facto, «quando Jesus olhou uma
alma, imediatamente dá-lhe a sua divina semelhança, mas é preciso que
esta alma não cesse de fixar n’Ele só os seus olhares» (Ct 134). É que
«para ser esposa de Jesus, é preciso assemelhar-se a Jesus» (Ct 87).

«A vida de Teresa, como a da Virgem, decorreu em condições
ordinárias, com uma facilidade aparente e sem brilho. Tinha, na
medida em que o podemos conjecturar, uma parecença de carácter
com a Virgem: o seu temperamento, a sua natureza própria parecem
mais conformes com o que podemos adivinhar de Maria, que o
temperamento, a natureza própria de santa Teresa de Ávila. Teresa
possuía, num grau raro entre os santos, uma parecença de natureza
com a Virgem, tal como a conhecemos por S. Lucas. Ambas têm
qualquer coisa de directo, de limpo, de fresco, sem rodeios nem
complicações : sábias e prudentes por concentração extrema, por
vezes exultantes, mergulhadas muito depressa no silêncio, gostando
de obedecer aos sinais, sem contudo os procurar. Poderíamos
encontrar outros traços...».64

A biografia evangélica de Maria, no seu amor a Jesus, à Igreja e a
Teresa, interiorizada e personalizada por ela, fez de Teresa, no seu amor a
Jesus, a Maria e à Igreja, um ícone da Santíssima Virgem. «Na sua doce

64 Madre Inês de Jesus, Teresa de Lisieux. Processos de Beatificación y Canonização (Selección),
Editorial Monte Cramelo, Burgos, 1996, p. 488.
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simplicidade foi uma miniatura da Virgem Santíssima».65 «Teresa parece
ter compreendido o mistério de Maria por conaturalidade».66

Para falar bem de Maria, Teresa teve que ater-se ao critério
bíblico-evangélico, isto é, fundamentar-se nos Evangelhos canónicos,
para falar da sua «vida real», e não da «imaginada», como o fazia certa
pregação mariana do seu tempo, baseada nos Evangelhos «apócrifos» –
«Meditando tua vida no santo Evangelho» (54, 2) –, ao critério
antropológico – o lado humano da «vida da Sagrada Família» em Nazaré,
que «era muito simples», pois, «tudo na vida deles se passa como na
nossa» – e ao critério pastoral e pedagógico de Maria como «exemplo de
fé», de esperança e de caridade, que convida a amá-la e a imitá-la, para
comungar e tratar a Jesus com a mesma delicadeza de amor de Maria.

Teresa lê todos os textos evangélicos onde se fala de Maria, desde a
Encarnação até à Cruz, e é essa Virgem e Mãe de Nazaré que ela ama.
Contempla e ama Maria, a «Mãe mais amável do que admirável», isto é,
«mais Mãe do que Rainha», na «vida real» e «terrena» dos seus mistérios
gozosos e dolorosos, deixando os gloriosos, para que Jesus no-los segrede
no Céu (54, 1). Teresa não trata o mistério da predestinação de Maria e
paga tributo à mentalidade do seu tempo, não tão de acordo com a exegese
actual, por exemplo, no tema da «preferência de Maria pela «virgindade»,
quando lhe é oferecido o dom da «maternidade».

No mistério da «Anunciação», a «humildade» de Maria atrai a
SS ma Trindade (54, 3 - 4), como a «fraqueza» de Teresa atrai o seu
Amor Misericordioso na Eucaristia (54, 5).

Teresa contempla Maria na Anunciação da «maternidade divina» a
preferir «o inefável tesouro da virgindade» e a consentir que «a sua alma
imaculada contenha Jesus, o Oceano do Amor». «Teresa paga tributo à
mariologia do seu tempo ao defender afincadamente que Maria preferiu a
virgindade à maternidade».67 Maria, puríssima e virginíssima, é toda ela
consagrada ao Senhor: «Maria é toda só de Deus e toda só para Deus».  A
Irmã Lúcia, na contemplação do mistério gozoso da Anunciação do Anjo a
Maria (Lc 1, 26-35), afirma que «Deus nos revela como se realizou a

65 Cardeal Manuel Cerejeira, Obras Pastorais, I vol., p. 369.
66 F. Ibarmia, «La Santísima Virgen», em Teresa de Lisieux. Temas fundamentales, Monte Carmelo,

Burgos, 1997, p. 296.
67 V. M. Blat, «Mariología» em Diccionario de Santa Teresa de Lisieux, em Monte Carmelo, Burgos,

1997, p. 440.
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encarnação do Verbo Eterno, dá-nos a conhecer o mistério da Santíssima
Trindade, revela-nos a virgindade e a pureza imaculada de Maria (...) que
atraiu sobre ela o olhar de Deus, porque era virgem, pura e imaculada, e por
isso, foi escolhida para ser o primeiro templo humano habitado pela
Santíssima Trindade (...) Maria é o templo vivo da adorável Trindade».68

A Anunciação a Maria é a «conceição de Cristo». A conceição de
Cristo ocorre no momento em que o Anjo diz ave, mas a incarnação de
Cristo só ocorre no momento em que Maria consente ao Filho Santo e
dá o seu consentimento amoroso: “ecce ancilla Domini”.

A Trindade escolheu Maria para ser a Mãe do Verbo encarnado. A
Trindade quer necessitar de Maria para nela Um dos Três se fazer um de
nós, um «Deus connosco» (Mt 1, 23). A vida da Trindade, pelo nascimento
de Jesus, no seio da Virgem Maria, torna-se vida para a humanidade: «Eu
vim para que tenham vida, e a tenham em abundância» (Jo 10, 10). O
consentimento de Maria possibilita às Três Pessoas Divinas amarem e
salvarem o mundo (Jo 3, 16-17). Maria é, no mistério da Encarnação,
mediação da Trindade para nossa vida e salvação. Para Teresa, Maria é,
além de ser a «Virgem Imaculada» na sua Puríssima Conceição – Lúcia
afirma que «Deus fez Maria imaculada, desde o primeiro instante da sua
vida, desde o momento da sua conceição» – , e de ser a primeira precursora
de Jesus na carne segundo o Espírito, acima de tudo e antes de tudo, a
«Mãe de Jesus» (P 54, 3).

Assim como Maria, na Encarnação do Verbo, acolheu Jesus como
«serva de Deus», assim Teresa, na nova encarnação do Filho, que é a
Eucaristia, recebe no seu coração a posse do Omnipotente. Teresa
participa, deste modo, da «comunhão dos bens» divinos de Maria. Torna-
se «outra Maria», em quem, mediante a «sagrada comunhão», «repousa o
amor de Jesus». Jesus não é o «Deus sobre nós», mas o «Deus connosco»,
melhor dito, o «Deus em nós». Daí o seu cântico das «misericórdias do
Senhor», que «exalta os humildes», dando-lhes a capacidade de fazer
grandes coisas, na fraqueza da sua pequenez, seguindo os passos de Maria
de Nazaré. Ao contemplar Maria levando Jesus no seu seio maternal,
Teresa quer partilhar do seu amor maternal, guardando a presença real do
corpo de Jesus – «ficai em mim como no Sacrário» –, como «o Sacrário
que esconde a divina beleza do Senhor» (P 54, 8). Como Maria, «quase

68 Irmã Lúcia, Apelos, p. 278.
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pessoa quarta da Santíssima Trindade», ela é também Mãe de Jesus,
porque O leva realmente no seu coração.

“Ó Mãe bem-amada, apesar da minha pequenez
Como tu possuo o Omnipotente
Mas eu tremo ao ver a minha fraqueza:
O tesouro da mãe pertence ao filho
E eu sou tua filha, ó minha Mãe querida!
As tuas virtudes, o teu amor, acaso não são meus?
Por isso quando a Hóstia branca vem ao meu coração
Jesus, o teu Doce Cordeiro, julga repousar em ti!” (P 54, 5).

Teresa quis comungar com um coração puro, purificado, como o de
Maria: «Transforma o meu coração, Virgem Maria / Num Corporal puro e
belo / Para receber a hóstia branca / Onde se esconde o teu Manso
Cordeiro» (P 25, 4). Por isso: «Quando a Hóstia branca vem ao seu coração
/ Jesus o Doce Cordeiro / Julga repousar em ti» (P 54, 5). Maria preparou
de tal maneira o coração de Teresa para a comunhão do amor de Jesus que,
quando este vem ao seu coração, diz Teresa, «julga repousar» em Maria.
Por seu lado, Teresa deseja «repousar no Coração de Jesus» (P 24, 20).
Teresa participa da santidade do amor de Maria: «O tesouro da mãe
pertence ao filho... as tuas virtudes, o teu amor, acaso não são meus?».

A Eucaristia era o pão da liberdade da sua alma. Teresa suplica à
Santíssima Virgem que a prepare para receber dignamente Jesus
quando desce ao seu coração. Quer comungar o corpo de Jesus com a
alma de Maria. Assim como o Verbo de Deus tem necessidade do leite
virginal de Maria para viver, assim também Teresa tem necessidade da
Eucaristia para viver da mesma vida de Jesus.

A estampa de Maria com o menino ao colo e o lírio ao lado, que
estava na sua cela, inspirou-lhe o 1º poema O
orvalho divino, ou o Leite Virginal de Maria. O
leite virginal de Maria que precisa-mos para viver
é a «branca Hóstia». Maria está unida indissolu-
velmente a seu Filho, na maternidade divina da
Encarnação, na maternidade espiritual da Cruz e
na materni-dade eclesial na Eucaristia. «Os
puríssimos braços da sua Mãe querida formam
para Ti um berço, trono real... O Filho de Deus é
o Filho de Maria». A Eucaristia «é o Leite que
convém à infância». O «Jesus da Eucaristia» é «o
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pão angélico» com que Maria e a Igreja alimentam os filhos do amor de
Jesus.

No mistério da «Visitação», Maria leva Jesus a Isabel e a João
Baptista (“cristófora”, portadora de Jesus em si), pratica as humildes
virtudes, a ardente caridade, canta os divinos louvores na sua «liturgia
das horas», na sua «santificação do tempo» (P 54, 6-7). «Este encontro
de Nossa Senhora com a sua prima Isabel mostra-nos a grande fé e a
humildade profunda de Maria... Acredita nas palavras do Anjo;
reconhece a sua pequenez diante de Deus e oferece-Se para servi-Lo na
qualidade de escrava».69

No coração de Teresa repousa, como no de sua Mãe, o Doce
Cordeiro da Eucaristia. Teresa é «filha» de Maria, mas, como ela, é
«mãe» de Jesus. Unindo-se à Virgem-Mãe, tem a certeza de poder
possuir e levar em si mesma, não só na sua alma, mas também no seu
corpo, pela caridade, o próprio Jesus. Apenas Maria o levou
“materialmente” no seu seio virginal, mas a virgem consagrada, que a
ela se une na humildade e na pobreza, é “cristófora”, a saber, pode
levá-lo “espiritualmente” no seu corpo.

«Portadora de Jesus em si», como a «Arca da Aliança», quer «seguir
os passos» de Maria, no «seguimento de Jesus», na simplicidade da sua
santidade – «praticando sempre as mais humildes virtudes» –, na sua
ardente caridade e na sua oração de louvor ao Salvador. Aprendeu de Maria
a «viver de amor» no dia a dia. Por fim, quer prestar culto à «Bem-
aventurada», cantando «as palavras de amor» de Maria (Magnificat), que
são «místicas rosas» que continuam a perfumar a história com o amor a
Jesus e à Igreja. Afirma a Irmã Lúcia: «Olhando para a misericórdia do
Senhor, a Virgem Maria e Santa Isabel entoam o mais belo cântico de
louvor a Deus, porque os seus lábios são movidos pelo Espírito Santo».70

No mistério do «Nascimento», contempla e ama o «eloquente
silêncio» de Maria diante de José, a grandeza da sua pobreza – «o lugar é
para os grandes e é num estábulo que dás à luz um Deus» –, a sua
meditação: «guardas todas as coisas no teu coração» (54, 8 - 10). O Verbo
feito carne (Jo 1, 1. 14) é, no dizer de Teresa, «o nosso Irmão querido»; no
dizer da Irmã Lúcia, «Jesus Cristo, o Deus feito homem é a obra-prima do
amor (de Deus), porque desce do Céu à terra para salvar as Suas pobres
criaturas».71 Se Jesus, Filho de Maria, é nosso Irmão, é porque Maria é

69 Ibid., p. 279. 70 Ibid., p. 280. 71 Ibid., p. 280
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nossa Mãe. A «Virgem da escuta» ensina a Igreja a ser e fazer «memória
de Cristo» no cumprimento da Palavra de Deus, que é Jesus (Ct 165).

Contempla e ama no «silêncio eloquente» de Maria – «a lua
amadora do silêncio» – o mistério do silêncio do próprio Jesus e de José:
«Oh! como eu amo, Maria, o teu silêncio eloquente». Contempla e ama a
grandeza da pobreza rejeitada de Maria e de José à luz de um Deus que
nasce no lugar e condições em que nascem os pobres. «Ó minha Mãe
querida, quão amável me pareces / Como te acho grande num lugar tão
pobre!...». Foi na pobreza que Maria deu à luz Jesus em Belém: «Como te
amo, Maria, tu que na terra / Fizestes desabrochar esta Divina Flor!...». O
Mistério do presépio, que continua a ser actual, manifesta a união da Mãe
e do Filho na pobreza. O Mistério da Eucaristia é a nossa união com o
Senhor «mais pequenino que uma criança». É na Eucaristia, o presépio
sempre novo, que, no Espírito, a Igreja dá à luz o Filho de Deus.
Contempla e ama Maria como Mãe do Deus, seu Irmão, e como «Virgem
da escuta» da Palavra de Deus, nas palavras dos homens seus irmãos.
Maria é a «memória eclesial» da Palavra: «Como te amo quando escutas os
pastores e os magos / E guardas todas as coisas no teu coração». «A
Santíssima Virgem fez bem em guardar todas as coisas no seu coração...
Não podem querer-me mal por fazer como ela...» (UC 8.7.10). «Como
Maria, o seu grande meio era o silêncio... esta reserva foi a sua força e o
ponto de partida da sua perfeição» (CSG, p. 27). Teresa é «palavra de Deus
para o nosso tempo». Afirma a Irmã Lúcia: «Também nós devemos avivar
a nossa fé na revelação que Deus aqui – em Fátima – nos faz, acreditar e
louvar a Deus... e, como Nossa Senhora, guardar todas estas verdades no
nosso coração, com fé, com esperança e com amor».72

Lisieux é um «farol de Deus na época atómica». «Fátima
apresenta-se como um sinal de Deus para a nossa geração, uma palavra
profética para o nosso tempo e uma intervenção divina na história
humana, mas realizada por meio do rosto materno de Maria».73 Teresa e
os Pastorinhos, em especial a Lúcia, são uma palavra de Deus para os
homens do nosso tempo por meio de Maria.

No mistério da «Apresentação do Senhor» no templo, contempla e
ama o mistério da dor na alegria do amor: «uma espada trespassará o teu
coração» (P 54, 11-12). A profecia para o futuro começa já a cumprir-se no

72 Ibid., p. 281. 73 S. de Fiores, «Fátima», p. 799.
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regresso a Nazaré. Maria é «co-redentora» – Teresa não usa o termo – ao
participar nos sofrimentos de Jesus durante toda a sua vida.

«Ao cumprir este preceito de apresentar o seu primogénito no
templo, para ser oferecido ao Senhor – comenta a Irmã Lúcia –,
Maria exerce ao mesmo tempo a missão, que Deus lhe confiou, de
co-redentora do género humano. Maria conhece as Escrituras
Sagradas e, por elas (Is 53, 1-10), sabe que o seu Filho está
destinado a ser vítima de expiação pelos pecados dos homens e
hóstia de louvor oferecida a Deus... sabe que é Ele o enviado por
Deus, para operar a obra da nossa Redenção; longe de querer
subtraí-lo a tantas penas e amarguras, toma-O nos seus braços de
pureza imaculada, leva-O ao templo com as suas mãos virginais e
depõe-n’O sobre o altar para que o sacerdote O ofereça ao eterno
Pai como vítima expiatória e hóstia de louvor. Aqui, Maria não
oferece só o seu Filho, mas oferece-Se a Si própria com Cristo,
porque o Seu Corpo e o Seu sangue recebera-O Jesus de Maria;
assim Maria oferece-Se em Cristo e com Cristo a Deus, sendo co-
redentora com Cristo da humanidade».74

Por seu lado, Teresa contempla e ama-a como «filha de Sião» –
«Amo-te quando te misturas com as outras mulheres / Que para o santo
templo dirigiram os passos» –, como «Virgem orante», «bendita entre
as mulheres», a «apresentar» o «Bendito» «fruto do seu ventre» ao Pai
– «Amo-te quando apresentas o Salvador das nossas almas / Ao ditoso
Ancião que o aperta nos braços» –, que, no seu amor pelo «mundo»,
«não poupará o seu Filho», nem a sua Mãe, da «espada da dor» do
exílio, «êxodo» para a «Pátria» dos Céus.

Na «fuga para o Egipto», contempla «feliz a Virgem pobre, porque
Jesus é a sua Pátria» (P 54, 13). Contempla e ama Maria «egípcia», a
«Virgem pobre», mas «feliz», porque «possui o Reino dos Céus». «Felizes
os pobres, porque deles é o reino dos Céus» (Mt 5, 3). Jesus é, no dizer de
S. Paulo,  o «Deus pobre entre os pobres» (2 Co 8, 9).

No mistério da «Perda e do Encontro de Jesus no templo»,
contempla «o mistério do templo»: «o Deus escondido e revelado prova
a fé de Maria e de José», que O procuram aflitos, na fé, na esperança, e
encontram-no no amor ao seu Pai e aos seus pais (P 54, 14-15). Ama e
contempla a «Virgem crente» e a «Virgem orante» no «mistério do
templo», o Deus escondido e revelado, mas procurado na fé e encontrado

74 Irmã Lúcia, Apelos, pp. 282-283.
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pelo amor, como esperança e revelação de amor a Deus, nosso Pai, e de
amor aos nossos pais e irmãos. Admira a constância da fé de Maria, que
espera, porque ama, contra toda a esperança. «Não, a Santíssima Virgem
nunca estará escondida para mim, porque a amo muito» (UC 8. 7. 11).

Em todas as circunstâncias Maria consente em silêncio porque, na
sua fé, tantas vezes posta à prova, adivinha e compreende tudo. Maria,
«mergulhada na noite, na angústia do coração», sofrendo a prova da fé (P
54, 16), tornou-se «o exemplo da alma que O procura na noite da fé»:
«Agora compreendo o mistério do templo, / As palavras ocultas de um
Amável Rei. / Mãe, o teu doce Filho quer que sejas o exemplo / Da alma
que O procura na noite da fé» (P 54, 15). Maria, no seguimento de Jesus
caminhou pela «via comum», pelo «pequeno caminho» da infância
evangélica, «guiando-nos para o Céu» (P 54, 17). Teresa está a atravessar
o «túnel sombrio», a viver a prova contra a fé. Por vontade de Jesus, Maria
é, na sua noite escura, o exemplo de quem o segue na fé.

Com os olhos fixos sobre Maria, Teresa fez do silêncio a grande
defesa da sua vida contemplativa. Ele é mais do que nunca a sua força
«na noite da fé». A ausência quase total de alusão à sua provação física
e moral do momento não é o aspecto menos comovedor do poema.
Teresa teria contemplado com tais profundidades o coração da sua Mãe
se ela mesma não fosse neste ponto «sua filha»?

Elas são da mesma raça, do mesmo sangue, «Mãe» e «filha». Esta
segurança é de uma extrema importância não somente para a vida
quotidiana de Teresa mas para as relações celestes que se vão inaugurar em
breve para ela. Que será do seu encontro muito próximo com Maria?
Teresa sabe a que ater-se. Ela sofreu com Maria, como Maria sofreu por ela
(P 54, 25, 6 e 2). Um tal amor «desvanece todos os seus receios» (18, 5).
Ela vai encontrar enfim «o encantador sorriso da S ta Virgem» (A 30 r),
«mais Mãe do que Rainha» (UC 21.8.3). «Na tarde», da existência de
Teresa, Aquela que lhe «veio sorrir na manhã da sua vida» virá sorrir-lhe de
novo» e «em breve no Céu formoso a filha verá a sua Mãe» (P 54, 25).
«Celina, que mistério é a nossa grandeza em Jesus!», exclama Teresa. Que
mistério é a nossa grandeza na grandeza de Maria!, exclamamos nós.

Do mesmo modo que Maria «progrediu no caminho da fé», a partir
da «festa da Páscoa», assim Teresa, desde a Páscoa de 1896, cresceu muito
no exercício da fé. Teve que, na fé, procurar o Deus escondido, espicaçada
pela provação contra a fé, que durará até ao fim da sua vida. Na sua noite
escura, Teresa «consente em esperar na fé o Face a Face» (Or 6). Jesus
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«provou» a fé de Maria e a fé de Teresa. Ao dizer-nos que «o templo é a
casa de Deus», a «casa de oração» para todo o povo de Deus, Jesus prova a
nossa fé, a nossa fidelidade à oração da Igreja: «As Igrejas são a casa do
nosso Pai; por isso devemos ir lá com fé, com respeito e com amor».75

«Ela vivia de fé como nós» (UC 21.8.3). De facto, «Jesus quer a
prova dos que mais ama» (Ct 190). Assim, provou Maria na fé e a
Teresa «provou-a muito tempo» (A 67 v). Este clima espiritual de pobreza
de fé, vivido por Maria, está na base do carácter mariano do «pequeno
caminho» de Teresa, vivido em fé, despojada das graças extraordinárias,
pois, «tudo na sua vida se passou como na nossa» (UC 20.8.14).

«Teresa é pioneira neste capítulo da mariologia. Maria gozava da
presença íntima de Jesus, que era um mistério para ela. Vive de fé, em noite
escura, como nós,  que sem a presença sensível de Jesus, na sensação da sua
ausência, “amamos sem sentir a doçura do amor”, isto é, para nós, como
para Maria, “sofrer amando é a felicidade mais pura”».76 «Maria não cessa
de ser a «estrela do mar» (Maris Stella) para todos aqueles que ainda
percorrem o caminho da fé».77 «Durante toda a sua vida e até à última
provação, quando Jesus, seu Filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou.
Maria nunca deixou de crer no cumprimento» da Palavra de Deus. Por isso,
a Igreja venera em Maria a mais pura realização da fé (...) A Virgem Maria
é modelo supremo da fé, pois acreditou que «a Deus nada é impossível»
(Lc 1, 37) e pôde engrandecer o Senhor: «O Todo-Poderoso fez em mim
maravilhas; “Santo” é o seu nome» (Lc 1, 49)».78

Neste mistério, Maria confirma Teresa na «bem-aventurança» do
sofrimento – «Sim sofrer amando é a felicidade mais pura» (54, 16) –,
que é o caminho de todos os mortais para o Céu: «caminhas pela via
comum para guiar os pequenos para o Céu» (54, 17). Teresa cruza a
perspectiva antropológica – Maria viveu como todos mortais a «via
comum» – com a perspectiva pastoral: Maria é o exemplo dos
pequenos, guiando-os na fé, para o Céu.

Depois de ter contemplado a exemplaridade da fé de Maria,
querida por Jesus, obtém dela a «bem-aventurança mariana» do
«sofrimento amoroso» – «Sofrer amando é a felicidade mais pura!...» –
e dispõe-se a amá-lo «escondido» e esperar, na fé, que Ele venha – «Ele

75 Ibid., p. 284. 76 F. Ibarmia, o. c., pp. 293 - 294.
77 J. Paulo II, Redemptoris Mater, n. 6. 78 Catecismo da Igreja Católica, n. 149. 247.
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pode esconder-Se, eu consinto em esperá-lo / Até ao dia sem ocaso em
que se extinguirá a minha fé» –, que é o mesmo que dizer, deixar-se
«guiar» por Maria, «pela via comum», a da simplicidade da fé dos
«pequenos»: «Nem arroubamentos, nem milagres, nem êxtases /
Embelezam a tua vida, ó Rainha dos Eleitos!... / É pela via comum,
incomparável Mãe / Que te apraz caminhar guiando-os para o Céu».

«Sei que em Nazaré, Mãe cheia de graça
Viveste pobremente, não querendo nada mais
Nem arroubamentos, nem milagres, nem êxtases
Embelezam a tua vida, ó Rainha dos Eleitos!....
O número dos pequenos é bem grande na terra
Eles podem sem receio erguer os olhos para ti
É pela via comum, incomparável Mãe
Que te apraz caminhar guiando-os para o Céu” (P 54, 17).

Nesta perspectiva de Maria, a Mestra, que nos «guia» para o Céu,
encontram-se a mensagem de Lisieux com a mensagem de Fátima. Nossa
Senhora promete à Lúcia: «O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e
o caminho que te conduzirá até Deus».79 Maria, «com voz e coração de
mãe, convida os Pastorinhos a oferecerem-se como vítimas de reparação,
oferecendo-se ela para os conduzir seguros a Deus».80 Maria, que dissera a
Lúcia, no dia 13 de Maio de 1917, «Sou do Céu», e respondeu à pergunta
dela «E eu também vou para o Céu?» – «Sim, vais!», cumpriu a sua
promessa, conforme as últimas palavras de Lúcia, testemunhadas pelas

79 Irmã Lúcia, Memórias, p. 149.
80 João Paulo II, Homilia da Missa de Beatificação dos Pastorinhos Francisco e Jacinta.

Irmãs do Carmelo de Coimbra: «Pelo Santo
Padre!... Nossa Senhora!... Nossa Senhora!...
Anjinhos! Coração de Jesus!... Coração de
Jesus!... Vamos, vamos... – Para onde? –
perguntou a Prioresa. Para o Céu... – Com quem?
Com Nosso Senhor... com Nossa Senhora... e os
Pastorinhos».

A fé é o clima de vida espiritual de Maria
em Nazaré. Teresa apropria-se, na fé, da «petite
voie» de Maria – o amor humilde e serviçal de
Nazaré –, como caminho de santidade aberto a todos os humildes e
pequeninos: «Na “escola” de Nossa Senhora... os pastorinhos tornaram-se
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santos depressa... Entregando-se com total generosidade à direcção de
tão boa mestra, Jacinta e Francisco subiram em pouco tempo aos cumes
da perfeição».81 A «pequena via» de Teresa para a santidade tem, pois,
um carácter mariano de pobreza espiritual, de fé despojada de todas as
graças extraordinárias. Ela é «toda Mãe», porque é «toda esperança» e,
como tal, é a «mãe dos pequenos». Maria é o «modelo perfeito» da
legião das «pequenas almas» (B 5 v).

A mensagem do sofrimento amoroso é de admirável actualidade,
pois contém o segredo da felicidade: «Acaso haverá maior alegria do que
sofrer por vosso amor?» (C 7 r). «O que a extasiava na Virgem Santíssima
era considerá-la palmilhando os caminhos por onde todos passam».82

Teresa «não queria nem arroubamentos, nem milagres, nem êxtases».83

«O que mais impressionou Teresa de Lisieux no mistério de Maria,
não foi a deslumbrante grandeza de Mãe de Deus, mas a vida toda simples,
mas tão divina, da humilde Virgem de Nazaré. Nela, o seu génio espiritual
soube descobrir um modelo perfeito para a multidão imensa das
“pequeninas almas” que desejarão ir a Deus pelo “caminho comum” e
aprender, de Maria, o segredo da mais elevada santidade, na aparência da
vida quotidiana».84 «A via de Maria é para Teresa uma via de fé sem
êxtases, sem milagres, inclusive sem palavras».85 «Teresa é atraída pelo
facto de que Maria viveu, como ela quer viver, na pequenez e na
pobreza».86 «Teresa vislumbrou unicamente em Maria o protótipo vivente
do seu caminho de Infância».87 «O protótipo ou paradigma do “pequeno
caminho” é Maria (...). Segundo Teresa, Maria andou por um caminho
comum».88 «Não há nada de extraordinário na vida de Maria... não fez
milagres por si mesma... esta ausência do extraordinário na vida da
Rainha do Céu é a mais pura das maravilhas... Deus, querendo dar-nos a
SSma Virgem como modelo, como exemplo, quis que na terra a sua vida
fosse mais imitável que admirável».89

No seu caminho e espera do Céu, Teresa quer viver com Maria –
«viver contigo» – e como Maria: «contemplando-a, para descobrir no

81 João Paulo II, OR-P XXXI (2000) n. 21, 244.
82 Ir. Genoveva, PA, p. 887.  83 Ir. Genoveva, PA, p. 303.
84 M. - M., Philipon, Teresinha de Lisieux. Um caminho todo novo, 2ª ed., Rio de Janeiro, 1958, p. 181.
85 J. Guitton, o. c., pp. 74 - 76.  86 C. M. Martini, a. c., p. 104.
87 N. Geagea, a. c., p. 531.  88 V. M. Blat, a. c., pp. 457 – 458.
89 Marta Robin, em H-M. Manteau Bonamy, Marta Robin sob a orientação de Maria, Edit. Missões,

Cucujães, 1998, pp. 101.102.
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seu coração de Mãe «os abismos de amor» nos seus mistérios gozosos e
dolorosos. Este «esperando o Céu, ó minha Mãe querida / quero viver
contigo, seguir-te cada dia» é a síntese da experiência mariana na
espiritualidade de Teresa de Lisieux.

O mistério da felicidade de Maria, que na fé «ama sofrendo e
gozando», é  comungado existencialmente por Teresa – «quero viver
contigo, seguir-te em cada dia» – que contempla  «os abismos de amor» do
seu coração de Mãe – «a mais terna das mães» –, fonte da alegria da nova
família espiritual de Jesus, que amada por Deus, cumpre a sua vontade na
terra, a exemplo da vida comum de Maria. Teresa meditou à luz do
Evangelho a presença e a participação de Maria no ministério público de
Jesus e fixou-se sobretudo nos «abismos de amor» do seu coração de Mãe
de Jesus e de Mãe da Igreja. Ao mesmo tempo que nos revela a comunhão
de vida da Virgem Maria com Jesus, durante o seu ministério público,
revela-nos a sua «vida mariana», a sua comunhão de vida com Maria.

Estamos diante da «vida mariana» de Teresa, que quer «viver
com Maria», «em cada dia» da sua vida, e «como Maria» «descobrindo
os abismos de amor e misericórdia do Coração de Jesus» (Ct 247) e «os
abismos de amor do Coração de sua Mãe» (P 54, 18).

Nas «bodas de Caná», contempla a solicitude, a mediação e a
intercessão materna de Maria por nós, que motivou o «primeiro
milagre» de Jesus (P 54, 19).

Teresa é sempre de uma extrema discrição na referência aos
milagres. O primeiro milagre de Jesus foi realizado pela intercessão de
Maria, sua mãe. Escreve a Irmã Lúcia: «Fazei o que Ele vos disser». E
comenta: «Poderíamos considerar este como o mandamento de Maria.
Essa ordem vem de uma Mãe sempre solícita em conduzir os filhos
para os braços do Pai, porque só aí poderão encontrar o Caminho da
Verdade para a Vida».90 Lúcia lembra-nos que os Dez Mandamentos da
Lei de Deus fazem parte integrante da Mensagem e que Maria é o
exemplo da fidelidade à Lei de Deus.91

Assim como o Senhor «mudou a água em vinho» a pedido de sua
Mãe (A 67 v; Ct 166), assim Teresa suplica a Maria para que à voz do seu
pedido transforme as suas obras de imperfeitas e as torne perfeitas, como
as de sua Mãe (P 24, 13).

90 Irmã Lúcia, Apelos, p. 132. 91 Ibid., pp. 263 e 282.
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Na profissão religiosa da Irmã Genoveva, apresenta a Virgem Maria
como anfitriã das Núpcias de seu Filho com Celina. O amor esponsal de
Jesus e o amor «ainda mais maternal» de Maria vão fazer da Irmã
Genoveva uma bela «esposa», «segundo o coração de Cristo» e uma
«filha», «segundo o coração de Maria». Apresenta Celina revestida dos
adornos que Maria, ela própria, tinha trazido. Maria tornar-se-á a Mamã
da sua filha privilegiada, de uma forma mais íntima, ainda mais maternal
do que no passado.

No «ministério público» de Jesus, contempla Maria como
discípula de Jesus, escutando a sua doutrina e alegrando-se com a nova
família espiritual de Deus (54, 20 - 21).

Maria que na saudação angélica «ouvira» o anúncio evangélico da
«alegria» do nascimento de Jesus – «Alegra-te, Maria, cheia de graça, o
Senhor está contigo» –, e com o «faça-se» da sua «obediência de fé», veio a
ser «Mãe de Deus», «ouve» agora, da boca de Jesus, a revelação do
renascimento dos filhos de Deus e «alegra-se» de que sejamos, no presente,
«a sua família na terra», para, no futuro, sermos «a sua família no Céu».
Teresa sabe-se e sente-se «família de Jesus». Maria, a mulher que melhor
realizou a vontade divina, na imensidade do seu amor, faz agora mais do
que nunca a vontade de Deus e alegra-se em partilhar a sua maternidade
divina, melhor dito, a sua «familiaridade com Jesus», com Teresa e com
todos os que fazem a vontade de Jesus.

«A morte de Jesus foi por amor, aquele amor que nenhum homem
pode superar; o martírio de Maria teve a sua origem também no amor,
ao qual depois do de Cristo, nenhum outro amor se pode comparar»
(São Bernardo). «Como não amar Maria», que «nos ama como Jesus
nos ama»?  Assim como, perante «a loucura do amor de Jesus», «o
coração de Teresa se atirou para Jesus», assim também, diante da
«compaixão e do martírio» do amor e da dor de Maria, Teresa sente-se
obrigada a amá-la com coração de filha. «Como não amar a Virgem?
Um filho pode esquecer a sua mãe?» (S. Cura d’Ars).

No mistério da «paixão e morte» de Jesus, contempla a própria
paixão e morte de Maria, o seu amor por nós: «como não te amar, ó
minha Mãe querida, ao ver tanto amor e tanta humildade?»; «amas-nos,
Maria, como Jesus nos ama»; «amar é tudo dar e dar-se a si mesmo»;
«dás por nós o sangue todo do teu coração» (54, 22 - 23).

A leitura mariológica que ela faz da nossa Redenção, fruto da sua
contemplação da Cruz, do stabat mater da «Virgem sacerdotal» e
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92 Ibid., p. 151. 93 Ibid., pp. 175-176.
94 Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 58. 95 Ibid., p. 176.

«oferente» do «doce Emanuel» – «junto à cruz de Jesus estava, de pé, sua
mãe» (Jo 19,25) –, é bem o exemplo de uma excelente «teologia feminina»,
que lê, com a «inteligência do coração», no «mistério» de Maria, o «ícone
da Misericórdia» – «refúgio dos pecadores» – do «Deus misericordioso».
Segundo a Irmã Lúcia, o décimo quinto apelo da Mensagem da Fátima é o
«mandamento de Maria» a todos nós pecadores para «amarmos a Deus»:
«Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido».92

Teresa encontra em Maria o mesmo amor de Jesus por nós: «Amas-nos,
Maria, como Jesus nos ama», isto é, «dando tudo» – o seu «primogénito» –
, e «dando-se a si mesma», «dando por nós o sangue todo do seu coração».
«É verdade que sois a Mãe de Jesus, mas este Jesus vós deste-l’o todo
inteiro a nós... e Ele na cruz deu-vos a  nós por Mãe» (Ct 137).

«Jesus Cristo veio resgatar-nos pelo sofrimento e a Sua Mãe
compartilhou esta dolorosíssima Paixão como co-redentora, tendo-
nos sido dada por Mãe aos pés da Cruz. Na manifestação de Outubro
de 1917, Ela apresenta-se-nos sob a imagem da dor. A Igreja chama-
Lhe a Mãe das Dores: Nossa Senhora das Dores; porque, em seu
coração, sofreu o martírio de Cristo, com Ele  e ao lado d’Ele. Na
verdade, é pelos méritos de Cristo que todo o sofrimento tem valor e
nos purifica do pecado. É pela união com Cristo que o sofrimento
pode fazer de nós vítimas agradáveis ao Pai e santificar-nos».93

«Associada com um coração maternal ao seu sacrifício, dando à
imolação da Vítima, nascida da sua carne, o consentimento do seu amor,
para ser finalmente, pelo mesmo Cristo Jesus morrendo na Cruz, dada
como Mãe ao discípulo»,94 torna-se assim «Mãe da Igreja», «nossa Mãe».

«Maria foi escolhida por Deus para ser a Mãe do Seu Filho –
Mãe de Jesus Cristo – e  a Mãe do Seu Corpo Místico, a Igreja, que é a
Sua geração espiritual. Na pessoa de S. João, Jesus no-la deu a todos
nós por Mãe, quando agonizava no alto da cruz: “Eis aí a tua mãe” (Jo
17, 27). Somos filhos da dor e da amargura do coração de Jesus Cristo
e do coração da Sua e nossa Mãe».95

No dizer de Teresa, João «substitui Jesus» (P 54, 24). Como
Abraão, Maria consentiu no sacrifício de seu Filho único. Como Maria,
Teresa participa, na fé, da sua maternidade espiritual, permanecendo
espiritualmente junto à Cruz, como «esposa de Jesus e mãe das almas»,
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completando na sua «paixão» de corpo e alma o que falta à paixão de
Cristo e à compaixão de Maria em benefício da Igreja» (Cl 1, 24).

Jesus, no alto da Cruz, com Maria e João junto de si, formam o
sacerdócio e a vítima perfeita que obtém do Pai o Espírito que gera a
Igreja. Maria é dada, na pessoa de João, à humanidade necessitada de ser
salva dos seus pecados. «O mundo deve a sua salvação ao amor de
Maria».96 A mensagem de Fátima dá-nos a certeza da salvação por meio de
Maria: «Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará». Na mesma
aparição de treze de Julho, Nossa Senhora exorta os Pastorinhos de Fátima
à oração e ao sacrifício «por amor de Jesus, pela conversão dos pecadores
e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de
Maria», pois «para salvar as almas dos pobres pecadores [do inferno],
Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Meu Imaculado Coração».97

«Tomo o Evangelho e vejo que, logo desde o início, Jesus Cristo  uniu à
Sua obra redentora o Coração Imaculado d’Aquela que escolheu para Sua
Mãe».98 O «fiat» de Maria é, ao mesmo tempo, passivo, auto-redentor,
colaboração na obra de Deus em si mesma, e activo, co-redentor,
colaboração com Deus na obra da salvação da humanidade.

«Podemos pensar que as aspirações do Coração de Maria se
identificavam absolutamente com as aspirações do Coração de
Cristo, o ideal de Maria tornara-se o mesmo de Cristo, e o amor do
Coração de Maria era o amor do Coração de Cristo ao Pai e aos
homens; toda a obra redentora, no seu princípio, passa pelo
Coração Imaculado de Maria, pelo vínculo da sua união íntima e
estreita com o Verbo divino. (...) Enquanto Mãe de Cristo e do Seu
Corpo Místico, o Coração de Maria é de algum modo o coração da
Igreja: e é aqui no coração da Igreja que Ela, sempre em união com
o seu Cristo, vela pelos membros da Igreja, dispensando-lhes a sua
protecção maternal. (...) Deus iniciou, no Coração de Maria, a obra

96 F. Palau y Quer, Mis Relaciones, pp. 525-526.
97 Irmã Lúcia, Memórias, p. 150. «A importância concedida por Deus ao  dom da Mãe (Jo 19, 25-27),

no dizer de João Paulo II, ao dom final que Cristo concedeu à humanidade como fruto do seu
sacrifício, como uma complementaridade do dom que Jesus fez d’Ele mesmo à humanidade pela
sua morte na cruz, encontra, em Fátima, a sua expressão mais forte nas aparições de 13 de Junho e
de 13 de Julho nas quais Nossa Senhora declara: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu
Coração Imaculado (desígnio sobrenatural ao qual está ligada uma dupla finalidade: a salvação das
almas e a paz do mundo) – Virei pedir a consagração da Rússia ao meu Coração Imaculado» (Joseph
Jost, Fatima et la consécration au Coeur Immaculé de Marie, em Actas do Congresso Internacional
de Fátima. Fenomenologia e Teologia das Aparições (9-12 de Outubro de 1997), Santuário de
Fátima, 1998, p. 410).

98 Irmã Lúcia, Apelos, p. 104.
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da nossa Redenção, dado que foi no seu “fiat”, que esta teve
princípio.... E assim, na mais estreita união que pode existir entre
dois seres humanos, Cristo começou com Maria a obra da nossa
salvação. As palpitações do Coração de Cristo são as palpitações do
Coração de Maria, a oração de Cristo é a oração de Maria, as
alegrias de Cristo são as alegrias de Maria; de Maria recebeu Cristo
o Corpo e o Sangue que hão-de ser respectivamente imolado e
derramado pela salvação do mundo. Por isso, Maria feita uma com
Cristo, é a co-redentora do género humano: com Cristo no seu seio,
com Jesus Cristo nos seus braços, com Cristo em Nazaré, na vida
pública; com Jesus Cristo subiu ao Calvário, sofreu e agonizou,
recolhendo em seu Coração Imaculado as últimas dores de Cristo,
as Suas últimas palavras, as últimas agonias e as últimas gotas do
Seu sangue, para as oferecer ao Pai».99

Maria guia Teresa na sua «noite de fé» e exorta-a na fidelidade a
Jesus e à Igreja, assegurando-lhe que «sofrer amando é a mais pura
felicidade». Teresa, a exemplo de Maria, pressente que não pode ser
feliz no céu sem partilhar a dor dos seus irmãos na terra. É incapaz de
gozar os «mistérios gloriosos» vendo sofrer os outros. Não pode ser
feliz senão na companhia de todos os eleitos. Com a saúde do corpo
debilitada pela tuberculose e a sofrer na alma a «noite do nada»,
desejou ser «sacerdote» para, como Maria, oferecer o «sacrifício de
reconciliação». Fê-lo, «comendo o pão da amargura», «sentada à mesa
dos pecadores», intercedendo para os seus irmãos o perdão, a fé e o
Céu. «Teresa, aos pés da Cruz, vive com Jesus uma compaixão pelos
não crentes e pela salvação do mundo».100

A maternidade de Teresa, como a de Maria, estende-se a todos os
homens, mas em especial, aos ateus do mundo moderno. Teresa
participa da maternidade de Maria aos pés da cruz. Antes de entrar no
Carmelo «tinha resolvido manter-se em espírito ao pé da cruz para
receber o Divino orvalho que dela escorria, compreendendo que seria
necessário espalhá-lo pelas almas» (A 45 v). Exerce a sua maternidade
espiritual sobre o «seu primeiro filho», o criminoso Pranzini (A 46 v).
A virgindade de Teresa é fecunda pela comunhão com o sangue de
Jesus derramado na sua paixão: «Sou virgem, ó Jesus! todavia que
mistério / Ao unir-me a Ti, das almas eu sou mãe» (B 2 v). Como

 99 Ibid., pp. 105.106. 128.
100 G. Gaucher, «Il cammino di Teresa nel mistero della sofferenza e della incredulità», em AA. VV.,

Nel Dramma della incredulità, Editrice Àncora, Milano, 1997, p. 30.



324 MANUEL FERNANDES DOS REIS

M
A

R
IA

 - 
M

Ã
E

Maria, Teresa é, ao mesmo tempo, virgem, esposa e mãe, e a sua
maternidade encontra toda a sua fecundidade na comunhão mais íntima
com Jesus crucificado. Em Maria e em Teresa a maternidade espiritual é
universal, ou seja, é a esperança de uma mãe que intercede pela salvação
eterna de todos os seus filhos. É uma maternidade «missionária» que
«adopta» espiritualmente os ateus do mundo moderno.

Maria é «toda Mãe» e «toda esperança» – a «Mãe total» pela sua
«esperança total» –, porque é ainda «mais pequena» do que Teresa (B 5 v).
«Maria é a maior, porque é a mais pequena». Maria é a «maior mãe»,
«cheia de graça», porque é «toda pequena» na sua fé, que é a esperança no
Amor que salva o mundo. A expressão «um coração de mãe» significa todo
o amor de mãe pelo seu filho, um amor que se torna a maior dor que atinge
o seu máximo no «coração maternal» de Maria junto da Cruz (P 54, 22).
Para Teresa, este amor doloroso de um coração de mãe é o que toca mais
profundamente o Coração de Deus. Um coração de mãe que põe toda a sua
confiança na Misericórdia Infinita é verdadeiramente todo-poderoso sobre
o Coração de Deus, ao ponto de obter a salvação dos piores criminosos.

Maria convida Susana a rezar com inteira confiança por Dimas
seu filho, que é curado, mesmo quando suspeita que seguirá os passos
de seu pai tornando-se também ele bandido. Mas virá o último dia, a
hora da morte de Jesus e de Dimas na cruz, e Maria estará presente.

«É certo que aqueles que amais ofenderam o Deus que os
encheu de benefícios; mas tende confiança na misericórdia infinita
de Deus; ela é suficientemente grande para apagar os maiores
crimes quando encontra um coração de mãe que põe nela toda a
sua confiança. Jesus não deseja a morte do pecador, mas que ele se
converta e viva eternamente. Este Menino que, sem dificuldade,
acaba de curar da lepra o vosso filho, curá-lo-á um dia de uma lepra
muito mais perigosa... Então, já não bastará um simples banho, será
preciso que Dimas seja lavado no sangue do Redentor.... Jesus
morrerá para dar a vida a Dimas e este entrará no mesmo dia que o
Filho de Deus no seu reino Celestial» (RP 6, 10 r).

Ao falar com esta “pobre mãe”, Maria revela o seu próprio
coração de Mãe, como reza e intercede pelos pecadores. Foi
exactamente assim como Teresa tinha rezado por Pranzini.  Maria está
unida ao Pai na entrega do Filho, está unida ao Filho na sua entrega ao
Pai por nós, unida aos «filhos no Filho». Teresa aprende de Maria a
«viver de Amor», também maternal, no «coração da Igreja».
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«E não é acaso o amor o centro da mensagem de Fátima? Não
manifesta Maria nas suas aparições o rosto e a solicitude materna de
Deus? A sua mensagem, que em última análise “é a manifestação do
coração imaculado de Maria ao mundo actual para o salvar”
(cardeal Cerejeira), não está centrada no símbolo do amor?».101

Teresa vive o amor maternal numa fé dolorosa e numa esperança
sem limites, não somente para ela, mas para os outros, para todos.
Teresa une-se a Maria, «a mais terna das mães» (P 54, 21), em toda a
beleza da sua esperança maternal: a esperança da mãe pela salvação de
todos os seus pobres filhos.

«Amas-nos, Maria, como Jesus nos ama
E consentes por nós em afastar-te d’Ele.
Amar é tudo dar e dar-se a si mesmo
Quisestes demonstrá-lo ficando connosco.
O Salvador conhecia a tua ternura imensa
Sabia os segredos do teu coração maternal
Refúgio dos pecadores, é a ti que Ele nos deixa
Quando abandona a Cruz para nos esperar no Céu».
«Maria, apareces-me no cimo do Calvário
De pé junto da Cruz, como um padre no altar
Oferecendo para desagravar a justiça do Pai
O teu bem-amado Jesus, o doce Emanuel...
Um profeta o disse, ó Mãe sofredora,
«Não há dor semelhante à tua dor!»
Ó Rainha dos Mártires, permanecendo exilada
Dás por nós o sangue todo do teu coração!» (P 54, 22-23).

Depois de cantar na fé o amor de Maria por todos nós, Teresa quer
ainda certificar-se mais intensamente do amor de Maria por si: «Gostaria
de ter a certeza de que a Santíssima Virgem me ama» (UC  20.8.15). Em
relação ao amor de Jesus, escreve ela à Ir. Inês: «quero dar tudo a Jesus...
Ele quer que tudo seja para Ele!... Pois bem tudo será para Ele» (Ct 76). Em
relação ao amor de Maria, escreve a sua prima Maria Guérin: «Não receies
amar demasiado a SS ma Virgem, nunca a amarás suficientemente, e Jesus
ficará contente visto que a SS ma Virgem é a sua Mãe» (Ct 92). Ela própria
«tinha uma SS ma Virgem para amar» (Ct 137). «É certo que nenhuma vida
humana está isenta de pecados, só a Virgem Imaculada se apresenta
absolutamente pura diante da Majestade Divina. Que alegria pensarmos

101 S. de Fiores, «Fátima», em NDM, pp. 799-800.
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que esta Virgem é nossa Mãe! Se ela nos ama e conhece a nossa
fraqueza, que temos a recear?» (Ct 226). Os Pastorinhos exprimem o
seu amor a Nossa Senhora nestes termos.

«Parece-me que, em este dia, este reflexo teve por fim principal
infundir em nós um conhecimento e amor especial para com o
Coração Imaculado de Maria; assim como das outras duas vezes o
teve, me parece, a respeito de Deus e do mistério da Santíssima
Trindade. Desde esse dia, sentimos no coração um amor ardente
pelo Coração Imaculado de Maria. A Jacinta dizia-me, de vez em
quando: – Aquele Senhora disse que o Seu Imaculado Coração será
o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Não gostas
tanto? Eu gosto tanto do Seu Coração! É tão bom!».102

De facto, «o coração imaculado de Maria, alma da mensagem de
Fátima»103 é «o coração que se entrega a todos».104 «O tema do coração de
Maria, com a sua constelação de temas, forma sem dúvida o mais original
e específico da mensagem. Constitui o seu centro, a sua alma, o seu
espírito. A devoção ao coração de Maria – como também a prática
reparadora dos primeiros sábados – não era certamente nova na igreja.
Não obstante, a mensagem de Fátima deu-lhe um interesse e uma vida
que não tinha antes, e isso sob dois aspectos: pelo carácter escatológico
do mistério cordimariano para a igreja e para o mundo, e pelas práticas
reparadoras e consecratórias que suscitou, despertando um entusiasmo
nunca visto à passagem da imagem da Virgem de Fátima nos lugares
por onde peregrina».105

Depois da morte de Jesus na Cruz, Teresa contempla a Igreja,
representada na «casa de João», como a «nova família de Jesus» e, por
isso, o abrigo de Maria, a «Mãe da Igreja» – «a última informação que
dá o Evangelho» – antes de subir para o Céu, onde Jesus canta os
segredos da vida de sua Mãe para gozo dos seus filhos (54, 24).

Depois deste «maior amor» da «Mãe sofredora» pelos «pecadores»,
«abriga-se na casa de João», «o substituto de Jesus», representante da
Igreja, a «nova família de Maria». A partir desse dia, Ela será para ele

102 Irmã Lúcia, Memórias, p. 99.
103 J. M. Alonso, «El corazón inmaculado de María, alma del mensaje de Fátima», em EM 22 (1972)

240-303; 23 (1973) 19-75.
104 AA. VV., «El corazón que se entrega a todos. El inmaculado corazón de María en las apariciones

de Fátima», Centro Internacional Exército Azul, Fátima, 1972.
105 J. M. Alonso, «Fátima», p. 796.
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como uma mãe e ele será para ela como um filho. A «alma» de Maria, que
«pôde conter Jesus, o Oceano do Amor», pode acolher agora a «alma» de
João. Na sua «alma», João – a Igreja, os discípulos de Jesus – pode receber
a «alma» de Maria, o seu amor materno e fraterno. «Confiando ao apóstolo
João a sua Mãe, o Crucificado convida a sua Igreja a aprender de Maria o
segredo do amor que triunfa».106

Aqui o Evangelho põe ponto final sobre a vida terrena de Maria –
«é a última informação que dá o Evangelho / Da Rainha dos Céus não
fala mais» – , aqui Teresa termina a contemplação do amor de sua
querida Mãe – «Se eu te contemplasse na tua sublime glória / E mais
brilhante do que todos os bem-aventurados / Não poderia acreditar que
sou tua filha / Ó Maria, diante de ti, eu baixaria os olhos!» –, sem tocar
absolutamente os seus «mistérios gloriosos», cuja revelação está
reservada a seu Filho – «ninguém conhece a mãe, senão o filho» – para
alegria eterna de «todos os filhos» da «nova Eva». Teresa não contempla a
«aparição do Ressuscitado a Maria», como Santo Inácio de Loyola, muito
simplesmente porque nenhum Evangelho a relata. Permanece fiel ao
critério bíblico e evangélico sobre a vida de Maria. No «silêncio divino»
da eternidade, acabará «o silêncio de Maria», que, na «Palavra Eterna»,
será «palavra eterna» do amor universal do Pai dos Céus.

«A casa de S. João torna-se o teu último abrigo
O filho de Zebedeu terá de substituir Jesus.....
É a última informação que dá o Evangelho
Da Rainha dos Céus não fala mais.
Mas o seu profundo silêncio, ó minha Mãe querida
Não revela porventura que o Verbo Eterno
Quer Ele próprio cantar os segredos da tua vida
Para gozo dos teus filhos, todos os Eleitos do Céu?» (P 54, 24).

Na hora da sua partida, Teresa, «crucificada com Cristo na
morte», invoca de novo Maria, na sua qualidade de «Virgem do
sorriso», «sem temer o brilho da sua glória suprema». Porque sofreu
com Maria – «contigo eu sofri» – deseja-lhe cantar no Céu, para
sempre, a pureza do seu «amor de filha» (54, 25).

Próxima da glória, resta a Teresa ouvir, pela primeira vez, a «doce
harmonia» da voz do seu Jesus e ver de novo o sorriso de sua Mãe. «A
Teresinha» suplica o «advento» da «Janua Cœli», na hora final da sua vida

106 Congregação para a Doutrina da Fé, Carta aos Bispos da Igreja Católica “Sobre a colaboraçãodo
homem e da mulher na Igreja e no mundo”, n. 16.
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– «Mãe... chegou a tarde!» – , porque sabe que «em breve» verá o seu
«sorriso eterno». O «sorriso» de Maria «é o mesmo ontem, hoje e sempre».

A vida de Teresa decorreu sempre sob o sorriso maternal de Maria.
Contou o «sorriso» de Maria «na manhã da sua vida» (A 30 r). Foi curada
pelo sorriso maternal de Maria. Cura que foi completada pela «graça do
Natal» e confirmada por Nossa Senhora das Vitórias, em Paris (A 56 v- 57
r). Para ela, a Virgem Maria foi, é e será sempre a «Virgem do Sorriso». O
«sorriso» de Maria, símbolo do seu amor de Mãe, acompanhou Teresa
«desde o berço à glória». Para Teresa, Maria é a «Virgem do sorriso», isto
é, sorridente, e o sorriso de Teresa, que chamou a atenção de todo o
mundo, é um belo reflexo do sorriso de Maria.107 O sorriso de Teresa foi, é
e será sempre um ícone, um reflexo do sorriso de Maria.108

Pede à «Consoladora dos aflitos» o socorro «na hora da sua
morte». Semelhante a sua Mãe, no sofrimento da vida terrena, espera
agora assemelhar-se a ela, na alegria eterna. «Olhou depois para a
estátua da santíssima Virgem e cantou docemente: Quando virá, minha
terna Mãe, / Quando virá esse belo dia, / Em que, do exílio da terra, /
Eu voarei para a eterna morada?» (UC 6. 8. 1).

No último «adeus à Virgem», despede-se dela, «cantando o seu amor
filial» ao coração da sua «incomparável Mãe», que aos 10 anos, com seu
«encantador sorriso», «fez desaparecer todos os seus males». Deseja
continuar no Céu, eternamente, este cântico de amor a Maria. «Quando
canto a felicidade do Céu... canto simplesmente o que quero acreditar» (C 7
v). Afirma que, na glória do céu, continuará a ser filha de Maria, cantando
sobre os seus joelhos, eternamente, o seu «te amo». Experimenta
profundamente o amor maternal de Maria e corresponde-lhe com todo o
seu amor filial. «Maria é minha Mãe por toda a eternidade».109 Teresa quer,
por sua vez, ser sua «filha por toda a eternidade». «No céu irá vê-la». Sim,
porque, no dizer da Irmã Lúcia, «que se saiba, já lá estão duas pessoas em
corpo e alma – Jesus Cristo e Maria Santíssima, Sua e nossa Mãe. (...) Todo
o sentido da Mensagem é um apelo a seguirmos pelo caminho do Céu, a
caminharmos de modo a conseguirmos chegar à vida eterna».110

«Em breve eu ouvirei esta doce harmonia
Em breve no Céu eu irei ver-te

107 François-Marie Léthel, «Teresa y el misterio de María», em Teresa de Lisieux. Vida. Doctrina.
Ambiente, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1998, p. 412.

108 Positio, p. 282. 109 Marta Robin, 8 de Dezembro de 1930, o. c., p. 107.
110 Irmã Lúcia, Apelos, pp. 199. 201.
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Tu que vieste sorrir-me na manhã da minha vida
Vem sorrir-me de novo... Mãe... chegou a tarde!...
Já não temo o esplendor da tua glória suprema
Contigo eu sofri e desejo agora
Cantar nos teus joelhos, Maria, porque te amo
E repetir para sempre que sou tua filha!......» (P 54, 25).

Estes versos são o resumo de toda a sua vida, que decorreu sob o
sorriso maternal de Maria, que lhe continuará a sorrir no Céu. Para a
jovem Doutora da Igreja, Maria é a Virgem do sorriso e o sorriso de
Teresa é um dos mais belos reflexos do sorriso de Maria.111

Estamos convencidos que só uma leitura espiritual, meditada e
orada, deste hino litúrgico a Maria, o «totum» mariano de Teresa, poderá
permitir ao Espírito, fazer calar a Palavra, no silêncio da escuta de fé, isto é,
«abrir os corações», ao sentido «materno-filial» da revelação última de
Jesus: «Mulher, eis aí o teu Filho»; «Eis aí a tua Mãe».  A maternidade de
Maria, simbolizada em «Nossa Senhora do Perpétuo Socorro», que «cuida
de nós desde o berço até à glória», é a razão última do amor de Teresa, que
desejava ver no olhar amoroso de Maria a ternura da mais amável das mães.

«Mãe querida, desde a minha juventude
A tua doce Imagem encantou-me o coração
No teu olhar eu lia a ternura
E junto de ti achava a felicidade.

Virgem Maria, na margem Celeste
Depois do exílio irei ver-Te para sempre
Mas cá na terra a tua doce Imagem
É o meu Perpétuo Socorro!...» (P 49, 1-2).

Eis porque Ela «é mais mãe do que rainha». «Mãe» para ser
«amada» e «Rainha» para ser «admirada». Não «uma mãe que faz
desaparecer a glória dos seus filhos», mas que «engrandece o esplendor
dos eleitos». Não «uma criatura de tal maneira superior» nos seus
«privilégios», que cause «um certo afastamento» da nossa parte, mas uma
«virtude singular», que nos aproxima e faz comungar do seu amor e
virtudes de Mãe: «O tesouro da mãe pertence ao filho / E eu sou tua filha,
ó minha Mãe querida! / As tuas virtudes, o teu amor, acaso não são
meus?». Poderia dizer-se melhor, esta recíproca e amorosa pertença de
mãe e filha, do que o fez Teresa, com a ingenuidade da sua ternura filial
infantil, de 19 anos, em carta a sua irmã Celina?

111 F. M. Léthel, a c., p. 40.



330 MANUEL FERNANDES DOS REIS

M
A

R
IA

 - 
M

Ã
E

«Então podíamos dizer com S. João da Cruz: «Tudo é meu, tudo
é para mim, a terra é minha, os céus são meus, Deus é meu e a Mãe
do meu Deus é minha». A propósito da SS ma Virgem tenho de te
confiar uma das minhas simplicidades com ela, às vezes surpreendo-
me a dizer-lhe: «Mas minha boa SS ma Virgem, eu acho que sou mais
feliz do que vós, porque tenho-vos por Mãe, e vós, não tendes uma
SS ma Virgem para amar... É verdade que sois a Mãe de Jesus mas
este Jesus vós deste-l’O todo inteiro a nós... e Ele na cruz deu-vos a
nós por Mãe. Somos assim mais ricos do que vós visto que
possuímos Jesus e que vós sois nossa também. Outrora na vossa
humildade desejáveis ser um dia a humilde serva da ditosa Virgem
que tivesse a honra de ser a Mãe de Deus, e eis que eu, pobre
criaturinha, sou não a vossa serva, mas a vossa filha, vós sois a Mãe
de Jesus e sois a minha Mãe». Certamente a SS ma Virgem deve rir-se
da minha ingenuidade mas o que lhe digo é bem verdade!... Celina,
que mistério é a nossa grandeza em Jesus...» (Ct 137).

Nas suas «simplicidades», não só afirma «sou mais feliz do que
vós», mas que «ela teve menos sorte do que nós» (UC 21. 8. 3), que «a
Santíssima Virgem não tem outra Santíssima Virgem para amar; é
menos feliz do que nós» (UC 11. 8. 4).

Diante de tão amável mãe, mantém com ela uma relação de
simplicidade, confiança e amor de filha, e quer, como criança, lançar-
se confiadamente nos braços de sua mãe. Canta a invencível esperança
de voar, com asas brancas, para os braços de Jesus e de Maria: «Quero
voar para os braços de Maria / ... / E receber da minha Mãe querida /
O doce Beijo pela primeira vez» (P 33, 2).

Teresa compõe a Recreação Piedosa 8, para as bodas de ouro da
Irmã Santo Estanislau, no dia 8 de Fevereiro de 1897. Aí, não só nos
segreda a graça mariana da sua vocação carmelita, mas ainda, resume
toda a sua «palavra mariana e mariológica».

«SANTO ESTANISLAU... Se achardes bem, vou ficar sozinho
por alguns instantes para agradecer a Maria, a Rainha do Céu, a
graça de ter entrado na santa Companhia do seu Divino Filho.

IRMÃO AUGUSTO. Então amais muito a Maria? Oh! falai-
me dela, peço-vos.

SANTO ESTANISLAU, num tom de ternura indizível. A
Santíssima Virgem!.... Ah! que poderei dizer-vos dela?... é a
minha Mãe!!!............» (RP 8, 5 v).
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A maternidade espiritual da «Virgem Imaculada», «a única pura
diante de Deus», alcança aos missionários uma «santa morte», isto é,
«a graça de fazerem um acto de amor perfeito», pelo qual se tornam
simultaneamente santos e mártires: «Que alegria pensarmos que esta
Virgem é nossa Mãe! Se ela nos ama e conhece a nossa fraqueza, que
temos a recear?» (Ct 226).

«O que na pessoa de Maria enamorava mais a Santa era a sua
bondade de coração».112 «Ó Maria! minha boa Mãe» (Or 6, 8 r ); «Ó minha
Mãe querida, quão amável me pareces» (P 54, 9; «Pela via comum,
incomparável Mãe» (P 54, 17); «Esperando o Céu, ó minha querida Mãe»
(P 54, 17); «Ó Virgem Imaculada, a mais terna das mães» (P 54, 21);
«Minha Mãe Bem-Amada, em breve vos verei no vosso trono imortal» (RP
8, 6 r); «A Santíssima Virgem... a mais misericordiosa das mães» (Ct 129);
«Amas-nos, Maria, como Jesus nos ama» (P 54, 22); «É a ti que Ele nos
deixa / Quando abandona a Cruz para nos esperar no Céu» (P 54, 22); «Ele
na cruz deu-vos a nós por Mãe» (Ct 137); «Amo tanto a Santíssima
Virgem» (C 25 v); «Virgem Maria, amo-vos de todo o meu coração» (UC
4.9.4); «Amo também a Santíssima Virgem» (UC 11.9. 7). Como
observamos, ela viveu como perfeita carmelita as suas relações com a
bem-aventurada Virgem Maria em plena sintonia com o espírito do
Carmelo. Além de a venerar como Padroeira ou Rainha da sua vocação
carmelita, viveu como autêntica filha desta incomparável Mãe; e como
irmã desta nossa Irmã. Oferece, por isso, na sua pessoa, um modelo
exímio de vida mariana, na linha da tradição espiritual do Carmelo».113

A 4 de Junho de 1897, começa a escrever o Ms C, o testamento da
sua vida religiosa, a sua graça de compreender o que é a caridade
perfeita e a graça de a praticar na sua Comunidade. Neste mesmo dia,
despede-se de suas irmãs, que escutam as suas doces palavras, melhor
dito, «o seu pedido à Santíssima Virgem para não voltar a estar
sonolenta e alheada, para lhe dar uma linda morte para dar gosto às
Irmãs, para não forçar Deus a ouvi-la e deixá-lo fazer em tudo a sua
vontade» (UC 4. 6. 1). Teresa «deseja que a Virgem a cure... é feita
uma novena a Nossa Senhora das Vitórias para obter a cura da jovem
religiosa doente... para ir para as missões» (C 8 r; 10 r). Tem a certeza
de morrer em breve e intensifica a sua oração a Maria, pedindo-lhe o
dom de não se inquietar com nada e da santa indiferença.

112 N. Geagea, a. c., p. 536. 113 Ibid., a. c., p. 550.
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Neste manuscrito, apresenta Maria como «Virgem orante» que,
no Cenáculo do Carmelo, ensina Teresa a cantar o «Magnificat» da
«Liturgia das Horas», a escutar a Palavra do Pai, Jesus, no silencio do
Espírito, na «oração comunitária», e a «meditar os mistérios do
rosário», a «contemplar o Pai Nosso» e a invocar a «Ave Maria», como
«jaculatória» de cada instante, nas suas necessidades e nas das suas irmãs,
como «Virgo fidelis in articulo mortis», e como «Saúde dos enfermos»: «Ó
Maria, se eu fosse a Rainha do Céu e vós fôsseis Teresa, eu queria ser
Teresa para que vós fôsseis a Rainha do Céu» (Or 21).

Maria foi o modelo da força e da simplicidade da oração de
Teresa (C 25 r-v), atraiu-a para o amor de seu Filho com o seu amor de
Mãe, dando à sua oração contemplativa a eficácia da salvação
universal (C 36 r). Maria foi um forte incentivo para ela perseverar na
«oração feita em comum» com as suas Irmãs de Comunidade.

«Não quereria, contudo, minha Madre muito querida, que
pensásseis que recito sem devoção as orações feitas em comum no
coro ou nas ermidas. Pelo contrário, gosto muito das orações em
comum, pois Jesus prometeu estar no meio daqueles que se reúnem
em seu nome. Sinto então que o fervor das minhas irmãs supre o
meu, mas, rezar o terço sozinha (envergonho-me de o confessar),
custa-me mais do que pôr um instrumento de penitência... Sinto que
o rezo tão mal! Por mais que me esforce por meditar os mistérios do
rosário, não consigo fixar o meu espírito... Durante muito tempo
desolei-me por esta falta de devoção que me surpreendia, pois amo
tanto a Santíssima Virgem, que me deveria ser fácil fazer em sua
honra orações que lhe são agradáveis. Agora desolo-me menos,
pois penso que a Rainha dos Céus, sendo minha Mãe, deve ver a
minha boa vontade e contentar-se com ela» (C 25 v).

Maria, com a sua intimidade de Mãe, sustentou Teresa na sua
incapacidade de meditar sozinha o terço. Parafraseando a Irmã Lúcia, é
o amor mútuo entre a Mãe do Céu e os seus filhos que dá valor à
recitação do Terço.

«Os que rezam diariamente o seu Terço são como os filhos
que todos os dias dispõem de alguns momentos para ir até junto
de seu pai, para lhe fazer companhia, manifestar-lhe o seu
agradecimento, prestar-lhe os seus serviços, receber os seus
conselhos e a sua bênção. É o intercâmbio e a troca do amor, do
pai para com o filho e deste para com o pai, é a dádiva mútua».114

114 Irmã Lúcia, Apelos, p. 276.
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Teresa, que «amava tanto a Santíssima Virgem», revela-nos o seu
costume de contemplar, na sua oração mística, o amor de Deus, «nosso
Pai», no «Pai Nosso», e o de Maria, «nossa Mãe», na «Ave Maria».

«Algumas vezes quando o meu espírito está numa secura tão
grande que me é impossível arrancar-lhe um pensamento para
me unir a Deus, recito muito lentamente um «Pai Nosso» e
depois a saudação angélica; então estas orações encantam-me,
alimentam muito mais a minha alma do que se as tivesse recitado
precipitadamente uma centena de vezes» (C 25 v).

Teresa confidencia-nos que sempre que, com confiança filial,
«recorreu à protecção da piíssima Virgem Maria», nas suas necessidades
de magistério junto das noviças, «nunca foi desamparada», pelo «amor
de sua Mãe».

«A Santíssima Virgem dá-me a entender que não está
zangada comigo, pois nunca deixa de me proteger logo que a
invoco. Se me vem uma inquietação, uma dificuldade, volto-me
depressa para ela e, como a mais terna das mães, encarrega-se
sempre dos meus interesses. Quantas vezes me aconteceu, ao
falar às noviças, invocá-la e sentir os benefícios da sua maternal
protecção!...» (C 25 v- 26 r).

Na enfermaria, a «Virgem do Sorriso» acolhe-a e Teresa
exclama: «Nunca me pareceu tão bela!... mas hoje é a estátua; enquanto
que antes, da outra vez, não era a estátua» (UC 8. 7. 11).

A Mãe do Céu ajudou Teresa na descoberta do «Deus Mãe» e do
«Jesus Mãe»: «Para mim o teu coração é mais que maternal» (P 36, 2);
«os braços de Jesus hão-de elevá-la até ao Céu» (C 2 v- 3r). De facto,
Jesus, o Filho de Maria, fez grandes coisas na alma da sua divina Mãe
e a maior foi mostrar-lhe a sua pequenez» (C 4 r). Por isso, ama
intensamente, na fé, a Virgem Maria, como se a visse pelo amor (UC 8. 7.
11) e Maria «enche de doçura os seus últimos dias, está sempre presente
para a consolar» (UC 10. 7. 14-15). Nos dias seguintes, reza a crónica que
pediu à Santíssima Virgem para deixar de tossir e para que lhe segurasse a
cabeça nas suas mãos».

Teresa rejeitou, no seu íntimo, uma certa piedade mariana
propagandeada pela pregação dos sacerdotes do seu tempo, mais inspirada
no espírito do mundo do que no Evangelho. Ela, que não queria
«alimentar-se senão da verdade», desejou ser sacerdote para falar
correctamente de Maria. Para tal, leu e meditou a sua vida, humilde e
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escondida, de mãe de Jesus e da Igreja, em cada cena do Evangelho, que
procurou imitar, na sua vida de leiga e de carmelita. Exerceu um específico
apostolado mariano, ao apresentar a sua vida real de «mortal e
sofredora», diz Teresa, «como eu». Não só amou filialmente Maria
como sua Mãe, mas quis fazê-la amar como irmã até na China: «Eu
poderei da minha Terna Mãe / Fazer amar o nome virginal» (P 35, 6).

A 20 de Agosto de 1897, falando com a Madre Inês, «pensa que a
vida da Sagrada Família era uma vida simples» e quer «esperar o Céu para
conhecer tudo o que se passou na Sagrada Família». Parece-lhe que
viveram «uma vida simples» e que «na vida deles tudo se passou como na
nossa vida». A «Virgem de Nazaré» foi o ideal do seu caminho espiritual.
Que apelo ao realismo da simplicidade de vida! Lembremo-nos que o
décimo sexto apelo da Mensagem de Fátima é, no dizer da Irmã Lúcia, o
«apelo à santificação da família». «Na Mensagem de Fátima, Deus nos
chama a volver o nosso olhar para a Sagrada Família de Nazaré, onde Ele
quis nascer, crescer e santificar-Se, para nos apresentar um modelo a
imitar na senda dos nossos passos de peregrinos que caminham da terra
para o Céu».115

«Como será belo conhecer no Céu tudo o que se passou na
Sagrada Família! Quando o Menino Jesus começou a crescer, ao
ver jejuar a Santíssima Virgem, talvez lhe dissesse: “Eu também
queria jejuar”. E a Santíssima Virgem respondia: «Não, meu
Menino Jesus, és ainda muito pequenino, não tens forças». Ou
então talvez não se atrevesse a impedi-l’O.

E o bom S. José! Oh! Como eu o amo! Ele não podia jejuar
por causa do trabalho. Vejo-o aplainar, depois enxugar a testa de
vez em quando. Oh! como me mete dó! Como me parece que era
simples a vida deles!

As mulheres da aldeia vinham falar familiarmente com a
Santíssima Virgem. Por vezes pediam-lhe que lhes confiasse o
seu Filhinho Jesus, para ir brincar com os delas...

Que bem me faz pensar que a vida da Sagrada Família era uma
vida simples... Tudo na vida deles se passou como na nossa.

E quantos desgostos, quantas decepções! Quantas vezes
censuram o bom S. José! Quantas vezes recusariam pagar-lhe o
seu trabalho! Oh! como ficaríamos admirados se soubéssemos
tudo o que sofreram! etc, etc» (UC 20. 8. 14).

115 Ibid., p. 158.
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A 21 de Agosto de 1897, em conversa com a Madre Inês, Teresa vai
desfilando lentamente o rosário da sua «suma teológica» sobre «a
Santíssima Virgem». É um magistério mariano «crítico», não uma «ficção»
de Maria. É um falar «real» de Maria, com conhecimento de causa,
fundado na letra do Evangelho, em contraste – «eu, por mim, penso
absolutamente o contrário» – com o pregar «fantasiado» do seu tempo. O
desacordo entre a pregação mariana «maximalista» dos privilégios de
Maria e a letra do Evangelho da sua «vida simples, imitável e sofredora»,
causou fortíssima impressão no espírito de Teresa, que sedenta de verdade,
quis «ver as coisas tais como são». Diz à Madre Inês que «tudo o que tinha
ouvido pregar sobre a Santíssima Virgem não a tinha impressionado».

«Nossa Senhora é contemplada e amada na sua palpitante
humanidade, na sua vida profundamente escondida aos olhos dos
homens, na mais transparente simplicidade, na sua incondicional
doação à vontade de Deus na mais pura fé... Não é a Nossa Senhora
inacessível e inimitável, cujo esplendor eclipsa e faz desaparecer o
esplendor dos Santos, mas é a mãe, tanto mais amável quanto mais
humana, a obra prima do Amor Misericordioso, capaz de atrair
todos os pecadores ao seio do Pai infinitamente bom. Nossa
Senhora é “mais mãe do que rainha”. Por isso, é preciso fazê-la
amar e imitar, mais que fazê-la admirar».116 «Dizer que Maria é
Rainha do céu e da terra é muito belo, muito verdadeiro; mas dizer
que ela é a Mãe de todos os corações, Medianeira de todas as
causas que penetram no céu é mais sublime ainda».117

Para se «alimentar da verdade» da «vida real» de Maria, «bastou-
lhe o livro do Evangelho», onde  bebeu o amor materno de Maria,
engrandecedor do seu amor de filha. Pretende mostrar que a grandeza
de Maria não ofusca a glória dos seus filhos, antes, pelo contrário,
«aumentará muito o esplendor dos eleitos». O «pensamento da sua
grandeza sublime» (de Maria) não pode inspirar à sua alma (de Teresa)
o sentimento do temor», como ela diz, «já não temo o esplendor da tua
glória suprema». Porque, afinal de contas, Maria é uma de nós, uma
como nós: mortal, simples, sofredora, vivendo de fé, conhecendo as
noites. A sua vida, como a nossa, foi mais um consentimento de fé na
vontade de Deus do que uma escolha.

«Como eu teria gostado de ser sacerdote para pregar sobre
a Santíssima Virgem!...

116 Roberto di S. Teresa di G. B., o. c., p. 71. 117 Marta Robin, o. c., p. 100.
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Para que um sermão sobre a SS ma Virgem me dê gosto e
proveito, é necessário que eu veja a sua vida real, não a sua vida
imaginada; e tenho a certeza de que “a sua vida real devia ser
extremamente simples”. Apresentam-na inacessível; deviam
mostrá-la imitável, fazer sobressair as suas virtudes, dizer que vivia
de fé como nós, apresentar provas disso pelo Evangelho...

Sabemos muito bem que a Santíssima Virgem é a Rainha do Céu
e da terra, mas ela é mais mãe do que rainha...

O que a Santíssima Virgem tem a mais do que nós, é que não
podia pecar, estava isenta do pecado original; mas, por outro lado,
teve muito menos sorte do que nós, porque não teve uma Santíssima
Virgem para amar. É uma doce consolação a mais para nós, e a
menos para ela!

Enfim, no meu Cântico “Porque te amo, ó Maria!” disse tudo o
que pregaria sobre ela» (UC 21. 8. 3).

Eis, na minha opinião, o melhor comentário: «A Irmã Maria da
Eucaristia dizia que eu era admirável... Mãe admirável! Oh! não, antes
Mãe amável, porque o amor vale mais do que a admiração» (UC
12.7.2). É o chamado «realismo mariano» de Teresa.118 «Mais mãe do
que rainha» é uma «fórmula que lhe pertence de direito».119 «Eis a
«palavra» sobre a Virgem, sem dúvida «reescrita» pela Madre Inês,
porque Teresa sofria muito um mês antes da sua morte. Ela não teria
podido desenvolver verdadeiramente o seu pensamento e as suas
intuições. Mas é provável que esta palavra exprima o pensamento de
Teresa (...) Mas a sua ligação com Maria é um aspecto de sua história
espiritual, de sua vida profunda e secreta».120

Estamos diante de uma doutrina mariológica teresiana de grande
equilíbrio, que evita quer o «falso exagero» dos «maximalistas», quer a
«excessiva pequenez de espírito» dos «minimalistas» (LG 67). Teresa
opõe-se à pregação «triunfalista» que, baseada nos evangelhos apócrifos,
só fala da grandeza e dos privilégios de Maria, a «sua sublime glória», e
propõe uma pregação «realista», baseada no Evangelho, que fale da
pequenez, da pobreza, da simplicidade, da proximidade e da imitabilidade
de Maria (P 54, 2). Contudo, chamava-Lhe «a gloriosíssima Virgem Maria,
rainha e princesa da corte celeste» (Ct 118); «Doce Rainha dos Anjos» (P

118 F.-M. Léthel, «Le message marial de Thérèse de Lisieux», em VT 1 (1979) 32-44; 33-36.
119 M-M Philipon, o. c., p. 183.
120 G. Gaucher, citado por F. Ouellette,  Je serai l’Amour, Fides, Quebeque, 1996, p. 123.
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54, 7); «Rainha dos Apóstolos» (Ct 201); «Rainha dos Mártires» (P 54, 23);
«Rainha das Virgens» (P 35 tít.); «Rainha do Céu» (A 2 r); «Rainha dos
eleitos» (P 54, 6); «Rainha do Carmelo» (Or 8). «Maria é rainha, porque
mãe; não seria rainha do universo, se não fosse Mãe de Deus (...) A
maternidade de Maria é reflexo da paternidade de Deus».121 O mesmo
afirmava já o carmelita belga João Paleonidor (1505): «Para o Carmelo e
para cada carmelita em particular, Maria é mais Mãe do que Padroeira».122

«Os bispos da Inglaterra e de Gales, apresentando no Concílio Vaticano II
um esquema sobre Nossa Senhora, observaram que Maria Santíssima não é
só Rainha, mas também Mãe, e reclamavam em nota as palavras de Santa
Teresa do Menino Jesus: “Maria é mais mãe do que rainha”».123

Diz à Madre Inês que «tudo o que tinha ouvido pregar sobre a
Santíssima Virgem não a tinha impressionado». Enquanto os
pregadores punham diante dos olhos a Maria longínqua e inimitável,
falando apenas da sua «sublime glória», Teresa, apoiada no Evangelho
(P 54, 2), que nos mostra a Maria simples, pequena e próxima de nós e
imitável, realça o privilégio evangélico da pobreza e da pequenez que
caracterizaram quer a vida terrena de Jesus quer a vida de Maria.

«Que os sacerdotes nos apresentem virtudes praticáveis! Está
certo falar das suas prerrogativas, mas importa sobretudo que a
possamos imitar. Ela prefere a imitação à admiração, e a sua
vida foi tão simples!» (UC 23. 8. 9).

Teresa realça a identidade de vida entre Maria e nós. Maria,
enquanto exemplo da alma que procura a Deus na noite da fé (P 54, 15),
é uma criatura idêntica a nós, uma irmã que «vivia de fé como nós»
(UC 21.8.3), que pode ser seguida e imitada por nós (P 54, 18), que, na
nossa pequenez, podemos e devemos «levantar os olhos para ela» (P
54, 17), como dizemos na Salve Rainha: «Esses vossos olhos
misericordiosos a nós volvei».

A 28 de Agosto, confidencia à Santíssima Virgem, que a
espreita, que quer partir para o Céu para não ser um peso» para a
Comunidade. A 31 de Agosto, pergunta-se: «Quem teria sido capaz de
inventar a Santíssima Virgem?». Diz à Virgem Maria que a ama por si
mesma e por todos os que ama: «Virgem Maria, amo-vos de todo o
coração» (UC 4. 9. 4). A 5 de Setembro invoca a «Saúde dos enfermos»:

121 N. Geagea, a. c., pp. 534 - 535.
122 «Fasciculus Tripartitus», em Daniel a V. Maria, Speculum Carmelitanum, n. 1006.
123 Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. II, pars III, p. 821.
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«Oh! sofri o mesmo! Sofri muito, muito! Mas só me queixei à Santíssima
Virgem». A 8 de Setembro, escreveu o seu último autógrafo, a sua última
oração, o testamento da pureza do seu amor filial à Mãe do Céu: «Ó Maria,
se eu fosse a Rainha do Céu e vós fôsseis Teresa, eu queria ser Teresa para
que vós fôsseis a Rainha do Céu!!!...» (Or 21). Maria é maior do que
Teresa, por ser mais pequena do que Teresa. A 11 de Setembro, afirma que
ama a Deus, a Santíssima Virgem e os Santos em fé, «sem os desejar ver».
A 29 de Setembro, véspera da sua morte, invoca os nomes de Jesus e de
Maria: « ... Quando sufocarei de vez!... Não posso mais! Ah! rezem por
mim!... Jesus! Maria!... Sim! Aceito tudo, aceito tudo»

A 30 de Setembro de 1897, quinta-feira, dia da sua preciosa morte,
de manhã, «por um momento juntou as mãos e olhando para a imagem da

Santíssima Virgem»: «Oh! rezei-lhe com tanto fervor! Mas é a agonia pura,
sem sombra de consolação». «Pude recolher estas exclamações, mas é
inteiramente impossível reproduzir a entoação com que foram ditas: (...).
Amo a Deus! Ó minha boa Virgem santa, vinde em meu auxílio! (...). E
olhando para a Santíssima Virgem: «Oh! Vós sabeis como eu tenho falta
de ar!» (...). «Depois de Vésperas, a Nossa Madre colocou sobre os joelhos
dela uma estampa de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Contemplou-a
por um instante e disse, quando a Nossa Madre lhe garantiu que em breve
iria acariciar a Santíssima Virgem como fazia o Menino Jesus nessa
estampa: Ó minha Madre, apresente-me depressa à Santíssima Virgem, eu
sou um bebé que não pode mais!...» (...). Às 6 horas, quando tocou o
Angelus, olhou longamente para a imagem da Santíssima Virgem.
Finalmente, às 7 horas e poucos minutos (...). Olhando para o Crucifixo:
Oh! amo-O!... Meu Deus... Amo-Vos!... » (UC 30. 9).
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Teresa para dar gosto às suas irmãs «gostaria muito de ter uma
linda morte e pediu-a à Santíssima Virgem» (UC 4.6.1). Desejou a
«morte de amor» (UC 27.7.5), e «foi ouvida» (UC 31.8.9). O seu último
olhar e sorriso foram para a Santíssima Virgem.124 Nada de «falsa moeda»
no seu amor à Santíssima Virgem, Mãe mais amável do que admirável
(UC 21.8.3), aliás, como Deus: «Deus é admirável, mas sobretudo, é
amável» (Ct 94). Vai encontrar-se com o sorriso de Maria e acariciá-la
como o Menino Jesus: «Desejo agora / Cantar nos teus joelhos, Maria, por
que te amo / E repetir para sempre que sou tua filha!......» (P 54, 25).

Aos 24 anos de vida, e 9 de vida carmelita, Teresa «não morreu,
entrou na vida», sob o olhar da «Virgem do sorriso». Uma forma de Teresa
permanecer viva no meio de nós é, sem dúvida, a sua «oração mariana» ao
Senhor por nós: «Não têm vinho!» (CSG p. 49). Teresa e Maria são
«inseparáveis»: «Santa Teresa do Menino Jesus é inseparável de sua
Divina Mãe».125 Com o P. Y. Congar, podemos dizer que «Teresa de
Lisieux é um dos faróis marianos que a mão de Deus acendeu no limiar do
nosso século atómico».126 Porquê? Certamente porque Teresa nos diz, não
só a verdade cristológica mais fundamental do Evangelho – «Deus é nosso
Pai» –, e mais universal – «todos somos seus filhos» –, mas ainda a
verdade mariológica mais fundamental do Evangelho – «Maria é nossa
Mãe» –, e mais universal – «somos todos seus filhos» – sem excepção.
Maria une ao seu Filho todos os seus filhos. Esta união indissolúvel entre a
Mãe e os filhos cantou-a Teresa, a 1 de Junho de 1894, no poema O Meu
canto de Hoje. Maria é a Mãe que dá o Filho aos seus filhos.

«Ó Virgem Imaculada! Tu és a Doce Estrela
Que me dás Jesus e me unes a Ele.
Ó Mãe! deixa-me repousar sob o teu manto
Somente por hoje» (P 5, 11).

124 Ir. Genoveva, PA, p. 571.
125 A. Combes, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Contemplation et apostolat, Éd. Bonne Presse, Paris,

1949, p. 251).
126 Y. Congar, Les Annales, IX, 1974, p. 5.
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3. «Amar Maria e fazê-l’A amar»

Com a epígrafe «Amar Maria e fazê-l’A amar», que não é
textualmente nem de Teresa nem de Lúcia, pretendemos apresentar
resumidamente a «mensagem mariana» de Lisieux e de Fátima.

«Amar Jesus e fazê-l’O amar» era, no dizer da Santa, a sua
missão na terra e no céu (Ct 220). Qual é a missão mariana e
mariológica de Teresa de Lisieux na terra e no Céu? Podemos e
devemos dizer que é «amar» Maria e «fazê-l’A amar». «A minha
missão vai começar», a saber, a de ensinar a comunicar com Maria
como uma criança acaricia a sua Mãe (UC 17. 7). Teresa é a «doutora
do amor a Maria», que nos faz «aprender a amar a Virgem em dez
minutos». Nas suas simplicidades, Teresa sente-se mais feliz do que
Maria, porque «ela não tem uma SS ma Virgem para amar».

Qual é a missão mariana e mariológica da Irmã Lúcia? Nossa
Senhora confiou a Lúcia a missão de fazer conhecer e amar o Coração
Imaculado de Maria, a missão de dar a conhecer a devoção ao Imaculado
Coração de Maria e fazê-l’A amar. Os pastorinhos receberam a graça de
conhecer o mistério do Coração de Maria, “um Coração cercado de
espinhos”, como símbolo do sofrimento: «À frente da palma da mão direita
de Nossa Senhora, estava um Coração cercado de espinhos». No dizer da
vidente de Fátima, Deus «infundiu em nós [Pastorinhos] um conhecimento
e amor especial para com o Coração Imaculado de Maria. (...) Desde esse
dia, sentimos no coração um amor ardente pelo Coração Imaculado de
Maria.127 «Tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-Se de ti para
Me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao
Meu Imaculado Coração [...] A quem a abraçar prometo a salvação e serão
queridas de Deus estas almas, como flores postas por Mim para adornar o
Seu trono».128 O Coração de Maria é o caminho seguro para Deus: «Diz a
Mensagem: “O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que
te conduzirá até Deus”. O Coração de Maria é, portanto, para todos os seus
filhos, o refúgio e o caminho para Deus».129 O Coração de Maria é o
caminho certo para a Igreja: «O amor do Coração de Maria, que era o amor
do Coração de Cristo ao Pai e aos homens... é de algum modo o coração da

127 Irmã Lúcia, Memórias, pp. 99.        128 Ibid., pp. 149. 179.           129 Irmã Lúcia, Apelos, p. 125.
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Igreja».130 É, pois, no «Coração de Maria» enquanto «Coração da
Igreja».131 que mais e melhor a mensagem de Lisieux converge com a
mensagem de Fátima. «No Coração da Igreja, minha Mãe, eu serei o
Amor», promete Teresa; «é aqui no coração da Igreja que Ela [Maria],
sempre em união com o seu Cristo, vela pelos membros da Igreja,
dispensando-lhes a sua protecção maternal», comenta Lúcia.

A doutrina mariana de Teresa é uma autêntica doutrina mariana,
de grande actualidade e universalidade – «mais Mãe do que Rainha»
(UC 21. 8. 3) –, porque convergem nela a doutrina do Concílio
Vaticano II (Lumen Gentium, cap. 8) e dos papas Paulo VI (Marialis
Cultus) e João Paulo II (Redemptoris Mater).

A actualidade da sua doutrina mariana está concentrada no seu
«Sermão sobre a Santíssima Virgem Maria», pregado 40 dias antes de
morrer à sua irmã Inês e nela a todos nós, onde nos afirma categoricamente
que «Maria é mais Mãe do que Rainha» para ser mais amada por todos do
que admirada (UC 21. 8. 3) e na sua recomendação aos sacerdotes, a 38
dias antes da sua morte, para, na sua pregação mariana, «apresentarem as
virtudes praticáveis – as «humildes virtudes» – da Santíssima Virgem para
poder ser imitada» por todos (UC 23. 8. 9). Estes dois textos formam a
essência da sua «mariologia», não elaborada, mas vivida e praticada. O seu
marianismo não se fundamenta nos dogmas marianos, mas tão-só no
Evangelho, que nos apresenta a Virgem, Mãe de Deus, humilde, simples,
pobre, pequena, disponível, entregue, caridosa, cheia de fé e esperança, de
confiança e de amor, imitável, sempre próxima de nós. É na «pequenez» e
na «pobreza» evangélicas que encontra o verdadeiro rosto de Maria,
muito próximo de nós na simplicidade, humildade, pequenez e pobreza
da sua vida de amor e dor, e de mortal como nós (P 54, 2). É, pois,
necessário, à luz de Teresa, voltar ao Evangelho para falar e pregar
sobre a vida real de Maria, o seu amor de Mãe, a sua simplicidade de
mulher, a sua pequenez, a sua pobreza, a sua proximidade humana e
sua fé e a sua peregrinação na fé, as suas virtudes imitáveis, e não tanto
os seus privilégios excepcionais e únicos.

130 Ibid., pp. 105-106.
131 B. de Margerie, O Coração de Maria, coração da Igreja; ensaio de síntese teológica, Ed. Missões

da Consolata, Fátima, 1991; António Maria Martins, Fátima e o Coração de Maria, Editorial
Franciscana, Braga, 1985; Id., Mensagem de Fátima: Fátima e o Corpo Místico, Apostolado da
Imprensa, Porto, 1985; AA. VV., Marie sous le symbole du coeur: contribuitons de six esperts a la
connaisance de Fatima, Téqui, Paris, 1973.
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A universalidade da sua mensagem mariana encontra-se no
facto de Teresa nos dizer «a palavra mais fundamental e mais
universal» sobre Maria, a saber, que Maria é Mãe de todos os homens,
que são filhos de Deus e irmãos em Cristo.

É uma vida e uma doutrina profundamente enraizadas na
espiritualidade mariana do Carmelo teresiano sanjoanino, que é «todo
mariano», na qual Jesus é o centro e Maria está totalmente em relação
com Ele como sua Mãe. Para Teresa, este é o maior título de Maria:
«Ele é mais Mãe do que Rainha».

A sua «vida mariana» e a sua «doutrina mariológica» estão
fundadas no Evangelho, que acentua a pequenez, a pobreza e a
simplicidade de Maria. O principal privilégio de Maria no Evangelho é
a sua pequenez e a sua pobreza como lugar do maior amor a Jesus e aos
irmãos de Jesus. «Meditando a sua vida no Evangelho», com a chave do
Amor, Teresa descobre-a muito próxima de nós, na sua pequenez e
pobreza, no seu sofrimento e na sua mortalidade (P 54, 2).

É uma vida e uma doutrina orientadas para a santidade – nunca a
amarás bastante» (Ct 92) –, pois, a missão maternal de Maria consiste
em conduzir a todos os seus filhos «ao cimo da montanha do Amor». É,
além disso, uma vida e uma doutrina equilibradas (UC 23.8.9), que
evitam o «maximalismo» (o falso exagero) e o «minimalismo» (a
excessiva estreiteza de espírito) ao falar e pregar sobre Maria.132

Maria, como Mãe e modelo, tem um papel importantíssimo e
decisivo na vida de Teresa. Até  mesmo na terminologia usada pela Santa
se pode comprovar a intensidade e a ternura com que Maria, como Mãe de
Deus e Mãe espiritual dos homens, calou no ser, no pensar, nos
sentimentos e nas actuações de Teresa. Tudo fica excelentemente resumido
no seu dito: “Maria é mais Mãe do que Rainha”, sem que por isso deixe de
ser, por exemplo, “Rainha do Carmelo».133 Eis a sua síntese mariana e
mariológica: «Que poderei dizer dela?... é minha Mãe!!! (RP 8, 5 v).

A «cheia de graça», é a «maior» de todas as mulheres da terra,
porque é a «mais pequena» de todas elas. É «grande» como «Mãe de

132 Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 67.
133 O mesmo equilíbrio entre a maternidade e a realeza de Maria se encontra na carmelita de Dijon:

«Nunca a amei tanto a Santíssima Virgem! Choro de alegria ao pensar que esta criatura
completamente serena, toda luminosa é a minha Mãe e alegro-me com a sua beleza como uma
criança que ama sua mãe. Tenho uma inclinação muito forte para ela. Erigi-a como Rainha e
Guardiã do meu céu» (Isabel da Trindade, Ct 298).
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Deus» e «pequena» como «serva do Senhor», que «peregrinou sempre
na fé», seguindo o «autor da fé». «O pensamento da grandeza suprema»
de Maria «não inspira» a Teresa «o sentimento do temor», porque
«acredita facilmente que ela é sua Mãe – que é sua filha –, pois «vê-a
mortal e sofrendo como ela» (P 54, 2).

Teresa é uma verdadeira enamorada de Maria, a Virgem do Carmo,
e do Carmelo. O seu marianismo é carmelitano, porque o Carmelo é a
Ordem de Maria. Teresa quer partilhar connosco a sua experiência e
vivência marianas, mas não chega a elaborá-las sistematicamente, ou
seja, cientificamente. Por isso mesmo «é preferível falar mais de
marianismo em Teresa do que de mariologia».134

Teresa de Lisieux, «uma miniatura da Virgem Santíssima»135 é
«a Santa mais mariana»? Nem o «marianismo extraordinário» – «a
maior santa dos tempos modernos é também a santa mais mariana da
história»,136 nem o «marianismo ordinário»: «Santa Teresinha manteve
com a Santíssima Virgem as mesmas relações que a Igreja pede aos
seus. A piedade de Santa Teresinha exprimiu-se e alimentou-se nas
fontes em que se alimenta a Igreja por meio dos exercícios de piedade
comuns que a Igreja recomenda».137 Viveu uma relação e uma
comunhão com a Virgem Maria de modo filial, terno, afectuoso,
consciente, por vezes, com indícios de experiências extraordinárias em
momentos concretos da sua vida, outras vezes, com mostras de uma
vivência comum a todos. Comunicou as suas experiências e vivências
num estilo familiar, afectuoso, cheio de beleza e transparência.

Teresa é a Santa que, como Maria, «a mulher eucarística»,138 nos
leva à Eucaristia: «O meu Pão de cada dia / Jesus, és Tu!...» (P 24, 28).
Devemos pedir à «Mater Ecclesiae», a graça de sermos menos indignos
de Cristo», para comungarmos o seu Amor na sagrada Comunhão: «O
teu cibório dourado / Entre todos preferido / Jesus, sou eu!» (P 24, 29).
São Bernardo afirmara «De Maria nunquam satis» (“nunca se falará,
nunca se dirá o suficiente”). Teresa afirma: «Não receies amar

134 M. Martin del Blanco, María y los Santos del Carmelo, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 2001,
pp. 39. 51.

135 Cardeal Manuel Cerejeira, Obras Pastorais, vol. I, p. 369.
136 E. Neubert, Santa Teresa do Menino Jesus e a Santíssima Virgem, Edit. Alsatia, Paris, 1962, p. 7.
137 Cardeal Garrone Card. Garrone, Lo que creía Teresa de Lisieux, Bilbau, 1970, p. 115.
138 J. Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, n. 53.
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demasiado a SS ma Virgem, / nunca a amarás suficientemente, e Jesus
ficará / muito contente visto que a SS ma Virgem é a sua Mãe» (Ct 92).
Amar a Maria é amar a Jesus, pois, como diz Lúcia, «as aspirações do
Coração de Maria identificam-se absolutamente com as aspirações do
Coração de Cristo (...) e as palpitações do Coração de Cristo são as
palpitações do Coração de Maria».139 A mensagem de Fátima associa
sempre os «Corações de Jesus e de Maria».140 A confiança que nos
conduz ao Amor de Jesus, conduz-nos ao Amor de Maria (Ct 197), o
abandono que nos coloca nos braços de Jesus (B 2 v) coloca-nos nos
seus braços (P 54, 25), o amor torna-nos filhos incomparáveis da
incomparável Mãe.

«E vós, caros leitores, quem dizeis que Eu sou»? Quem dera que
esta exposição nos levasse a ver a Maria como Mãe de Teresa e a
Teresa como um retrato de Maria, sua Mãe. O mesmo é dizer, quem
dera que este percurso nos levasse a conhecer e a amar mais e melhor
Maria, nossa Mãe, e a sermos mais parecidos com Ela no seu amor a Jesus
e à Igreja. Seria bom «descobrir que a maior Santa dos tempos modernos...
é também (talvez) a Santa mais mariana».141 Oxalá possamos nós amar a
Virgem Maria, nossa Mãe, como a pequena Teresa de Lisieux. Ou então
fazê-la amar como foi amada pela Irmã Lúcia: «Ele quer estabelecer no
mundo a devoção a Meu Imaculado Coração».142 «No céu da nossa
alma sejamos louvores da glória da Santíssima Trindade, louvores de
amor da nossa Mãe Imaculada».143

139 Irmã Lúcia, Apelos, p. 128.
140 «Os Corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas» (1ª aparição do Anjo,

Memórias, p. 139); «os Corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia» (2ª
aparição do Anjo, Memórias, p. 140); «é pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do
Coração Imaculado de Maria» (3 ª aparição do Anjo, Memórias, p. 142).

141 E. Neubert, Santa Teresa do Menino Jesus e a Santíssima Virgem, Edit. Alsatia, Paris, 1962, p. 7.
142 Irmã Lúcia, Memórias, p. 149.
143 Isabel da Trindade, O Céu na Fé, 44.



O nosso trabalho vai continuar, agora que já são 17h30, e temos
o grato prazer de ter connosco o Dr. Carlos Henrique do Carmo Silva.

 O Dr. Carlos Silva é natural de Lisboa. Fez os seus estudos na
Faculdade de Letras de Lisboa onde se formou em Filosofia e onde foi
Assistente, com regência de disciplinas na área da Lógica, Filosofia
da Linguagem, Ontologia e Filosofia Antiga. Desde 1984 está como
docente em tempo integral no Departamento de Filosofia da Faculdade
de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa – Lisboa,
onde se encarrega de cursos na área da Filosofia do conhecimento, da
Ontologia e do Pensamento Antigo, bem assim como no estudo da
Filosofia da Consciência, da experiência espiritual e mística.

Para além de variadíssimas orientações de Seminários, Cursos,
participações em Colóquios, Congressos, etc., tem numerosas
publicações (mais de uma centena de trabalhos), quer em livros, quer
em Revistas da especialidade.

A partir de 2001 foi promovido à categoria de Professor
Associado convidado pela mesma Faculdade de Ciências Humanas.

Tem dado várias colaborações noutras Universidades e
Institutos ou Centros de Cultura, com Cursos, Ciclos de Conferências,
participação em Colóquios, etc.



Desde 1997-98 é também colaborador, convidado como
Professor no Departamento de Pedagogia e Educação da Universida-
de de Évora, onde rege disciplinas como: Filosofia Oriental, Antiga e
Pensamento Mítico.

O Dr. Carlos Silva é um profundo conhecedor dos mestres
carmelitas, aos quais tem dedicado muitos do seus estudos. Por isso,
nunca dispensamos a sua presença já familiar e amiga nas nossas
Semanas de Espiritualidade que têm lugar no nosso Centro de
Espiritualidade em Avessadas, Marco de Canaveses. Tem publicado
também muitos artigos sobre a espiritualidade carmelitana na nossa
Revista de Espiritualidade.

É com muita alegria que o acolhemos, uma vez mais, neste
Congresso. Como já referimos antes, esta conferência estava prevista
para o dia de amanhã, mas foi antecipada para que possamos estar na
eucaristia do Santuário. Por isso interrompemos com este tema o
conjunto de comunicações que vínhamos fazendo sobre a Igreja e
retomá-lo-emos às 21h30.

Vamos então saborear a reflexão que o Dr. Carlos Silva nos
preparou e leva por título: «A noite escura da fé em Teresa de
Lisieux».



TEMPO DE DENSAS TREVAS

- Questão da «noite escura» em Thérèse de Lisieux
ou de «sensível obscurecimento» da Fé?*

CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA

…Faz noite lá fora… e “as mais densas trevas invadem-me”,
mas aqui sofro o cumprir do que “quero crer” e vislumbro, por
instantes e em dor, esse lume esvaído das “alegrias da fé”, apenas
num derradeiro desejo de “morrer de amor”…

Introdução: O contexto de uma outra descoberta
de Santa Teresa do Menino Jesus no dramatismo da
sua experiência espiritual.

“Si je n’avais pas cette épreuve d’âme qu’il est impossible de
comprendre, je crois bien que je mourrais de joie à la pensée de
quitter bientôt la terre.” (TMJ, CJ  26.5.10; in: Derniers
Entretiens, ed. «Œuvres» N.E.C., p. 213)

Muitas vezes se terá procurado a exemplaridade de um credo
esquecendo a difícil aventura de interpelação da fé.1 Houve épocas em

 * Estudo que serviu de texto base para Comunicação ao “Congresso Internacional: «A Ciência do
Amor – Teresa de Lisieux, Doutora da Igreja», org. Centro de Espiritualidade/ O.C.D., Centro Paulo
VI, em Fátima, 28-30 de Outubro de 2005. Remete-se em muitas das notas para referências
também já indicadas ou desenvolvidas em alguns de nossos anteriores estudos sobre TMJ (=Santa
Teresa do Menino Jesus; assim abrev.), sobretudo: Carlos H. do C. SILVA, “O miniatural em Santa
Teresa do Menino Jesus – Da mudança de escala na via de santidade”, in: Didaskalia, XXXII – 2,
(2002), pp. 147-243; e Id., “A Questão Autobiográfica ou do tempo Absoluto – A propósito da
«Histoire d’une Âme» e da sua Autora”, in: Rev. de Espiritualidade, XIII, 52, (2005), pp. 244-271
(1ª parte); Ibid., in: Rev. de Espiritualidade, XIV, 53, (2006), pp. 11-80. A referência em citação de
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que certo modelo de santidade levou mesmo a atenuar, ou até a delir,
uma outra verdade do caminho desse aperfeiçoamento não isento
mesmo de tremendas provas ou dificuldades.2 Fazia isso parte de uma
certa retórica da imagem e da função catequética pautada por um quase
angelismo de virtudes e uma idealização celestial da figura do santo.3

Esta observação para se justificar o que em relação ao concreto da
vida e escritos de Thérèse de Lisieux foram os muitos retoques, omissões,
até supressões ou alterações, ditadas, entretanto, pelo muito zelo religioso,
profundo afecto fraterno e até piedosa memória devota, da sua irmã de

obras de TMJ, seguindo siglas ou abreviaturas habituais, salvo indicação contrária, é feita à N.E.C.
(=Nouvelle édition du Centenaire – Édition critique des «Oeuvres complètes» (Textes et Dernières
Paroles), 8 ts., Paris/ Lisieux, Cerf/ Desclée/ 1971 e segs. ; assim também doravante abreviada).

 1 Como longamente reflectimos, cf. Carlos H. do C. SILVA, “Libertação da Palavra – Do incrível e
do incomunicável“, in: José M. Silva ROSA e J. Paulo SERRA, (orgs.), Da fé na Comunicação à
comunicação da Fé, Covilhã, Univ. da Beira Interior, 2005, pp. 145-262.

 2 Sobre o modelo de santidade carmelitana, cf. Éric SUIRE, “La sainteté carmélitaine, d’après la
littérature hagiographique des XVIIe-XVIIIe siècles”, in: Bernard HOURS, (ed.), Carmes et
carmélites en France du XVIIe siècle à nos jours («Actes du colloque de Lyon», 25-26 septembre
1997), Paris, Cerf, 2001, pp. 170-189; vide também muitas outras referências em: Carlos H. do C.
SILVA, “Perfeição e modelo: - Santidade e tipologia espiritual a propósito de Edith Stein e Faustina
Kowalska”, (Confer. na XIX Semana de Espirit.: «A Santidade», orgª. Padres Carmelitas Descalços,
«Centro de Espiritualidade», Avessadas, Marco de Canaveses, 26-31 Agosto, 2002), in: Rev. de
Espiritualidade, X, nº 40, Outº./ Dez., (2002), pp. 272-306 (1ª parte); Ibid., in: Rev. de
Espiritualidade, XI, nº 41, Jan./ Mar., (2003), pp. 27-54 (2ª parte); e Ibid., in Rev. de
Espiritualidade, XI, nº 42, Abril/ Junho, (2003), pp. 109-134 (3ª e última parte).

 3 Bastará lembrar, paralelo da literatura moderna europeia com o desenvolvimento dos topoi da
espiritualidade, quer na evolução retórica da arte parenética (estudada a propósito do P. António
Vieira: Carlos H. do C. SILVA, “Retórica e discernimento nos Sermões do Padre António Vieira”,
in: Terceiro Centenário da Morte do Padre António Vieira – Congresso Internacional, Actas,
Braga, U.C.P./ Províncª. da Companhia de Jesus, 1999, vol. III, pp. 1495-1518) que já vinha dos
sermonários medievos (como se aludiu, cf. Carlos H. do C. SILVA, “Experiência mística e
discernimento espiritual em Santo António de Lisboa”, in: Actas do Congresso Antoniano, vol II,
Braga, U.C.P./ Fam. Francisc. Port., 1996, pp. 739-755), quer como escrita experiencial lembrada
das Confessiones de Santo Agostinho (cf. referência em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA,
“Coerências pensantes e aporias vividas da questão do tempo nas Confissões de Santo Agostinho“,
(in: Actas do Congresso Internacional: As Confissões de Santo Agostinho – 1600 anos depois:
Presença e Actualidade», orgº. Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira e Fac. de
Ciências Humanas), Lisboa, Univ. Católica Ed., 2002, pp. 243-254), mas também antecipadora
tanto do estilo apologético de Pascal, quanto avant la lettre de ulterior romantização da Fé (de
Schleiermacher a Chateaubriand, a Lallemant,…). Sobre a época decisiva que foi a do séc. XVII
francês, e a partir de então, sempre de referir a clássica monumental obra de Henri BREMOND,
Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la guerre de religion jusqu’à nos jours,
Paris, Bloud et Gay, 1916-1933, 11 vols. ; reed. recente: Grenoble, Jérôme Millon, 2006, em 5 vols.;
e Dominique DE COURCELLES, Langages mystiques et avènement de la modernité, Paris,
Honoré Champion, 2003 (vários estudos sobre a temática literária e mística). Literatura a
influenciar a expressão espiritual, mas também o inverso, em particular nos ecos da vivência
litúrgica: cf., entre outros, Ivan MERZ, L’influence de la liturgie sur les écrivains français, Paris,
Cerf, 2005. Vide infra n. 20.
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sangue e Madre também da comunidade carmelita a que pertencia, Irª.
Agnès.4 O assunto é conhecido, foi objecto de vários estudos, e tornou-se
particularmente relevante aquando da publicação dos textos genuínos –
dos Manuscritos – de Santa Teresa do Menino Jesus, bem assim do album
com as fotografias autênticas (sem retoques que as ‘alindassem’…) do
rosto ou da figura desta religiosa de clausura em Lisieux, tal como
colhidas por sua Irmã Celina, também sua irmã de sangue.5

Quando no seu rosto se procurava aquela imagem idealizada e
angelical de uma linda “florinha” do Carmelo,6 breve colhida numa vida

 4 A prioreza de então, e depois Madre vitalícia em Lisieux. A Irª. Inês (Agnès) de Jesus era irmã de
sangue de TMJ, e foi ela que ordenou a TMJ para escrever as suas memórias de infância, que vêm
a constituir, como é sabido, a «Histoire d’une Âme». Sobre esta irmã de TMJ, cf. Jean VINATIER,
Mère Agnès de Jésus, Pauline Martin, sœur aînée et «petite Mère» de sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus, Paris, Cerf, 1993. Vide infra n. 23.

 5 Sobre as «fotografias» autênticas: [Office Central de Lisieux], Visage de Thérèse de Lisieux,
Lisieux, 1961, 2 ts. Os antecedentes da questão posta pela «História de uma Alma» na versão
remodelada pela Irª. Agnès remontam já a Mgr. André COMBES, Le Problème de l’«histoire d’une
âme», Paris, Saint-Paul, 1950 e têm, depois da edição crítica dos autógrafos de TMJ, por François de
Sainte-Marie, várias problematizações. Remeta-se para as valorizações mais ou menos sistemáticas,
como de Mgr. Guy GAUCHER, Histoire d’une vie, Thérèse Martin (1873-1897), Sœur Thérèse de
l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Paris, Cerf, 1986 reed., pp. 223 e segs.;  Bernard BRO, Thérèse de
Lisieux, Sa famille, son Dieu, son message, Paris, Fayard, 1996 ; e também na posição temperada de
René LAURENTIN, Thérèse de Lisieux, Mythes et réalité, Paris, Beauchesne, 1972, sobretudo pp. 7 e
segs., até à crítica mais extremada como a de Jean-François SIX, desde La Véritable Enfance de
Thérèse de Lisieux, Névrose et sainteté, Paris, Seuil, 1973, etc., até Lumière de la nuit, Les dix-huit
derniers mois de Thérèse de Lisieux, Paris, Seuil, 1995, sobretudo pp. 7-24 : «Méthode», onde acusa
aquela ‘manipulação’ da Histoire d’une Âme pela Irª. Agnès., e de remeter para Conrad de MEESTER,
O.C.D., Dynamique de la confiance, Genèse et structure de la «voie d’enfance spirituelle» de sainte
Thérèse de Lisieux, Paris, Cerf, 19952, pp. 24 et passim, em propósito de recensão crítica a J.-F. Six, e
Id., “Névrose et sainteté. À la recherche de la «véritable» enfance de Thérèse de Lisieux“, in :
Ephemerides Carmeliticae (Teresianum), 28, I, (1977), pp. 104-136. Outras referências bibliográficas
em nosso estudo : Carlos H. do C. SILVA, “O miniatural em Santa Teresa do Menino Jesus – Da
mudança de escala na via de santidade”, in: Didaskalia, XXXII – 2, (2002), pp. 147-243.

 6 Vide documentação fotográfica também em Pierre DESCOUVEMONT e Helmuth Nils LOOSE,
Sainte Thérèse de Lisieux – La vie en images, Paris/ Lisieux, Novalis/Cerf/ Orphelins Apprentis
d’Auteuil, 1995; também Id., Thérèse et Lisieux, Paris/ Lisieux, Cerf/ Orphelins Apprentis
d’Auteuil/OCL, 1991. Como reconhece G. GAUCHER, Histoire d’une vie, ed. cit., p. 229: ”…un
album de photographies qui restitue le vrai Visage de Thérèse de Lisieux“ (1961). On constate
alors qu’il n’y a aucun rapport entre les fades illustrations répandues à profusion jadis par
l’iconographie de Lisieux et les clichés authentiques de Céline. “Esta sua irmã mais nova, Maria
Celina ou, em religião, Irª. Genoveva (Geneviève) da  Santa Face, foi artista na pintura e também
fotógrafa no Carmelo… Vide S. PIAT, Céline, Soeur Geneviève de la Sainte-Face, Soeur et témoin
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, Lisieux, Of. Central de Lisieux, 1963. Como se sabe é da época
esse estilo afectado, também ternurento embora melado; é a própria TMJ quem se «identifica» no
início do Ms (=Manuscrits autobiographiques – Édition critique, in: «Oeuvres» (N.E.C.), Paris,
Cerf/ Desclée, 1992; salvo indicação contrária, doravante sempre assim abreviados, e em paginação
citada por esta edição) A 2rº, na epígrafe: “Histoire printanière d’une petite Fleur blanche écrite par
elle-même (…). ” (in : ed. cit., p. 35).
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tão curta,7 procurava-se como que a certeza antecipada da luz dessa eleição
celeste.8 Teria, por isso, tão inteiramente de manifestar o sorriso do
miraculoso, fosse à semelhança de Nossa Senhora (do sorriso),9 fosse

 7 Do antigo lamento da tradição estóica e até hipocrática sobre a vita brevis, que converge com a
sapiência bíblica e também a prática monástica do efémero da humana condição (cf. interessantes
reflexões em: J. F. FILGUEIRA VALVERDE, Tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval,
Vigo, Ed. Xerais de Galícia, 1982, pp. 64…), passa-se na nostalgia platónica cristã do Céu ao ensejo
de uma morte cedo. Cf. Odile ARNOLD, Le corps et l’âme, La vie des religieuses au XIXe siècle,
Paris, Seuil, 1984, pp. 288 e segs.: «La pensée de la mort: “C’est si beau de mourir jeune…”». (Não
se esqueça o ambiente do Carmelo e até da espiritualidade visitandina e victimal que impende sobre
a formação de TMJ, sobretudo na figura de Maria de Sales Chappuis: cf. R. P. BRISSON, Vie de la
vénérée mère Marie de Sales Chappuis…, Paris, L’Aumonier de la Visitation, 1891) E esse desejo
de morrer cedo (qual “pulsão de morte”…), não apenas pela razão libertadora segundo uma moral
casuística de correspondente futura demorada expiação do pecado, se por acumulação de faltas
numa existência longa (cf. Jean DÉLUMEAU, Le péché et la peur, La culpabilisation en Occident
(XIIIe- XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1983, pp. 536 e segs.), mas sobretudo pela atracção idílica que
certa exposição imagética das bem-aventuranças do destino celestial exercia sobre as almas
religiosas já do séc. XIX. (cf. Antoine COMPAGNON, Les antimodernes de Joseph de Maistre à
Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005, pp. 111: «Sublime»,  et passim…); e cf. n. seguinte.

 8 A religiosa mártir como um anjo…cf. Jean-Pierre ALBERT, Le sang et le Ciel, Les saintes
mystiques dans le monde chrétien, Paris, Aubier, 1997, pp. 402 e segs. e para o estudo de tipologia
de vários casos: Jean-Jacques ANTIER, Le mysticisme féminin, Épouses du Christ, Paris, Pérrin,
2001. No caso das jovens religiosas e nesta romantização angelical da criança pura, e  longe da
evidência realista e até brutal, dos nossos dias, em que advém a “desmitificação” da criança, no
menino-selvagem e quase animal feroz, em obras como as de William GOLDING, Lord of the Flies,
London, Faber & Faber, 19541…), muito conta também a condição histórica de elevada mortalidade
infantil (em particular na época de TMJ, por causa da tuberculose, de falta de higiene, contágio
frequente, etc.) e da apologética leitura dessa salvação dos inocentes. Cf. O. ARNOLD, Le corps et
l’âme, ed. cit., pp. 247 e segs.: «La maladie», etc., e sobre esta temática vide ainda referências em
nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “O miniatural em Santa Teresa do Menino Jesus – Da
mudança de escala na via de santidade”, in: Didaskalia, XXXII – 2, (2002), pp. 147-243.

 9 Cf. Ms A 30rº; ed. cit., pp. 97- 98: “Tout à coup la Sainte Vierge [l’image de Notre Dame des
Victoires, Statue miraculeuse de la Ste Vierge, qui avait parlé deux fois à Maman…(Ms A 29vº;
pp. 96 e 97)] me parut belle, si belle que jamais je n’avais vu rien de si beau, son visage respirait
une bonté et une tendresse ineffable, mais ce qui me pénétra jusqu’au fond de l’âme ce fut le
«ravissant sourire de la Ste Vierge». Alors toutes mes peines s’évanouirent (…). ”Em analogia
com este modelo celeste pretendeu-se transmitir a TMJ um tal sorriso, que poderia já ser
forçado… Aliás, quanto àquele sentido curativo do milagre pelo “sorriso” da Virgem, deve
distinguir-se o sentido realmente espiritual e até místico do sorrir, do que poderá não só
corresponder a uma figura de estilo da época romântica, mas até vir a ser psicanaliticamente
interpretado como o processo transaccional (Winnicott) no reconhecimento próprio após a
traumática separação da “mãe” ou da figura precedente ao que Lacan ainda designa por fase do
espelho (cf. Jacques LACAN, “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je”, (1949)
reed. in: Id., Écrits 1, Paris, Seuil, 1966, pp. 89-93) na primeira identificação própria, ainda que
assim imaginária (por tais imagens) e anterior ao simbólico (já da integração da personalidade
própria ao nível da linguagem). A “cura” pelo sorriso teria assim esta economia psicológica e
terapêutica: cf. Jacques MAÎTRE, «Orpheline de la Bérésina» Thérèse de Lisieux (1873-1897) –
Essai de psychanalyse sócio-historique, Paris, Cerf, 1995, pp. 145 e segs.: «Le sourire de la
Vierge (1883)», sobretudo pp. 199 e segs. «La guérison». Quanto ao carácter até inovador e
realista da parte de TMJ no salientar um cristianismo assim “sorridente”, importa lembrar
também quanto, certa visão jansenista e da tradição rigorista, bem assim do moralismo cristão
sobretudo tridentino, continuava quase por completo a excluir risos e divertimentos, desta pátria
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naquele quase deliberadamente infantil que se repercutia nas tonalidades
cor-de-rosa de algumas vestes das imagens do Menino Jesus por quem
Teresinha havia tão grande devoção 10 ou em outras formas rendilhadas da
piedade ainda herdeira do estilo de São Sulpício.11

Teria de ser a imagem arranjada, composta, ainda que segundo
esse sentimentalismo dos gostos religiosos que, mesmo em fotografia
no leito de morte, houvesse de reflectir as rosinhas de uma linda
composição de um romantismo do céu, tão ao jeito das ulteriores
“bonitas” pagelas que consagraram Teresinha do Menino Jesus, como
uma “linda e santa menina” de Deus.12

de exílio, deste ‘vale de lágrimas’… Cf. Odile ARNOLD, Le corps et l’âme, ed. cit., pp. 139 e
segs. No humanismo ainda se mantinha certa tolerância, quanto mais não fosse, irónica ao
cómico, cf. H. BREMOND, L’Humanisme dévot, in: «Histoire littéraire du sentiment…», 1ª ed.:
t. I, e  2ª ed. 2006: in: vol. I, pp. 276 e segs.: «Le rire et les jeux». Quanto, enfim ao registo
propriamente espiritual do sorriso, que aqui não poderemos desenvolver, bastará apenas
remeter, por exemplo, para outro passo em TMJ, PN (=Poésies), 54: «Pourquoi je t’aime, o
Marie!» (mai 1897), in: N.E.C., p. 248: “Toi qui vins me sourire au matin de ma vie/ Viens me
sourire encore…Mère…voici le soir! “, em que ecoa já no fim da sua vida uma outra revisitação
da vivência do sorriso celeste da Virgem… Veja-se ainda a sua caridade pelo sorriso: Ms 14rº. ed.
cit., p. 361.

10 Cf. Pierre DESCOUVEMONT e Helmuth Nils LOOSE, Thérèse et Lisieux, Paris/ Lisieux, Cerf/
Orphelins Apprentis d’Auteuil/OCL, 1991, pp. 132-134 com reprodução fotográfica, aliás até
com ecos da devoção a um Deus Menino – particularmente no Carmelo (o Menino Jesus de
Praga…, etc.; vide GIOVANNA DELLA CROCE, O.C.D., Das Jesulein im Theresianischen
Karmel, Wil, ed. Gegenbauer, 1965).

11 Cf. documentação de muitas pagelas, gravuras e pinturas nesta forma afectada, vide n. seg. e em
P. DESCOUVEMONT e H. N. LOOSE, Thérèse et Lisieux, ed. cit.; e vide também Bernard
GOULEY, Rémi MAUGER e Emmanuelle CHEVALIER, Thérèse de Lisieux ou La grande saga
d’une petite sœur (1897-1997), Paris, Fayard, 1997, pp. 58 et passim: «Thérèse aime les
images…». Sobre o ambiente religioso da época, cf. também: Pierre Claude BRESSOLETTE,
“Les courants religieux au moment de la parution de l’Histoire d’une Âme“, in: Vie Thérésienne,
t. 39, nº. 154, avril-juin (1999), pp. 55-71; e vide infra.

12 Vide as imagens «romantizadas» da morte e o realismo da respectiva fotografia, sem aquele
retoque e tratamento de encenação devota da época. Cf. supra n. 5. Tratava-se daquele estilo fade
que perpassa até à reconstituição histórica e científica dos documentos teresianos até 1956 e de
que tanto os «Annales de st. Thérèse», como sobretudo os anteriores «almanaques» das Chuva de
Graças, etc. constituíam modelo. Vide imagens: a romantizada da morte, e a sem retoques. A
propósito da primeira dirá J.-F. SIX, Thérèse de Lisieux, Son combat spirituel, sa voie, Paris,
Seuil, 1998, p. 420: « … un tableau saint-sulpicien à souhait [que Céline a peint, à partir de la
photo retouchée de Thérèse sur son lit de mort], où l’on voit Thérèse mourante en extase; il
bouleversera Pie X et contribuera à faire avancer la cause de béatification. Même la mort de
Thérèse a été ainsi récupérée, avec une fadeur qui est l’inverse de ce qu’elle fut». Cf. ainda P.
DESCOUVEMONT e H. N. LOOSE, Sainte Thérèse de Lisieux – La vie en images, Paris/
Lisieux, Novalis/Cerf/ Orphelins Apprentis d’Auteuil, 1995 e [Office Central de Lisieux], Visage
de Thérèse de Lisieux, Lisieux, 1961, 2 ts.
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Fotografia no leito da morte em 30 Set. 1897

Não se admitia, nessa época, que as fotografias de Santa Teresa
pudessem revelar um rosto menos belo ou com as humanas
imperfeições de uma face que não correspondesse ao ideal de angélica
beleza, donde os muitos retoques, quase a operação plástica da
iconografia fotográfica e pictórica em torno da sua figura física…13

Ora esta catequese pelos meios mínimos da impressão de
imagens e pagelas, que já caracterizava uma expressão de piedade
divulgada pelos crentes dessa época do final do séc. XIX, transpunha
para o imaginário religioso essa edulcoração da figura de santidade que
correspondia, aliás, ao gosto insípido, tíbio e púdico, para não dizer
puritano e até subrepticiamente perverso, quer de um certo paradigma
pequeno burguês de ideal estético de vida, quer de um romantismo
serôdio que ainda fazia as delícias das histórias ‘cor de rosa’ de inteiras
colecções literárias da época, como as da Condessa de Ségur.14

13 As muitas pagelas da impressora no Convento de Lisieux, quase transformado em “máquina”
editorial… como refere Guy GAUCHER, Histoire d’une vie, ed. cit., p. 224: “On a dit, et parfois
écrit, que cet étonnant processus de diffusion était dû à l’industrie des sœurs Martin, expertes à
mettre en valeur leur petite sœur.” Também J.-F. SIX, Lumière de la nuit, Les dis-huit derniers mois
de Thérèse de Lisieux, Paris, Seuil, 1995, pp. 9 e segs.: «Méthode»; e vide Conrad de MEESTER,
«De la cellule de Thérèse de Lisieux à l’atelier de l’imprimeur. Le tout début de l’Histoire d’une
Âme», in: Várs. Auts., Thérèse et ses théologiens, («Actes du Colloque Inst. Cathol. de Toulouse»),
Toulouse/ Venasque, ed. Saint-Paul/  ed. Carmel, 1998, pp. 13-51.

14 Carácter ambíguo e psicanalisável dessas «histórias exemplares» - como salienta J.-F. SIX, La
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E o que é extraordinário é que esse estilo devoto tão convencional,
derivado de algumas escolas da espiritualidade francesa do séc. XVII, não
tenha – nos seus modelos iconográficos e religiosos – sido sensível às
mudanças operadas na arte moderna que já se divulgava no fim do século
XIX, e particularmente a partir de Paris.15 Era toda a irradiação duma nova
atitude cultural, quer científica e tecnológica (como Santa Teresa chega a
constatar),16 no sentido até objectivista e de uma redutora verdade

véritable enfance de Thérèse de Lisieux…, ed. cit., p. 13 e n. 12: «Zélie Martin fait lire à ses filles les
Petites Filles modèles! Et on connaît ls inclinations sadiques de la comtesse de Ségur.» - : vide
François BLUCHE, Le Petit Monde de la comtesse de Ségur, Paris, Hachette, 19843; Colette
MISRAHI, La comtesse de Ségur ou la mère médecin, Paris, Denoël, 1991… Cf. também J.
MAÎTRE, «L’Orphéline de la Bérésina»…, ed. cit. Vide ainda O. ARNOLD, Le corps et l’âme, pp.
247 e segs.; e Jacques MAÎTRE, Mystique et féminité, Essai de psychanalyse sociohistorique,
Paris, Cerf, 1997, pp. 169 e segs.

15 Cf. René HUYGHE, Sens et destin de l’Art, t. 2- De l’art gothique au XXe siècle, Paris,
Flammarion, 1967, pp. 203 e segs. : «Réalisme et impressionnisme»; vide a síntese também de
André MALRAUX, Le Musée Imaginaire, Paris, Gallimard, 1965, pp. 33 et passim; e cf. Eugen
WEBER, Fin de siècle, La France à la fin du XIXe siècle, trad. do ingl., Paris, Fayard, 1986, pp.
179 e segs. : «Arts anciens et nouveaux». Note-se, em particular, ainda o impacto do movimento
simbolista, dos poetas, pintores e músicos, que alargam a noção de verdade estética e sobretudo
de “objectividade” muito para lá do racionalismo positivista, entretanto, dominante na
epistemologia das ciências naturais. Cf. Guy MICHAUD, Le symbolisme tel qu’en lui-même, Paris,
Nizet, 1995, pp. 175 e segs. : «Découverte du symbolisme». Por outro lado, a contestação das
normas de arte e as novas tendências da Modern Art (cf. Herschel B. CHIPP, (org.), Theories of
Modern Art, A Source Book by Artists and Critics, Berkeley/ Los Angeles/ London, Univ.
California Pr., 1968) vão aproximar o labor artístico dos quadros da pesquisa científica e acentuar o
fosso, não apenas com a arte figurativa em geral, mas com a tradição do conservadorismo
iconográfico de um romantismo decadente e sulpiciano ainda presente no estilo clerical da época.
Cf. ainda o paralelo deste novo ambiente estético do simbolismo da decadência e da mística do fim
de século, com o vivido nos ditos anti-modernos desta época: cf. por um lado, o interessante estudo
de Pierre-Henry FRANGNE, La négation à l’oeuvre – La philosophie symboliste de l’art (1860-
1905), Rennes, Pr. Univ. de rennes, 2005, pp. 113 e seg. : «De la via negativa à la via negationis»;
por outro, o conspecto histórico de Antoine COMPAGNON, Les antimodernes de Joseph de
Maistre à Roland Barthes, ed. cit., pp. 167 e segs.. Vide infra n. 17.

16 Aquando, ainda juvenil, pelas leituras que entendia como de história e ciência (“…je m’appliquais
seule à des études spéciales d’histoire et de science.” (Ms A 46vº; ed. cit., p. 147) e sobretudo, mais
tarde, quando da viagem a Roma com seu pai, em que vai observando os progressos tecnológicos
desse final de século (transportes, edifícios, já em plena tecnologia do aço… até aos ascensores…
(cf. testemunho de Celina, em carta para as irmãs e religiosas Agnès e Marie: LD (=Lettres diverses)
5-6. 11. 1887 (in: Correspondance générale, ed. N.E.C., Paris, Cerf/ Desclée, 1992, t. I, pp. 261-
262) que lhe hão-de inspirar célebre metáfora para ser elevada a Deus já que não consegue por si
própria, pequenina, subir, e necessita, por isso dos “braços de Jesus”. (Ms C 2vº-3rº; ed. cit. pp. 326-
327: “…je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m’éléver jusqu’à Jesus…“; vide também LT
(=Lettres de Thérèse de Lisieux), 229 (de 23.05.1897 a Madre Agnès de Jesus), in:
Correspondance, ed. cit., t. II, p. 988)) Daqueles primeiros estudos de “ciências” provém-lhe ainda
a referência à alavanca de Arquimedes (Ms C 36vº; ed. cit., p. 419), neste caso aplicada ao mundo
da Fé e sendo o ponto de apoio Jesus: “Un savant a dit: «Donnez-moi un levier, un point d’appui, et
je souléverai le monde.» Ce qu’Archimède n’a pu obtenir parce que sa demande ne s’adressait
point à Dieu et qu’elle n’était faite qu’au point de vue matériel. Les Saints l’ont obtenu dans toute
sa plenitude. Le Tout puissant leur a donné pour point d’appui: Lui-même, et Lui seul. Pour levier:
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positivista, quer artística na veracidade e provocação da autenticidade
sensível, fosse no impressionismo pictórico, fosse no realismo estético até
de implicações socio-políticas e antecipadoras dos códigos revolucioná-
rios da modern art, como diz Herbert Read.17

E este hiato entre os hábitos piedosos de tais pagelas de um tal
gosto convencional na duvidosa sensibilidade piegas de um
decadentismo religioso feito de tantas petites dévotions, e, por outro
lado, o que já se ia manifestando na renovação da verdade da arte,
ainda que como arte da mesma verdade, no modernismo, na
refontalização, na necessidade de encontrar também a autenticidade da
manifestação da fé, encontra-se ainda no campo das expressões
escritas deixadas por Santa Teresa do Menino Jesus.18

L’oraison (…).” Vide sobre esta temática a influência das leituras “escatológicas” do livro do Abade
Charles ARMINJON, Fin du monde présent et mystères de la vie future, Paris, Palme, 1881;
Bordeaux, Saint-Paul, 1882, reed. 1887; cf. Gabriel ARMINJON, Charles Arminjon, …Ce prêtre
qui inspira Thérèse de Lisieux, Paris, Beauchesne, 1972, pp. 199 e segs.; e vide Jean GUITTON, Le
Génie de Thérèse de Lisieux, Paris., l’Emmanuel, 1995, pp. 136 e segs.[sobre Arminjon e sua
influência na « escatologia » de TMJ]. Vide infra n. 124.

17 Cf. Herbert READ, “The Modern Epoch of Art”, in: Id., The Philosophy of Modern Art – Collected
Essays, London, Faber & Faber, 1964 e reed., pp. 17-43, vide sobretudo p. 37: «By 1900 the three
forces (…) – Realism, Symbolism and Expressionism – were ready to radiate into the new century
(…).” O impressionismo está em debate, até particularmente em época contemporânea à de TMJ,
por via de Cézanne, Van Gogh… e do Simbolismo até em Paul Gaughin…: vide  Guy MICHAUD,
Le symbolisme tel qu’en lui-même, ed. cit., especialmente pp. 129 e segs.: «De la décadence au
symbolisme». Ulterior conjugação que reflicta sobre TMJ à luz dos escritores, e da renovação
estética da época, encontra-se em Max VILAIN, Thérèse de Lisieux et nous, Paris/ Vieux-Virton, P.
Lethielleux/ La Dryade, 1986, pp. 179 e segs.: «Thérèse et les écrivains» [Flaubert, Bernanos…
Dostoïevsky]; e pp. 269 e segs.: «Entre musique, poésie et théatre».

18 Cf. TMJ: “Au Carmel, il ne faut pas faire de la fausse monnaie pour acheter des âmes… Et souvent
les belles paroles qu’on écrit et des belles paroles qu’on reçoit sont un échange de fausse
monnaie.“ (CJ (=«Le Carnet jaune»), 8.7.16, in: DE (=Derniers Entretiens…), in: ed. cit., p. 247)
Em TMJ está bem marcada a busca da verdade como autenticidade espiritual: cf. Ms B 4vº: « …
éclaire-moi, tu [Jésus] le sais, je cherche la vérité… » (ed. cit., p. 307; embora também diga: «j’ai
reconnu par EXPÉRIENCE que le bonheur ne consiste qu’à se cacher, à rester dans l’ignorance
des choses crées.» in: Ms A 81vº, l. 4). Vide ainda o que sintetiza Louis-Georges PAPON,
L’incidence de la vérité chez Thérèse de Lisieux, L’épreuve spirituelle du savoir et son
enseignement pour la psychanalyse, Paris, Cerf, 2006, pp.136-137: «…On saisit que Thérèse
n’atteint pas la vérité dans la tension d’une ambition conquérante et légitime. L’approche est
laborieuse, mais il est impératif de comprendre comment une femme assoiffée de vérité emprunte
un chemin différent (…). Elle va à l’encontre de l’enthousiasme qui consiste à faire entrer le vrai
en soi, à le capturer dans une intériorité que l’on confond vite avec intimité. (…) être dans la
dimension du vrai, c’est habiter une vérité qui nous dépasse avec une familiarité amusée.»
Entretanto a convenção de certa tradição devocionalista já provinha da escola da sensibilidade
francesa desde o séc. XVII: cf. Henri BREMOND, La conquête mystique, I: L’école française, (in:
«Histoire littéraire du sentiment religieux…», ed. cit. , 19211, pp. 201 e segs.; reed. 2006, vol. I, pp.
1235 e segs.); vide também Yves KRUMENACKER, L’école française de spiritualité, Des
mystiques, des fondateurs, des courants et leurs interpretes, Paris, Cerf, 1998, pp. 102 e segs.; e
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A sua irmã e Madre Inês (Agnès) não poderia consentir em que
expressões menos de acordo com certa elegância dos estereótipos da
literatura religiosa ou sobretudo em temas que pudessem fazer
transmitir um relato de dúvidas de fé, de tentações, ou até de
dificuldades espirituais mais graves, aparecessem assim narrados.19

Seria dever suprimir o que fosse dificultar a benignidade mais fácil do
exemplo, ou de alterar e compor em ordem mais a uma apologética,
aliás nesta época ainda tanto de uso, mesmo no campo da
espiritualidade.20

Não faremos aqui a história, aliás hoje bem conhecida, do texto
da Histoire d’une Âme, na sua primeira versão de 1898 (depois muito
reeditada nessa mesma forma),21 saída da revisão, com as alterações
introduzidas sobre os Manuscritos (hoje conhecidos como A, dedicado
à Madre Agnès ou Inês de Jesus; B, Carta à Irª. Maria do Sagrado

ainda: Louis COGNET, Crépuscule des mystiques, Bossuet-Fénelon, Paris, Desclée, 1991, pp. 60 e
segs. Sobre o contexto da época de TMJ e sua irradiação, cf. documentação em Bernard GOULEY,
Rémi MAUGER e Emmanuelle CHEVALIER, Thérèse de Lisieux ou La grande saga d’une petite
sœur (1897-1997), ed. cit. supra e vide nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “A Questão
Autobiográfica ou do tempo Absoluto – A propósito da «Histoire d’une Âme» e da sua Autora”, in:
Rev. de Espiritualidade, XIII, 52, (2005), pp. 244-271 (1ª parte); Ibid., in: Rev. de Espiritualidade,
XIV, 53, (2006), pp. 11-80 (conclusão).

19 Cf. HA (= Histoire d’une Âme, (18981)), pp. 150-153. Vide crítica severa à quase “autoria” da
Madre Agnés em relação à 1ª edição da HA, (reed. in: ed. cit. La première «HA» de 1898, ver
sobretudo pp. 7-8, onde se referem mais de 7000 alterações aos Ms de sua mão…estudadas na
edição dos autógrafos elaborada pelo P. François de Sainte-Marie, na ed. de 1956) em J.-F. SIX,
Lumière de la nuit – Les dix-huit derniers mois de Thérèse de Lisieux, Paris, Seuil, 1995, pp. 7-25:
«Méthode». Chega a contrastar “deux spiritualités, celle de mère Agnès, celle de Thérèse. (…) Celle
de mère Agnès est une spiritualité du XIXe siècle (…) victimale, réparatrice. “ (Ibid., p. 11) Vide
também sobre a espiritualidade de TMJ (“une spiritualité révolutionnaire, si simple“), J.-F. SIX,
(ed.), Thérèse de Lisieux par elle-même, Tous ses écrits de Pâques 1895 (5 avril) à sa mort (30
septembre 1897) – L’épreuve et la grâce, Paris, B. Grasset/ Desclée, 1992, pp. 339 e segs.: «La
vérité des textes», ainda sobre aquela alteração da «mensagem» de TMJ e até no contexto da
apologética ainda patente nos critérios da N.E.C…. Cf. infra ns. 22, 23.

20 Apologética e retórica sacra, na herança de Bossuet, Fénelon…, mas ainda de Pierre de Bérulle,
tão marcante no Carmelo francês… Vide supra n. 1 e cf. ainda estudos bem significativos: Michel
de CERTEAU, La Fable mystique (XVIe-XVIIe siècle), Paris, Gallimard, 1982; Anne FERRARI,
Figures de la contemplation, La «rhétorique divine» de Pierre de Bérulle, Paris, Cerf, 1997. Sobre
o ambiente do Carmelo, em especial do tempo de TMJ, cf. LOUIS-MARIE DE JÉSUS, O.C.D.,
“Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et son temps – En France et au Carmel”, in: Vie Thérésienne, t.
36, nº 143, juillet-sept. (1996), pp. 7-44.

21 Para a versão desta obra, cuja 1ª ed. foi publicada pelo Carmelo de Lisieux em 1898, hoje caduca face
à reconstituição histórica, feita pelo P. François de Sainte-Marie, em 1956, na edição crítica dos
Manuscrits autobiographiques, pode consultar-se o volume da N.E.C. de: La première «Histoire
d’une Âme» de 1898, (Texte intégral des onze premiers chapitres), Paris, Cerf/ Desclée, 1992 e vide
pp. 7 e segs.: Jacques LONCHAMPT, «Avertissement». Vide também a edição dos Manuscrits, ed.
N.E.C., pp. 18 e segs.: Jacques LONCHAMPT, «Introduction générale – Thérèse et la publication…».
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Coração; e C, dedicado à Madre Maria de Gonzaga),22 bem assim
afectados por numerosas omissões (várias centenas), da lavra da Irmã
Agnès.23 Bastará lembrar a distância entre essa «História de uma
Alma», cujo testemunho assim composto haveria, afinal, como já
providencialmente previsto por Santa Teresinha, de correr mundo num
verdadeiro “vendaval de glória”,24 e os Manuscritos Autobiográficos
que reconstituem até o drama existencial e religioso de Thérèse de
Lisieux, para se ponderar como uma certa representação da fé acaba,
muitas vezes, por ofuscar uma outra verdade até da mais profunda
crise espiritual.25

22 Vide a elegante e rigorosa edição fotocópica dos próprios autógrafos de TMJ: FRANÇOIS DE
SAINTE-MARIE, O.C.D., Manuscrits autobiographiques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 3
vols., com a ed. fac-simile, Lisieux, Of. Central, 1956, o Ms A, B e C e alguns anexos. Existe
actualmente uma diversa classificação dos Ms de TMJ, em Conrad de MEESTER, THÉRÈSE DE
LISIEUX, Histoire d’une ame, Nouvelle édition critique réalisée et commentée, Paris, Presses de la
Renaissance, 2005 (justificando críticas à ed. do P. François de Sainte-Marie, in: «Justification», pp.
55 e segs.: «La voie erronée empruntée en 1956 par le P. François»). Propõem-se Ms A
(correspondente ao assim designado, mas referido aqui como Manuscrit A(gnès)), depois,
correspondendo ao Ms C, o que é designado Manuscrit G (dédié à Mère Marie de Gonzague), e só por
fim o que equivale ao Ms B, intitulado Manuscrit M (dédié à soeur Marie du Sacré-Coeur). Envolve
uma diversa equação cronológica e de hermenêutica global que parece, por outro lado, reconstituir o
sentido da estrutura capitular da primitiva «Histoire d’une Ame» (cf. supra ns. 4 e 5 e n. 21), o que já
se preanunciava na edição: Sainte THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE,
Histoire d’une âme – Manuscrits autobiographiques, Paris, Cerf/ Desclée, 1987, que reproduz a ed.
crítica do P. François de Sainte-Marie mas recuperando o título original. (Existe trad. port.)

23 Para o conspecto das alterações cf. FRANÇOIS DE SAINTE-MARIE, Manuscrits
autobiographiques, t. II: Notes et tables, ed. cit., pp. 85-110: «Étude des manuscrits – par Raymond
TRILLAT». Vide também referência em J.-F. SIX, Thérèse de Lisieux par elle-même, L’épreuve et
la grâce, ed. cit. infra n. 25, pp. 342 e segs: «La vérité des textes».  TMJ teria dado todo o
consentimento à Madre Agnès, para alterações dos seus escritos (fala do «cahier de ma vie»,
substancialmente o Ms A): “Ma Mère, tout ce que vous trouverez bon de retrancher ou d’ajouter au
cahier de ma vie, c’est moi qui le retranche et qui l’ajoute. Rappelez-vous cela plus tard et n’ayez
aucun scrupule, aucun doute à ce sujet.“ (in: Cahiers verts, 11-07-1897; cf. Novissima Verba
16.07.1897; in: N.E.C., pp. 164 e 165). Vide ainda vários artigos por ocasião do Colloque du
Centenaire de l’Histoire d’une Âme - «De l’Histoire d’une Âme (1898) aux Manuscrits
Autobiographiques (1956)», in: Vie Thérésienne, t. 39; nºs 153, 154 e 155  (1999); e cf. supra n. 4.

24 Em expressão que arranca de TMJ, Ms A 32rº; ed. cit., p. 103; C 34vº; ed. cit, p. 414…, depois fixada
pelo Papa Pio XI na canonização, e na exposição feita por Guy GAUCHER, Histoire d’une vie, ed. cit.,
pp. 222 e segs.: «La vie postume: “L’ouragan de gloire”. Sobre os encómios à “plus grande sainte des
temps modernes“ (Pio XI), cf. Bernard GOULEY, Rémi MAUGER e Emmanuelle CHEVALIER,
Thérèse de Lisieux ou La grande saga d’une petite sœur (1897-1997), ed. cit., pp. 115 e segs.

25 Tentativa de salientar isto sobretudo nos estudos de Jean-François SIX, Lumière de la nuit, Les dix-
huit derniers mois de Thérèse de Lisieux, ed. cit.; Id., Thérèse de Lisieux, son combat spirituel, sa
voie, Paris, Seuil, 1998…; e na organização cronológica dos escritos de TMJ, com seus
comentários: Vide também: J.-F. SIX, Thérèse de Lisieux par elle-même, cf. em especial o vol. II: La
confiance et l’amant (textos contemporâneos do Ms A), Paris, Grasset, 1997; e o vol. III: L’épreuve
et la grâce – Tous ses écrits de Pâques 1896 (5 avril) à sa mort (30 septembre 1897), Paris, Grasset,
1997; e vide supra n. 5.
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A linguagem da época, quer da literatura religiosa em geral, quer do
tom convencional das recriações poéticas dos conventos,26 e mesmo certa
cultura herdada desde infância num exagero de pormenores de um mundo
de criança como o era, de algum modo, a casa de família em Buissonets,
qual sua também “casinha de bonecas”, reflecte-se na expressão escrita de
Teresinha.27 Porém, não se deve confundir com este estilo afectado, e
remodelado do seu texto, o que nos cadernos que escreveu revelava,
outrossim, como expressão varonil, até despojada e sempre muito sincera
e directa, ainda que nesse vocabulário que conhecia.28

Dir-se-ia que na linguagem Thérèse de Lisieux chega a ser a
escritora inspirada pela presença espiritual que assim não a faz hesitar

26 Cf. Guy GAUCHER, «Introduction générale», a Récréations pieuses, in: RP (=Récréations pieuses)
et Pri (=Prières), ed. cit., pp. 7-50; vide também Jean GUITTON, «Préface» a TMJ, Poésies, ed.
cit., pp. 5 e segs. Todavia em contraste com o estilo ‘artificial’, pode afirmar-se com Claude
BOURREILLE, De Thérèse Martin à Thérèse de Lisieux, Devenir soi, Versailles, éd. de Paris,
2004, p. 172: “…ce qui donne à cette œuvre [sobretudo dos Ms de TMJ] son éclat, en dépit des
imperfections et scories du style, c’est la mise en action d’un processus de création lisible
notamment dans les manuscrits B et différement dans le manuscrit C. Là on peut parler de poésie
au sens étymologique du terme grec poïesis.“  Ainda a partir desta leitura ‘poiética’ do estilo de
TMJ e da sua verdade também poética, pode revalorizar-se, de outro modo, a sua expressão até em
contraste com o estilo da época: cf. Bernard BONNEJEAN, La poésie thérésienne, Paris, Cerf,
2006, p. 10: “Pour Thérèse, aussi éloigné que possible de l’art pour l’art, la poésie ne peut donc
constituer un fin en soi. Intégrée à sa mission carmélitaine, c’est un instrument, un vecteur, ou
pour reprendre son vocabulaire, une arme. Avec cette poésie évangélique et apostolique, elle
n’entend pas se profiter à elle-même, mais gagner et sauver des âmes (…).“ Sobre o ambiente
devoto marcado pelos livrinhos de piedade, cf. Claude SAVART, Les catholiques en France au
XIXe siècle – Le témoignage du livre religieux, Paris, Beauchesne, 1985, sobretudo pp. 657 e segs.:
«Une solide réputation de médiocrité»; vide também Philippe MARTIN, Une religion des livres
(1640-1850), Paris, Cerf, 2003, pp. 489 e segs.: «Lire pieusement». Cf. ainda supra ns. 3 e 6.

27 Vide n. anterior. TMJ confessa quanto gostava, desde criança, de leituras e de imagens: Ms A 31vº…
Cf. também Guy GAUCHER, «A infância de Teresa em Lisieux», in: Conrad De MEESTER, OCD,
(ed.), Teresa de Lisieux, Vida-Doutrina-Ambiente, trad. da versão castelhana, Marco de Canaveses,
ed. Carmelo/ Monte Carmelo, 2004, pp. 39-67 (com numerosas ilustrações). Vide ainda outra
documentação fotográfica de Buissonets, até dos brinquedos de TMJ, etc., em Pierre
DESCOUVEMONT e Helmuth Nils LOOSE, Thérèse et Lisieux, Paris/ Lisieux, Cerf/ Orphelins
Apprentis d’Auteuil/OCL, 1991, pp. 38 et passim. Será, aliás, «La fête des sens» (como diz ainda B.
BONNEJEAN, La poésie thérésienne, ed. cit., pp. 41 e segs.) e do bazar de imagens que rendilham o
seu universo pequenino (cf. Ms A 42vº: “c’était un vrai bazar, un assemblage de piété et de
curiosités…“; ed.. cit., pp. 134-135), donde observa tudo o mais (“C’était dans cette chambre que
jamais à rester seule des heures entières pour étudier et méditer devant la belle vue qui s’étendait
devant mes yeux…“(Ibid., 43rº). Como se a varanda, das conversações em Buissonnets, fosse o poleiro
para o mais extenso voo “metafísico”… Cf. Ms A 48rº: “Qu’elles étaient douces les conversations qui nous
avions chaque soir dans le belvédère ! Le regard plongé dans le lointain (…) tout élévait nos âmes vers le
Ciel, le beau Ciel dont nous ne contemplions encore «que l’envers limpide»….“ (ed. cit., pp. 151-152).

28 Cf. supra n. 18. Vide discussão desta temática em nosso desenvolvido estudo, supracitado: Carlos
H. do C. SILVA, “A Questão Autobiográfica ou do tempo Absoluto – A propósito da «Histoire
d’une Âme» e da sua Autora”, in: Rev. de Espiritualidade, XIII, 52, (2005), pp. 244-271 (1ª parte);
Ibid., in: Rev. de Espiritualidade, XIV, 53, (2006), pp. 11-80. Vide n. seguinte.
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na palavra ou expressão exacta para dizer o que sente, ou o que é o
testemunho da sua vida, até pelos sublinhados que faz, pelas maiúsculas ou
minúsculas, pelas reticências… ou outras ênfases gráficas que deixa na
sua mensagem.29 O que é mesmo extraordinário é que, reconduzidos à
autenticidade documental dos seus Manuscritos, se detecta essa força
mais depurada ainda do testemunho espiritual, permitindo compreender
muito para além do que fora a catequese de um certo desejado modelo de
santidade a vivacidade de um difícil percurso de vida.30

Todas estas observações, pois, para relembrar o que nos
Manuscritos, nomeadamente no C, se refere acerca de uma última fase
da vida e da experiência interior de Thérèse de Lisieux e que às vezes
se pretende referir como “noite escura”, revisitando assim o célebre

29 Há, contudo, um certo “barroquismo” do seu estilo, (“l’absence de linéarité est le reflet du quotidien
de la carmélite” – diz IRÈNE-MARIE DE JÉSUS-EUCHARISTIE, “Thérèse, carmélite écrivain: Le
Manuscrit A”, in: Dominique POIROT, O.C.D., (dir.), Thérèse carmélite, Paris, Cerf, 2004, p. 224)
ainda na influência formal da época, em particular da herança romântica de Lamartine,
Chateaubriand… Cf. ainda o modelo do Manuel illustré de la Littérature Catholique en France de
1870 à nos jours, (reed., Paris, ed. Spes, 1925).  Porém até certa rusticidade ou melhor dizendo certo
‘patois’ desta normanda, concede-lhe que aflore um seu dizer mais de “realismo“, - ‘objectividade
da subjectividade’, como já foi salientado (cf. François-Marie LÉTHEL, O.C.D., “«Le Jésus de
l’Amour», Le christocentrisme de Thérèse de Lisieux à la lumière de la théologie des saints”, in: Id.,
Théologie de l’Amour de Dieu – Écrits sur la théologie des saints, Venasque, éd. du Carmel, 1996,
pp. 159-196; sobretudo pp. 179 e segs. (= reed., in: Vie Thérésienne, nº. 144, oct.-dec. (1996), pp.
29 e segs.): «L’extrême de l’objectivité dans l’extrême de la subjectivité»). Este é um traço muito de
sublinhar a partir do seu extraordinário realismo: vide já o antigo estudo de P. VICTOR DE LA
VIERGE, Réalisme spirituel de sainte Thérèse de Lisieux, Paris, Lethielleux, 1956 e cf. Yvette
PÉRICO, “Thérèse et les philosophes: la passion du réel”, in: Várs. Auts., Une sainte pour le
troisième millénaire (Actes du «Colloque international» – Lisieux, 30 sept.-4 oct. 1996), Venasque/
Lisieux, Éd. du Carmel, 1997, pp. 123-149. Cf. infra n. 43.

30 Vide a “Chuva de Rosas” que é também o extraordinário número de graças e curas obtidas por sua
intercessão… Vide Guy GAUCHER, «Je voudrais parcourir la terre…», Thérèse de Lisieux
thaumaturge, docteur et missionnaire, Paris, Cerf, 2003, pp. 23 e segs. A «História de uma Alma»
viria a fazer muito bem e a operar muitas conversões também. Cf. NV(=Novissima verba) in: DP
(=Dernières paroles), ed. impressa p. 107-108 e ed. cit., pp. 227 e 229: “«Ma Mère, après ma mort
(…) une œuvre bien importante!» (…) Ces pages feront beaucoup de bien.“ (expressões estas que
não constam doutros trechos sobre o tema, em CJ 9.8.2… in: DE, p. 313…; cf. FRANÇOIS DE
SAINTE-MARIE, Manuscrits autobiographiques, ed. cit., t. I: Introduction, pp. 64 e segs.: «La
pensée de Thérèse sur la publication»).  Quanto à força taumatúrgica da palavra e do vivido
testemunho da Santa, cf. paralelo em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “Potência taumatúrgica
do verbo antoniano”, (Comun. às Jornadas sobre «Santo António – Cultura Medieval», org. Univ.
Évora – Depart. de Pedagogia e Educação, Filosofia e Instit. Sup. de Teologia de Évora, em 18 de
Maio de 2004), in: Eborensia, Rev. do Instituto Superior de Teologia de Évora, XVII, nº 34 (2004),
pp. 59-86. O que começou por impor TMJ no vendaval de glória foi também o carácter
taumatúrgico que acompanha desde as suas relíquias até à sua mensagem ainda que muito
justamente na «Histoire d’une Âme». Cf. referências em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “A
Questão Autobiográfica ou do tempo Absoluto – A propósito da «Histoire d’une Âme» e da sua
Autora”, in: Rev. de Espiritualidade, XIII, 52, (2005), pp. 244-271 (1ª parte), etc.
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tópos da mística ocidental e, especialmente, sanjuanina.31 Constatação,
pois, do modo como até 1956 – data da restituição do texto dos
Manuscrits Autobiographiques, pelo P. François de Sainte-Marie,
O.C.D. – não se tinha querido dar a conhecer esse lado interior do
drama espiritual dos seus últimos meses de vida.32

E não bastará pretender integrar hoje esta perspectiva de estudo e
meditação da obra de Santa Teresa do Menino Jesus adentro na
orientação que preanunciava o Vaticano II, da revalorização dos
critérios científicos e de uma exigência crítica mesmo em matéria de
vida espiritual, aliás numa mundividência contemporânea atenta, quer
às dimensões realistas antropológicas e existenciais da vida religiosa,
quer ao testemunho de um verdadeiro regresso às fontes da tradição
cristã numa refontalização do espírito evangélico.33 Até a sua recente

31 «La nuit du néant» (avril 1896) – é com esta epígrafe que Guy GAUCHER, Histoire d’une vie, ed.
cit., pp. 171 e segs.: «L’entrée dans la nuit …» Ora, em contraste com a ‘economia’ da noite como
etapa e experiência espiritual de Deus no grande Doutor místico, em TMJ o tema vivido tem a
imediatez do que é sentido como prova. Experiência que ‘fala’ por si: “Il me semble que les
ténèbres, empruntant la voix des pécheurs, me disent en se moquant de moi: «Tu rêves la lumière
(…) réjouis-toi de la mort qui te donnera, non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde
encore, la nuit du néant.» ” (Ms C 6vº; sublinhámos). Mais do que o célebre paradigma da noche
oscura de S. Juan de la Cruz, parece, outrossim, apontar-se para a denegação da Luz e não sua
supressão por místico excesso! (Embora haja de reconhecer-se que a noite de S. João da Cruz pode
também ser interpretada pelo paradoxo radical de “…centre vide de l’homme [que]s’est rempli de
mort, et cette mort absolu, est Dieu.“, como sintetiza Alain CUGNO, “L’anthropologie de Jean de la
Croix”, in: Dominique POIROT, (dir.), Jean de la Croix, Connaissance de l’homme et mystère de
Dieu, («Colloque d’Avon – 1990»), Paris, Cerf, 1993, pp. 13-37, vide p. 22 (sublinhámos); aliás no
eco da antiga hermenêutica de Jean BARUZI, Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience
mystique, Paris, Alcan, 1931 e reed., pp. 550 e segs. Também esboçámos uma interpretação que
antecipa aquela semântica: Carlos H. do C. SILVA, “Una interpretación diferencial de la Noche
oscura”, (destinada a Comun. para o “Congreso Intern, Sanjuanista”, Ávila, Set., 199; inédita). No
caso de TMJ, como resultará da análise adiante empreendida, o clima não deixa de ser favorável
para, outrossim, a comparação moderna com o drama radical do ateísmo: cf. Noëlle HAUSMAN,
Frédéric Nietzsche – Thérèse de Lisieux, Deux poétiques de la modernité, Paris, Beauchesne, 1984,
pp. 174 e segs. e pp. 182 e segs.: «La nuit du néant ou l’amour de l’enfant»; também Id., “Thérèse,
Nietzsche et l’athéisme moderne – La paternité de Dieu” in: Várs. Auts., Une sainte pour le
troisième millénaire, ed. cit., pp. 227-242.

32 Cf. supra ns. 22, 23 e 25…; vide J. LONCHAMPT no quadro comparativo da HA (1898), com a
versão restaurada do Ms C 5… e ed. La première «Histoire d’une Âme» de 1898. Texte intégral des
onze premiers chapitres, in: «Œuvres», ed. cit., pp. 205 e segs.

33 Vide o eco da Homilia da Missa em que foi proclamada Doutora da Igreja do PAPA JOÃO PAULO
II, na (cit. apud Guy GAUCHER, (ed.), Une «petite voie» qui conduit au secret de l’existence,
Textes de Jean-Paul II sur Thérèse de Lisieux, Saint-Maur, Parole et Silence, 1999, e vide pp. 99
segs.) Vide B. GOULEY, R. MAUGER e E. CHEVALIER, Thérèse de Lisieux ou La grande saga
d’une petite sœur (1897-1997), ed. cit., pp. 291 e segs. e vide n. seguinte. Para TMJ tratava-se
sempre do caminho de simplicidade que ela chega a contrastar com as vias extraordinárias
(pensando talvez nas “subidas” contemplações místicas): cf. CJ 9.8.2, in: DE, p. 313: “…pour tous
les goûts, excepté pour les voies extraordinaires.“
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elevação a Doutora da Igreja no reconhecimento universal da sua
mensagem de Amor,34 exactamente nessa simplicidade evangélica de
reconhecer a Deus como Pai 35 que se manifesta essencialmente nessa
infinda Misericórdia, que ela, como a Santa Madre de Ávila, quis
cantar, louvando-a com a sua mesma vida,36 não deve reduzir a
circunstâncias históricas, e mesmo de oportunidade catequética
adentro da nova evangelização, o que na sua História é testemunho
desse perene drama do humano perante Deus.37

34 Que já ia sendo preparada por muitas reflexões: cf., por exemplo, Várs. Auts., Thérèse de l’Enfant-
Jésus, Docteur de l’Amour, («Rencontre théologique et spirituelle - 1990»), Venasque, ed. du
Carmel, 1990; Várs. Auts., Une sainte pour le troisième millénaire («Actes du colloque
international pour le centenaire de la mort de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte-Face –
Lisieux, 30 sept.-4 oct. 1996»), Venasque/ Lisieux, éd. du Carmel/ Office Central de Lisieux, 1997;
Várs. Auts, Thérèse au milieu des Docteurs, («Colloque avec Thérèse de l’Enfant-Jésus – 19-22
sept. 1997 à Notre-Dame de Vie), Venasque, ed. du Carmel, 1998… Vide também a Proclamação de
TMJ como Doutora da Igreja, em 19 de Outubro de 1997: “La science de l’Amour divin que
répand le Père de toute miséricorde, par Jésus-Christ en l’Esprit Saint, st un don, accordé aux
petits et aux humbles, afin qu’ils connaissent et qu’ils proclament les secrets du Royaume cachés
aux sages et aux avants; (…) (cf. Lc 10, 21-22; Mt 11, 25-26).“, apud Guy GAUCHER, (ed.), Une
«petite voie» qui conduit au secret de l’existence, Textes de Jean-Paul II sur Thérèse de Lisieux,
Saint-Maur, Parole et Silence, 1999, p. 65; onde se editam outros documentos relativos a esta
proclamação e doutorado de TMJ.)

35 Cf. n. anterior e vide toda a herança visitandina da docilidade no seguimento do Amor de Deus que
TMJ tanto recebeu, também através de sua tia, por parte da mãe e das leituras que antecederam a sua
entrada no Carmelo. Até a sua via de simplicidade é ainda um modo de manifestar – através dos
seus escritos – o Deus de Bondade: cf. NV, p. 108, in: DP, p. 229: “On connaîtra mieux ensuite la
douceur du bon Dieu…“ Sobre esta nota de S. Francisco de Sales ou de Stª. Joana de Chantal em
TMJ, cf. Jean GRELIER, “Deux Docteurs de l’Amour – Thérèse de Lisieux et François de Sales”,
in: Vie Thérésienne, t. 37, nº 147, juillet-sept. (1997), pp. 39-71; Irmãs da VISITAÇÃO DE SANTA
MARIA DA BATALHA, “Nota sobre «Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face e S. Francisco
de Sales», in: Didaskalia, XXVII-1 (1997), pp. 185-189 e vide Carlos H. do C. SILVA, “O
miniatural em Santa Teresa do Menino Jesus – Da mudança de escala na via de santidade”, in:
Didaskalia, XXXII (2002), pp. 218 e 220, ns. 199, 200 e 204 -205…

36 Cf. Ms A 2rº , l. 6: “Commencer à chanter ce que je dois redire éternellement - «Les Miséricordes
du Seigneur !!!»…. “.[cf. Sl 88, 2] e compare-se com Stª. TERESA DE JESUS, V (=Libro de la
Vida), «Prólogo», 1 (ed. EFREN DE LA MADRE DE DIOS e Otger STEGGINK, S.T.deJ., Obras
Completas, Madrid, B.A.C., 19868, p. 33-34) Ainda assim recordada pela Irª. Agnès em Ct 572 de
24/8/1886, como a leitura preferida do seu pai: o livro das misericórdias do Senhor, ou Libro de la
Vida de Stª. Teresa de Ávila… Sobre vários usos da misericórdia em TMJ, cf. Pedro Teixeira
CAVALCANTE, Dicionário de Santa Teresinha, ed. cit., sub nom.; ainda Soeur GENEVIÈVE,
O.P., Soeur CÉCILE, O.C.D., Jacques LONCHAMPT, (orgs.), Les mots de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Paris, Cerf, 1996, sub nom.

37 Por um lado a nota de que não vale a pena haver pretensões perante a verdade da vida (diz TMJ com
a rudeza já da maturidade do seu vero amor, numa ocasião em que lhe era pedido para dizer algumas
palavras “edificantes” a alguém: “…ce n’est pas mon petit genre… Je n’aime que la simplicité, j’ai
horreur de la «feintise». “ (CJ 7.7.4, in: DE, p. 242). O que confirma, e infirma também, a análise
(redutora) desse drama como o de «un bebé qui est à la mort (1897)», tal como sintetiza Jacques
MAÎTRE, «L’orphéline de la Bérésina», ed. cit., pp. 321 e segs., sobretudo pp. 324 e segs.: «Les
agonies primordiales». Por outro lado, a fulminante consciência de que a experiência maior da vida
espiritual une, de certo modo, o momento de génese (incoativo da palavra) com o momento de
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Desde as Confissões de Santo Agostinho, cujo modelo não está
apenas presente no Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesus,38 mas
também na Histoire d’une Âme, que se pretenderia justificar em
catequética memória um relato que pudesse servir de exemplo,39 e
onde, quer a narrativa de reais dificuldades e incoerências, quer a
alusão a dramas morais mais difíceis, teriam de ser “convertidos” tanto à
lógica da narrativa coerente, quanto aos valores a defender em termos de
“moral” clara dessa história.40 Por isso se diz que as Confessiones são bem
pouco sinceras, inclusive para virem a constituir quiçá das mais belas

ocaso (não tanto da experiência, mas do seu dizível…): “…le coeur de cette épreuve ne vient pas de
telle ou telle cause ou pretexte. Il est dans le mouvement même de la vérité qui se tient là, quand
celui que Jean nomme Logos – parole, principe, raison, lieu premier, prime clarté – descend dans
l’abîme.“ – como muito bem reflecte Maurice BELLET, Thérèse et l’illusion, ed. cit., p. 105.

38 Cf. Stª. TERESA DE JESUS, V 9, 7; in: O.C., p. 65; trad. port., p. 79.  Sobre a tradição agostiniana cf.
Allen D. FITZGERALD, (dir.), Encyclopédie saint Augustin – La Méditérranée et l’Europe (IVe-
XXIe siècle), Paris, Cerf, 2005; e vide ainda a sua marca no “socratismo cristão”: cf. Pierre
COURCELLE, Connaîs-toi toi-même de Socrate à saint Bernard, 3 ts., Paris, éd. Augustiniennes,
1975; também referências a propósito de Stª. Teresa de Ávila em nosso estudo: Carlos H. do C.
SILVA, “Experiência orante em Santa Teresa de Jesus, Lisboa, ed. Didaskalia, 1986, pp. 127, 128 et
passim.

39 “…L’historicité de l’évangile n’est-elle pas associée à une intention? C’est même la constance de
ce projet qui unifie la succession de ses souvenirs. Elle pense en écrivant et ses lignes sont une
prière (…) le progrès de Dieu dans son ame, le succès de Dieu dans sa vie.” (como diz Émile
RIDEAU, La Nature et la Grâce, Paris, Fayard, 1973, p. 299 a propósito de TMJ.) De facto, como
ela mesma chega a exprimir-se: Ms C 6rº, l. 17: “…ce que je vous écris n’a pas de suite, ma petite
histoire (…) s’est tout à coup changée en prière, je ne sais pas quel intérêt vous pourrez trouver à
lire toutes ces pensées confuses et mal exprimées.“ (ed. cit., p. 338). Daí o problema da coerência e
da economia global da orientação do sentido de uma vida, aspecto este que já discutimos, quer nas
“incoerências” do tempo vivido agostiniano (cf. infra n. seguinte), quer no que respeita à
(im)possível “sinceridade” do texto autobiográfico (Carlos H. do C. SILVA, “A Questão
Autobiográfica ou do tempo Absoluto – A propósito da «Histoire d’une Âme» e da sua Autora”, in:
Rev. de Espiritualidade, XIII, 52, (2005), pp. 244-271 (1ª parte); Ibid., in: Rev. de Espiritualidade,
XIV, 53, (2006), pp. 11-80 (conclusão).) A interferência de um imaginário “ético” está nesta
atitude exemplarista desde a biografia da Legenda aurea e medieval (vide referência em nosso
estudo: Carlos H. do C. SILVA, “A Biografia de S. Francisco de Assis por S. Boaventura – Da
metáfora linguístico-especulativa ao exemplo moral”, in: Itinerarium, XX, 86 (1974), pp. 418-455)
e prolonga-se mesmo na prática aparentemente espontânea do diairística espiritual (vide exemplo
de Stª. Faustina Kowalska por nós estudado: Carlos H. do C. SILVA, “Diário da Misericórdia e dom
imaginário da Linguagem – Condições diferenciais e regime redaccional da mensagem mística de
Santa Faustina Kowalska”, in: Rev. de Espiritualidade, X, nº 39 Julho/ Set., (2002), pp. 165-224).

40 A propósito de Santo Agostinho vejam-se nossa crítica análise no contexto das Confessiones:
Carlos H. do C. SILVA, “Coerências pensantes e aporias vividas da questão do tempo nas
Confissões de Santo Agostinho”, (Comun. ao Congresso Internacional: «As Confissões de Santo
Agostinho – 1600 anos depois: Presença e Actualidade», orgº. Centro de Literatura e Cultura
Portuguesa e Brasileira e Fac. de Ciências Humanas, 13-16 Nov. 2000), in: Actas do Congresso
Internacional: As Confissões de Santo Agostinho – 1600 anos depois: Presença e Actualidade,
orgº. Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira e Fac. de Ciências Humanas, Lisboa,
Univ. Católica Ed., 2002, pp. 243-254.
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páginas de representação da vida interior já na perspectiva de louvor, de
inteligência, de pacificação e graça de todo um caminho de Bem.41

Ora, apesar de poder estar presente este modelo “biográfico” das
Confissões de Santo Agostinho, que remete para o passado, para a mais
valia memorial da fé cristã,42 o que se encontra nos caderninhos da
Histoire d’une Âme é um ritmo que não conta o passado, mas em que
relembrá-lo é revivê-lo como presente, numa Teresa que está
interventiva na ‘amorosa atenção’ mesmo a mínimos pormenores que
lhe houvessem escapado (à lembrança).43 Ritmo, pois, de uma
anamnese em que descobre fora do tempo a Misericórdia de
previdência que se lhe revela, não só na parábola do bom médico, que

41 Vide n. anterior e cf. P. COURCELLE, Recherches sur les «Confessions» de saint Augustin, Paris,
De Boccard, 19501, pp. 153 e segs.; também J.J. O’DONNELL, Augustine: Confessions, 3 ts.,
Oxford, Clarendon Pr., 1992, vide t. II, pp. 413 e segs.

42 Sobre este paradigma de memória naquele Padre da Igreja, cf. referências em: Carlos H. do C.
SILVA, “A memória essencial segundo Santo Agostinho”, in: Várs. Auts., Os Longos Caminhos do
Ser – Homenagem a Manuel Barbosa da Costa Freitas, Lisboa, Universidade Católica Ed., 2003,
pp. 613-655.

43 É particularmente importante esta sua faculdade de grande memória (TMJ reporta de sua mãe um
seu “retrato” psicológico: “C’est une enfant bien nerveuse, elle est cependant bien mignonne et très
intelligente, elle se rappelle tout.“ (Ms A 8rº; ed. cit., p. 48)), mas sobretudo a viva atenção num
realismo - “Thérèse est une realiste. On chercherait en vain, chez elle, quelque chose qui
ressemblerait au kantisme diffus formant, alors comme aujourd’hui, la base de la pensée
philosophique (…) Elle ne peut se nourrir que du vrai. [Ms A 31vº].” (Henri HUDE, “Nuit de la Foi
et doute philosophique”, in: Várs. Auts., Une sainte pour le troisième millénaire, ed. cit., p. 169).
Melhor se diria até um ‘hiper-realismo’ de tal modo, mesmo quando narra um episódio é como se o
estivesse, de facto, a ver. (A comunicação em casos destes, deixa de ser essencialmente verbal, e é
sobretudo espectacular… - ainda sobre este “olhar” de TMJ, cf. Max VILAIN, «Le regard de
Thérèse», in: Id., Thérèse de Lisieux et nous, Paris/ Vieux-Virton, P. Lethielleux/ La Dryade, 1986,
pp. 290-317). Houve quem diagnosticasse este fundo “psicasténico” em termos de histeria, mas faz
notar o Dr. Robert MASSON, em Souffrance des hommes, Un psychiatre interroge Thérèse de
Lisieux, Versailles, éd. Saint-Paul, 1997, pp. 25 e segs., que, pelo facto de poder existir uma crise
aparentemente histérica, não se mantêm nelas os seus efeitos, mas os traços de um controle sobre a
doença. Independentemente de outro diagnóstico, seja em termos de nevrose cf. J.-F. SIX, La
véritable enfance de Thérèse de Lisieux, Névrose et sainteté, ed. cit. supra), seja em termos de
tendência histérica até num tal imaginário (como patologia da memória, cf. Jean DELAY, Les
maladies de la mémoire, Paris, PUF, 1970, pp. 98 e segs.), certo é que tal capacidade atencional
repercute uma disposição singular. Como sintetiza Jacques MAÎTRE, «L’Orpheline de la
Bérésina»…,ed. cit., p. 134: “Douée d’un sens très vif du théâtre, Thérèse sait en virtuose décrire
de manière si vive, si énergique et si bien observée qu’elle s’offre aux yeux avec la présence, le
relief et les couleurs de la réalité. Sa virtuosité est au sommet avec son art de nommer la partie
pour désigner le tout pris dans sa totalité.“ Trata-se da hipotipose (como em n. relembra este Autor)
e num procedimento poético e estilístico que convém a essa atenção hiper-realista, particularmente
decisiva no que se reportará à sua mesma observação, sobretudo no período de crise, como veremos.
Não deixará de ter, aqui, pertinência aproximar este traço de TMJ com o que vai ser o ideário
estético da arte metafísica, na sequência do futurismo e do cubismo: cf. Giorgio De CHIRICO,
L’Art métaphysique, (textes reunis), Paris, L’Échoppe, 1994, pp. 68 et passim.
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ela sabiamente inventa,44 mas sobretudo nesse ver a imediatez do trato
essencial com Jesus, com o Amor…45

É neste contexto denso de presente ou de tal presentificação de
todas as coisas ao que, depois dirá, como sua descoberta, de um caminho,
a petite voie, inteiramente novo e directo para a santidade, o do abandono
– nessa ‘infância espiritual’ – ao Amor de Deus, que se deve situar a
problemática ulterior do seu drama espiritual.46 Essa magnífica

44 Cf. Ms A 38vº - 39rº; ed. cit., pp. 122-123. Trata-se de “un exemple qui traduira un peu ma pensée“,
inspirada, de alguma maneira, nas parábolas do Bom Samaritano ou na do Filho Pródigo, que pode haver
como, sugere nota da ed. crítica (N.E.C., p. 122)dos Ms, um eco de eventual leitura (“un livre que sœur
Marie du Sacré-Cœur aimait beaucoup…“) por TMJ de Stº. AGOSTINHO, Confess., II, 7, 15 em que
a imagem do Deus médico advém. Preferimos salientar a lógica temporal, não da ‘causa’ a evitar na
‘consequência’ de acordo com o normal cuidado curativo do pai-médico em relação à queda do filho,
mas na antecipação do sentido preventivo da graça que ‘elimina a causa’, evitando assim o ‘efeito’:
vera imagem da Misericórdia divina e do que tal lógica paradoxal suscita nesse filho: “Certainement, ce
fils, objet de sa prévoyante tendresse, ne SACHANT pas le malheur dont il est délivré par son père ne
lui témoignera pas da reconnaissance et l’aimera moins que s’il eût été guéri par lui… mais s’il vient
à connaître le danger auquel il vient d’échapper, ne l’aimera-t-il pas davantage? “ Há aqui uma
absolvição do próprio tempo – uma tal anamnese como entendemos ainda na lição agostiniana (cf.
Carlos H. do C. SILVA, supracit. n. 42), e só tempo de consciência disso mesmo, no que ainda poderia
constituir a glosa do “Tarde te amei…“ de Stº. AGOSTINHO, Confess., X, 27, 38…

45 O texto essencial dessa via directa de união é o de Ms C 2vº; ed. cit., pp. 325-326: “…je puis donc
malgré ma petitesse aspirer à la sainteté; me grandir, c’est impossible, je dois me supporter telle
que je suis avec toutes mes imperfections, mais je veux chercher le moyen d’aller au Ciel par une
petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle.“ (o recto é nosso). Cf. F.-M.
LÉTHEL, «Le Jésus de l’Amour», Le christocentrisme de Thérèse de Lisieux à la lumière de la
théologie des saints”, in: Id., Théologie de l’Amour de Dieu, ed. cit., pp. 159 e segs.

46 Analisámos o carácter desta imediatez ou de tal celeridade da “petite voie” em: Carlos H. do C.
SILVA, “A «via rápida» de auto-realização numa óptica transpessoal – Exemplo da experiência
mística de Teresa de Lisieux”, (Comun. ao “Semin. Internac. «A Vivência do Sagrado»“, Fac. de
Psicologia e Ciências da Educação, Lisboa, 6-8 Nov. 1996), in: Várs. Auts., A vivência do Sagrado,
Coord. Núcleo de Psicol. Transpessoal, Fac. Psicologia, Univ. Lisboa, Lisboa, Huguin, 1998, pp.
65-99. Este pequeno caminho que foi desde cedo identificado pela Irª. Agnès e por vários
comentadores da «História de uma Alma» como o da “infância espiritual” (numa expressão que
nunca aparece da mão de TMJ, como salienta J.-F. SIX, Thérèse de Lisieux, Son combat spirituel,
sa voie, Paris, Seuil, 1998, p. 376, na sequência de A. COMBES, «La Mission de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus» (1953)…), não corresponde, de facto, à lógica ainda discursiva, à economia
escatológica (J.-F. SIX. Ibid., refere-a à conversão, por contraste com a santificação (cf. Prov 9, 4
que TMJ cita) da “petite voie” de TMJ como de abandono)  e sobretudo ao tema da morte e do
renascimento espiritual que está presente na via da infância espiritual (cf. Mt 18, 3…). Por isso,
importa rever sínteses como as do P. MARIE-EUGÈNE DE L’ENFANT-JÉSUS, «L’Enfance
spirituelle», in: Id., Je veux voir Dieu, Tarascon, ed. du Carmel, 1956 (e reed.), pp. 832-859,
retomando até as observações de BRUNO DE JÉSUS-MARIE, “L’Enfant et la «Voie d’enfance»”,
in: Études carmélitaines, 19 (1934), I, pp. 18-106, e as de S. PIAT, Sainte Thérèse de Lisieux à la
découverte de la voie d’enfance, Paris, 1964…, mas até e sobretudo do P. Conrad de MEESTER,
O.C.D., La voie d’enfance chez Thérèse de Lisieux – Dynamique de la confiance, Paris, Cerf, 19691

(19952 ed. rev.), pp. 73 e segs.;  A propósito dessa pretensa via da infância espiritual, cf. ainda
síntese em PHILIPPE DE LA TRINITÉ, O.C.D., Thérèse de Lisieux, la sainte de l’enfance
spirituelle – Une relecture des textes d’André Combes, Paris, Lethielleux, 1980, pp. 109 e segs.:
«Sur l’expression “enfance spirituelle”», em que, até contra certo vocabulário dos Papas que se
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transparência de todas as coisas na luz de Cristo, esse olhar “virginizado”
em simples, infantil, candura e confiante entrega “nos braços de Jesus”,47

que, a partir de certo momento, como ela relata, se obscurece, se torna
distante, como se num “túnel escuro” em que tudo é sombrio.48

Como se, de forma análoga, à expressão de dor e amor gravada
sobre o seu rosto fotografado na doença e na morte,49 se houvesse de

pronunciaram sobre TMJ, se salvaguarda o cuidado do especialista Abade A. Combes em evitar
atribuir directamente tal doutrina ao ‘caminho’ de TMJ… Noutro uso daquele vocabulário
encontra-se a reflexão teológica de Louis MENVIELLE, “L’enfance spirituelle: une théologie de la
filiation”, in: Thérèse au milieu des Docteurs, ed. cit., pp. 155-180. Na impossibilidade de discutir
aqui esta temática, deixa-se esta advertência, e remete-se para notas e outras referências em nosso
estudo: Carlos H. do C. SILVA, “O miniatural em Santa Teresa do Menino Jesus – Da mudança de
escala na via de santidade”, in: Didaskalia, XXXII – 2, (2002), pp. 147-243. Sobre o abandono,
vide ainda M. VILLER, art. «Abandon», in: DS, t. I, cols. 2-25; e em complemento vide P.
POURRAT, art. “Esprit et voie d’enfance“ in: Catholicisme, t. 4, cols. 132-137, bem assim de Várs.
Auts., o art. «Enfance spirituelle», in: DS, t. 4, cols. 682-714. O drama de TMJ dá-se neste contexto
de uma temporalidade assim abreviada, vide infra n. 48.

47 Cf. Ms C 3rº, ed. cit., p. 327: “…Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je
vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux! [eco de Is 66, 13.12] Ah ! jamais
paroles plus tendres, plus mélodieuses, ne sont venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui doit
m’élever jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus! “ Directa e materna evidência do Amor de Deus,
que, entretanto, virginiza o seu ser, como ela estima dizer. (cf. Ms A 61vº, l. 16…) Um entregar-se,
um “render-se”, que é vitória e ser assim santificado em “abandono“. É assim que ela entende o seu
“caminho”, como expõe em Ms B 1rº, ed. cit., pp. 283-284: “Jésus se plaît à me montrer l’unique
chemin qui conduit à cette fournaise Divine, ce chemin c’est l’abandon du petit enfant qui s’endort
sans crainte dans les bras de son Père…“. Cf. n. anterior.

48 O texto fundamental está em Ms C 5vº- 7vº, que analisaremos depois. A expressão ce sombre tunnel,
vem em 5vº. ed. cit., p. 336. Trata-se da comparação que TMJ dá para dar a compreender a
experiência da obscuridade que a envolve. É interessante aqui registar o abrupto da jubilosa vivência
do tempo pascal e este outro estado fixo de “épaisses ténèbres“ (cf. ibid.). Mais do que um contraste
dentro da mesma ordem temporal (até narrativa ou de performance da sua fé, como prefere Thérèse
NADEAU-LACOUR, em “Temps spirituel et temps éthique chez Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la
Sainte-Face”, in: Várs. Auts., Thérèse ua milieu des Docteurs, ed. cit., pp. 181-199) haverá uma dupla
ordem de concatenação temporal (ainda que talvez não entre o universal do tempo espiritual e a
realização “encarnacional” do tempo ético, como indica esta Profª. de Teologia moral da Univ. do
Québec). De facto, se TMJ evita referências ao repouso eterno, sempre na operosa perspectiva de um
Céu a trabalhar ainda “terrenamente”, por outro lado, não será a contemplação espiritual (ainda que do
mistério da Santa Face, como lembra esta autora, p. 198) a constituir “l’unique terreau dans lequel
peuvent germer les réponses quotidiennes et librés de chaque volonté aimante” (ibid.) [ou seja, da
ordem espiritual do tempo a esta ordem moral do mesmo]. O que nos parece, outrossim, relevante, é a
“lógica” do momento presente – ou do tempo abreviado – e da sua ‘eterna’ cruz, compreendendo-se
em TMJ o Céu nessa fricção entre duas “terras” (diz TMJ, Ms C 6vº, l. 10: “…je sentais qu’une autre
terre me servirait un jour de demeure stable…“; in: ed. cit., p. 339; sublinhámos; vide infra ns. 75 e
107), ou nesse hiato espiritual (que não moral) entre o crível e o incrível, quais luzes e trevas a
experiência dramática em que TMJ vai entrar. Cf. ainda Carlos H. do C. SILVA, “A «via rápida» de
auto-realização numa óptica transpessoal – Exemplo da experiência mística de Teresa de Lisieux”, in:
Várs. Auts., A vivência do Sagrado, ed. cit., pp. 65-99; e vide infra ns. 100, 156…

49 Preanunciadas no “espelho duplo” que é o seu brasão «Mes Armes» como se nas núpcias santas de
Jesus e da sua esposa, segundo o simbolismo que TMJ explica: «Explication des Armoiries» (cf. Ms
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revisitar estes textos e até essas palavras sobretudo do Carnet Jaune
recolhidos nessa derradeira fase da sua vida e que testemunham o
sentimento desse muro que separa da visão directa da luz, essa mancha
escura de uma ‘noite’ assim espiritual.50

1. Do símbolo tradicional da “noite escura” à sua
valência mística na herança de S. João da Cruz.

“… mon âme fût envahi des plus épaisses ténèbres et que la
pensée du Ciel si douce pour moi ne soit plus qu’un sujet de
combat et de tourment… ” (Ms C 5vº, l. 7)

Ao problematizar-se, como tem sido feito por vários autores,
aquela experiência de trevas em Santa Teresa do Menino Jesus,

A, 85vº, ed. cit., p. 274) Os dois ‘campos’ extremam de forma abrupta o duplo rosto, do Deus Menino
e do Homem das Dores, o que é em TMJ sentido sem outra mediação que não seja a cruz imediata de
ao mesmo tempo esta plena evidência, este “mandala” completo da sua vida. Ela menina e Jesus o seu
Amado Salvador… A linha que separa um e outro campos é como tal ‘muro’ que depois sentirá nesta
clausura, afinal entre si e si mesma, entre o que experimenta e o que quer crer, entre o que ama e o que
chega a descrer, entre o que é já antecipado céu e, por outro lado, o sofrimento de um lado obscuro
que a sufoca (física e espiritualmente… até pela ambiguidade provocada pela dor e oblação da doença,
do sofrimento pelos outros…). Como se se pudesse dizer que o seu brasão se encontrasse dobrado (a
célebre questão da linha, como “dobra” – le pli, reflectido até numa filosófica ressonância da
estética barroca por Gilles DELEUZE, Le pli, Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 2002…) e
reflectisse agora no espelho alucinado de confundir o vero caminho da Cruz e da salvação com o de
uma infantil ausência e indiferença quieta; ou de obnubilar a luz da vera graça do Menino Deus com
as roupagens justiceiras e também obscuras de uma religião de violência (cf. aqui René GIRARD,
La Violence et le sacré, Paris, B. Grasset, 1972, etc.) que ela não quer conhecer ou aceitar… O
desenho que se quer fazer da vida, não é… por essa alheia hora em si acolhida, igualmente
reproduzido quando no entardecer da vida se reflecte (…que «l’Amour ne se paie que par l’Amour.»
(Ms A, 85vº, ed. cit., p. 274; em eco de S. JOÃO DA CRUZ, Cant. (=Cântico Espiritual) B , c. 9 (in:
O.C. (=ed. Lucinio RUANO DE LA IGLESIA, O.C.D., S.J. de la C., Obras Completas, ed. critica,
Madrid, B.A.C., 1989); doravante sempre assim abreviado e cit. por esta ed., bem como pela trad.
port. (= «Obras Completas», Marco de Canaveses, ed. Carmelo, 2005)), pp. 601-602; trad. port., pp.
579-580.  O túnel escuro não é, senão, essa outra figura desta evidência, como se verá.

50 Tem sido, de facto, lida esta experiência de obscuridade em TMJ segundo a geral fenomenologia da
“noite mística” ou, então, do que P. TEILHARD DE CHARDIN, em Le milieu divin, Essai de vie
intérieure, Paris, Seuil, 1957, pp. 72 e segs., chamaria os dinamismos de passividade e de
‘obstáculo espiritual’, aqui adensados num obscurecimento da verdade da Fé. Na simbolização
espiritual há, no entanto, uma diferença entre, não só vários estádios na noite, desde a caligem, à
media nocte, à aurora ainda penumbrosa…, mas também no que seja a escuridão de “trevas
exteriores” (infernais), de ‘nuvem do desconhecimento’ (até por excesso de luz e, assim, celeste), ou
simplesmente de obscuridade residual e quase absurda (como o haver outros, na situação da angústia
da filosofia existencial…). Por isso se deve problematizar o testemunho de TMJ nesta indagação
meditativa até do que de híbrido e complexo possa haver na sua expressão… Para uma primeira
abordagem cf. Evelyn UNDERHILL, Mysticism, The Development of Humankind’s Spiritual
Consciousness, (19111), London, Bracken B., 1995, pp. 380 e segs.: «The Dark Night of the Soul».
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interpretada ou não como um estado de “noite escura”, exige-se que
previamente se esclareça acerca dos sentidos desta noção, bem assim
de algumas das suas principais variantes hermenêuticas.51

Claro que não se fará aqui, nem sequer de modo sucinto, uma
exposição sobre o tema da noite mística, já que este tema é vastíssimo,
tem recebido muitas e diversas formulações ao longo da história da
espiritualidade e necessitaria dum largo desenvolvimento que no
presente estudo não tem cabimento.

Basta, por isso, precisar o essencial da noção ascético-mística da
noite escura e aduzir até um contexto de uso mais próximo daquele que
Santa Teresa do Menino Jesus conheceu, nomeadamente através dos textos
de S. João da Cruz, aliás um dos principais intérpretes da noite mística.52

51 Cf. «Noite escura», a partir do tema tão tratado no locus da mística cristã e tipificado nesta
expressão quase pleonástica da escuridão sem luz que simboliza bem a total ausência de luz,
lucidez, iluminação também assim espiritual… Sabe-se que o tema sanjuanino que até dá título a
uma sua obra Noche oscura (in: O.C., pp. 317 e segs.; trad. port., pp. 415 e segs.), em que trata das
provas, sobretudo passivas, da ‘purificação da alma’ (em cada uma das suas faculdades:
sensibilidade, entendimento, memória e vontade) por Deus (cf. síntese deste ‘sendero de los nadas’
reflectido nas diferentes faculdades segundo a economia das virtudes teologais, Fé, Esperança e
Caridade: em Federico RUIZ SALVADOR, O.C.D., Introducción a San Juan de la Cruz, Madrid,
B.A.C., 1968, pp. 443 e segs.; Id., «Síntesis doctrinal», in: Salvador ROS, Eulogio PACHO,
Teófanes EGIDO, et alii, Introducción a la lectura de San Juan de la Cruz, Salamanca, ed. Junta de
Castilla y Léon, 1991, pp. 203-280, sobretudo pp. 234 e segs.; vide ainda Fernando URBINA, La
Persona Humana en San Juan de la Cruz, Madrid, Instituto Social Léon XIII, 1956, pp. 200 e segs.
(e sempre de reter os estudos de A. GARDEIL, La structure de l’âme et l’expérience mystique,
Paris, Gabalda, 1927, t. II, e de Jacques MARITAIN, Distinguer pour unir ou les degrés du savoir,
Paris, Desclée, 1932 e reed.). Este tema da noite já tinha larga tradição antecedente, tanto na
espiritualidade cristã medieva, quanto noutras linhagens também bíblicas que ecoaram entre judeus
e árabes. Cf., entre outros, Catherine SWIETLICKI, Spanish Christian Cabala, The Works of Luis
de León, Santa Teresa de Jesús, and San Juan de la Cruz, Columbia, Univ. of Missouri Pr., 1986,
pp. 175 e segs.: «The Dark Night and the Flame»;  e vide Luce LÓPEZ BARALT, “Simbologia
mística musulmana en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús”, in: Nueva Rev. de Filologia
Hispânica, 30, (1981), pp. 21-91; e também Shihâboddin Yahyâ SOHRAVARDÎ, L’archange
empourpré, trad. do persa e do ár. por Henry Corbin, Paris, Fayard, 1976, pp. 241 et passim, onde se
salienta o símbolo da noite como “lugar da ascensão espiritual”, ainda o miraj do Profeta… (vide
infra n. 53). Não se pode aqui, introdutoriamente, deixar de fazer referência ao conspecto de parte
dessa tradição antecedente da noite na espiritualidade de Santo António de Lisboa, estudada por
Francisco da Gama CAEIRO, Santo António de Lisboa, Lisboa, ed. Autor, 1969, vol. I, pp. 165 e
segs. e sobretudo vol. II, Lisboa, ed. Autor, 1969, pp. 125 e segs.: “A «noite mística» de Santo
António”. Vide também referências em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “O simbolismo da
«Nuvem» e a doutrina mística antoniana: o tempo diferencial do «assombramento»”, in: Colóquio
Antoniano, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1982, pp.155-194.

52 Sem dúvida que no Carmelo se ouvia com frequência referir esse estádio de “noite”, como glosa
habitual do passo do deserto, da aridez ou até do abandono, quer na linguagem activa de uma
ascese assim exercitada, quer como trânsito místico e passivo. Cf. Emmanuel RENAULT, O.C.D.,
Thérèse de Lisieux carmélite, La Règle, la Liberté et l’Amour, Paris, Cerf, 1998, pp. 115 e segs.:
«La famille carmélitaine de Thérèse». Esta herança da linguagem dos Espirituais particularmente
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Não seria suficiente invocar o arquétipo simbólico da noite como
diluente universal, condição matricial resolutiva de todo o cindido e
adunante, ainda que num absoluto confuso, porém do qual se espera o
nascimento de nova luz.53 De facto, quer o mitema da noite primordial

desenvolvida pelo timbre carmelitano desde Santa TERESA DE JESUS, por ex. V 32, 3; 36, 8; 37,
7… - neste caso na terminologia das trevas (“oscuridad y tinieblas“…), sem o simbolismo da noite
e, muito em especial do Doutor das noites, S. JOÃO DA CRUZ, (que TMJ vai ler, ainda que não
sobretudo nos textos mais ascéticos, como os da Subida del Monte Carmelo e da Noche oscura,
antes no Cântico Espiritual e na Llama Viva de Amor…) Sobre a noite neste Doutor místico, cf.
Maria J. MANCHO DUQUE, “Panorâmica sobre las raíces originarias del símbolo de la «noche» de
san Juan de la Cruz”, in: Id., Palabras y símbolos en san Juan de la Cruz, Madrid/ Salamanca,
Fundación Univ. Española/ Univ. Pontifícia, 1993, pp. 177-209. Seria, entretanto, o pendor de TMJ
para a temática deslumbrante do «Cântico dos Cânticos» que a levaria a retomar em S. João da Cruz
esse “morrer de amor”. A tradução por ela lida, de Marcel Bouix, não muito fidedigna e que chega
a fazer paráfrase, é a de Cantique spirituel et La Vive Flamme d’Amour. Paris, 1854. Cf. André
BORD, Jean de la Croix en France, Paris, Beauchesne, 1993, pp. 135 e segs. [«Dix-neuvième
siècle»]. e vide Guy GAUCHER, Flammes d’amour:  Thérèse et Jean, L’influence de saint Jean de la
Croix dans la vie et les écrits de sainte Thérèse de Lisieux, Paris, Cerf, 1996. Até quando cita
raramente a Nuit obscure (caso de Ms A, 49rº; ed. cit., p. 155) é para salientar luz ‘no meio das trevas’:
“Comme le dit St Jean de la Croix en son cantique [celui de la «Nuit obscure», c. 3 e 4]: «Je n’avais
ni guide, ni lumière, excepté celle qui brillait dans mon cœur, cette lumière me guidait (…).»“ Porém,
vem num contexto diferente daquele fundo sálmico em S. João da Cruz:  Sl 138, 11…

53 Se na, depois dominante, religiosidade hélica (J. Frazer, Ralph Lynton… cf. M. ÉLIADE, Traité
d’histoire des religions, Paris, Payot, 1964, § 36, pp. 115 e segs.: «Le Soleil et les cultes solaires»)
se impõe o realce da noite, exactamente pelo contraste solar da revelação espiritual assim assimilada
(vide, entre outros, Joseph CAMPBELL, The Masks of God: Primitive Mythology, London, Viking
Pr., 1959 e reed. Harmondsworth, Penguin, 1969, pp. 377 e segs.;  Mircea ÉLIADE, “Le
symbolisme des ténèbres dans les religions archaïques”, in: Id., (dir.), Polarité du symbole,
(«Études carmélitaines»), Bruges, Desclée, 1960, pp. 15-28; cf. R. J. Zwi WERBLOWSKY, art.
“Light and Darkness”, in: M. ÉLIADE, (dir.), The Encyclopedia of Religion, vol. 8, pp. 547-550),
isso não deixa de permitir que no originário de um ‘lusco-fusco’ se regrida ao esquema mítico,
titânico e até pré-cósmico de um kháos simbolizado pelo confuso das trevas. Cf. HESÍODO,
Theog., vs.116 e segs. na referência ao Kháos e à Nýx; cf. M. L. WEST, ed. e coment., HESIOD,
Theogony, Oxford, Clarendon Pr., reed. 1997, pp. 192 e segs. Pode não ser a poética da noite
‘antiquíssima e idêntica’, no que Álvaro de CAMPOS/ F. PESSOA (cf. «Dois excertos de odes», in:
F.P., Obra Poética, ed. Mª. Aliete Galhoz, Rio de Janeiro, ed. Aguilar, 1972, p. 311: “Vem, Noite,
antiquíssima e idêntica,/ Noite Rainha nascida destronada (…).”) ou Schelling (bem assim de
poetas no romantismo como de NOVALIS, Hymnen an die Nacht…; cf. Maurice BESSET, Novalis
et la pensée mystique, Paris, Aubier, 1947, pp. 132 e segs.: «Le Mystère de la Nuit») ainda
imaginam como desse modo diluente no mesmo, de acordo com uma matriz feminina (a Deméter
negra… e a religião telúrica: M. ÉLIADE, De l’âge de la pierre aux mystères d’Éleusis (in: Id.,
Histoire des croyances et des idées religieuses, t. 1), Paris, Payot, 1976, § 40, pp. 143 e segs.:
«…grottes sacrées, labyrinthes, déesses.»; cf. sobretudo Clémence RAMNOUX, La Nuit el les
Enfants de la Nuit dans la tradition grecque, Paris, Flammarion, 1986, pp. 35 e segs.) e regressiva
a uma reintegração ‘transaccional’ (Winnicott, vide supra n. 9), uma ‘absolvição’ ou figura assim
de Absoluto. De facto, em muitos dos esquemas míticos, – seja no vocabulário das trevas
primordiais (a obscuridade hebr. ‘hosek, gr. skótos… como o que está coberto, “fechado” ou
críptico…, a lembrar Gn 1, 2: tohu bohu na prebíblica significação de confuso de luz (hebr. aur) que
ainda não é claridade, e de trevas (hebr,. ‘hosek) indiferenciadas, que não são ainda a distinta noite
(hebr. laïlah), mas um estado de compressão interior da própria energia primordial… cf. Gn 1,
2…; e sobre este tema apenas a sugestão de duas leituras: Gerhard Von RAD, El Libro del Génesis,
trad. do alem., Salamanca, ed. Sígueme, 1988, pp. 58  segs. relacionando tohu e tehom, “oceano
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como pano de fundo à revelação e criação da luz, quer o uso como tal
figuração da cegueira, da ignorância, do indefinido ou até do
irracional…, foi adensando as trevas de um valor expressivo e
dialéctico, não só como indicativo da matéria, da ilusão, do mal…, mas
também do próprio invisível espiritual, da verdade abscôndita, da re-
velação, do próprio Deus oculto… 54

Donde que não seja de estranhar ter a noite representado esse
ambíguo subconsciente, quer como pulsão negativa, trevas exteriores e
infecundas, caóticas…, quer como lastro de positivas inspirações que
convertem de tais interiores trevas à Luz.55 Trata-se já, neste último caso,
do que na ordem lógica se poderia dizer por uma dupla negação, isto é, por

primordial, caos”…; e Paul BEAUCHAMP, Création et séparation, Étude exégétique du chapitre
premier de la Genèse, Paris, Cerf, 2005, pp. 164 e segs.: « Sens de tehôm; tehôm et ténèbres»), do
caos aquoso, (na cosmogonia babilónica… cf., entre outros, Várs. Auts., La naissance du monde
(«Sources orientales», I), Paris, Seuil, 1959, pp. 117 e segs.; cf. também comp. pp. 472 e segs.; e
vide a “poética” de Gaston BACHELARD, L’eau et les rêves, Essai dur l’imagination de la
matière,  Paris, José Corti, 1942, pp. 63 e segs.), dessa grande mãe telúrica e absolvente (vide
também Erich NEUMANN, The Great Mother, Princeton, Univ. Pr., 1974 reed.)…, seja ainda no
excesso do que por excelso e deslumbrante deixa cego, deixa confuso, ou ‘esvazia’ e deserta…
(como ainda paradigmático na experiência de conhecimento e alétheia em PLATÃO, Rep. VII, 514
a e segs.; cf. M. HEIDEGGER, Platon’s Lehre von der Wahrheit, Bern, Francke V., 1947, pp. 5-
52), –  o que se vislumbra é, outrossim, uma figura de dissociação que não implica ainda uma
dialéctica com a polaridade solar, apolínea ou de um mundo em que as águas se separaram já (cf.
Gn 1, 4: “separação da luz das trevas”…; 1, 6…, etc.).

54 Cf. Is 45, 15: o Deus oculto!…; cf. também 1Rs 19, 12… uma subtil, invisível presença… cf. H.
CONZELMANN, “skótos, skotía“ in: Theolog. Wörterbuch, VII, pp. 424-446;  e vide n. anterior. É
nesse “nocturno” (“treva” ou gr.. gnóphos) que se esconde Deus…  Chama-se a atenção para o
trânsito da experiência primitiva do “nocturno” para a sua leitura cíclica, segundo uma valência
“dialéctica”… (cf., por exemplo no contexto neo-testamentário, em special no «Prólogo» de Jo 1,
5…) Donde duplo significado como ausência de luz, ou denegação da mesma; também como treva
presente, ou sinal de ‘vazio’ e não-ser, aliás ainda naquele sentido do vocabulário expressivo de
TMJ: «la nuit du néant»… Outro é o sentido (benigno, repousante…) da noite do sono (somnium),
ainda que da ignorância (nescientia, que não da estultícia ou da suspeição…), em que TMJ retoma
a sua confiança dormindo em Deus, ou ao modo de um Deus menino que dorme em perfeita paz…
Cf. Ms A 75vº 14: “Jésus dormait comme toujours dans ma petite nacelle; ah! je vois bien que
rarement les âmes Le laissent dormir tranquillement en elles.“; e vide infra n. 72). Eco da noite
pacífica, amorosa, do sono do justo… em que é possível a exclamação da esposa do Cântico:
“Durmo mas o meu coração vigia.” (Cant 5, 2) Noite, pois, preclara…

55 Reconhecida ambivalência da «noite», cada vez mais afastada da sua experiência (dir-se-ia ainda
de horror ou de terror, como se mantém ainda na medievalidade… cf. Jean VERDON, La nuit au
moyen age, Paris, Perrin, 1994, pp. 13 e segs.) e, outrossim, já não como o mero complemento do
dia, mas até como luz germinal (do nascimento eterno do Verbo em Deus, tal ilustra Mestre
ECKHART, «A luz que brilha nas trevas…»; cf. referências em nosso estudo: Carlos H. do C.
SILVA, “Renascer para uma Vida Nova ou do tempo do Lógos“, in: Rev. Práxis, 1, nº 2, (2004), pp.
79-142); e como, por outra parte, e num contexto mítico mais alargado, reconhece Pietro CITATI,
La luce della notte, Milano, Mondadori, 1996) e em substituição da falsa claridade solar. Cf. C.
GANCHO, art. “Noche”, in: Encicl. de la Bíblia, vol. V, cols, 536-538; também R. FEUILLET e X.
LÉON-DUFOUR, “Nuit”, in: Vocabulaire de théologie biblique, Paris, 1962, cols. 701-704.
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uma noite que é ausência de luz que, consciencializada nisto mesmo, se
transforma na afirmação preclara da luz: o que parecia escuro era afinal
este excesso de luz a que o olhar (ou o intelecto) não estava habituado; ou,
então, o que aqui parecia claro, revela-se à luz daquele deslumbramento,
como sendo afinal penumbrática condição, escuro engano, mundo de
trevas e enganos.56 Tudo isto bem expresso na lição da caverna platónica e
retomado na herança do neoplatonismo cristão mais tarde.57

Quando Dionísio, o Pseudo-Areopagita, refere a treva luminosa,
também a luz tenebrosa, está a absolutizar o paradoxo desse transcendente
conhecimento de Deus que, afinal, enquanto por tal mystica theologia é
essencialmente um apofatismo em que se conhece tal transcendência e se
percebe que só pela nesciência se poderá saber, apenas pela treva se
poderá ver…58 O que está em causa na leitura que subsequentemente se
fará em Gregório de Nissa, com este dealbar do saber justamente pelo
horário do dia judaico, começando por um crepúsculo, depois entrando
nesse “não-saber” da meia-noite e, enfim, chegando à aurora de uma luz
assim decantada das trevas, é toda aquela dialéctica economia que faz da
noite o equivalente a uma descontinuidade de estado (racional ou
epistémico) e a analoga a uma purificação para uma real iluminação.59

56 Cf. n. 53. Vide no paralelo de DIONÍSIO, o PSEUDO-AREOPAGITA, Myst. Theol., I, 1 (in: PG, III,
cols. 1000ª…), a treva luminosa que não a luz tenebrosa ou, neste sentido, o engano do “Anjo de
luz” (‘luciferino’ na acepção não simbólica, mas literalmente diabólica). Cf. 2Cor 11, 14.

57 Cf. PLAT., Rep VII, 514 a e segs.; e PLOTINO, En II, 9, 12… etc. Vide Jean-François MATTÉI,
L’étranger et le simulacre, Essai sur la Fondation de l’ontologie platonicienne, Paris, PUF, 1983,
pp. 166 et passim; Anne MERKER, La Vision chez Platon et Aristote, Sankt Augustin, Akademia
V., 2003, pp. 115 e segs.; e vide Marcel de CORTE, “L’expérience mystique chez Plotin et chez
saint Jean de la Croix”, in: Études Carmélitaines, 20e année, vol. II, oct. (1935), pp. 164-215.

58 Cf. DIONÍSIO, PSEUDO-AREOPAGITA, Myst. Theol., (in: PG, III, cols. 1000ª- 1048a): trata-se
das trevas do não-saber, (cf. «The Cloud of Unknowing»). É a licão de um conhecimento de Deus
pela nesciência, ou seja, por uma teologia apofática ou numa via negativa… como, muito mais
tarde, no modelo do De docta ignorantia de Nicolau de Cusa… Tema que se atesta ainda em
CLEMENTE DE ALEXANDRIA, e em ORÍGENES, assinalando a incomensurabilidade entre a
mente humana e a Transcendência divina… Cf. Henri-Charles PUECH, “La ténèbre mystique chez
le Pseudo-Denys et dans la tradition patristique“, in: Études Carmélitaines, 23e année, vol. II, oct.
(1938), pp. 33-53; vide também Andrew LOUTH, The Origins of the Christian Mystical Tradition,
From Plato to Denys, Oxford, Clarendon Pr., 1981, pp. 87 e segs.; pp. 173 e segs., et passim.

59 Cf. GREGÓRIO DE NISSA, Vit. Moys., in: P.G., t. 44, cols. 384 a e segs.; e nas Hom. super Cant.,
in: P.G., t. 44, cols. 756-1120: no célebre simbolismo do Cântico em termos de “pomba e treva”  e
vide Maria Cândida PACHECO, Santo António de Lisboa, A Águia e a Treva, Lisboa, IN-CM,
1986. Esta temática, que aqui não é ocasião de analisar, perpassa por Escoto Erígena, pelos
Victorinos e por Stº. António de Lisboa (cf. supra n. 51), chegando até à «Nuvem do Desconhecido»
(cf. ed. Phyllis HODGSON, (ed.), The Cloud of Unknowing…, London/ N.Y./ Toronto, Oxford
Univ. Pr., 1944 e reed., «Introduction», pp. LXIX e segs.) e a J. Tauler, etc., aos inícios da devotio
moderna. Antes de S. JOÃO DA CRUZ, da sua Noche oscura e de todo o desenvolvimento do tema
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Tal como a dúvida, ainda que como “coisa” mental, pode levar à
suspensão do juízo e a um fazer catapultar de um plano de
entendimento bloqueado por contradições e antinomias para outra mais
abrangente compreensão, assim também no percurso do caminho de
perfeição a dificuldade dessa noite, então integradora de outras
faculdades (noite dos sentidos e do espírito: do entendimento, da
memória e da vontade, como dirá S. João da Cruz), reflecte, ora um
esforço em ver que se queda nas imperfeições próprias, ora numa
operação sobrenatural em que passivamente se está a ser purgado
segundo a economia do Espírito.60

No Doutor das “noites” distingue-se o obscurecimento inicial dos
gostos sensíveis da chamada noite dos principiantes, do que vá sendo a
noite da fé e já passiva (dos aprovechados) até se atingir a noite muito
mais escura das secretas comunicações de Deus com o espírito.61 Além
disso, apesar destas diversas fases ou adensamentos do que S. João da
Cruz diz ser a mesma ou uma só noite, o sentido permanente é o da
purificação como tal profunda crise de crescimento, de mudança do
funcionamento natural das faculdades para um exercício sobrenatural das
mesmas, numa transformação espiritual profunda.62

desde a Subida del Monte Carmelo…, não se deve deixar de referir o modo específico como a noite
se repercute também na corrente do visionarismo místico seja de Hildegarda de Bingen, seja de Stª.
Catarina de Génova (De purgatório,c. II…; cf. Pierre DEBONGNIE, C.SS.R., La grande dame du
pur amour, sainte Catherine de Gênes (1447-1510), (in: «Études carmélitaines»), Paris, Desclée,
1960), voltando ao “realismo” desse lugar de dano, de trevas…, qual Hades, Shéol, etc. Cf. ainda
outras referências em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “O simbolismo da «Nuvem» e a
doutrina mística antoniana: o tempo diferencial do «assombramento»”, in: Colóquio Antoniano,
Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1982, pp.155-194.

60 Esta é já a economia sanjuanina da doutrina ascético-mística da “noite”, ou melhor, das “noites”,
já que se articulam pelos vários sentidos e graus desta sua lição apofática. Cf. entre outros, Georges
MOREL, Le sens de l’existence selon S. Jean de la Croix, t. 3: La symbolique, Paris, Aubier, 1961,
pp. 159-174: «Note sur le symbole sanjuaniste de la nuit et la tradition».

61 Cf. S. JOÃO DA CRUZ, Subida (=Subida del Monte Carmelo), 1, 2, 1: “Por tres cosas podemos
decir que se llama noche este tránsito que hace el alma a la unión con Dios: La primera, por parte
del término [de] donde el alma sale, porque ha de ir careciendo el apetito… de todas las cosas del
mondo. La segunda, por parte del médio o camino por donde ha de ir el alma a esta unión, lo cual
es la fe, que es también oscura para el entendimiento como noche. La tercera, por parte del
término adonde va, que es Dios, el cual ni más ni menos es noche oscura para el alma en esta vida.“
(O.C., p. 94; trad. port., p.149). No princípio, meio e fim… sempre obscura esta caminhada da alma.
Cf. Federico RUIZ SALVADOR, O.C.D., Introducción a San Juan de la Cruz, ed. cit., pp. 608 e segs.:
«Noche»; vide também P. LUCIEN-MARIE DE SAINT-JOSEPH, “A la recherche d’une structure
essentielle de la nuit de l’esprit”, in: Études Carmélitaines, 23e année, vol. II, oct. (1938), pp. 254-281.

62 Entretanto no esquema da continuidade dessa prova multíplice ou de várias etapas de “nocturna”
aproximação… “Estas tres partes de noche todas son una noche; pero tiene três partes como la
noche, porque la primera, que es la del sentido, se compara a prima noche, que es cuando se acaba
de carecer del objeto de las cosas; y la segunda, que es la fe, se compara a la medianoche, que
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São algumas das características mais constantes desta nocturna
purificação que aqui importa lembrar, já que foi por algumas dessas
notas, e até por alguma afinidade de vocabulário da “noite”, que se
pretendeu apontar afinidades e paralelos à «noite escura» em Santa
Teresa do Menino Jesus.

Segundo S. João da Cruz, passada a actividade inicial, dir-se-ia
ascética da purgatio do pecado, dos apegos e apetites do sensível, bem
assim da libertação de outros obstáculos nas diversas faculdades do
espírito, advém de forma passiva a decisiva prova de purificação
eliminando os defeitos o amor-próprio que ainda na alma persistam.63 E é
esta operação do Espírito que obscurece assim a alma assinalada por
vários efeitos especiais, como sejam: uma falta de gosto em tudo (quer em
relação ao mundo, quer em relação a Deus),64 uma sede permanente de
Deus (como intensa nostalgia ou com o permanente cuidado d’Ele);65 e,

totalmente es oscura; y la tercera, al despidiente, que es Dios, la cual es ya inmediata a la luz del
dia.“ (O.C., p. 95; trad. port., p. 150) O esquema é dialéctico, como já na corrente neoplatónica da
Patrística e não será de pôr de parte esta herança da economia das três hipóstases e graus também da
nesciência ou do “nocturno” em Plotino, por via agostiniana até S. João da Cruz. (Cf. André BORD,
Plotin et saint Jean de la Croix, Paris, Beauchesne, 1996, pp. 115 e segs., 219 e segs.) É esta perspectiva
dialéctica e duracional transitiva que parece mais contrastar-se na experiência do abrupto e constante
“tunel escuro” da experiência dos últimos dezoito meses da vida de TMJ. Vide infra e n. 102.

63 “La causa por que le es necesario al alma para llegar a la divina unión de Dios pasar esta noche oscura
de mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las cosas, es porque todas las afecciones
que tiene en las criaturas son adelante de Dios puras tinieblas, de las cuales estando el alma vestida no
tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha
de sí; (…).” (Subida, 1, 4, 1; O.C., p. 97; trad. port., p. 152) Trata-se da catarse, neste caso ainda activa
e como despojamento em ordem à positiva espiritualização, como compreende Dom Alois MAGER,
“Le fondement psychologique de la purification passive”, in: Études Carmélitaines, 23e année, vol. II,
oct. (1938), pp, 240-253, vide p. 252, quando requere a motivação sentimental da purificação
psicológica. Nesta fase activa a parte “espiritual” pode estar lúcida das suas mesmas trevas sensíveis,
o mesmo já não acontecendo quando a transformação (passiva, ou agida por parte de Deus) se dá no
entendimento ou na vontade, sem aquele distanciamento sensível… É, então, uma purificação por
noite obscura da alma, assim fracturada no essencial. Cf. ainda Noche (=Noche oscura), 1, 8, 1-2;
O.C., p. 335; trad. port., p. 434. E vide a afirmação complementar da purgação da alma nessa parte
principal que é o espírito: Noche, 2, 1, 1 e segs.; O.C., pp. 355 e segs.; trad. port., 455 e segs. Cf.
LUCIEN-MARIE DE SAINT-JOSEPH, “À la recherche d’une structure essentielle de la nuit de
l’esprit”, in: Études Carmélitaines, 23e année, vol. II, oct. (1938), pp. 254-281.

64 Cf. Noche, 1, 9, 2: “…así como no halla gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le halla en
alguna de las cosas criadas…“ (O.C., p. 337; trad. port., p. 436). Mais do que secura ou aridez que
provenha de imperfeição e pecado próprio, trata-se, neste caso, de um efeito espiritual dessa
purificação nocturna de natureza sobrenatural.

65 Também aqui, apesar de alguma mistura com o estado de um psiquismo depressivo ou nostálgico,
o que se detecta é essa extrema falta de Deus: “…aunque algunas veces sea ayudada de la
melancolia u outro humor (como muchas veces lo es), no por eso deja de hacer su efecto purgativo
del apetito, pues de todo gusto está privado y solo su cuidado trae en Dios; (…).” (Noche, 1, 9, 3;
O.C., p. 337; trad. port., p. 437). Cf, J. ÁLVAREZ, Mística y depresión: San Juan de la Cruz,
Madrid, Trotta, 1997, pp. 225 e segs.
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um já não poder meditar ou continuar orando da mesma forma discursiva
(antes de se dispor à escuta, à oração de silêncio ou recogimiento…).66

Porém, tanto estas securas de oração, toda esta aridez interior, não
vai associada ao desânimo que pudesse confundi-las com o que seja apenas
o mero cansaço provocado pela doença, por alguma depressão ou
desânimo.67 Pelo contrário, ‘exercita-se a alma’, como salienta o Santo
Doutor, ‘em paciência e grandeza de alma, sofrendo estas securas e
continuando a perseverar nos exercícios espirituais ainda que sem gosto’.68

66 “La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido es el no poder ya
meditar ni discurrir en el sentido… (…) Aquí comienza Dios a comunicársele, no ya por el sentido,
(…) sino por el espíritu puro.” (Noche, 1, 9, 8; O.C., p. 339; trad. port., p. 439) Estado que se deve
distinguir de estar simplesmente “plongée en l’abîme de la foi perdue en des ténèbres où Dieu
habite, ne cherchant expérience d’aucune chose…“ (J.J. SURIN, Les Voies de l’amour divin, Paris,
reed. 1954, p. 56; cit. apud Jacques LACOUDRE, “Les grands courants spirituels XIVe au XVIIe
siècle”, in: M.-M. DAVY, (dir.), Encyclopédie des mystiques, t. II. Christianisme occidental…,
Paris, Payot, 1996, p. 262.) – numa postura interior mais sintónica com a da experiência paradoxal
de TMJ… Vide n. seguinte e infra n. 81…

67 Cf. supra n. 65 e vide o discernimento entre estados passivos induzidos por uma negatividade
subconsciente e até psicótica e os que são de natureza sobrenatural, onde, como diria S. Tomás de
Aquino, Deus age directamente sobre a substância da alma: cf. Sum. Theol., I, q. 77, a. 1… Apesar
deste último estado contemplativo se analogar com o da obscuridade da total falta de luz. Por isso
muito importa o discernimento entre o que é dom sobrenatural: cf. Dom Alois MAGER, “Le
fondement psychologique de la purification passive”, in: Études Carmélitaines, 23e année, vol. II,
oct. (1938), p. 252: “Quand Dieu agit directement sur les puissances de l’âme en tant qu’âme, des
états peuvent se produire qui, extérieurement, sont à peine distincts de ceux de certaines maladies
mentales.“ Vide, por isso, também Dr. F. ACHILLE-DELMAS, “A propos du Père Surin et de M.-
Th. Noblet”, in: Études Carmélitaines, 23e année, vol. II, oct. (1938), pp. 235 e segs. em especial a
observação distintiva da hiper-imaginatividade em tal caso de histeria, em relação à crise espiritual
de Surin… Lembre-se que o Guia Espiritual, de SURIN, foi lido por TMJ e constituía também fonte
para a direcção espiritual carmelitana, antecedente da pedagogia sanjuanina das “noites”. Cf. Jean-
Joseph SURIN,  Guide Spirituel pour la perfection, ed. Michel de Certeau, Paris, Desclée, 1963, pp.
297 e segs. sobre o «purgatório» da alma; vide Joseph de GUIBERT, S.J., “Le cas du Père Surin:
questions théologiques”, in: Études Carmélitaines, 23e année, vol. II, oct. (1938), pp. 183-189 e
também Étienne de GREEFF, “Succédanés et Concomitances psychopathologiques de la «Nuit
obscure» (Le cas du Père Surin) “, in: Ibid., pp. 152-176.

68 No cap. 12, deste 1º livro da Noche, expõem-se os vários “provechos que causa en el alma esta
Noche“, e caracteriza-se esse estado absolvido e contemplativo, exactamente já no registo ditoso da
“noite”. O “conhecimento de si“ é já o resultado desta íntima iluminação da alma, ainda que no
obscuro do seu entender: “de esta noche seca sale conocimiento de sí primeramente, donde, como
de fundamento, sale estotro conocimiento de Dios. Que, por eso, decía san Agustín a Dios:
Conózcame yo, Señor, a mí, y conocerte [he] a ti; porque, como dicen los filósofos, un extremo se
conoce bien por otro.“ (Noche, 1, 12, 5; O.C., p. 347; trad. port., p. 447) Seria, entretanto, de
lembrar em contraste o oubli de soi na perspectiva de TMJ… (vide infra) – apesar de se encontrarem
também efeitos intermédios de esquecimento e perca da consciência própria até na activa noite
espiritual do Santo doutor místic: cf. Subida, 2, 14, 10: “Mas cuando esta luz divina no embíste con
tanta fuerza en el alma, ni siente tiniebla, ni ve luz, ni aprehende nada que ella sepa de acá y de
allá; y por tanto se queda el alma a veces como en un olvido grande, que ni supo donde se estaba ni
qué se había hecho, ni le parece haber pasado por ella tiempo. De donde puede acaecer – y así es –
que se pasen muchas horas en este olvido, y al alma, cuando vuelve en sí, no le parezca un
momento o que no estuvo nada.“ (in: O.C., p. 166; trad. port., p. 230; a recto sublinhado nosso).
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“Exercita-se a caridade de Deus, ainda que não já movido por gosto ou
atraído e pelo sabor que ache na obra, mas apenas por Deus.”69

Valerá a pena, por certa sistematização deixar, entretanto, aqui um
quadro que resuma e antecipe de forma esquemática (em leitura
ascensional, de baixo para cima) aquelas diversas principais acepções da
área semântica da noite, tornando claro os diversos níveis de consciência
em que tais significações predominantemente se constituem:

69 Cf. Noche, 1, 13, 5: “Ejercítase la caridad de Dios, pues ya no por el gusto atraído y saboreado
que halla en la obra es movido, sino solo por Dios.“ Igualmente na purificação espiritual os
benefícios da noite, apesar de “horible Noche [que] es purgatório“, correspondem à plena
inflamação amorosa na contemplação e união mística: cf. Noche, 2, 12, 1-5; O.C., pp. 383-384;
trad. port., pp. 485-486; e vide Noche, 2, 13, 1 e segs.: «De otros saborosos efectos que obra en el
alma esta escura Noche de contemplación» (O.C., pp. 385 e segs.; trad. port., pp. 487 e segs.) Não
se deixaria de poder aproximar de TMJ o carácter purgatório, não tanto destas densíssimas e, por
isso paradoxais, trevas, mas a persistente obscuridade, desse ‘lugar sem sol’ de que ela fala. Vide
ns. seguintes.

Nível de
consciência

7.Contemplação
activa

(de união com a
Vontade de

Deus em
abandono):

[Passivamente
activa (caridosa)

e não
activamente

passiva(quieta)]

6. Espiritual (de
âmbito cósmico-
eclesial e moral)

Designação da
noite

Obscurecimento,
(trevas profundas)

Noites da História,
obstáculos

dinamismos
negativos

Símbolo ou
atributo principal

Túnel escuro

País brumoso ou
região sem sol

Obscuridade,
nevoeiro denso

Trevas profundas

Decadência
Épocas de
purificação

Escatologias

Corrente histórica
ou Autores…

Caso de
Stª. Teresa M.-J.:
-”fé” voluntária:

(voto vitimal)
-purgaç.oblativa

(‘mesa d pecador)
-tentaç. Descrença
(ateísmo suicídio)
-doença e morte

(depress.tubercul.)

Dialéctica histórica
da N. escura (G.

Morel);
Teilhard  Chardin

Economia
doutrina e

ascético-mística

-escurecimento
dos efeitos da Fé
-e caridade activa

-dúvida só do
Céu

-‘noite escura’?

Economia moral e
eclesial; tb. a
“entropia” e o

mistério do mal
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Ora,  – como se verá –  alguns desses traços deixados como
características desse estado de “noite escura” hão-de aparecer na descrição
que Santa Teresa do Menino Jesus vai deixar relativa à provação por que
passa nos últimos dezoito meses da sua vida e que se repercute numa
incisiva descrição no Manuscrito C,  em trecho esse parcialmente omitido
na versão mais “benigna” da Histoire d’une Âme.70 De facto, lá se encontra

70 O texto fundamental que se analisará: Ms C 5rº, l. 23 - 7vº, l. 23. Cf. supra n. 31 e vide J.-F. SIX,
Thérèse de Lisieux par elle-même, - L’épreuve et la grâce, ed. cit., pp. 342 e segs.; ainda ns. 21, 23…

Noite mística

Noite gloriosa…

Noite horrenda

Noite escura

Obumbramento,
Cegueira

Noite, treva
Caligem,

crepúsculo; meia-
noite…

Ausência de luz,
falta de lucidez,

também seu excesso
que cega

Noite primordial:
tohu bohu; nýx…

Abismo, águas
trevas, vazio…

Noite, ausência ou
complementaridade

ao dia

Noites
Noite do espírito
(da vontade, da
memória e do
entendim.),

e
N. dos sentidos;

quer passiva,
quer activa

Treva luminosa
Luz tenebrosa
Iluminação,
epopteía…
Revelação

Caverna
Sombras
Cegueira

Deslumbramento

Abismo
Oceano confuso

Águas primordiais
Trevas

 exteriores…

Negrume,
escuridão…

também luar, etc.

Teologia ascético-
mística

Antecedentes… St.
Catarina de

Génova, Purgat.;
Ruusbroec,Tauler,

e S. João da
Cruz…

(Tb. discernir casos
na Psico-patologia

da N. e pseudo-
mística…

Orígenes,Greg Niss
Ps.-Dion.,Myst.Th.
Esc.Eríg.,Victorinos,
Stº António d Lx,

“Nuvem d Desconh”
...

Filos. platónica, e
“oceano de

dissemelh.” (Plot. e
medievais)

Gén. cosmogonias
méd.-oriente…

Hesíodo, Teog.,…
Poesia: Novalis, F.

Pessoa, etc…

Dados sócio-
culturais e históricos

 cf. por ex:

Graus da acção d
Espírito(graça):
-purif.passiva

espírito;
-purif. passiva

sensibilid.
------------

Ascese (obstács):
-purificação facs.

do espírito
-activa: sentidos

Entrada na graça
da Fé por
sucessivos

obscurecimentos:
da caligem à

meia-noite, onde
Luz sobrenatural

Do conhecimento
confuso à

Iluminação
eidética

‘Mística natural’,
diluição no

“oceano” da N.
primordial; fazer
o vazio, nirvana

e samadhi niilista

Valências psicol.
e psicanalít. do

“medo do
escuro”, etc.

5. Iluminativo ou
de conhecim.

místico
(também de

graça,
potenciadas e

harmonizadas as
faculdades de

amar e
querer…)

4. Intelectivo
(plano de teorese

apofático;
reconecim. d

operações
sobrenaturais)

3. Racional (plano
simbólico;

gnosiológico)

2. Imaginário
(plano

mitológico;
e de arquétipos

psíquicos)

1. Perceptivo
(plano “literal” ou

“físico”)
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aquela falta de gosto em Deus, um obscurecimento que lhe retira por
inteiro as alegrias do Céu – assim como prova advinda de forma passiva –
e, além disso, como depois explicitará uma constante ânsia de Deus, nessa
memória sofrida e dolorosa ou saudosa, quase a lembrar um amor em
estado purgatório. Donde o vir a afirmar aquele continuar a fazer actos de
fé, a realizar as obras dessa vida em obscura ou ausente consolo de fé,
num amor até oblativo e inspirado por Deus em si.71

Enfim, no que se reporta à impossibilidade da oração ou da
meditação discursiva, haveria de se lembrar já as suas declaradas
dificuldades desde entrada na regra de vida do Carmelo, as muitas vezes
que adormecia nas orações repetitivas ou sálmicas,72 o seu jeito já muito
especial, que no Manuscrito C volta até a definir, como directa, quase
imediata e simples, jaculatória de alma.73 No entanto, ainda que por
obediência, o seu testemunho narrado, conversado, mesmo que com Deus
dialogado, não parece reflectir a passagem a estados contemplativos de
silêncio ou de pura oração de quietude, embora evidentemente
conhecesse tais estados de pura e mística escuta, não entretanto como
“estações” de alma ou especiais dons (locuções, etc.).74

71 Seria de estudar esta valência nostálgica, também com uma nota “saudosa”, assim de presença
ausente, ou de “ausência outrossim presente” na mística de TMJ. Alguns elementos em nosso estudo
genérico: Carlos H. do C. SILVA, “Saudade e Experiência Mística” (Comun. ao «Colóquio Luso-
Galaico sobre a Saudade», Inst. Luso-Brasileiro de Filosofia, Viana do Castelo/ Santiago de
Compostela, 2 Junho 1995), in: Actas do I Colóquio Luso-Galaico sobre a Saudade, Viana do
Castelo, Câmara Municipal, 1996, pp. 117-143. Cf. a famosa fórmula do ‘voluntarismo’ de fé em
TMJ: “…Je crois avoir fait plus d’actes de foi depuis un an que pendant toute ma vie. (…) – je chante
simplement ce que je veux croire. “ (Ms C 7rº e 7vº; ed. cit., pp. 340 e 342-343) Vide infra n. 75.. .

72 Cf. Ms A 75vº, 22: “…je devrais me désoler de dormir (depuis 7 ans) pendant mes oraisons…
Ibid.,l. 22: “…je devrais me désoler de dormir (depuis 7 ans) pendant mês oraisons…”.

73 Essa a outra e vera oração (a “oraison” em pleno sentido), não a mera “reza” (ou mesmo
literalmente prière, como “súplica”): “Qu’elle est grande la puissance de la Prière! (…) Pour moi
la prière, c’est un élan du coeur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de
reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie; enfin, c’est quelque
chose de grand, de surnaturel qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus. Ibid.,l. 22: “…je devrais me
désoler de dormir (depuis 7 ans) pendant mês oraisons…“ (Ms C 25rº-vº; ed. cit., pp. 389-390).

74 Não há nela a lógica de uma transição continuista (como se pretenderia à luz do modelo sanjuanino
estudado na óptica de Georges MOREL, Le sens de l’existence selon S. Jean de la Croix, t. II:
Logique, ed. cit., pp. 11 e segs.), mas o abrupto da via rápida e de descontinuidade de estados de
presença directamente percebidos (ainda nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “A «via rápida» de
auto-realização numa óptica transpessoal – Exemplo da experiência mística de Teresa de Lisieux”,
in: Várs. Auts., A vivência do Sagrado, Lisboa, Huguin, 1998, pp. 65-99). Exemplo de um estado,
depois reconhecido, de ‘espontânea’ oração de quietude, é o que é lembrado no Ms A 33vº: “… là
«je pensais.» (…) – Je pense au bom Dieu, à  la vie… à l’ÉTERNITÉ, enfin je pense!... (…) Je
comprends maintenant que je faisais oraison sans le savoir et que déjà le Bon Dieu m’instruisait en
secret. “ (ed. cit., pp. 107-108).
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A noite aparece, assim, em diversos sintomas da mesma nessa
provação de obscuridade de Santa Teresa do Menino Jesus, apesar de
haver de se discernir entre o ‘não ter gosto em nada’ e o que pudesse
ser um reflexo do seu desalento psicológico, aquela nostalgia de Deus e
o próprio sentimento depressivo provocado pela doença (tuberculose
pulmonar) que a invadia, ou aquele silêncio mesmo de quem ia
compondo poesias e orações ao longo desse tempo e no fundo estava
num tédio absoluto, num extremo cansaço dessas mesmas trevas.75

75 Aquele ‘não ter gosto’ até poderia coincidir com o sapiencial lema sanjuanino: “Para venir a gustarlo
todo, / no quieras tener gusto en nada; / (…).” (Subida, 1, 13, 11; O.C., p. 124; trad. port., p. 182), não
sendo também um estado de ‘desalento’, por muito que física e psicologicamente pudesse haver
‘cansaço’ em TMJ. Também não se advoga a antiga akedía, própria do otium monástico e desse
tremendo tédio tão mais grave (o “demónio” barýtatos, o mais grave ou pesado…), quanto mais
despercebido nesse sono do meio-dia. (Cf. Nathalie NABERT, Tristesse, acédie et médecine des âmes
dans la tradition monastique et cartusienne, Paris, Beauchesne, 2005 e vide Jean-Charles NAULT, La
saveur de Dieu, L’acédie dans le dinamisme de l’agir, Paris, Cerf, 2006, pp. 41 e segs. e pp. 424 e
segs.: «Acédie et purification passive des sens».)  Aqui é o meio mas entre ‘dia’ e ‘noite’, caligem de
alma, crepúsculo de uma fé que fenece… Algo de arquetípico como já se situa na fenomenologia do
religioso, cf. G. van der LEEUW, La religion dans son essence et ses manifestations,
Phénoménologie de la religion, trad. do neerl., Paris, Payot, 1970,  § 56, p. 380 e seg., sobre esses
vários tempos na síntese do “dia” (e da “noite”)… O que, entretanto, parece de sublinhar é justamente
tal “entre-dois”, que antes do mais se reflecte em si mesma: TMJ não é aqui integrada, mas vive a
dupla “personalidade” (não de terra e de Céu, mas de duas ‘terras’ diferentes (vide supra n. 48),
ficando o Céu retalhado… - realismo que legitima bem a aproximação da sua kénosis, da de Dietrich
Bonhoeffer: cf. Sylvain DESTREMPES, Thérèse de Lisieux et Dietrich Bonhoeffer, Kénose et
altérité, Montréal/ Paris, éd. Médiaspaul/ Cerf, 2002, pp. 245 et passim: «Détachement et abandon»).
Duplicidade de ‘identidade’: por um lado, a que interiormente habita o ‘país da bruma’, da nostalgia
da luz, das trevas do túnel, etc.; por outro lado, a que exteriormente se mantém na actividade de
“mestra” de noviças, a compor poemas e recreações de testemunho de extraordinário amor de Deus
(vide n. 121 e sobretudo n. 147), inclusive na confiança para lá do que escreve no Ms C, também na
Carta do Ms B, e noutras cartas deste período. Dava testemunho, o também seu confessor o P.
Godefroid de MADELAINE, in: PO (= Procès de l’Ordinaire), pp. 518 e 521; também Id., in: PA
(=Procès Apostolique), p. 559 e p. 563: «Je puis dire qu’elle eut des tentations contre l’espérance…”;
cf. Id., «Mes souvenirs» in: Annales de st. Thérèse, 2 (1926), pp. 16-18; 27-29 e 40-42; e vide infra n.
131). Está a fazer a experiência deste desdobramento possível, não só dando-se conta de que a
sinceridade é sempre relativa e enquanto houver assim um sujeito personalístico que se queira
identificar, mas também que, quanto mais se procura (até quiçá voltando aos escrúpulos; cf. Ms  A
39vº, l. 6; também Ms A, 39rº, 18: “la terrible maladie des scrupules“…; cf. Conrad de MEESTER,
Dynamique de la confiance, ed. cit., pp. 557 e segs.: «Sur la crise de scrupules de Thérèse»), mais
reconhece haver em si outrem em que se tem de esquecer (entenda-se num “oubli de soi“). Cf. o estudo
de Claude BOURREILLE, De Thérèse Martin à Thérèse de Lisieux, ed. cit., pp. 128 e segs., quando
salienta a consciência que TMJ terá da sua morte próxima, acentua a “morte” da fé e de tudo o que era
“vida” como consolo seu… Por outro lado, será ainda a descoberta da via simples, mas cujo
abandono, tanto pode libertar alguém dessa ‘dupla máscara’ e sempre dúplice destino, como pode
despojar do Céu idêntico e de uma expectativa habitual. Cf. Maurice BELLET, Thérèse et
l’illusion, ed. cit., pp. 104 e segs.  Como se, nesta nocturna visão do dia vulgar e da crédula
esperança, se catapultasse Céu e tudo para um retorno sem mais à evidência de uma fé que se
acabou ainda aqui na terra, e em que o saldo desse ‘vazio’ será só o do puro amor. Cf. Ms B 4rº-vº:
“c’est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter
de toutes les plus petites choses et de les faire par amour…“; cf. Ibid., 4 vº: “«…le plus petit
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Quer dizer que importa discernir entre o que é de ordem psico-
fisiológica e provocado pelo estado de doença, ainda do que é de ordem
psicológica e causado pelo desalento interior (quiçá até de ordem
moral, num sofrimento produzido a partir do ambiente e do mundo…),
e, enfim, do que seja de ordem mental e do seu foro nevrótico mais
profundo, eventualmente estimulando uma projecção “espiritual” de si
mesma, etc., – para se poder apurar o que seja efectivamente do plano
sobrenatural e de uma real operação do Espírito.76

Deve deixar-se desde já uma interrogação: a existir tal “noite
escura” em Santa Teresa do Menino Jesus, tem ela os conhecidos
efeitos de uma transformação interior, a passagem por essa morte e
ressurreição, ou não se pode rever nos mesmos proveitos que São João
da Cruz descobre de definitiva libertação dos inimigos espirituais (do
mundo, da carne e do demónio)?

Pelo testemunho de Teresa parece que, de facto, não é este o
contexto: de certo modo já ela havia morrido para si própria na
descoberta daquela via imediata em que era Jesus a viver em si em puro

mouvement de pur amour lui est plus utile que toutes les autres œuvres réunies ensemble» (citando
S. JOÃO DA CRUZ, Cant B, c. 29…).“ (ed. cit., pp. 304 e 307). Voluntarismo também de querer
acreditar (Ms C 7vº; vide supra, n. 71), mas sobretudo vontade assim em caridade activa e religião
sem escatologia… Cf. ainda Claude BOURREILLE, De Thérèse Martin à Thérèse de Lisieux, ed.
cit., p. 132: “La solution de Thérèse, qui lui permet de surmonter le conflit du doute, c’est l’amour.
On peut toujours aimer, si pauvre et si pécheur que l’on soit, que Dieu se cache ou pas.“

76 O inventário de “causas” para tal noite de TMJ pode incluir; 1) a doença – tuberculose pulmonar,
já em período de agravamento, coincidindo com as primeiras hemoptises, e que se diria ser
predisponente a estados místicos ora depressivos, ora exaltantes…(embora TMJ nunca use a palavra
épreuve para a sua doença); 2) a sua fragilidade psíquica – antecedentes de nevrose desde os
sucessivos lutos de infância, agora remissivos ou transactos numa espécie de luto pessoal da sua
mesma identidade?...; 3) a desilusão moral pela consciência dos males do mundo, do materialismo,
etc. e, em particular, pelo engano depois descoberto do falsário de Diana Vaughan…; 4) a purgação
oblativa, afinal na linha até vitimal que a sua sensibilidade ou desejo rejeitava, mas que
subliminarmente vinha a manifestar-se e até a ser assumida em prol dos pecadores… em imitação
do seu modelo, Cristo; 5) um estado de dissociação entre o que sente (ou entende) e o que quer crer,
ainda como constatação de uma angústia vital que já não domina e a invade; 6) enfim, um estado
passivo de noite purgativa como metamorfose espiritual. Tanto os primeiros níveis, como os
últimos, deste inventário parecem por demais “justificativos” do que precisamente como
obscurecimento faz elisão de tal evidência ou dialéctica função. Talvez o 4º ou 5º níveis sejam os
que melhor deixem entrever não tanto as causas, mas – especularmente – os efeitos quer de ilusões
e dúvidas, que eliminam a possibilidade de “nomear” causas de tal estado de entrevamento. Cf.
Maurice BELLET, Thérèse et l’illusion, ed. cit., p. 105: “C’est pourquoi le silence de Thérèse sur
les origines de son épreuve parle encore (…). Mais le coeur de cette épreuve ne vient pas de telle ou
telle cause ou prétexte. (…). C’est alors comme si la lumière de l’amour dans sa fulgurance,
détruisait tous les appuis, toutes les représentations, tous les sentiments dont on prétendait étayer
l’amour.“ (sublinhámos) – em gratuidade ou na «causa» assim do puro amor…
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Amor…;77 por outro lado, no decurso desta provação, mais do que
libertar-se de inimigos da alma, passa a estar sujeita a eles, em
particular, à voz ‘diabólica’ que fala nos descrentes, na experiência da
dúvida, quase da suspeição contra o Espírito Santo;78 enfim, acaba por
ser muito discutível se ela alguma vez acaba por sair deste particular
obscurecimento de fé, pelo que, a julgar em termos do dinamismo
metamórfico da noite e da esperança de uma aurora, não se encontra
esta transformação.79 Seria até, neste sentido, um estado regressivo, à

77 Se a dimensão purgativa, melhor dizendo de purgatório, se pode inspirar de S. João da Cruz e da
tradição mística da “noite”, o lado da experiência espiritual de TMJ perspectiva-se justamente nos
antípodas da sensibilidade ao nocturno e a partir do belo Céu cósmico e ainda de graça onde reina o
Sol  também das almas. Relata depois, na célebre Carta à Irª. Maria do Sagrado Coração (em
Setembro de 1896 e plemo período da sua “prova”…), que há-de constituir o Ms B (2vº, 12): “O
Jésus! L’orage alors ne grondait pas, le ciel était calme et serein…je croyais, je sentais qu’il y a un
Ciel et que ce Ciel est peuplé d’âmes qui me chérissent (…).” (ed. cit., p. 292).  É este Céu, tão
imediatamente doce (Ms B 5vº…) e assim calmo, que lhe inspira aquela directa “via de abandono“
em confiança (Ms B 1rº, l. 32)… Um Sol ao qual, como nos primórdios da sua experiência de fé, em
relação ao Sagrado Coração de Jesus, se acolhe – até na metáfora da avezita “à fixer son Divin
Soleil; rien ne saurait l’effrayer, ni le vent ni la pluie (…).” (Ms B 5 rº, l. 10), bem na doçura
visitandina que bebera através de sua mãe, Zélia, e que que está também muito presente na
espiritualidade de Paray-le-Monial e das «revelações» de Santa Margarida Maria Alacoque no
Carmelo de Lisieux. Cf. referências em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “O miniatural em
Santa Teresa do Menino Jesus – Da mudança de escala na via de santidade”, in: Didaskalia, XXXII
– 2, (2002), pp. 147-243; sobre o puro amor, cf. ainda infra ns. 143, 152 e 166;  e vide também M.
VILLER, art. «Abandon» [Le véritable abandon], in: DS, I, cols. 14-25…

78 Por um lado, note-se, a designação deste estado de TMJ por prova («épreuve», numa terminologia
retomada por variados intérpretes e comentadores: cf. E. RENAULT, O.C.D., «L’épreuve de la foi, Le
combat de Thérèse de Lisieux, Paris Desclée, 1974 e reed. 1994 – que até distingue a sequência de
várias “provas”, também como tentações (ou no gr. peirasmoí), ao longo da vida de TMJ…), quer na
acepção positiva do exercício que até a tentação pode constituir, quer na negativa acepção de um
obstáculo malévolo, uma expiação denegadora da graça…; por outro lado, que a noite feita sua parece
revelar-se entrevante, sobretudo a partir dessa alteridade oposicional, seja da tentação maior, da
experiência obscurecente do pecado, da negação diabólica ou mesmo da suspeição e desespero contra
o espírito de verdade… Parece haver em TMJ uma identificação realista dessas trevas “exteriores”, só
depois na leitura interior de um estado assim de prova (e, se disso se pode falar nesta fase, de uma
economia espiritual). A consciência histórica mais directa ou a indirecta informação sobre a
irreligiosidade, bem assim sobre a militância do ateísmo fosse materialista, fosse mais positivista ou
do cientismo, é uma primeira leitura que TMJ faz do sentir-se invadida por tais “pensamentos”
negativos e de dúvida. Mas, mais do que dúvida a prova que ela sente elimina a própria perspectiva
céptica e constitui-se numa experiência lúcida da denegação da luz! Cf. M. BELLET, Thérèse et
l’illusion, ed. cit., p. 104: “L’épreuve de cette pensée est bien plus dure que le doute, même si le mot
doute peut servir à en désigner des aspects. Le douteur peut se tenir en un lieu sûr – d’où il exerce son
doute. L’épreuve ici est une perte, une perte du lieu premier. ” Donde a radicalidade da noite do não-
ser (“nuit du néant”). Enfim, trata-se de uma vivência ‘infernal’ (ou assim psicanalisável…), e de um
estado vitimal correspondente, por partilha – na fé ‘que se quer crer’ – da diabólica presença do
negativo… Porém, o carácter exterior da treva seria lido como diabólico por parte da Irª. Agnès: “Ce que
pensait Mère Agnès et avec elle nombre de commentateurs qui font ainsi de Thérèse l’objet passif de
forces destructrices venues de l’extérieur. Ils ne peuvent supporter l’idée qu’une sainte puisse rencontrer
le doute (…).“ (Claude BOURREILLE, De Thérèse Martin à Thérèse de Lisieux, ed. cit., p. 76).

79 Numa ambiguidade de assim estar feito em trevas por outrem, ou de se “outrar” em tais trevas de si
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condição preliminar da purificação do pecado, ou mesmo à sua
experiência descendo a tal estado de obscurecimento, em analogia
também à paradigmática descida aos infernos. 80

Por todas estas preliminares observações advertir-se-ia para não
confundir a noite escura na clara economia de transformação espiritual
com o que seria, então, este carisma victimal e oblativo de um
sofrimento aceite na óptica de uma caridade activa e, sem dúvida, com
o efeito de uma ‘união de amor’, porém não por libertação do mundo
mas de oferecimento por ele.81

mesmo. Cf. Louis-Georges PAPON, L’incidence de la vérité chez Thérèse de Lisieux, ed. cit., pp.
221 e segs.: «Disparaître à la  place de l’Autre»; e pp. 192 e segs.  Uma espécie de “je sais que tu sais
que je sais…” em que o labirinto do pensar “impede” o Deus da via crucis ou de uma clara
conversão, de uma límpida descoberta da luz, ainda que pela completa experiência da travessia
nocturna. Em TMJ há aquele excesso de saber em relação à ignorância simples, donde o carácter
enviesado destas trevas, que como nevoeiro persistente, se mantêm como resíduo… Cf. n. anterior
e vide Louis GUILLET, Gethsémani, Sainte Thérèse: l’amour crucifié, Mame, Office Central de
Lisieux, 1979, pp. 108-115: «Le démon est autour de moi».

80 Cf. supra n. 78. Vide Rom 10, 7 (Deut 30, 13)… Faz falta, na tradição cristã, uma topologia mística
que mais acentue o lugar intermediário (como depois, em termos escatológicos, o locus
purgatorium…), não apenas a imediata economia do único Mediador (o Cristo), porque entre a ‘luz’
aparente da claridade do dia (que afinal produz as ‘cataratas’, como se refere no Sepher ha-Zohar…,
a cegueira ou as bíblicas ‘escamas’ dos olhos espirituais…; cf. referências em Elliot R. WOLFSON,
“Hermeneutics of Light in Medieval Kabbalah”, in: Matthew T. KAPSTEIN, The Presence of Light,
Divine Radiance and Religious Experience, Chicago/ London, The Univ. of Light, 2004, pp. 112 e
segs.) e a ‘noite ditosa’ (S. João da Cruz), já que primícias de aurora e revelação celeste, se deve atender
ao âmbito de twilight ou do mundo angélico (como se salienta na tradição islâmica e sufi, vide ainda,
Shihâboddin Yahyâ SOHRAVARDÎ, L’archange empourpré, trad. do persa e do ár. por Henry Corbin,
ed. cit., pp. 241 et passim), pese embora toda a ambiguidade do mesmo. Cf. M. MOKRI, “La lumière en
Iran ancien et dans l’Islam”, in: Marie-Madeleine DAVY, Armand ABÉCASSIS, Mohammad MOKRI,
et alii, Le thème de la lumière dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam, Paris, Berg Int., 1976, pp.
389-400, onde até se salienta vocabulário corânico para uma tríplice noção de zulumât ou “trevas”; donde
ainda diversa exegese simbólica da “noite”, desde a da oposição à  nur ou “luz”, até à da viagem nocturna
aos Céus… Trata-se também do eco da surat XXXI, 28: “Não vistes que Allah faz penetrar a noite no dia
, e o dia na noite…”. Cf. Malik CHEBEL, Diction. des symboles musulmans, Rites, mystique et
civilisation, Paris, Albin Michel, 1995, p. 299 e segs.[ layl, laïla…]. Dito em termos da simbólica
alquímica: para lá do trabalho ao negro (nigredo) ou ao branco (albedo), importa este trânsito crucial que
é o da rubedo (obra ao “vermelho”, cor do poente… vide C. G. JUNG, Psychologie und Alchemie,
Zürich, Rascher V., 1943 e reed.; Henry CORBIN, “Réalisme et symbolisme des couleurs en cosmologie
shî’ite”, in: A. PORTMANN e Rudolf RITSEMA, (eds.)., The Realms of Colours/ Die Welt der
Farben/ Le monde des couleurs, («Eranos», 1972), Leiden., Brill, 1974, pp. 109-176), ou seja, da visão
crepuscular e da síntese “impossível” de luz e trevas que assim se dá na experiência de tal
obscurecimento. A questão tem origens gregas na púrpura, cf. Anca VASILIU, Du diaphane, Image,
milieu, lumière dans la pensée antiqúe et médiévale, Paris, Vrin, 1997, pp. 179 e segs.; vide p. 179: “La
lumière (luminosité) et l’obscurité ( tò mèn phôs tò dè skótos) jouent dans les corps (…) le même rôle
que le blanc et le noir semblent jouer dans la génèse des couleurs.“  Não terá sido menos acertado que
Hans Urs Von BALTHASAR, em Therese von Lisieux. Geschichte einer Sendung, Köln, J. Hegner V.,
1950 e reed., pp. 285 e segs., se refira à «noite» de TMJ como “semi-obscuridade”, isto é, como a
experiência caliginosa de que se falava já na tradição medieval. Cf. supra, n. 51.

81 Enquanto em relação ao que era o costume religioso das almas generosas, de se oferecerem «comme
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Não, pois, a noite para o conhecimento de si, mas o oubli de soi
que, afinal, conduz a reconhecer-se na verdade obscura, dolorosa,
crística... de um perder-se em trevas, de um entregar-se, assim, num tal
morrer de amor.82

Terá Teresa quebrado o ‘espelho’ de uma tal unidade gradual de
visão reflexa de Deus, ficando-se na intermédia evidência de outro
vislumbre ainda sem humano nome…? 83

2. Análise do testemunho de Teresa segundo o
«Manuscrito C»

“…Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en
comprendre l’obscurité. Je vais cependant essayer de
l’expliquer… ” (Ms C 5vº, l. 13-15)

“Ah! mon âme fut remplie d’une grande consolation, j’étais
intimement persuadée que Jésus au jour anniversaire de sa mort

VICTIMES à la justice de Dieu» (cf. Ms A 84rº, ls. 5-11; ed. cit., pp. 270-271), TMJ discerniu o seu
outro oferecimento como vítima ao Amor Misericordioso (Ibid.), na sua experiência a partir da
Páscoa de 1895, descobre no Amor a dimensão vitimal de sofrimento por partilha e reparação até à
paradoxal evidência que absolve o Amor em morte ou permite tal morrer de amor, dando-se por
inteiro… Cf. René LAURENTIN, Thérèse de Lisieux, Mythes et réalité, Paris, Beauchesne, 1972,
pp. 114 e segs.; também Denis VASSE, La souffrance sans jouissance ou le martyre de l’amour –
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Paris, Seuil, 1998, vide infra.

82 Cf. Fr. LOUIS DE LA TRINITÉ, “L’obscure nuit du feu d’amour”, in: Études Carmélitaines, 23e
année, vol. II, oct. (1938), pp. 7-32. Em última análise dever-se-ia evitar a ambiguidade de
caracterizar a “noite” de TMJ como nuit de lumière, sequer como lumière de la nuit (aliás na
esclarecedora reflexão de Jean-François SIX, Lumière de la nuit, Les dix-huit derniers móis de
Thérèse de Lisieux, Paris, Seuil, 1995), já que será sobretudo uma luz negra, não a “luz na noite” (a
prometida aurora da mística sanjuanina… como no Sl  138, 11 [Vulg.]: “et nox illuminatio mea…“),
porém esse fulgor das próprias trevas (sem sequer a dialéctica apofática/ catafática da luz tenebrosa,
treva luminosa ao modo areopagítico…). Cf. supra ns. 56 e 58.

83 Sem dúvida não o “espelho quebrado” da heresia, segundo a comparação da Santa Madre de Ávila
(Stª. TERESA DE JESUS, V (=Libro de la Vida), 40, 5: “… como si el espejo fuese quebrado, que
es muy peor que escurecido“ (ed. cit., p. 224), mas no ângulo de uma ‘geometria não-euclidiana’
desse especulativo pensar, já que a sua viva palavra faz caminho justamente não aquém, nem além
desse espelho (ao modo lúdico de Lewis CARROLL, Alice through the looking glass…), mas por
ele, no choque da vida ‘sem imagem’, do que brinca assim divinamente (desde HERACLITO,
Frag. B 52: ‘aion paîs esti paízon, pesseúon…’; in: H. DIELS e W. KRANZ, Die Fragmente der
Vorsokratiker, ed. cit., t. I, p. 162), enquanto não descubra o Menino Jesus que se revela em TMJ (
fosse “…«mon petit Jesus rose»“ (Ms A 72vº, l. 7), fosse o do seu brasão: “L’orpheline de la
Bérésina est devenue Thérèse de l’Enfant Jésus…“ (Ms A 85vº, l. 2), fosse mesmo para se
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voulait me faire entendre un premier appel. C’étais comme un doux et
lointain murmure qui m’annonçait l’arrivée de l’Époux...” (Ms C 5rº,
ls. 6-11).

Já doente, assim, embora plena das alegrias da chegada do
Esposo…, após a Páscoa de 1896,84 pressente talvez como ressonância,
não só do seu físico sofrimento,85 mas do que vai ser causado pelo
episódio de Léo Taxil e do seu ímpio engano,86 uma súbita consciência
dos que não tendo fé não só denegam Deus, mas abusam da Sua graça.

considerar um joguete, uma bolinha, nas mãos de Jesus menino: cf. Ms A 64rº, l. 18). Lembrar-se-ia
aqui este conhecimento por speculatio, não tanto ao modo gradual e bonaventuriano
(Itinerarium…, Prol. § 4 e seg.), mas no que Michel de CERTEAU, em L’Étranger ou l’union dans
la différence, Paris, Seuil, 2005 reed., pp. 144 e segs., refere como «l’union dans la différence», e
onde se pretende ler ainda a infinda criatividade do Amor. Antecipámos este questionamento em:
Carlos H. do C. SILVA, “O miniatural em Santa Teresa do Menino Jesus – Da mudança de escala na
via de santidade”, in: Didaskalia, XXXII – 2, (2002), pp. 147-243.

84 Neste ‘êxtase’ de júbilo dessa Páscoa, melhor dito como enstasis dessa Presença murmurante da
vinda do Esposo, se pode recordar a fenomenologia paralela, não só deste pressentimento da alegria
e desse viático de Ressurreição, mas a complementar noite abençoada dessa também vigília pascal
que longa e diversamente se há-de prolongar na experiência espiritual de TMJ. Já numa das
“dobras” em que ela mesma reconhece ter-se inflectido a sua vida, celebrava como noite de
metamorfose interior, como transformação do seu coração por Deus, uma divina alegria participada
do mistério da Encarnação do Verbo, na célebre noite de Natal em 25 de Dezembro de 1886 (Ms A
45vº: “en cette nuit de lumière (…).” (ed. cit., p. 141)). A esta noite “auroral” irá contrapor-se o dia
crepuscular da Páscoa de 1896, que faz a “quadratura”, o quarto e derradeiro período da sua vida
(até Setembro de 1897), qual “quaresma” inversa prolongável entre o nascer para a vida eterna e o
morrer para ela na perfeita oblação de si, a exemplo de Deus Trino e assim descentrado em Amor
pela Humanidade nessa Cruz do Filho… Entre Céu e Terra, na cruz, no paradoxo vivo que
ultrapassa uma coerência limitada aponta-se para o quiasma desta experiência em si mesma
dúplice: sua e de Jesus em si, entre a desencarnação e a Encarnação, num diálogo de Luz e trevas…
L. GUILLET, em Gethsémani, Sainte Thérèse: l’amour crucifié, ed. cit., pp. 83 e segs., também
salienta o «crucial» contexto desta «agonie cruelle»: desde (1) a sua doença, até à passagem (2) do
«pays des ténèbres», ainda até à partilha também moral (3) da «table des pécheurs» e, enfim, da
experiência mística (4) interrogada de se sentir «abandonée par Dieu».

85 Sobre a doença – que se inicia talvez aos seus 21 anos, já em 1894, mas que se manifesta numa
hemoptise justamente após a Páscoa, em Abril de 1896, e sobretudo no agravamento que no próximo
ano se verificaria, cf. Guy GAUCHER, La passion de Thérèse de Lisieux, 4 avril- 30 septembre 1897,
Paris, Cerf/ Desclée, 1993, pp. 66 e segs. e pp. 71 e segs.: «Les étapes de la tuberculose». Vide p. 71:
“Le diaire médical [cf. DE, pp. 147-186] des mois d’avril et mai fournit peu de renseignements. Début
d’avril, les lettres des témoins signalent un état fiévreux l’après-midi, des troubles digestifs, une toux
qui ne céde pas à l’application de plusieurs vésicatoires. (…) Le 25 précisément, sœur Geneviève ne
cache pas au frère Siméon que «chacun s’attend à voir le divin Maître cueillir cette fleur si belle.“
Vide: «Évolution de la maladie de sainte Thérèse, de 1894 à 1897 d’après les documents», in: Derniers
Entretiens avec ses Sœurs… et Témoignages divers, (in: ed. cit. «Œuvres complètes», ed. NEC, Paris,
Cerf/ Desclée, 1992), pp. 805-808 e cf. «Diaire médical des Derniers Entretiens – Sainte Thérèse au
jour le jour (3 avril – 30 septembre 1897)», in: Ibid., 147-186. Ter também presente a atitude de TMJ
perante a doença e o sofrimento: cf. Roger DELAUNAY, “Thérèse et la souffrance”, in: Dominique
POIROT, (dir.), Thérèse carmélite, Paris, Cerf, 2004, pp. 165-180.

86 Cerca de um ano mais tarde, a 19 de Abril de 1897, é este episódio do impostor Léo Taxil numa
sessão pública em que desfaz a personagem (fictícia) de Diana Vaughan que acaba por mais
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     Na cama e doente no Verão de 1897

Antes, como ela diz: “Je jouissais alors d’une foi si vive, si claire,
que la pensée du Ciel faisait tout mon bonheur, je ne pouvais croire qu’il
y eût des impies n’ayant pas la foi.” (Ms C 5rº, l. 22 - 5vº, l.1); depois já
não há essa visão clara da fé, à luz da qual o ateu seria apenas o que se
denegasse a si mesmo, dir-se-ia no eco bíblico de que é louco quem negue
a Deus, mas a experiência dessa perca, dessa ausência ou negação.87

moralmente magoar Teresa – já muito doente – , uma vez que o seu convento havia oferecido à
suposta «conversa» Diana Vaughan, que se pensava perseguida pela Maçonaria, uma sua fotografia
(da recreação em que fazia de Joana d’Arc, e que é projectada naquela sessão!) com uma carta
dedicatória. Havia recebido até resposta da presumida senhora (de facto de Léo Taxil), carta essa
que, então, Teresa deita para o lixo no jardim, assim como apagará o nome de Diana Vaughan dessa
recreação: Triunfo da Humildade, etc. Será a difícil partilha da mesa dos pecadores e a consciência
dos que denegam o além… Sobre este caso cf. «Thérèse mystifiée et à l’épreuve (1896-1897) –
L’affaire Léo Taxil et RP 7» em Récréations pieuses – Prières, (in: ed. cit. «Œuvres complètes», ed.
NEC, Paris, Cerf/ Desclée, 1988), pp. 411-455.

87 Cf. Sl 14, 1: “Os insensatos proferem no seu coração: «Não há Deus!»”; vide também Jer 4, 22…
Sem aqui pretender retomar a lição de K. Marx (e de F. Engels), Die heilige Familie oder Kritik der
kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Consorten (1845), a propósito do ateísmo justamente
“como o último estado do teísmo, posto que como reconhecimento assim negativo de Deus”, no que
será ainda outrossim problematizado no séc. XX, no Concílio Vaticano II, sobre uma imperfeita
manifestação da fé, num ‘ateísmo’ intrínseco à experiência cristã (cf. Gaudium et Spes, §§ 19 e
20… cf. § 19: “…os crentes podem ter tido parte não pequena na génese do ateísmo, na medida em
que (…) antes esconderam do que revelaram o autêntico rosto de Deus (…).”), não se pode deixar
de salientar o drama da Igreja no final do séc. XIX, especialmente em França (mas não só) e em luta
contra o livre pensamento. Cf. Gérard CHOLVY, Christianisme et Société en France au XIXe siècle
– 1790-1914, Paris, Seuil, 2001 reed., pp. 165 e segs.: «Des sources de l’incroyance»; Id., La
religion en France de la fin du XVIIIe à nos jours, Paris, Hachette, 1991, pp. 123 e segs.: «La
France déchristianisée?»;  entre outros, Pierre F. DALED, “L’émergence d’un matérialisme athée
lors des congrès internationaux d’étudiants de Liège (1865), Bruxelles (1867) et Gand (1868)”, in:
Alain DIERKENS, (ed.), L’intelligentsia européenne en mutation 1850-1875: «Darwin, Le
Syllabus et leurs conséquences», Bruxelles, éd. Univ. de Bruxelles, 9/1998, pp. 45-56. O
ultramontanismo dos meios conservadores a até retrógrados dos familiares de Teresa de Lisieux
teriam intensificado o seu espanto perante os ‘ímpios’, nomeadamente os racionalistas, positivistas
e outros que punham sobretudo em causa a doutrina. Porém, grande parte do conflito maçónico e
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“…Jésus m’a fait sentir qu’il y a véritablement des âmes qui
n’ont pas la foi (…).” (Ms C 5vº, l. 5)

De notar que este motivo de sofrimento (“…sujet de combats et
de tourment…”), como dirá (Ms C 5vº, l. 9) não respeita directamente a
Deus, pois ela refere Jesus como quem a leva a fazer essa experiência,
o que, por outro lado, permite caracterizar esse seu estado como
passivo. Não é Teresa quem faz essa experiência por sua iniciativa, ou
até em reacção a contexto de extrema expectativa e, ao mesmo tempo,
de igual e subreptícia desilusão (não só provocada pelo cansaço da
doença, pelo desânimo em relação à própria rotina comunitária, mas
inclusive em relação ao episódio de Léo Taxil ou do que mais
largamente era uma ambiência de irreligiosidade do tempo…).88

Mais até: poderia admitir-se que num fundo psicológico
nevrótico como o era de seu natural Teresa,89 à grande intensidade de
excitação pelo júbilo desse encontro pascal com Jesus,90 adviesse o

eclesiático era político e visava, mais do que questões doutrinais ou de fé, interesses de poder e de
influência (a saber, no ensino), extremando-se as ‘barricadas’ entre os defensores, por exemplo,
da justiça no caso Dreyfus, e a propaganda do jornal católico Le Normand, do tio de Teresa, no
eco do ultra-conservador La Croix… Cf. Jean-François SIX, Du Syllabus au dialogue, Paris,
Seuil, 1970; Id., 1886, Naissance du XXe siècle en France, Paris, Seuil, 1986, pp. 259 e segs.:
«Les cléricaux et les anticléricaux».

88 Cf. supra n. 86. Também J.-F. SIX, 1886, Naissance du XXe siècle en France, ed. cit., pp. 284 e
segs. O clima de irreligiosidade, sobretudo de anticlericalismo, que não tanto de “ateísmo”, tem a
ver inclusive com as alternativas espiritualistas e esoteristas que, na época, muito se desenvolvem.
Cf. A. MERCIER, Les Sources ésotériques et occultes de la poésie symboliste, 1870-1914, Paris,
Nizet, 1969; também Jean-Pierre LAURANT, L’ésotérisme chrétien en France au XIXesiècle,
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1992, pp. 117 e segs.: «Les beaux jours de l’occultisme (1870-1907) –
Un espace de liberté dans un débat de société bloqué». Não deixa de ser interessante a aproximação
existencial actualmente estabelecida entre TMJ e o poeta simbolista Arthur Rimbaud: cf. Pascal
RUFFENACH, De ce côté du ciel – Thérèse de Lisieux et Rimbaud, Paris, Bayard, 2006, mas
sobretudo a reminiscência em TMJ dos “ímpios” e dos “pecadores” vide infra n. 94.

89 A questão foi desenvolvida a partir de Jean-François SIX, La véritable enfance de Thérèse de Lisieux,
ed. cit., sobretudo pp. 173 e segs., depois, de algum modo contestada por Conrad de Meester, ainda por
René LAURENTIN, em Thérèse de Lisieux, Mythes et réalité, Paris, Beauchesne, reed. 1972, pp. 148
e segs.: «[Thérèse] A l’épreuve de la psychanalyse».  Porém, vide também Jacques MAÎTRE,
«L’orpheline de la Bérésina» Thérèse de Lisieux (1873-1897) – Essai de psychanalyse socio-
historique, Paris, Cerf, 1995, pp. 321 et passim. O interesse clínico pelo caso psíquico, e também pela
interpretação psicanalítica da sua experiência mística ou interior, está atestado noutros estudos
recentes: Dr. Robert MASSON, Souffrance des hommes – Un psychiatre interroge Thérèse de Lisieux,
ed. cit., ver sobretudo pp. 64 e segs.; Denis VASSE, La souffrance sans jouissance ou le martyre de
l’amour – Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Paris, Seuil, 1998, ver pp. 83 e segs.

90 Louis GUILLET, Gethsémani…, ed. cit., pp. 86 e segs. realça o esquema da descrição de TMJ no
Ms C: «Le schéma en est simple: brève description de son état spirituel avant le mois d’avril 1896;
en contraste; où elle en est après le commencement de l’épreuve. (…)» (sublinhámos). Cf. E.
RENAULT, Le Combat de la Foi, salienta também este contraste entre “une foi si vive, si claire,
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contraponto de um estado quase depressivo com aquele sentimento de
perca, aquela angustiosa experiência de denegação.91 No entanto,
apesar de se poder supor este esconso de alma psicanalisável nestas
moções contrapolares,92 Teresa tem uma clara consciência, que se
sobrepõe objectivamente a essa psicologia enfermiça ou traumática, de
que essa experiência é da iniciativa de Deus e que tem nesse plano um
sentido como prova (“cette épreuve…” – como refere Ms C 5vº, l. 9).

E que experiência é essa?… a do ateu na completa denegação de
Deus, ou a da irreligiosidade pondo sobretudo em causa a compreensão
da economia de Salvação e do destino celeste em que o gozo de Deus
seria a eterna recompensa (“où Dieu Lui-Même voudrait être leur
éternelle récompense” (Ms C 5vº, ls. 3-4))?  O tema é formulado por
Teresa em termos do Céu, tanto como escatologia salvífica, como
enquanto promessa do próprio Deus, sem o que tal beau Ciel não teria
sentido.93 Mas as expressões que usa não referem aquela denegação

que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur (…).“ (Ms C 5rº-vº; supracit. no corpo do nosso
texto) e “le plus sombre orage!“ (como já refere em Setembro de 1896 no Ms B 2rº)…

91 É sobretudo experiência e não a ser propriamente descrita… Tal o refere TMJ: “Qu’est-ce que c’est
d’écrire des choses sublimes sur la souffrance? Ce n’est rien! rien! Il faut être entré dans cette
sombre demeure pour savoir. “ (DE, Synopse, p. 350) Ela tem consciência de que o sofrimento
moral em que se encontra, agora em que justa e paradoxalmente está a ser “mestra de noviças” ou
também directora espiritual, lhe retira o consolo de uma fé sensível ou experimentada. Chega a
confessar a Paulina, em Agosto de 1897, que a assaltam dúvidas semelhantes às do raisonnement
des pires matérialistes…: vide infra n. 97.

92 Cf. Jacques MAÎTRE, «L’Orphèline de la Bérésina», ed. cit., pp. 295-296. Vide ainda Denis
VASSE, La souffrance sans jouissance ou le martyre de l’amour, ed. cit., pp. 48 e segs., onde se
salienta tanto a tendência para a melancolia, até para a «pulsão de morte» que a acompanha, como,
por outro lado, o desejo imenso, a superação (até curativa e por via da escrita de História de uma
Alma…) da triste realidade pela “mentira” de uma construção imaginária tomada por real. (Vide
supra n. 43…; e infra n. 176) Há-de ser por este fingir que TMJ virá a encontrar a verdade de vida
no Amor encarnado sem sequer a retórica da “sua” autobiografia… Cf. nossa reflexão: Carlos H. do
C. SILVA, “A questão autobiográfica ou do tempo absoluto – A propósito da «Histoire d’une Âme»
e da sua Autora” [1ª parte: «Tempo lembrado»], in: Rev. de Espiritualidade, XIII, nº 52, Outubro/
Dezembro (2005), pp. 245-271; Id., “A questão autobiográfica ou do tempo absoluto – A propósito
da «Histoire d’une Âme» e da sua Autora” [2ª parte: «Tempo almejado»; e 3ª parte: «Tempo
absolvido»] , in: Rev. de Espiritualidade, XIV, nº 53, Janeiro/ Março (2006), pp. 11-80.

93 Na experiência religiosa e na tradição dominante em tal vivência cristã, a fé na Pessoa de Cristo
antecipa o conhecimento de Deus pela graça, num credo escatológico (os Novíssima…) que
indirectamente se crê vir fundamentado naquela intelligentia fidei, mas que provem em larga
medida da psicologia do desejo de salvação e da caracterização teleológica do destino do humano.
Donde o primado da ‘questão’ do Céu, da imortalidade ou mesmo da ressurreição e do processo
libertador do além, que não imediatamente da questão de Deus… (Em TMJ tal dúvida já se
expressava no Ms A 80vº, l. 4: “J’avais alors de grandes épreuves intérieures de toutes sortes
(jusqu’à me demander parfois s’il n’y avait un Ciel).“ (ed.cit., p. 255)) Perante esta dominância do
tempo escatológico e tal crença no Céu, a crise de TMJ poderia testemunhar a experiência
fracturante da cultura da modernidade: ora uma fé sem Deus, ora um Deus sem credo; ora uma
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sem mais de Deus: fala dos ímpios que não têm fé e dos que negam a
existência do Céu.94

A questão não é a do “pecado” dos que não têm fé, até porque
sendo a fé uma graça traz consigo o mistério daqueles a quem,
porventura, não seja dada ou em quem não se manifeste;95 mas dos que,
havendo recebido as primícias dessa graça, não as acolhem nem as
consentem, antes denegam essa fé.96

Também não é o caso dos que até pudessem confessar Deus,
porém como causa racional, um supremo Arquitecto do Universo,
todavia denegando-lhe quer o sentido revelado e pessoal em
providência de Amor salvífico, quer a escatológica economia de um
Juízo final, uma recompensa de bem-aventurança ou de Céu para os
eleitos.97 Não é o laicismo da cultura científica e anti-religiosa da
época que está como paradigma dessa atitude de uma tal denegação do
Céu, porque em relação aos que assim não tivessem fé não se poderia
exigir qualquer expectativa teologal.98

expectativa de vida além-túmulo, ora a gratuidade de um Amor de Deus que transcende todo o
“negócio do Céu”… A questão escatológica mantém-se em TMJ em Ms B, 2 vº, l. 12: “…je croyais,
je sentais qu’il y a un Ciel (…).” (ed. cit., p. 292).

94 Também a a partir do caso de Pranzini por quem desenvolve uma consciência compassiva: vide
Roger DELAUNAY, “Thérèse et l’incroyance en son temps”, in: Dominique POIROT, (dir.),
Thérèse carmélite, ed. cit., pp. 49-64.

95 Comenta J.-F. SIX, Thérèse de Lisieux par elle même, L’épreuve et la grâce, ed. cit., p. 307: Il est
évident que Thérèse comprend que les «impies», eux, ne souffrent pas de leur état puisque, pour eux,
le ciel, n’a pas de réalité; mais elle souffre d’autant plus, elle, de leur totale indifférence (…).”

96 É aliás Jesus quem, no dizer de TMJ, a faz sentir “qu’il y a véritablement des âmes qui n’ont pas la
foi (…).” (Ms C 5vº, l. 5) Cf. ainda J.F. SIX, ibid., p. 307: “C’est là un mystère extrême. Thérèse s’y
trouve confrontée en étant elle-même dans les «ténèbres», assaillie par ces questions et par «la
nuit du néant»“; e cf. n. anterior.

97 TMJ, nesta sua prova, fica sujeita a pensamentos materialistas (cf. n. seguinte) do que toma como
a explicação científica, que tanto a Maçonaria, quanto o racionalismo (já, desde Pascal, criticado a
propósito de Descartes e do «Deus dos filósofos»…) defendiam no positivismo anti-religioso da sua
época. Segundo uma lembrança da Irª. Agnès: “Si vous saviez, me dit-elle [Thérèse], quelles
affreuses pensées m’obsèdent ! Priez bien pour moi afin que je n’écoute pas le démon qui veut me
persuader tant de mensonges. C’est le raisonnement des pires matérialistes qui s’impose à mon
esprit: Plus tard, en faisant sans cesse des progrès nouveaux, la science expliquera tout
naturellement» et, on aura la raison absolue de tout ce qui existe et qui reste encore un problème,
parce qu’il reste beaucoup de choses à découvrir…etc. etc.“ (in: «Notes sur le Carnet Jaune,
10.8.7» (em NPPA) citada em DE, p. 525; sublinhámos o recto).

98 Mais do a questão dos agnósticos e daquele seu redutor horizonte cientista, o que dá que pensar é
mistério dos que não têm fé: cf. supra n. 95. Esta alusão aos “pensamentos dos piores materialistas”
é da Madre Agnès (cf. DE, 525) segundo a interpretação de J.-F. SIX, Thérèse de Lisieux par elle-
même, L’épreuve et la grâce, pp. 316 e seg. A linguagem de TMJ seria preferentemente de «pauvres
incrédules», como seus “irmãos”.
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Essa especial e dramática denegação do Céu e das alegrias dessa
Fé, – “les seules joies pures et véritables.(Ms C 5vº, ls 6-7)” – , assim
confiante reside exactamente na desconfiança. Ou seja na evidência de
haver des âmes qui n’ont pas la foi, mas que Teresa constata ser por
causa de terem abusado das próprias graças recebidas: “…qui par abus
des grâces perdent ce précieux trésor…” (Ms C 5vº, ls. 5-6).

É neste preciso contexto relativo à fé, mais do que a uma outra
afirmação ou negação de Deus, e nesta experiência consequente
daqueles que abusem das graças e percam a fé, que importa, então, ler
a frase em que Teresa resume esse seu sentir, essa sua provação:

“…mon âme envahie des plus épaisses ténèbres et que la pensée
du Ciel si douce pour moi ne soit plus qu’un sujet de combat et de
tourment…..” (Ms C 5vº, ls. 7-9)

Note-se complementarmente as densas trevas que a invadem,
vindas, pois, de fora, ou seja, não próprias, e, por outro lado, que esse
“pensamento do Céu”, tanto como desejo e expectativa beatífica,
quanto a título de morada antecipada na doçura do seu encontro com o
Amor de Jesus,99 vai passar a ser objecto de dúvida, de obnubilação…

Neste estado ela confessa ser difícil exprimir o que sente (cf. Ms C
5vº, ls. 12-13), nessa provação assim começada e que se vai constituir,

99 Cf. supra n. 77. Contraste entre as densas trevas e essa lembrança do antecipado Céu que é tal
amor de Jesus… Não se trata aqui do que ela refere no Ms A, 44 vº, ls. 21-24: “…au jour inoubliable
de Noël, en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte, Jesus le doux petit
Enfant d’une heure, changea la nuit de mon ame en torrents de lumière…en cette nuit où Il se fit
faible (…) et depuis cette nuit bénie (…).“ (ed. cit., pp. 139-140), quando se refere à “noite da
alma” na estrita acepção sanjuanina (por isso complementada pela designação de “noite luminosa“
referida a essa graça do Natal de 1886, cf. Ms A 44vº- 45rº (ed. cit., pp. 139-140); também LT, 201
(in: Correspondance générale, t. II, ed. cit., p. 911)…; e vide, por exemplo, P. JEAN DE LA
SAINTE FACE, O.C.D., “Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à la découverte de la Sainte Face”, in:
Vie Thérésienne, t. 37, nº 146, avril-juin (1997), pp. 26 e seg.: «La nuit de ma conversion», nem
ainda do uso sinónimo da terminologia que vai empregar após. A “noite do não-ser“ (Ms C 6vº, l.
23: «la nuit du néant»…), mas mais especificamente do que no Carnet jaune é registado como
“noite da fé“ (CJ 11.8.5; in: DE, p. 317: “…j’ai plus désiré ne pas voir le bon Dieu et les saints et
rester dans la nuit de la foi que d’autres désirent voir et comprendre.“ (sublinhámos)). Apesar de
com tais variantes vocabulares, a terminologia da “noite” em TMJ (cf. Les mots de sainte Th. de
l’E.-J., Concordance générale, sub nom.) remete para um carácter adjectivo, como que a significar
um estado (o que os sufis diriam por ahl e não por awhal ou maqam, isto é, por “estações” de alma),
que não a substancialidade do nocturno em S. João da Cruz. (cf. Fr. LOUIS DE LA TRINITÉ,
“L’obscure nuit du feu d’amour”, in: Études Carmélitaines, 23e année, vol. II, oct. (1938), pp. 15 e
segs.: «Substantielles ténèbres»; cf. supra ns. 82 e também 43…) As trevas são relativas a tal
relação pessoal e não o quadro de uma encenação pedagógica ou espiritual absoluta: cf. já no Ms B
5rº, ls. 12-14: “Parfois il est vrai, le coeur du petit oiseau se trouve assaili par la tempête, il lui
semble ne pas croire qu’il existe autre chose que les nuages qui l’enveloppent.“ (ed. cit., p. 310).
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talvez pela primeira vez nessa sua nova percepção de tudo na  ausência da
luz, instantânea e sempre nova do Amor, exactamente como tempo, como
duração tremenda de dias, semanas… que devait ne s’éteindre qu’à
l’heure marquée par le Bon Dieu…(Ms C 5vº, ls. 10-11).100

A relação que se estabelece entre este percurso em trevas, não
apenas as da bruma vaga, como o nevoeiro daquelas paragens de
Lisieux e da Normandia,101 mas que ela caracteriza em termos mais
consistentes como um sombre tunnel, e esse tempo de provação, ou de
extrema fadiga mostra, entretanto, o entrevado deste falso andamento,
a condição do esvaimento e do anulamento do que quer que seja.102

Uma espécie de queda no vazio…103

100 A hora que a Deus pertence… Esta é uma questão complexa e que aqui não se poderá abordar – a da
temporalidade na experiência espiritual de TMJ – já que se pode interrogar se a substância do que lhe
acontece se dá no quadro (indiferente) do tempo, se, pelo contrário, é esta mesma métrica temporal que
ontologicamente lhe determina o estado, então, apreensível. Posição esta para o que aponta a sua
sensibilidade ao momento, quer como oportunidade na acepção “kairológica“, quer como ordem de
presença e oração do momento presente (cf. PN, 5: «Mon Chant d’Aujourd’hui» [redigida em 1894]:
“Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère/ Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’echappe et qui
fuit/ Tu le sais, ô mon Dieu! Pour t’aimer sur la terre/ Je n’ai rien qu’aujourd’hui!... /(…)”; in: P
(=Poésies), ed. cit., pp. 57-58); vide ambiência da doutrina ascética desta prière du cœur, em P. de
CAUSSADE, L’Abandon à la Providence divine, c. X, (ed. Michel Olphe-Galliard, S.J., Paris,
Desclée, 1966, pp. 123 e segs.) e mesmo em Fr. LAURENT DE LA RÉSSURRECTION, O.C.D.,
Écrits et entretiens sur la pratique de la Présence de Dieu, ed. C. Meester, Paris, Cerf, 1991, pp. 109
e segs.: «Maximes spirituelles», cs, 4, 5…; cf. Gaston De KERPEL, “L’exercise de la présence de Dieu
chez les écrivains au début de la reforme carmélitaine thérèsienne”, in: Ephem. Carmelit.
(Teresianum), XXVII-1, (1976), pp. 114-211) Já na mística de S. João da Cruz não se dava resposta a
esta métrica do tempo, sobretudo o de prova (cf., por exemplo, Noche 1, 14, 5: “Pero el tiempo que el
alma tengan en este ayuno y penitencia del sentido, cuánto sea, no es cosa cierta decirlo (…).”; O.C.,
p. 353; trad. port., 454). Cf. também Federico RUIZ, “Síntesis Doctrinal”, in: Salvador ROS, Eulogio
PACHO, Teófanes EGIDO, et alii, Introducción à la lectura de San Juan de la Cruz, ed. cit., pp. 250
e segs.; embora a questão se esclareça um pouco à luz do tempo transfigurado no locus purgatorium e
sua métrica revelada em Stª. CATARINA DE GÉNOVA, De purg.; vide supra n. 59 e cf. ainda Pierre
DEBONGNIE, “Le «Purgatoire» de Catherine de Gênes”, in: Várs. Auts., «Nuit mystique», Études
carmélitaines, 23e année, vol. II, oct. (1938), pp. 92-101.

101 Cf. Ms C 5vº, l. 16: “… un pays environné d’un épais brouillard. “, e vide nota à ed. cit., p. 336:
“Il faut savoir ce que peut être celui de Lisieux, et de la cuvette où se trouve le Carmel en
particulier, au bord de l’Orbiquet. Parfois, on n’aperçoit pas une aile depuis celle d’en face.“

102 Poder-se-ia ainda tentar o paralelo do vazio e do suspensivo das faculdades na noite escura de S.
JOÃO DA CRUZ, Noche, 2, 6, 5: “…por médio desta oscura contemplación, en la cual no solo
padece el alma el vacío y suspensión destos arrimos naturales y aprehensiones…; mas también
(…) sobrepadece grave deshacimiento y tormento interior demás de la dicha pobreza y vacío
natural y espiritual.“ (O.C., p. 365; trad. port., p. 466) Foram algumas destas características que
levaram a legitimar a abordagem ainda sanjuanina da noite de TMJ, por exemplo, em: P.
GREGÓRIO DE JESÚS CRUCIFICADO, “Les nuits sanjuanistes vécues par sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus”, in: Vie Spirituelle (Supplément), t. XV, nº 63 (1962), pp. 61-643; posições estas
que nos merecem muitas reservas. Cf. também Urs Von BALTHASAR, Therèse von Lisieux, ed.
cit., p. 45… Vide supra ns. 61-66 et passim.

103 Cf. Abade André COMBES, Introduction à la spiritualité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
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Porém, para caracterizar esta situação, que afinal consegue bem
exprimir (em contraste com o que diz: Ms C, 5ºv, ls. 12-13),104 por
relutante que lhe apareça à luz de uma outra compreensão e sobretudo
pelo que lhe pareça quase blasfemo (“…en écrire plus long, je
craindrais de blasphémer…..”105 – dirá mais adiante; Ms C 7rº, l. 3)
assim formular numa tão desabrida explicação deste mundo exilado do
do Amor em que, deste modo, se vê, ilustra com uma comparação.

Um país brumoso, sem sol… - quase a lembrar miticamente os
reinos adormecidos do ciclo das histórias do Graal e da cavalaria
medieval,106 mas também simbólico desde a caverna platónica e da

Paris, Vrin, 1948, p. 144: “Hantée par le vertige du néant, Thérèse n’a jamais perdu la foi, tout au
contraire. Privée de toute consolation intérieure, elle a écrit ses pages les plus sublimes sur
l’amour de Dieu. “ (sublinhámos o recto); vide ainda o abissal contraste na observação de Noëlle
HAUSMAN, Frédéric Nietzsche /Thérèse de Lisieux, ed. cit., p. 182: “Une fois encore, le génie de
Thérèse est d’avoir vu le poids de la gloire du plus petit engagement du quotidien (…) [et]
finalement dans la nuit la plus obscure, alors que s’ouvre l’abîme du néant et qu’elle s’assied, à la
suite de Jésus, auprès du dernier des pécheurs…“; ou escute-se, outrossim, dramático, Pascal
RUFFENACH, De ce côté du ciel, ed. cit., p. 96: “…Découvrant le vide de cet amour de
condamnée pour ses sœurs, les ciels si moyens de Normandie, et cet amant divin si lointain.
Prise dans une telle solitude que ce n’est plus ni du ciel ni de la terre que viennent les réconforts,
ce n’est plus que de nulle part, une sorte de vide vertigineux où Dieu part en quenouille.“
(sublinhámos o recto).

104 Pretendeu-se que a sua linguagem fosse influenciada pela obra do Abade Ch. ARMINJON,
Fin du monde présent et mystères de la vie future, ed. cit., por exemplo, Conf. V, p.
142:«…au sein des plus épaisses ténèbres de l’abîme»; etc., mas trata-se, não de «literatura»,
porém sobretudo de uma experiência vivida, como TMJ diz: “Je voudrais pouvoir exprimer ce
que je sens, mais hélas je crois que c’est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel
pour en comprendre l’obscurité.“ (Ms C 5vº; ls. 12-13; ed. cit., p. 336; o recto é sublinhado
nosso). Cf. infra n. 178.

105 Repetir (o que essas vozes da sempre desconfiança lhe inspiram) é sempre ‘blasfemo’, não só por
dar consistência mnésica - e daí mais existencial - à tentação, como também por a vida ser nova a
cada instante, um dom irrepetível, que assim é mais profundamente maculado no simples
retomar o que já não é (ou nunca será senão por tal inércia de negatividade). (cf. infra n. 183) A
‘noite do não-ser’ deveria antes remeter para o não-ser de tal noite, evitando mais do que o ‘erro
de fala’, este falar mal (blasfemar) da evidência, ainda que obscura, de cada novo dom… Donde
que o “inferno” seja mesmo o lugar da repetição… Cf. várias menções do termo blasphème em
TMJ, cf. Concordance, sub nom. e n. a ed. cit. Ms., p. 340.

106 Ainda supra n. 101. Será o clima simbólico e literário da gesta de Chrétien de Troyes, e do
maravilhoso céltico, em que se invoca o maravilhoso do Reino dos dormentes, do Rei Pescador,
das brumas de Avalon…, etc. Cf. Jean MARKALE, Le Graal, Paris, Retz, 1982, pp. 116 e segs.
Stª. TERESA DE JESUS, V (=Libro de la Vida), 1, 5…, entusiasmava-se com as histórias de
cavalaria, (ainda sem a ironia do «Don Quijotte» de Cervantes), mas em TMJ a ‘revisitação’ de
Joana d’Arc (cf. supra n. 86 e infra n. 191) também reforça o imaginário romântico da
heroicidade santa, que lhe inspira os seus ‘múltiplos desejos’ de Ms B 2vº e segs. (ed. cit., pp.
294 e segs.) Cf. ainda relacionamento entre o Rei-pescador (Amfortas) e a figura de seu pai, Sr.
Martin, invocada naquele preciso contexto da demanda do Graal e do imaginário que TMJ
poderia ter lido nas Beneditinas de Lisieux…: Cl. BOURREILLE, De Thérèse Martin à Thérèse
de Lisieux, ed. cit., pp. 105-106. E vide infra n. 191.
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anti-terra pitagórica neste infernal cone de penumbra em que se vive,107

até ao ‘vale de lágrimas’, à antecipada visão do lúgubre lugar de trevas
ainda que do locus purgatorium…108

De qualquer modo, não tanto – faça-se notar – a descrição do que
venha na sequência mais directa da noite escura no apofatismo
dionisiano, mesmo medieval ou de S. João da Cruz.109 Aqui, em Teresa,
há alguma claridade, quanto mais não seja para se ver essa obscuridade
empedernida, esse muro e túnel que veda outra verdadeira luz.110

Escute-se a comparação de Teresa: “Je suppose que [je] suis née
dans un pays environné d’un épais brouillard, jamais je n’ai contemplé le
riant aspect de la nature, inondée, transfigurée par le brillant soleil;
(…).” (Ms C 5vº, ls. 16-17). Acrescenta, depois, que esse país, essa
região, não é a sua verdadeira pátria, numa ressonância bíblica e

107 É como que a experiência do ‘subliminar’ terrestre já presente na visão cosmogónica órfica e
pitagórica (cf. Pierre DUHEM, Le système du monde, Histoire des doctrines cosmologiques de
Platon à Copernic, Paris, Hermann, s.d., t. I, pp. 16 e segs.), sobretudo em torno da terra inferior
também da anti-terra e do referido “cone de sombra” malfazejo… Cf. APULEIUS, Met. XI, 24, 3…
referindo ainda a antíkhthon à Lua e à valência mítica dos eclipses… ou do Hades aéreo. Cf. Félix
BUFFIÈRE, Les mythes d’Homère et la pensée grecque, Paris, Belles Lettres, 1956, pp. 489 e segs.
É provável nesta tradição a presença da topografia xamânica da queda e do regresso da alma à
verdadeira pátria (cf. Walter BURKERT, Weisheit uns Wissenschaft: Studien zu Pythagoras,
Philolaus und Platon, Nürnberg, Hans Carl V., 1962, pp. 320 e segs.), ou Terra superior, ainda no
eco da “caverna” platónica e depois na leitura gnóstica, cristã, islâmica, etc. da psychanodia: cf.
Ioan Petru CULIANU, Psychanodia I – A Survey of the Evidence concerning the Ascension of the
Soul and its Relevance, Leiden, Brill, 1983, pp. 48 et passim; e Id., Expériences de l’extase…, Paris,
Payot, 1984. O contexto do vale de lágrimas, desde Ruusbroec (cf. L. REYPENS, S.J., “La «nuit de
l’esprit» chez Ruusbroec”, in: Várs. Auts., «Nuit mystique», Études carmélitaines, 23e année, vol. II,
oct. (1938), pp. 75-81) e até da simbolização dantesca deste vale profundo da condição humana (A.
DANTE, Div. Com., Purgat., c. XVI, vs. 1-4 e segs.: “Buio d’inferno e di notte privata/ d’ogni
pianeta, Sotto pover cielo,/ quantesser puo di nuvol tenebrata, / non fece al viso mio sì grosso velo,/
come quel fummo ch’ivi ci coperse,/ nà a sentir di cosi aspro pelo; (…).”), ecoa na tradição espiritual
que ganha as fórmulas de TMJ sobre o país de brumas, de sombra… Cf. supra ns. 48, 75…

108 Cf. a impregnação da espiritualidade do séc. XIX pelos terrores escatológicos, predominante na
pastoral da época (vide Jean DÉLUMEAU, Le péché et la peur, La culpabilisation en Occident
(XIIIe-XVIIIe siècle), Paris, Fayard, 1983, pp. 573 e segs.: «…le contemptus mundi»), e até pela
revalorização do tema do Purgatório e da oração pelas almas do Purgatório: cf. Jacques Le GOFF, La
naissance du purgatoire, Paris, Gallimard, 1981, pp. 284 e segs.: «La logique du purgatoire»; e
sobretudo Guillaume CUCHET, Le crépuscule du purgatoire, Paris, Armand Colin, 2005, pp. 145 e
segs.: «Les assises de la dévotion», também a «L’intercession des ames du purgatoire», pp. 73 e segs.

109 Cf. supra ns. 56, 58… O que não denega o carácter místico e crucial da prova em TMJ, cf.
P.HOLSTEIN, “L’épreuve de la foi de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus”, in: Vie thérésienne, 41,
janv. (1971), pp. 7 e segs.

110 Vide o carácter quase-material, hiper-realista ou sensível desse estado adjectivo e como que
“exterior”, até por serem inicialmente exteriores essas trevas… Cf. supra ns. 50, 78… e vide
ainda Maurice BELLET, Thérèse et l’illusion, ed. cit., pp. 59 e segs.: «Le mur».
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também do platonismo cristão que aponta para o além, desvalorizando o
mundo.111 Aliás, este traço na leitura também joânica e moral negativa
do mundo 112 mantém-se quando ela refere que tal região triste é a
realidade concreta que não aceitou a luz d’Aquele que veio durante 33
anos viver nestas trevas: “…hélas! Les ténèbres n’ont point compris
que ce Divin Roi était la lumière du monde…..” (Ms C 6rº, ls. 1-2).113

A escuridão de que Teresa fala não é, pois, apenas sua ou tão só
da experiência pessoal que está a sofrer, mas tem o estatuto dir-se-ia
“ontológico” de um mundo de aparências de entrevamento que não
aceita nem reconhece a luz, como se escuta no «Prólogo» de João a
propósito do Lógos e da luta entre a Sua luz e as trevas do mundo.114

Mais até, poderia dizer-se que, por aquela comparação, se salienta o
carácter exemplar desta prova, como a do próprio Verbo nesta
dolorosa encarnação e que só tem sentido esta experiência de Teresa a
partir desta plena configuração com Cristo.115

Ela própria salienta, na comparação, o seu lugar de eleição dada
a compreensão que tem de tal condição obscura e de tal mundo humano
assim degradado ou fechado para a luz de Deus: “Mais Seigneur, votre
enfant l’a comprise votre divine lumière, elle vous demande pardon
pour ses frères…”  (Ms C 6rº, ls. 3-4)

Note-se até a característica oblativa, o pedir perdão pelos outros,
o seu ‘oferecimento’ pelos que assim não vêem nem deixam ver, já que
ela teve a graça dessa compreensão.116 Mas o que, até na sua linguagem

111 Cf. supra n. 107 e vide Jean DANIÉLOU, Platonisme et théologie mystique, Paris, Aubier, 1994,
pp. 18 e segs.

112 Cf.  Günter STEMBERGER, La symbolique du Bien et du Mal selon saint Jean, Paris, Seuil, 1970,
pp. 47 e segs.

113 “Ce n’est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis, c’est une réalité
certaine car Le Roi de la patrie au brillant soleil est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres,
hélas! les ténèbres n’ont point compris que ce Divin Roi était la lumière du monde…“ (Ms C 5vº, l.
22- 6rº, l. 2; ed. cit., p. 337) No entanto, note-se que a seguir a este mesmo passo, TMJ salvaguarda
a sua consciência lúcida desta mesma situação (vivida pelos “pecadores“… «frères pécheurs»):
“Mais Seigneur, votre enfant l’a comprise votre divine lumière, elle vous demande pardon pour ses
frères (…).” (Ibid.; recto sublinhado nosso). Vide infra ns. 116, 118…

114 Cf. Jo 1, 5: ‘kaì tò phôs en têi skotíai phaínei, kaì he skotía auto ou katélaben.’ e v. 9…  Cf.
reconhecimento daquele carácter ontológico e universal deste “drama”, já em Jean BARUZI, Saint
Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique, ed. cit., pp. 604 e segs.

115 Cf. François-Marie LÉTHEL, O.C.D., “«Le Jesus de l’Amour» - Le Christocentrisme de Thérèse de
Lisieux à la lumière de la Théologie des saints“, in: Vie Thérésienne, t. 36, nº 144, oct.-déc. (1996),
pp. 7-49.

116 “…aussi ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères: Ayez pitié de nous Seigneur, car
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cheia de ressonâncias bíblicas, mais ainda a faz configurar com o Salvador
é a passagem pela via crucis da paixão redentora: “elle accepte de manger
aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur et ne point se
lever de cette table remplie d’amertume où mangent les pauvres pécheurs
avant le jour que vous avez marqué….” (Ms C 6rº, ls. 5-8)

Sublinhe-se ainda aqui aquele sentido do tempo marcado, de
uma temporalidade como expiação, ligado afinal no caso ao Deus de
Justiça e que assim justifique, longe de um outro olhar que a levava no
«Acto de Oferecimento» a fazer de tudo oblação, inclusive das
virtudes, já que se apresentaria “de mãos vazias” confiante na infinita
Misericórdia divina.117 Além disto, essa ‘mesa dos pecadores’ com
quem se sente solidária, comendo do mesmo pão, leva-a a suplicar que
o facho luminoso da Fé lhes seja dado, ou que o sacrifício de si seja
capaz de assim interceder por eles.118

A obscuridade deste reino é, pois, a do pecado humano, não seu –
já que se considera une âme qui vous aime…(Ms C 6rº, l. 13) e cujo
único pedido será o de não deixar de assim amar: “La seule grâce que je
vous demande c’est de ne jamais vous offenser!…” (Ms C 6rº, ls. 15-16)

As trevas em Teresa não lhe obstam ao amor, pelo contrário
levam-na a esta dolorosa consciência do Amor, da Luz de Deus, não

nous sommes de pauvres pécheurs!.. Oh! Seigneur, renvoyez-nous justifiés….Que tous ceux qui ne
sont point éclairés du lumineux flambeau de la Foi le voient luire enfin…“ (Ms C 6rº, ls. 8-13; ed.
cit., pp. 337-338) Veja-se o paralelo deste alargamento da provação pessoal para este sacrifício
universal pela Igreja, ou por todas as pequenas almas, também no Ms B 5vº, l. 32 e segs.: “dire à toutes
les petites âmes… je te supplie d’abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes…
Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton AMOUR!...“ (ed. cit., p. 315).

117 Cf. infra ns. 141, 143 e 165. Como se sabe TMJ declarava antes não ser sua a coragem nem a
vocação para o oferecimento como vítima à Justiça divina: “Je pensais aux âmes qui s’offrent
comme victimes à la Justice de Dieu afin de détourner et d’attirer sur elles les châtiments réservés
aux coupables, cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j’étais loin de me sentir
portée à la faire. “ (Ms A 84rº, ls. 5-11; ed. cit., pp. 270-271) Fazia parte da linguagem reparadora
desta época estimulada pela pregação culpabilizante e expiatória, bem pelas leituras no género da
Fleur du Carmel ou de Le Banquet sacré, (cf. Joseph BAUDRY, “Un livre sur le Carmel au temps
de Thérèse: «Le Banquet sacré»”, in: D. POIROT, (dir.), Thérèse carmélite, ed. cit., pp. 87-108)
muito vitimistas e doloristas, uma apresentação da vida religiosa como “aplacando”, com o
sofrimento, a Ira divina. Ora, em TMJ descobre-se a face do Amor misericordioso de Deus… Cf.,
entre outros, Charles NIQUEUX, “L’espérance aveugle en la Miséricorde divine“, in: Várs. Auts.,
Thérèse de l’Enfant-Jésus Docteur de l’Amour, ed. cit., pp. 227-270.

118 “…ô Jesus s’il faut que la table souillé par eux [les pécheurs] soit purifiée par une âme qui vous
aime, je veux bien y manger seule le pain de l’épreuve jusqu’à ce qu’il vous plaise de m’introduire
dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande c’est de ne jamais vous
offenser !...“ Vide n. anterior.
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correspondida, não amada e à sua heróica oblação de amar pelos que não
amam, de ficar partilhando compassivamente a prova dos pecadores
“jusqu’à ce qu’il vous plaise de m’introduire dans votre lumineux
royaume.” (Ms C 6 rº, ls. 14-15). O tempo continua a ser marcado pelo
desígnio de Deus, mesmo que esta sua atitude lembre a figura tão
conhecida na espiritualidade budista do Mahayana como Bodhisattva, o
Senhor da Compaixão, exactamente nesta libertação abortada em favor da
iluminação de todos os seres e até que todos atinjam essa luz.119

O que está em causa, aliás, é o mundo face ao ‘novo mundo’, como
ela própria o reconhece retomando a sua comparação e referindo até o caso
dos Descobrimentos de Cristóvão Colombo: “…je sentais au fond de mon
coeur des aspirations vers une région plus belle. De même que le génie de
Christophe Colomb lui fit pressentir qu’il existait un nouveau monde alors
que personne n’y avait songé, ainsi je sentais qu’une autre terre me
servirait un jour de demeure stable…” (Ms C 6vº, ls. 7-11).120

Porém, se há esta consciência que sonha essa outra luz, esse
outro mundo, advém-lhe por isso mesmo – e sublinha-se, apenas por
essa mesma graça de presciência, por essa clara consciência de fé nesse
Além – a resultante constatação do nevoeiro mais denso, das trevas que
a cercam.121 Poder-se-ia mesmo levar mais longe tal sublinhado,

119 Também na transcendência do individual, na comunidade universal em cujo destino envolve todas
as pequenas almas como ela: cf. Ms B 5vº, l. 32…; ed. cit., p. 315. O paralelo com a tradição
budista, sobretudo no Mâhayâna, pode fazer-se, tendo em conta este sentido do bodhisattva, como
o “Senhor da compaixão” Avalokitesvara, vide por exemplo: Lankavatâra Sûtra, II, 8, ed. Daisetz
Teitaro SUZUKI, The Lankavatara Sutra – A Mâhâyana Text, London, Routledge, 19321, pp. 38 e
segs.; cf. Jeffrey HOPKINS, (ed. e trad.), Tsong-ka-pa, Compassion in Tibetan Buddhism, London/
Melbourne/ Sydney, Rider, 1980, pp. 204 e segs.; ainda Kensur LEKDEN, Compassion et vacuité,
Jujurieux, ed. Dharma, 1979. Vide outras referências em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “A
«via rápida» de auto-realização numa óptica transpessoal – Exemplo da experiência mística de
Teresa de Lisieux”, in: Várs. Auts., A vivência do Sagrado, Lisboa, Huguin, 1998, pp. 65-99.

120 Retomando paralelo eco ao Autor do Deus das “ínsulas extrañas” (cf. S. JOÃO DA CRUZ, Cânt. B,
19, 7…; cf. Anselmo DONAZAR, O.C.D., Fray Juan de la Cruz, El hombre de las Ínsulas
Extrañas, Burgos/ Vitória, ed. Monte Carmelo/ El Cármen, 1985, pp. 265 et passim), numa alusão
à legenda dos Descobrimentos e dos novos mundos, TMJ refere-se a Cristóvão Colombo, (cuja
biografia apologética da sua missão como nauta e testemunho cristão, havia sido lida no refeitório
do seu Convento, e de que a Irª. Teresa de Santo Agostinho, tinha tirado notas – cf. Vie de
Christophe Colomb, e nota na ed. cit. dos Ms, pp. 338-339) Cf. Ms C 6vº, ls. 7-11; ed. cit., p. 339 e
vide n. seguinte.

121 Acrescenta: “…il ne m’est plus possible de retrouver en elle l’image si douce de ma Patrie (…).” (Ms
C 6vº, ls. 14-15; ed. cit., p. 339). Dirá, mais adiante : “Aussi malgré cette épreuve qui m’enlève toute
jouissance je puis cependant m’écrier: - «Seigneur vous me comblez de joie par tout ce que vous
faites.» (Ps XCI).” (Ms C 7rº, ls. 16-19; ed. cit., p. 341) Trata-se, pois, da constatação clara de uma
escuridão de fé, ou de consolos da mesma, que não retira esta alegria em Deus e até de oblação por Ele.
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invocando o referido abuso de graças que fez declinar da luz sensível
do contentamento ou mesmo do gozo espiritual para este vale escuro
em que nenhuma alegria há.122

Embora seja referido por Teresa que “les brouillards qui
m’environnent deviennent plus épais, ils pénétrent dans mon âme et
l’enveloppent de telle sorte qu’il ne m’est plus possible de retrouver en
elle l’image si douce de ma Patrie, tout a disparu!” (Ms C 6vº ls. 11-
15), apesar deste obnubilamento já assim interiorizado, contagiado e
desvanecente de toda a lembrança de luz, ela refere este patamar de
escurecimento como de mor participação ainda no mistério oblativo
pelos pecadores, por esse mundo a redimir.

Porém, neste aprofundamento em trevas, Teresa refere a voz dos
pecadores zombando daquele seu sonho de luz, numa imagem que
lembra o célebre paralelo filosófico com a economia do retorno à
caverna platónica e a perseguição movida àquele que traria os olhos
lembrados de luz…123

Tal como ali a tentativa de eliminar a mestria incómoda de quem
revela a saída do ‘antro de ilusões’, também aqui a voz dos pecadores
não-convertidos, relapsos ou desesperados pretende contagiar de
desesperança: “tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes
ces merveilles, tu crois sortir un jour des brouillards qui
t’environnent, avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera
non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du
néant.” (Ms C 6vº, ls. 19-24)

122 “…hélas!  Les ténèbres n’ont point compris que ce Divin Roi était la lumière du monde…” (Ms
C 6rº; ed. cit., p. 337) Não será o caso de TMJ, afastando-se, pois, a hipótese de ter ela assumido
uma denegação activa de Deus, ou de ter deseperado (até na tentação de suicídio…), pois como
diz P. DESCOUVEMONT, “Thérèse de l’E.-J.”, in: DS, t. XV, col. 605: “Pour la rendre plus
proche des athéens de notre temps, on est même allé jusqu’à dire qu’elle avait douté, à la fin
de s avie, de l’existence de Dieu. Les textes démentent une telle interprétation (…).” Vide
infra, n. 131.

123 Cf. PLATÃO, Rep., VII, 518 a-b: “…se ao sair de uma vida mais luminosa está, na falta de
hábito, ofuscada pelas trevas (…); lamentando-se e até rindo à sua custa, mais sendo menos
risível se se tratar da alma que vem do alto, da luz…“. Vide Gérard SIMON, Le regard, l’être et
l’apparence dans l’optique de l’antiquité, Paris, Seuil, 1988, pp. 83 e segs. Cf. infra trecho
citado no corpo do texto: Ms C 6vº, ls. 19-24 (ed. cit., pp. 339-340).
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Fragmento do autógrafo - Caderno do Ms C , 5vº.

Note-se ainda, nesta voz das trevas, qual murmúrio dos mortos, pelo
menos enquanto neste mundo os pecadores se lhes podem comparar, o
contraponto entre o dito sonho de eternidade e a “evidência” temporal
da impossibilidade de um dia se dar a libertação desse mesmo ciclo
fechado, assim entrevado.124 Donde ainda o desesperante anúncio de
que depois da morte não haverá esse Além de luz e de presença junto
do Criador, mas da noite total e noite do nada.125

Aqui a expressão noite já ocorre, não só na perspectiva do
vocabulário místico tradicional e como sinónimo de tal estado de trevas,126

mas também como estado avançado de noite escura e extremada até

124 Não deixa de ser interessante sublinhar aqui o misto de vozes descrentes num além desta vida, já
que se ecoam lamentos  purgatórios…- “une patrie embaumée des plus suaves
parfums…avance, avance, réjouis-toi de la mort…“ (Ms C 6vº, ls. 19-21; ed. cit., pp. 339-340),
ou em relação à verdade que torne tais “lugares escatológicos” efectivamente resolutivos… (como
diria Hegel: Welt Geschichte ist Welt Gericht…). TMJ havia lido no Abade Charles ARMINJON,
Fin du monde présent et mystères de la vie future, (Paris, S. Paul, 1882, p. 204) referência às
“âmes du Purgatoire…qui ne touchent point encore à la terre promise; mais comme Moïse (…)
elles en pressentent les lumières et les riants rivages, et elles respirent à l’avance les parfums et
les souffles embaumés.“ (cit. apud nota a Ms, ed. cit., p. 339) Pode dizer-se que este livro
«formou» a escatologia básica de TMJ (como em Ms A 44rº, l. 19…; ed. cit., p. 137…), se bem
que no Ms C (como no CJ…) já se encontre como que uma sua directa “visão”, ou sensibilidade
psíquica para esse plano trans-sensorial…

125 Cf. supra Ms C 6rº, ls. 19-21, trecho citado no corpo do nosso texto. Sobre a “nuit plus profonde
encore, la nuit du néant.”, cf. supra ns. 31, 54, 79, 99 e 103; infra n. 131. Veja-se diferente «eco»
em Ms B 3vº, l. 45: “Oui, pour que l’Amour soit pleinement satisfait, il faut qu’il s’abaisse, qu’il
s’abaisse jusqu’au néant et qu’il transforme en feu ce néant… “ Sobre esta denegação própria,
cf. supra ns. 68, 75 e infra n. 179.

126 Diz TMJ: “…l’image que j’ai voulu vous donner des ténèbres qui obscurcissent mon âme est
aussi imparfaite qu’une ébauche comparée au modèle,… ” (Ms C 7rº, ls. 1-2; ed. cit., p. 340)
Sobre o estado de trevas, cf. supra ns. 50, 52… e 69, 99; também infra n. 175.
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como radical estado de não-ser: la nuit du néant, comparável à media
nocte da mística carmelitana e ao estado passivo desta treva medonha
ou tremenda, como chega a caracterizá-la S. João da Cruz.127

Entretanto Teresa parece hesitar em toda esta tradução do seu
estado interior por este vocabulário de trevas, talvez por, em seu
entender, não ser suficiente em relação ao que realmente estava a
passar. Seria uma mais precisa experiência dessa “noite” da fé no
sentido da descrença de algum credo mais concreto?… a dúvida quanto
a tal destino post mortem, ou mesmo o eclipse de Deus?, no que se
configuraria também, então, com a noite sanjuanina?

São interrogações que talvez encontrem esclarecimento no que
seguidamente Teresa conta e analisa. Em primeiro lugar ela declara que
apesar de não ter a alegria da Fé, ou seja, os contentamentos sensíveis, a
vivência em sentimento, até em contemplativo gozo dessa luz de Deus,
tenta realizá-la cumprindo os respectivos actos, fazendo as obras.128

Refere-se a Jesus: “Il sait bien que tout en n’ayant pas la
jouissance de la Foi, je tâche au moins de faire les oeuvres.” – e
acrescenta: “Je crois avoir fait plus d’actes de foi depuis un an que
pendant toute ma vie.” (Ms 7rº , ls. 6-8)

Ora, se aquele ‘não ter gostos’ nem clareza na Fé poderia ser bem
significativo de um estado de purificação (passivo) em que é invadida
por tal vazio afectivo, ou por tal excesso de outra Presença que lhe
pudesse aparecer como noite de entender, o que é certo é que aquela
observação acerca, afinal, da vida de fé, cumprindo as respectivas
obras, realizando esses inúmeros actos de voluntário acreditar,
parecem apontar num sentido totalmente diverso do da economia

127 Cf. S. JOÃO DA CRUZ, Noche, 2, 6, 6: “En esto humilla Dios [mucho al] alma para ensalzarla
mucho después (cf. Lc 18, 14) y, si El no ordenase que estos sentimientos, cuando se avivan en el
alma, se adormeciesen presto, moriría muy en breves dias. Mas son interpolados los ratos en que
se siente su íntima viveza, la cual algunas veces se siente tan a lo vivo, que le parece al alma que
ve abierto el infierno y la perdición; porque de éstos son los que de veras descienden al infierno
viviendo (Ps 54, 16) (…).” (in: O.C., p. 366; trad. port., p. 467) Sobretudo sendo aqui de salientar a
descida ao mais profundo e a consciência desse estado “infernal” na condição não apenas
purgativa, mas já vitimal, como em TMJ.

128 Cf. Ms C 7rº, ls. 6-7…; ed. cit., p. 340. A noite de TMJ não afecta a verdade do amor, apenas os
efeitos consoladores da fé no Céu, ou seja, na convicção escatológica. Cf. testemunho de Thérèse de
Saint-Augustin in: DE, p. 786: “[TMJ] Je ne crois pas à la vie éternelle, il me semble qu’après cette
vie mortelle, il n’y a plus rien. Je ne puis vous exprimer les ténèbres dans lesquelles je suis plongée.
(…) Tout est disparu pour moi… il ne me reste que l’amour.“
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“dialéctica” das diferentes fases do processo de purgatio, illuminatio e
unio da “noite” mística.129

Ela acusa a carência de alegria como dom acompanhante ou
estimulante da vida de Fé, mas não perde a fé no sentido de ficar
paralisada; outrossim, activa e multiplicando-se em tais actos de fé,
ainda que assim se pudessem dizer “às escuras” ou simplesmente
traduzidos em obras e porque sim.130

No entanto o que aqui se nota é essencialmente um sensível
obscurecimento do gozo espiritual da fé e, isto, - não o esqueçamos –
por partilha oblativa da condição dos pecadores ou do mundo até dos
não crentes.131 O que leva a precisar não ser numa estrita operação
espiritual de transformação da Fé por nocturna purificação ou até
deslumbrante iluminação de tal faculdade de entendimento que assim
ficasse cega por excesso de luz.132

O que aqui está presente é uma ‘treva exterior’, é uma
resistência que não parece vir de Deus, embora permitida por Ele como
provação, segundo o enquadramento feito por Teresa.133 Além disso,

129 Cf., por exemplo, R. GARRIGOU-LAGRANGE, O.P., Les trois âges de la vie intérieure, Paris,
Cerf, [1938], 2 ts., pp. 545 e segs. Como se antecipou acima, n. 61, vide também ns. 51, 59, 63…
Cf. as observações de fundo que Ch.-A. BERNARD, em Théologie mystique, ed. Maria Giovanna
Muzj, Paris, Cerf, 2005, pp. 320 e segs., deixa sobre «Le déploiement de la vie mystique», se em
termos de «Succession temporelle ou structure?». Cf. supra ns. 62, 76…

130 Vide PN 32 (7 juin 1896), in: P, ed. cit., p. 171: “Mon Ciel est de sourire à ce Dieu que j’adore/
Lorqu’Il veut se cacher pour éprouver ma foi.“. Cf. Ms C 7rº ls. 6-8 cit. atrás no corpo do texto. Cf.
também PA, p. 151 e vide Raymond SAINT-JEAN, S.J., “Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et e la
Sainte-Face: une illustration de la philosophie de l’Action“, in: Várs. Auts., Thérèse au milieu des
Docteurs, ed. cit., pp. 227-243, remetendo para paralelos com a reflexão de Blondel et Nédoncelle…
TMJ é exemplo de uma espiritualidade da acção potenciada até pelo dom de força, como salienta
Charles-André BERNARD, Traité de théologie spirituelle, Paris, Cerf, 1986, pp. 471-472.

131 Subscrevemos a interpretação de Pierre DESCOUVEMONT, art. “Thérèse de l’Enfant-Jésus“, in:
DS, t. XV, col. 605: «Ses tentations de douter portent pas sur l’éxistence de Dieu, mais sur l’au-
delà. Il lui semble qu’après la mort, il n’y a plus rien: ce qui l’attend, c’est «la nuit du néant».
Vide também Id., «L’espérance du ciel chez Thérèse…», in: Christus, nº 109, janv. (1981), pp.
110-119. Aliás, concordância que provém também de H. Urs Von BALTHASAR, Therese von
Lisieux, ed. cit., pp. 44 e segs., de algum modo orientado por Adrianne von SPEYR (Das
Allerheiligenbuch (Die Nachlasswerke), Einsiedeln, 1977, pp. 80 e segs.)… Vide o eco de muitos
testemunhos que situam essas tentations contre la foi. Cf. Godefroid MADELAINE cit. apud Fr.
Dominique-Marie DAUZET, “Le premier lecteur et censeur de l’Histoire d’une âme, le Père
Godefroid Madelaine, Prieur des Prémontrés de Mondaye (1842-1932)“, in: Vie Thérésienne, t.
39, nº 153, janv.-mars (1999), pp. 22-48, vide pp. 36-37.

132 Cf. infra n. 194 e supra n. 123, e vide Ms 4 vº: “je ne suis pas un aigle, j’en ai simplement les yeux
et le cœur car malgré ma petitesse extrême j’ose fixer le Soleil Divin,… ”. A lógica do excesso é
aqui inversa à dos efeitos da dialéctica espiritual em S. João da Cruz.

133 “…mon âme fut envahie des plus épaisses ténèbres.“ (Ms C 5vº, l. 8 ; ed. cit., p. 336) e vide infra n.
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ela não deixa de crer em Jesus e até de n’Ele se refugiar (muito no
ritmo da espiritualidade visitandina e das jaculatórias da devoção ao
Sagrado Coração segundo os lemas de Stª. Margarida Maria
Alacoque…),134 explicando até que este combate contra as trevas é
renovado motivo para “bater em retirada” e se entregar por inteiro
nessa confiança no seu Senhor.

“A chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis
viennent me provoquer, je me conduis en brave, sachant que c’est une
lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mes adversaires, sans
daigner les regarder en face, mais je cours vers mon Jésus (…).” (Ms
C 7rº, ls. 9-13)

Várias notas aqui se impõem: Em primeiro lugar sublinhando
que o estado de Teresa não é a do passivo vazio, de uma pura
denegação da presença de Deus, sequer em descrença, mas uma arena
de sucessivas e várias ocasiões de combate, em que há plena
actividade da sua parte.135

Além disso, e isto será importante, – tendo podido até ter sido
decisivo para que a Irmã Agnès não tenha querido divulgá-lo na
Histoire d’une Âme, – o que se observa é a provocação de inimigos,

137. Dá-se em TMJ, não uma fuga mundi ao modo herdado da «Imitação» que antes seguira, mas a
evidência de um não-ser que assim a deixava «entrevada»: donde a prova de descobrir o Amor a
partir deste seu mesmo “nada“: cf. J.-F. SIX, Thérèse de Lisieux par elle-même, L’épreuve et la
grâce, ed. cit., pp. 308-309.

134 Refúgio no Sagrado Coração de Jesus… Cf. Stª. MARGARIDA MARIA ALACOQUE,
Autobiographie, §§ 53 e segs. (Monastère de la Visitation – Paray-le-Monial, Vie et Œuvres de
sainte Marguerite-Marie Alacoque, t. I, Paris/ Fribourg, ed. Saint-Paul, 1990 reed., pp. 82 e segs.)
No entanto, não seria da sua específica sensibilidade esta referência ao «celeste» como refúgio
(ainda na sua particular atitude em relação a esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus: cf. LT, 122,
in: Correspondance générale, t. II, ed. cit., p. 622: “…je lui parle alors dans la solitude de ce
délicieux coeur à coeur…“), antes como reenvio daí à Vida: cf. J._F. SIX, «Le contenu spirituel
fondamental des dix-huit derniers mois: l’épreuve et la grâce», in : Id., Thérèse de Lisieux par elle-
même, L’épreuve et la grâce, ed. cit., p. 330: «Cette idée d’un ciel-abri lui répugne…». Segundo
Charles-André BERNARD, Théologie mystique, ed. cit., pp. 325 e segs. : «Le déploiement de la vie
mystique» (e também J.-F. SIX, em Thérèse de Lisieux, son combat spirituel, sa voie, ed. cit., pp.
277… 299 e segs.: «La Trinité prisonnière»; e também ainda pp. 216 e segs.: «La Trinité»…), TMJ
não retrotrai apenas da experiência negativa e nocturna para algum consolo devocional prévio, mas
terá a clara reminiscência daquelas luzes da experiência trinitária. Diz  Ch.-A. BERNARD: “…son
itinéraire [de Thérèse] diffère notablement, et sur un point important, du schéma sanjuaniste:
Thérèse atteint l’union avec la Trinité avant d’entrer dans la nuit de l’esprit qui durera jusqu’à sa
mort.“ (op. cit.,p. 326).

135 Cf. supra n. 130 e vide CJ 6.4.2; in: DE, p. 201: “Ayons toujours «le glaive de l’esprit» à la bouche
pour la reprendre de ses torts; ne laissons pas aller les choses pour conserver notre repos;
combattons toujours même sans espoir de gagner la bataille.“
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quer de ímpios e incrédulos, almas de vivos ou mortos, quiçá de todo
um ambiente diabólico de tentações assim.136 Apesar de Teresa não
referir a perspectiva do diabólico, qual entropia negativa de tal
fechamento à luz de Deus, embora podendo estar suposto esse
luciferino absorver das graças abusando também delas, não deixa de
seguir aqui a estratégia sempre recomendada pela direcção espiritual
no trato com o demónio: não lhe dar conversa, não presumir haver
forças para o combater de frente – sans daigner les regarder en face –
, antes refugiar-se humildemente em Cristo.137

É esta a terceira nota a salientar: o paradoxo de se achar que é
cobardia bater-se em duelo, sendo pois heróica a fuga, o tal bater em
retirada, que traduz, por um lado a lição paulina e profundamente cristã
da força ‘na fraqueza’, da via de humildade e de ‘morrendo, se vencer a
morte’ por sacrifício de amor;138 por outro lado, pode acobertar uma
enfermiça característica psicológica de fuga às dificuldades de falta de
coragem e até de infantilização que poderia ser reforçada por aquela
doutrinação da Igreja no sentido de uma subserviência (confundida
com a verdadeira humildade), um apagamento próprio que levou às
virulentas críticas dos cristãos por Nietzsche como um rebanho servil
de seres amedrontados e timoratos…139

136 Em confidência à Irª. Geneviève [a sua irmã Celina], de 16 de Agosto de 1897, confessa. “Le démon
est autour de moi, je ne le vois pas, mais je le sens… il me tourmente… ” (in: DE, p. 605) Certo
estado de abertura de consciência, curiosamente por tal experiência de fechamento em aparentes
trevas, leva a supor que, até para as Irmãs que a acompanhavam se tornava sensível uma
premonição ou uma atmosfera de extraordinário na sua mesma simplicidade. O contacto com o
reino do Além parece evidenciar-se… Cf. Louis GUILLET, Gethsemani…, ed. cit., pp. 60 e segs.:
«Le Prince de ce monde vient» a comparar com pp. 108 e segs.: «Le démon est autour de moi». Ter
presente ainda os «estudos» do vocabulário da demonologia (Lucifer, Baal-Zéboub, Asmodée…)
aquando da redacção da recreação piedosa «Le Triomphe de l’Humilité», (in: RP e P, pp. 247 e
segs.) «Quoi d’étonnant si le Malin y met en œuvre toutes les ressources de la stratégie la plus
subtile?...» - perguntava-se já o Abade André COMBES, Introduction à la spiritualité de sainte
Thérèse de l’E.-J., ed. cit., p. 450.

137 “A chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis viennent me provoquer, je me
conduis en brave, sachant que c’est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mes
adversaires sans daigner les regarder en face, mais je cours vers mon Jésus (…). ” (Ms C 7rº, ls. 8-
12; ed. cit., pp. 340-341). TMJ salienta o carácter vindo de fora de tal “provocação” dos inimigos,
não apenas do Inimigo (diabólico), num contexto, pois, muito diverso do da prova interior e até do
“obstáculo espiritual” do Diabo, em S. João da Cruz. Cf. supra n. 78 e vide Max VILLAIN, Thérèse
de Lisieux et nous, ed. cit., pp. 195 e segs.: «Entre Flaubert et Bernanos – Thérèse et le démon».

138 Cf. n. anterior. Em nota à ed. crítica dos Ms que aqui se tem seguido salienta-se uma característica
até psíquica de TMJ: o de evitar o confronto, preferindo bater em retirada, desertar: cf. Ms C 7rº, l.
11; ed. cit., p. 341; e vide Ms C 14vº- 15rº; ed. cit., p. 363.

139 Será ainda o eco do que TMJ concede: “Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour
votre amour?.. “ (Ms C 7rº, l. 19; ed. cit., p. 341)
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Não se pode de todo eliminar certa ambiguidade que aqui existirá
quanto a esta espécie de heroicidade pelo negativo e, entretanto, uma
revalorização compensatória por via da imagem do martírio e dos seus
garantidos méritos: “je Lui dis être prête à verser jusqu’à la dernière
goutte de mon sang pour confesser qu’il y a un Ciel.” (Ms 7rº, ls. 13-14).140

Todavia, o que ajuda a precisar todo este contexto de trevas por
luta interior contra as dúvidas acerca do Céu, é o do oferecimento, aqui
não à Misericórdia de Deus, por contraste com as almas vítimas
entregues à Justiça, cuja heroicidade e virtude Teresa havia dito não
estar no seu caminho, porém exactamente como um dar a sua vida, “até
à última gota de sangue”, assim em sacrifício, “afin qu’Il l’ouvre [le
Ciel] pour l’éternité aux pauvres incrédules.” (Ms C 7rº, l. 16).141

Teresa oferece-se, imola-se neste não ver a luz dessa bem-
aventurança celeste, em prol dos “pobres incrédulos” e fá-lo com outra
felicidade: “je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau Ciel sur la
terre, afin qu’Il…” conceda essa salvação dos descrentes.

É claro que está suposto o catecismo estrito da condenação infernal,
do ser banido da luz de Deus, para todos os que não creiam, sobretudo não
sejam fiéis às promessas do baptismo (renegando o mal), ou às graças do
Senhor; pelo que há ali o tremendo oferecimento para a justificação dos
pecadores e, tanto mais paradoxal e misterioso, quanto ela sabe que assim
procedendo já está a atrair sobre si uma vera alegria celeste, mesmo que na
incompreensível constatação de que afinal o seu Deus de Amor, o seu
adorado Jesus, se compraz ainda mais nesse seu sofrimento.142

140 Cf. nota da ed. crítica neste passo (Ms C 7rº, l. 12; ed. cit., p. 341). “Mère Agnès dit encore: «Obéissant
aux conseils de l’un des confesseurs extraordinaires, elle avait écrit le Credo avec son sang à la fin du
petit livre des saints évangiles qu’elle portait constamment sur son cœur» (PA, p. 151). “

141 Cf. supra n. 117. Recorde-se o célebre passo, aliás em certa ressonância de S. Francisco de Sales no
tema das ‘duas santidades’: “Je pensais aux âmes qui s’offrent comme victimes à la Justice de
Dieu afin de détourner et d’attirer sur elles les châtiments réservés aux coupables, cette offrande
me semblait grande et généreuse, mais j’étais loin de me sentir portée à la faire. «O mon Dieu!
m’écria-je au fond de mon cœur, n’y aura-t-il que votre Justice qui recevra des âmes s’immolant en
victimes?... Votre Amour Miséricordieux n’en a-t-il pas besoin lui aussi?...“ (Ms A 84rº, ls. 5-11;
ed. cit., pp. 270-271) Também em TMJ há a demanda de um “duplo amor” (cf. Ms B 4rº, l. 12) e um
duplo registo quer do seu con-sentir amoroso, quer da sua actividade ainda que paradoxalmente
sofrida, ou passivamente activa. Vide n. seguinte e infra n. 152.

142 Cf. Ms C 10vº, l. 11: “…la souffrance elle-même devient la plus grande des joies lorsqu’on la
recherche comme le plus précieux des trésors. ” Ainda Ms C 21vº, l. 22: “L’amour se nourrit de
sacrifices, plus l’âme se refuse de satisfactions naturelles, plus sa tendresse devient forte et
désintéressée. ” Vide ainda o comentário de Denis VASSE, La souffrance sans jouissance ou le
martyre de l’amour…,ed. cit., p. 74: “Cela s’appelle mourir d’amour. La petite Thérèse en parle
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“Ainsi malgré cette épreuve qui m’enlève toute jouissance je
puis cependant m’écrier:  – «Seigneur vous me comblez de joie par
tout ce que vous faites.» (Ps. XCI) Car est-il une joie plus grande que
celle de souffrir pour votre amour?..” (Ms C 7rº, ls. 17-19) – note-se as
palavras sublinhadas por Teresa: joie nessa sua oblação por tudo e
referida ao Senhor por quem amorosamente sofre.

Mas, logo a seguir, ela caracteriza este enlevo, esta alegria de
sofrer por amor, de forma simétrica: “Plus la souffrance est intime,
moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon
Dieu (…)” (Ms C 7rº, ls. 19-21) – deste modo em recolhimento, como
sofrimento abscôndito ou assimilado, porque todo para Deus que assim
o prefere. O sofrer por amor (de lindíssima dádiva em tão gratuito dom
por bem, por puro amor) transforma-se aqui nesta condição intimista
(de guardar oculto tal padecer) e razão de um amar o próprio
sofrimento, já que Deus nele se deleita (o que pode trair, quer uma
forma masoquista e desviante da mediação sofrida como se fim do
acto, quer projectar assim em Deus esse incongruente gozo em ver
sofrer e sobretudo dessa forma mais apurada ou íntima…).143

 O clima é, pois, ali o da reparação no sentido do sofrimento
vicarial do Filho tornado maldito do Pai para redimir a humanidade inteira
em dívida à Justiça divina e não o da infinda Misericórdia de Deus. Donde
ela afirmar mesmo que: “mais si par impossible vous-même deviez ignorer

quand elle évoque le martyre à propos de l’amour – aimer Jésus sans sentir la douceur de cet amour
– ou le martyre ignoré. (…) À cette souffrance qui ne trouve sa récompense dans aucune jouissance
– ni celle du sentiment d’aimer, ni celle du sentiment de souffrir – , on reconnaît la vérité de
l’amour du monde. (…) Rien ne l’arrête, il détache l’âme de tout le créé: il en est l’origine et la fin,
il est don originaire et l’infini du désir.“ Cf. supra ns. 52 e 81; e infra n. 165. Esta experiência
patética ou assim passiva em TMJ, ainda que depois contraste com esta matriz “quieta” e se
dinamize em actos e na caridade activa, não deixa de fazer lembrar um dos autores significativos do
quietismo francês: o P. Alexandre PINY, La Clef du pur amour, ou la manière et le secret pour
aimer Dieu en souffrant, et pour toujours aimer en toujours souffrant, Lyon, 16921, em que se
sublinha o “abandono” à Vontade de Deus e a um estado assim teopático… cf. Henri BREMOND,
Histoire littéraire du sentiment religieux en France…, t. VIII – La Métaphysique des Saints,  pp. 78
e segs.: «Alexandre Piny ou le maître du pur amour». O sofrimento por amor torna-se o amor de tal
sofrimento ainda a aceitar assim: como sofrimento de amor de sofrimento... Será já o “chant de
«l’Abîme de l’Amour»…“, como refere J.F. SIX, Lumière de la nuit, ed. cit., pp. 180 e segs.

143 Cf. supra ns. 62, 76… Trata-se de intenção compassiva em puro amor, afinal nesta pretensa pura
vontade, mas que é ainda um querer de TMJ: uma depuração dos desejos, no desejo de amor, e deste
neste amar de ‘mãos vazias’…, porém ainda numa inesperada razão de sofrimento, lógica oblativa,
e amor disso mesmo. Sobre a ‘ambiguidade’ espiritual deste sofrer de amor e amor de sofrimento…
bem assim o subjacente horror ao sofrimento, cf. Antonio ROYO MARÍN, O.P., Teologia de la
Perfección Cristiana, Madrid, B.A.C., 19947, §§ 228 e segs., pp. 332 e segs.
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ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder si par elle je
pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la Foi……”
(Ms C 7rº, ls. 21-24). Mesmo na condição de banida de Deus ficaria ainda
feliz por satisfazer à Justiça nesses pecados de descrença.144

As trevas exteriores, ainda que a invadam sob a forma não só de
tentações mas de reais dúvidas de fé, não conseguem, pois, nesta sua
luta firmada em Jesus, mais do que acrisolar a economia de um
sofrimento oblativo e, afinal, de uma vida de fé neste dom de si pela
salvação dos pecadores.145 É a ‘imitação de Cristo’ (sempre na
ressonância do livrinho que ela também sabia de cor…), porém numa
fase de maior abandono de Teresa.146 Fase em que ela própria se admira
do contraste entre as expressões dos consolos da fé e dos ricos
sentimentos manifestos nas poesias e outros textos que tinha ido
compondo ao longo desse último ano e, por outro lado, esta descoberta
no seu íntimo desse rasgão da fé, desse sofrimento de trevas…147

Di-lo em mais um dos apartes do texto em que se dirige directamente
à Madre para quem, como é sabido, por obediência, escreve: “Ma Mère
bien-aimée, je vous parais peut-être exagérer mon épreuve, en effet si vous

144 Cf. Ms C 7rº, ls. 21-24 e vide supra n. 117. Encontrar-se-ia aqui o testemunho vivido do
“oferecimento”, agora, à Justiça, precisamente no que parecia ter sido antes impossível de acordo com
o que TMJ deixava no fim do Ms A 84rº, ls. 5-11; ed. cit., pp. 270-271; cf. supra ns. 81 e 117. No
âmbito do Ms A 51rº, chega a exprimir o desejo excessivo de “intercessão”: pour lui [à Dieu] faire
plaisir elle consentirait bien à (se) trouver plongée (en enfer) afin qu’il soit aimé éternellement dans
ce lieu de blasphème. “ ou no intuito de “délivrer toutes les âmes du purgatoire…“ (Ms A 76vº)…

145 Não serão, no entanto, dúvidas no sentido de implicarem uma orientação mental das mesmas, um
ponto de referência, outrossim, a expressão de uma crise existencial mais abrangente e
perturbadora, fazendo, por exemplo, crer que não se crê, ou demandando uma fé que apenas se
queira, etc. Vide supra ns. 78 e ainda ns. 44 e 131, sobre este drama espiritual de TMJ. Cf. Henri
HUDE, “Nuit de la Foi et doute philosophique”, in: Várs. Auts., Une sainte pour le troisième
millénaire, ed. cit., p. 169; e Maurice BELLET, Thérèse et l’illusion, ed. cit.,

146 “Elle savait mot à mot l’Imitation de Jésus-Christ”, segundo o testemunho no Processo Ordinário (p.
269) da Irª. Geneviève; (ref. apud nota a Ms, ed. cit., pp. 148-149; a tradução da «Imitação» é de
Lamennais). Parece de salientar a associação do sentido do contemptus mundi à paciência, autêntica
caridade, “à supporter les défauts des autres“ (Ms C 12rº, l. 14)… – o que não se aplica só à “direcção
espiritual” que TMJ conduzirá, mas a essa partilha da provação comum com os pecadores…

147 Cf. supra n. 142. E vide Ms C 7vº, ls. 2 e segs.: “…si vous jugez d’après les sentiments que j’exprime
dans les petites poésies que j’ai composées cette année, je dois vous sembler une âme remplie de
consolations (…) je n’en ressens aucune joie, (…).“; e testemunho da Irª. Marie de la Trinité, no PA,
1315, in: DE, p. 135 e n. 34: “Un jour qu’elle me parlait des ténèbres dans lesquelles était son âme,
je lui dis toute étonnée: «Mais, ces cantiques si lumineux que vous composez démentent ce que
vous me dites!» Elle me répondit: «Je chante ce que je veux croire, mais c’est sans aucun sentiment.
Je ne voudrais même pas vous dire jusqu’à quel point la nuit est noire dans mon âme, de crainte de
vous faire partager mes tentations.»“(sublinhámos a recto). Cf. supra, n. 75.
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jugez d’après les sentiments que j’exprime dans les petites poésies que j’ai
composées cette année, je dois vous sembler une âme remplie de
consolations et pour laquelle le voile de la foi s’est presque déchiré, et
cependant……ce n’est plus un voile pour moi, c’est un mur qui s’élève
jusqu’aux cieux et couvre le firmament étoilé…..” (Ms C 7vº, ls. 1-8).

É curioso que ela diga que esse véu da fé quase que se rasgou e
não por inteiro; por outro lado que nesta última imagem volte ao túnel
escuro, ao lugar constructo de tais trevas como um muro elevando-se
até ao alto, retirando-lhe aquela visão do Céu que também, como céu
estrelado, tanto lhe tinha ficado do gosto desde pequena, com seu pai,
de contemplar à noite…148

Há aqui a nota dramática de um sentir-se fechada, como se
experimentando objectivamente esta clausura de ser, num mundo sem
alegria, sem sol…, como se em definitivo tivesse abandonado aquela
infância, a própria adolescência do crescimento em alegria e graça,
agora atingido o fim, aparentemente precoce, num desânimo que
interpretará ainda naquele último fôlego de oblação, de consagração,
de utilidade pelos que sofrem.

‘Duas’ Teresas, ou mais até, neste estilhaçar-se de uma ‘imagem’
que lhe havia servido de identificação religiosa, a que escrevia os poemas,
a que presumia a via curta e imediata desse Céu mesmo a roçar a terra na
simplicidade do Amor de Jesus. Agora a consciência – e de quem? – que
estava dada, que fora oferecida pelas almas, em reparação, e como? e por
quem ?… No hiato entre si e si mesma, há um movimento de recuo à
infância a pura saudade de voltar a ver o Céu estrelado, ainda que no
romantismo de um momento fingido de eternidade, mas como tantos outros
razão da sua confiança;149 por outro lado, a experiência da perca, ainda

148 Cf. Ms A 18rº, l. 7: “je regardais les étoiles…je le faisais voir à Papa en lui disant que mon nom
était écrit dans le Ciel… ne me lassant pas de contempler l’azur étoilé!... ” (ed. cit., p. 70)  Por
outro lado, a imagem do muro, ou parede, pode ter sido influenciada pelo poema de Victor HUGO,
«Antéchrist», v.: «Comme un funèbre mur entre ciel et l’homme» , copiado já em 1884, e ainda no
Ms B 3rº, onde associa esse tempo a uma descrição apocalíptica. (apud ed. crítica Ms, p. 342 e n.)

149 Cf. n. anterior e vide reflexão sobre essa “identidade” de TMJ em Carlos H. do C. SILVA, “A
Questão Autobiográfica ou do tempo Absoluto – A propósito da «Histoire d’une Âme» e da sua
Autora”, in: Rev. de Espiritualidade, XIII, 52, (2005), pp. 244-271 (1ª parte); Ibid., in: Rev. de
Espiritualidade, XIV, 53, (2006), pp. 11-80. Cf. sobretudo Conrad de MEESTER, Dynamique de
la confiance, supracitada. É bem essa confiança, mais do que um credo, que suscita aquela
perspectiva remissiva à fonte de uma infantil entrega à Misericórdia divina: cf. Louis
MENVIELLE, “Le regard de foi qui provoque la Miséricorde”, in: Várs. Auts., Thérèse de l’Enfant-
Jésus, Docteur de l’Amour, ed. cit., pp. 200-236.
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desse pai que era também o Pai, dessa Santa Face que é agora a sua mesma
máscara de sofrimento e doença… tudo isto a faz sentir desiludida.150

As dúvidas que de fora se lhe põem, na sua rápida e viva
inteligência, logo se tornam avassaladoras e terríveis em confronto
com o que quer crer. Este é o clima sombrio em que se desenrola este
drama da última fase da vida de Teresa.

“Lorsque je chante le bonheur du Ciel, l’éternelle possession de
Dieu, je n’en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux
croire.” Situação ‘esquizoide’ daquele ponto de vista psicológico, mas que
na óptica espiritual representa já a fé despojada de consolos sensíveis,
reconduzida embora a uma formulação paradoxal de vontade.151 De facto,
essa inteligência acrescida que constitui a Fé como ingrediente da
metamorfose espiritual do entendimento, embora associada à vida teologal
ainda da esperança e do amor, não se confunde com a dimensão afectiva e
memorial ali referida pela negativa (pela ausência desses consolos, de tal
esperança), nem com o bem querer, o amor como vontade de bem.152

Então, ao dizer que canta apenas o que quer crer, estará a centrar
no acto de amor prescindindo do que como iluminação sobrenatural do
entendimento poderia até constituir luz para um diferente amor. Além

150 Cf. Ms A 82rº… Vide Ch.-A. BERNARD, Le Dieu des mystiques, t. II – La conformatiom au Christ,
Paris, Cerf, 1998, pp. 647 e segs.: «Le regard de Jésus» e a Santa-Face. Ainda Ms A 71rº, ls. 12 e
segs.: «Jusqu’alors je n’avais pas sondé la profondeur des trésors cachés dans la Sainte Face
(…). » Para a história da devoção e sua contextualização na época cf. referências sintetizadas em
nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “Transfusão cordial – Aspecto dinâmico da devoção ao
Coração de Jesus nas revelações a Santa Margarida Maria Alacoque”, in: E logo jorrou Sangue e
Água (VII Semana de Espiritualidade sobre a Misericórdia de Deus – 2004), Fátima, Ed. Marianos
da Imaculada Conceição, 2005, pp. 53-169.

151 Texto já supra citado e que tem sido muito comentado. Ms C 7vº, l. 9: “…je chante simplement ce
que je veux croire.“ Vide ainda Michel de CERTEAU, “Le «volo» (de Maître Eckhart à Madame
Guyon”, in: Id., La Fable mystique, ed. cit., pp. 225 e segs., onde se observa a ambiguidade deste
«quero» e «não-quero», como, entre nós, no jogo retórico e sapiencial de Gil Viscente… Como se tal
querer se tornasse reflexo e antes um ser querido. Não tanto um amar, mas um ser amada, ou
deixar-se amar, como por seu turno dirá uma também “filha” espiritual de TMJ, hoje Beata Isabel
da Trindade: «Laisse-toi aimer», in: ÉLISABETH DE LA TRINITÉ, Œuvres Complètes, ed.
Conrad de Meester, Paris, Cerf, 1991, e pp. 195 e segs.

152 O Amor como benevolere… A diligentia, ou o diligere agostiniano (da célebre fórmula da Ep. ad
Parthos, VII, 8: “Dilige et quod vis fac.“), no entanto, numa perspectiva sempre activa que não
deixa de contrastar com a ordem do puro amor tal se encontra na via de abandono (à Vontade
divina) em TMJ. Cf. supra n. 77. Porém, segundo Michel de CERTEAU, La Faiblesse de croire,
Paris, Seuil, 1987, p. 295 aquela atitude de TMJ não significa um «voluntarismo», outrossim a
paixão primeira: “Aussi ne peut-on confondre ce vouloir avec un choix. On ne choisit pas d’être
croyant. C’est un vouloir qui traverse les options et dont elles ne sont que des symptômes.
Fondamentalement, être croyant, c’est vouloir être croyant.“
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disso, não fica claro se esse querer crer é desde logo tal amor, como
caridade teologal assim inspirada, ou antes desejo (experiência ainda
humana e natural de carência) de Fé, também ela aqui confundida
como noutros passos já o demos a entender com a crença e sobretudo
certo conteúdo dogmático do credo.153

O diálogo entre este estar do lado de cá do ‘muro’ que a não
deixa ver a luz e, por outro lado, estar lembrada e atenta a essa
iluminação divina além das trevas, faz do seu testemunho o drama da
‘alma dividida’, de um funcionamento fragmentado, parte no passado,
outra no futuro, parte caída na triste terra, parte já nas alegrias do Céu,
como se estivesse a encontrar pela vez primeira o ciclo da
temporalidade no seu impossível abraço e se lhe esvaísse o presente de
uma Presença sem mais.154

De facto, ela está atenta a este vazio e, ao mesmo tempo, a este
ritmo das horas que passam…

“Parfois il est vrai, un tout petit rayon de soleil vient illuminer
mes ténèbres, alors l’épreuve cesse un instant, mais ensuite le souvenir
de ce rayon au lieu de me causer de la joie rend mes ténèbres plus
épaisses encore.” (Ms 7vº, ls. 10-14)

Na lógica da tão nossa “saudade” é perfeitamente compreensível
esta lembrança ainda mais dolorosa do que o esquecimento da luz, e do
modo como o instante dessa outra presença ausente mais torna
consciente essas mesmas trevas, quase como o relógio que pauta o
acerto das ‘sombras próprias’…155

Por isso, Teresa acaba por confirmar, uma vez mais, essa confiança
na bondade de Deus que só lhe envia esta provação na altura em que ela

153 Certa ambiguidade na fórmula que Marie de la Trinité recordava, ligando mais ao sentimento, à
sensibilidade afectiva…: “«Je chante ce que je veux croire, mais c’est sans aucun sentiment. Je ne
voudrais même pas vous dire jusqu’à quel point la nuit est noire dans mon âme, de crainte de vous
faire partager mes tentations.» “ (PA, p. 468) Cf. supra ns. 76, 142, 147 e infra n. 165.

154 Como sugerimos antes, cf. supra ns. 49, 100 e infra n. 158… Ainda o seu testemunho, segundo o CJ,
24. 9. 10, in: DE, p. 374: “[M. Agnès]: «Vous avez donc pas l’intuition du jour de votre mort?» -«Ah!,
ma Mère, des intuitions! Si vous saviez dans quelle pauvreté je suis! je ne sais rien que ce que vous
savez (…) Mais mon âme malgré ses ténèbres est dans une paix étonnante.“ (sublinhámos).

155 Cf. a importância do instante na economia espiritual de TMJ, vide supra n. 100… Vide ainda
referências em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “Saudade e Experiência Mística” (Comun. ao
«Colóquio Luso-Galaico sobre a Saudade», Inst. Luso-Brasileiro de Filosofia, Viana do Castelo/
Santiago de Compostela, 2 Junho 1995), in: Actas do I Colóquio Luso-Galaico sobre a Saudade,
Viana do Castelo, Câmara Municipal, 1996, pp. 117-143.
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está preparada para isso: “O ma Mère, jamais je n’ai si bien senti combien
le Seigneur est doux et miséricordieux, il ne m’a envoyé cette épreuve
qu’au moment où j’ai eu la force de la supporter, plus tôt je crois qu’elle
m’aurait plongée dans le découragement…..” (Ms C 7vº, ls. 15-18)

Claro que, do ponto de vista da experiência espiritual há aqui
como que um efeito espectral, ou a miragem, de se supor preparado só
porque tal experiência está a acontecer, não se dando conta de que se
outra fosse a prova, também o mesmo se poderia dizer na convicção de
que essa hora é definida por Deus e não pelo mesmo estado de
consciência em que diversamente se descubra a Deus.156 Ou seja, que a
estimativa de que, se tal provação se viesse mais cedo a poderia haver
conduzido ao total desânimo – plongée dans le découragement – é
ainda sinal dessa humana condescendência em colocar como desígnios
divinos o que são justificativos para o que vai acontecendo na vida.157

E dizemos acontecendo, quase no registo fatal dessas trevas
exteriores, pois se houvesse aqui aquele outro dinamismo da vontade
de bem querer e da própria activa passividade à graça de Deus já o
abandono ao momento presente não faria o cálculo previsivo, nem a
economia de meios, para uma última fase da vida.158 É Teresa quem,
afinal, aqui toma o protagonismo de um dizer o que pensa sobre a sua
vida na compulsão da doença, do cansaço dessas trevas e dúvidas, em
certa desilusão que não consegue esconder, mesmo sob a linguagem da
ortodoxia religiosa que teologicamente cobre tal drama.159

156 A prova continua a ser considerada enviada, agora por Deus: “…le Seigneur est doux et
miséricordieux, il ne m’a envoyé cette épreuve qu’au moment où j’ai eu la force de la supporter,
plus tôt je crois bien qu’elle m’aurait plongée dans le découragement…“ (Ms C 7vº, ls. 15-18; ed.
cit., p. 343). Vide n. seguinte.

157 Mais do que a discussão do momento “oportuno”, ou assim reconhecido por TMJ, importa relevar
que ela não se encontra em trevas de desespero, pois não perde a coragem para o combate
espiritual… Trata-se de um outro “andamento” da sua vida espiritual assim absolvido o tempo no
sempre “agora”: cf. J.-F. SIX, Lumière de la nuit, ed. cit., pp. 166 e segs.: “ «Maintenant» “. Vide
supra ns. 130. 135 e 137.

158 Cf. supra ns. 100, 155… Valoriza-se o momento presente e a respectiva absolvição do tempo… Cf.
ainda Jean GUITTON, Le Génie de Thérèse de Lisieux, ed. cit., pp. 77 e segs.: «L’irréalité du temps
et l’éternité du moment».

159 Talvez por TMJ reflectir muito sobre si mesma (quase ao modo ‘epicurista’ do uso benévolo da memória
nesse seu se replier sur soi – cf. Ms A 58rº, l. 15), haja um contraste muito humano entre esse resíduo
psicológico e a experiência espiritual do oubli de soi… Segundo Urs Von BALTHASAR, Thérèse von
Lisieux, ed. cit., p. 46 e seg. foi esta característica de reflexão sobre si, que a terá impedido de entrar na
plena dinâmica da “noite escura” sanjuanina. Como, por outra parte disso ela tem consciência em termos
objectivos de direcção interior e até refere com mestria espiritual: “…la carmélite continuellement
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Tudo se resume, pois, num estado intermédio entre o que se foi, e já
não se é, e o que se deseja ser, mas também ainda não se é… Fica de
permeio este nem cá, nem lá de uma profunda experiência humana, talvez
até demasiado centrada sobre o jogo da personalidade e do seu desdobrar-
se, faltando aqui aquele centro presente, aquela mesma intensidade de
Amor que a punha em transfigurado Jesus como o tudo ser graça.160

Conclui ela este passo do Manuscrito C sobre a escuridão de alma,
referindo-se ao exacto sentido de tal “noite”: “Maintenant elle [cette
épreuve] enlève tout ce qui aurait pu se trouver de satisfaction naturelle
dans le désir que j’avais du Ciel…Mère bien-aimée, il me semble
maintenant que rien ne m’empêche de m’envoler, car je n’ai plus de
grands désirs si ce n’est celui d’aimer jusqu’à mourir d’amour….” (Ms C
7vº, ls. 19-23). Este trecho, concluído a 9 de Junho, - como deixa marcado
no Manuscrito, e a que depois se refere como um rabiscado que até
lamenta ter escrito (cf. Ms C 8rº, ls. 2 e 4) -, reflecte, entretanto, o essencial
de todo o texto sobre a provação que está a passar.161

Trata-se, como ela diz, de lhe ter sido retirada toda a satisfação
natural no desejo do Céu, ou seja, que essa prova anula a projecção
feliz, os contentamentos do natural, deixando assim purgado o desejo e
o agarramento que o fixa a essa representação do Céu. Por outro lado,
além deste despojamento do gosto no desejo (ou do desejo de tais
gostos), dá-se a consciência de que se encontra liberta pronta a
abandonar-se, quer no sentido da morte física que pressentia advir
célere, quer e mais na acepção desse fazer oblação de si própria – desse
morrer para si mesma – uma vez que desidentificada dos desejos, esses
sempre imensos desejos que lhe haviam dado a personalidade com que
de diversos modos se havia identificado.162

portée par son genre de vie à se replier sur elle-même, alors au lieu de l’unir au bon Dieu, cette
correspondance (même éloignée) qu’elle aurait sollicitée lui occuperait l’esprit; en s’imaginant faire
monts et merveilles, elle ne ferait rien du tout que de se procurer, sous couleur du zèle, une distraction
inutile.“ (Ms C 32 rº, l. 23 - 32vº, l. 4 : ed. cit., p. 406; recto sublinhado nosso).

160 A expressão ficou célebre, no «Journal d’un curé de campagne» de Bernanos, embora retirada do
seu contexto mais exacto: “…de recevoir les Sacrements, mais quand le bon Dieu ne le permet pas,
c’est bien quand même, tout est grâce.” (cf. CJ 5.6.4, in: DE, p. 221); e vide infra n. 166.

161 Cf. Ms C 8rº, ls 2-4: “Ma Mère chérie, je suis tout étonnée en voyant ce que je vous ai écrit hier, quel
griffonage!... ma main tremblait de telle sorte qu’il m’a été impossible de continuer et maintenant je regrette
même d'avoir essayé d'écrire (…).“ E, apesar de aqui também se estar a referir às dificuldades que a doença lhe
provocava e até das condições materiais para escrever, não deixa de reflectir um certo incómodo em revelar
assim as suas provações, embora na confidência deste Caderno para a sua Madre Maria de Gonzaga (Ms C).

162 Cf. Ms C 8rº-vº: “…que ma vie soit très longue, la seule grâce que je désire, c’est qu’elle soit brisée
par l’amour. ” (in: ed. cit., p. 345) Vide infra n. 164.
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Donde o voar, voar para o Céu… esse deixar tudo, esse tomar a
cruz… mas aqui também na sua habitual metáfora e ritmo marcante
neste cristianismo de destino angelical de ascensão,163 o que resulta
paradoxal com a anterior afirmação de pretender ficar na mesa dos
pecadores, de verter até à última gota do seu sangue por eles, de
permanecer pelo tempo que Deus quisesse neste túnel sombrio…164

No entanto, as últimas palavras daquele trecho esclarecem de
forma inequívoca o que aqui pareceria um paradoxo, já que tudo ela
resolve no único desejo, desejo ainda, integração já além de si mesma,
sacrifício transfigurador assim: “…car je n’ai plus de grands désirs si
ce n’est celui d’aimer jusqu’à mourir d’amour….” (Ibid.)

O resumir-se à única intenção, propósito apenas de amar
representa a resolução voluntariosa, última e sublime levada ao limite
máximo de si mesma nesse morrer de amor, à luz do que tanto as
alegrias do Céu acreditado ingenuamente, quanto a provação de
dúvidas que façam desabar esse mesmo Céu em tristes trevas, não têm
importância nenhuma.165 A sua experiência não tem à luz desta sua
extraordinária descoberta importância nenhuma, nem sequer já na
perspectiva económica de uma preparação para, ou do resultado de…!

163 Cf.  Ms C 7vº, l. 22: “rien ne m’empêche de m’envoler“ como um voler au Ciel?... porém sem o
«sentimento» celeste de tal ascensão… Cf. supra n. 107.

164 Cf. supra ns. 84 e 118  e vide Ms C 6rº 13: “…ô jesus s’il faut que la table suillée par eux [les
pécheurs] soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seule le pain de l’épreuve
jusqu’à ce qu’il vous plaise de m’introduire dans votre lumineux royaume.“ (in: ed. cit., p. 338).

165 Cf. Ms 7vº, l. 17-23; ed. cit., p. 343. Eis, aplicado prospectivamente o que já antes TMJ afirmara no
célebre passo do Acto de Oferecimento: “Au soir de cette vie, je paraîtrait devant vous les mains
vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes oeuvres. Toutes nos justices ont des
taches à vos yeux.“ (Pri (=Prière) 6: «[Acte d’offrande à l’Amour miséricordieux]», in: Récréations
pieuses et Prières, in: ed. cit., p. 515 (41); sublinhámos).  Se os méritos ficam ‘rejeitados’ na
‘lógica’ da retribuição da Justiça e sua expiação, mais se confirma este puro abandono a Deus (cf.
Ms B 1rº, l. 32), numa vontade que transcende até os consolos da fé (cf. Ms C 7vº, ls. 8-9). Cf.
Conrad de MEESTER, Les mains vides, Ma pauvreté devint ma richesse, Paris, Cerf, 1994, pp. 187
e segs.  Nota-se aqui a ambiência do L’Abandon à la Providence divine, do P. Jean-Pierre de
CAUSSADE, S.J., publicada pelo P. Ramière em sucessivas edições desde 1861, e que,
naturalmente, vinha ao encontro de certo semi-quietismo já latente desde FÉNELON, «Sur le pur
amour» (ed. Jacques LE BRUN, F., Œuvres, Paris, Gallimard «Pléiade», 1983, pp. 656-671), etc.
Esta subtil e santa «indiferença» não deixa, entretanto, de suscitar uma interrogação sobre a
passividade de uma herança espiritual (que até passa Mme. GUYON, por LEIBNIZ e outros: cf.
Émilienne NAERT, Leibniz et la querelle du pur amour, Paris, Vrin, 1959; Michel
TERESTCHENKO, Amour et désespoir de François de Sales à Fénelon, Paris, Seuil, 2000, pp.
125 e segs.; vide também Jacques LE BRUN, Le pur amour de Platon à Lacan, Paris, Seuil, 2002,
sobretudo pp. 183 e segs.) que ainda se relê em TMJ ou em Isabel da Trindade. No entanto, também
não seria de esquecer o modelo mais paradoxal do morrer de amor, ou “porque no muero”… Cf. Stª.
TERESA DE JESUS, «Poesías», in: ed. cit., O.C., p. 654, etc. Vide n. seguinte.
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Encaminhando-se o drama para um insignificante fingimento
perante a instante presença de Jesus amor nesse mistério que lhe fixa o
olhar no infinito dessa Hora, dessa suspensão de tudo o que não seja o
intemporal morrer de amor sem outro sentido que não seja o de
transcender o significado: porque pura Graça, puro Amor.166

E vai ser essa a luz acendida não de fora (como postiça aurora em
noite escura), nem de dentro (como lampião que esclarecesse mero
obscurecimento sensível da fé) dos mundos deste teatro de alma, mas
como intersecção, faiscar em cruz de um testemunho de perfeito
abandono apenas em atenção ao que é.

Conclusão: O desconsolo da fé em Santa Teresa do
Menino Jesus e da Santa Face e a nocturna
evidência do abuso das graças…

“Mon âme est exilée, le Ciel est fermé pour moi et du côté de
la terre c’est l’épreuve aussi…”. (CJ 30.6.3, in : DE, p. 233)

Apenas uma palavra conclusiva, a lembrar o enigma incomparável
de cada existência individual,167 o mistério maior de certos momentos

166 Aqui menos estritamente o puro amor na sua rigorosa acepção doutrinal (cf. supra n.
anterior), do que a “desmultiplicação” do mesmo na espontaneidade da Graça, e no carácter
absolvente que esta tem, não tanto como criatividade divina, mas como aparente efeito
“espontâneo”, quando antes se deveria dizer absolutamente voluntário: Jo 3, 8… Todavia na
experiência ainda apassivante (para não dizer passiva ou, o que seria erróneo, quietista) de
TMJ, o seu “tudo é graça“ (cf. supra, n. 160; e cf. nossa conferência: Carlos H. do C. SILVA,
“«Tudo é graça» – ou o ensinamento da misericórdia passiva segundo Stª Teresa do Menino
Jesus”, Conf. no Carmelo Secular, Igreja Paroq. de Paço d’Arcos, (1.12.1996) (a publicar))
equivale a esta síntese de conformidade com a Vontade divina, assumida como verdade da
(sua) hora, no sempre mistério do encontro – então, sem véu nem obscuridade, – entre o
Rosto da Vida e a metamorfose de um assim se reconhecer a si próprio, ainda que nessa Santa
Face…  Cf. paralelo filosófico na fenomenologia imediata e misteriosa da presença, por
exemplo em Emmanuel LÉVINAS, “La responsabilité pour autrui”, in: Id., Éthique et liberté,
Paris, Fayard, 1982 reed., pp. 91 e segs.; vide também Id., Autrement qu’être ou au-delà de
l’essence, Hague, M. Nijhoff, 1974 e reed., pp. 214 e segs.

167 Falar de outrem como uma vida, o equivalente de uma ‘biografia’… (cf. nosso estudo:
Carlos H. do C. SILVA, “Autobiográfica ou do tempo Absoluto – A propósito da «Histoire
d’une Âme» e da sua Autora”, in: Rev. de Espiritualidade, XIII, 52, (2005), pp. 244-271 (1ª
parte); Ibid., in: Rev. de Espiritualidade, XIV, 53, (2006), pp. 11-80) - eis o difícil e o
tremendamente enigmático face à “mónada” de mim, não só pelas dificuldades de procurar o
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particularmente marcantes na vida,168 o inenarrável do sagrado instante 169

em que a pessoa se abre ao místico colóquio com o Senhor desse dom de
tal Caminho, tal Verdade e tal Vida 170… E no quase indizível de tudo
isto, porque no entrever obscuro e precário deste mesmo olhar, aceita-
se por via da palavra, mas também da misteriosa comunhão de santos
nessa circulação do dom de Deus, que a experiência oblativa de Teresa
do Menino Jesus ganhe o estatuto exemplar de ‘viático’ de alma.171

real conhecimento de um tu, mas mesmo no suposto inter-subjectivo em que os “outros” podem
continuar a ser desconhecidos. TMJ, tal como Santa Teresa de Ávila, situam este plano “biográfico”
no da narrativa “que canta as misericórdias de Deus” (cf. supra ns. 35 e 39), ou seja, desde logo num
plano providencial que ilumina diferentemente (dir-se-ia quase de forma heteronímica… cf. ainda
Sylvain DESTREMPES, Thérèse de Lisieux et Dietrich Bonhoeffer, Kénose et altérité, ed. cit., pp.
271 e segs.: «Altérité-intériorité: la structure de l’éxistence kénotique») a vida própria projectada
em Deus… Cf. S. PAULO, Gál 2, 20 e vide, entre outros, Ghislain FLIPO, O.C.D., “La petite voie et
la doctrine paulinienne du salut“, in: D. POIROT, (dir.), Thérèse carmélite, ed. cit., pp. 181-204.

168 Mais do que a mítica unidade da vida, ou a lembrada história pessoal com todas as emprestadas
coerências ou integradas fases, são certos momentos, até no descontínuo e no recorte diferenciado,
que fazem sentir o mistério do ser-se assim ‘habitado’… Seja na alienatória experiência do “outro” em
si, como “possessão” mesmo que no sentido antigo do entusiasmo (à letra “ter Deus em si”), seja como
presença do ‘guia’ interior, que é Jesus, e com quem em tais momentos privilegiados se estabelece o
íntimo diálogo; o que se encontra é o próprio mistério do tempo de contemporaneidade com outrem
condensado em perene transparência de tais “agoras”. (Vide Max Scheler, quando reflecte esta
meditação do coetâneo adentro nas formas da simpatia… cf. Manfred S. FRINGS, Lifetime, Max
Scheler’s Philosophy of Time – A First Inquiry and Presentation, Dordrecht/ Boston/ London, Kluwer
Academic Publ., 2003, pp. 97 e segs.) Esta experiência está, aliás, bem documentada em TMJ e no
carácter extraordinário quer da sua existência no mundo, quer da sua intercessora presença no Céu.
Ficou célebre a ‘palavra’ recolhida em CJ, 17.7, in: DE, pp. 269-270: “Je sens que je vais entrer dans
le repos… Mais je sens surtout que ma mission va commencer (…) Je veux passer mon Ciel à faire du
bien sur la terre…Ce n’est pas impossible, puisqu’au sein même de la vision béatifique les anges
veillent sur nous.“ Cf. ainda esta  ”reversão” terrena e realista do seu Céu, apud Jean GUITTON, Le
Génie de Thérèse de Lisieux, ed. cit., pp. 39 e segs.: «L’amour de la condition terrestre», citando outra
palavra de TMJ: “Je ne vois bien ce que j’aurais de plus après la mort… Je verrai le bon Dieu, c’est
vrai, mais pour être avec Lui, j’y suis déjà tout à fait sur la terre.“ (CJ 15.5.7, in DE, pp. 208-209). E
diz ainda GUITTON, ibid., p. 33: “(C’est) un problème fondamental qui s’exprime dans cês deux
mots: le ciel et la terre. Dans cette expression, le plus important, c’est la conjonction «et». Car ce qui
fait mystère, c’est le rapport du ciel et de la terre… Ce que nous apppelons le Ciel n’est-il pas… une
aliénation… une illusion, une projection de notre paresse ou de notre déception ?”

169 Instante como dimensão ela mesma ignota ou ínfima do tempo (cf. nossa meditação: Carlos H. do C.
SILVA, “Às vezes…,Quando? – O instante presente”, Conf. no Graal, Terraço, Lisboa (8.12.2002); a
publicar), qual “hiato” na vida em que se vislumbra o outro lado do que aqui ilusoriamente assim
percepcionamos e pensamos (como persistentemente na “caverna” de Platão, Rep VII, 514 a e segs.)…
Escute-se ainda aquela imprevisível, “brisa ligeira” onde Deus se manifesta (cf. 1Rs 19, 12…) ou que
o ouvido espiritual é capaz de escutar exactamente como súplicas, gemidos inenarráveis do Espírito
no mais íntimo: cf. Rom 8, 26: ‘allà autò tò pneûma hyperentygkhánei stenagmoîs alalétois’.

170 Cf. Jo 14, 6: ‘Egó eimi he hodòs kaì he alétheia kaì he zoé…’
171 Não apenas o facto de ser dito ainda que longe de ser exprimível (como refere TMJ, Ms C 5vº, l. 12,

ed. cit. p. 336), mas por essa economia revisitável em toda a alma consonante com idêntico estado,
numa experiência que se constitui, assim, como tipo de comunicação de santidade: “O ma Mère, je
sens bien que tout ce que je vous dis n’a pas de suite, mais je sens aussi le besoin avant de vous
parler du passé de vous dire mes sentiments présents (…).” Vide n. seguinte.
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Como se nela se houvesse descoberto esta absoluta gramática de
uma dificuldade maior de dizer, o cliché de um estado de alma que
possa advir, e tantas vezes quanto o ritmo de ‘oportunidade’ que no
imprevisível do Espírito se determine.172 A experiência do desconsolo
faz parte dessa vivência mais interior da própria esperança,173 como a
do incrível em relação à fé...174 e o que ali, por obstáculo entrevante,
Teresa acerta em dizer, ainda que no declarar não conseguir exprimir
isso, no recear blasfemar, etc., é justamente isso que não se crê, não se
espera… em última análise não se ama.175

172 No imprevisível do kairós do Espírito: cf. Jo 3, 8… E é em tal clima, todavia, de presença que aquele
cliché da provação sem sequência, mais importa de modo arquetípico. Sobretudo de salientar esta
lição victimal deste “momento“ em TMJ: cf. Jean GUITTON, Le Génie de Thérèse de Lisieux, ed. cit.,
pp. 158 e segs. É a intermitência deste instante que se pretende depois “ler” na perspectiva de uma
continuidade de esperança: “Mais sa foi est alors soutenue par la charité, son amour pour Jesus et
pour ses frères les pécheurs qui ne cesse de croître. Elle s’accompagne aussi d’une espérance sans
limite, cette espérance qui consiste à espérer pour tous.“ (tal comenta François-Marie LÉTHEL, «Le
Jésus de l’amour: le christocentrisme de sainte Thérèse de Lisieux à la lumière de la théologie des
saints», in: Id., Théologie de l’Amour de Jésus…, ed. cit., p. 178). Vide supra ns. 100, 156…

173 Acaba por ser este o grande sentido de toda a provação de TMJ, não tanto, como ela formula de
tentação de descrença e de incredulidade em relação à Fé, numa ordem preferentemente de crise do
entendimento assim obscurecido (porém não pela demais luz), outrossim da prova de quase
desespero que põe em causa a Esperança, o sobrenatural sentido de futuro confiante, de afectiva
memória e força de desejo. Sem essa expectativa transfigurada, sem essa virtude sobrenaturalizante
do dom da Esperança, resta o vazio do desespero… Não o obstáculo do mundo e da visão mística
nas trevas apenas da Fé, mas este desalento que entreva o andamento afectivo e desiderativo da
Esperança, num obstáculo que é a carne, a sua fraqueza, o carácter quase mágico e entorpecente
desse desânimo… que, ‘embora o espírito esteja pronto, a carne é fraca: asténica.’ (cf. Mt 26, 41…)
Claro que, dada a sinergia da vida teologal, nem a falta de Fé, nem tal desânimo em relação à
Esperança, deixarão de se reflectir na Caridade, isto é, num obstáculo à transfigurada vontade de
bem, ao dinamismo lúcido quase o cristalizando ou enclausurando nessa cripta escura de que fala a
imagem de TMJ (cf. Ms C 5vº, l. 7 e segs.). No entanto, será por este último meio da virtude do
Amor, ainda que em morte por e de amor, que ela irá evitar voluntariosamente que o
desencorajamento total a submerja (cf. Ms C 7vº, l. 23; ed. cit., p. 343). Cf. supra n. 172.

174 Sobre este tema vide longa reflexão em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “Libertação da
Palavra – Do incrível e do incomunicável“, (Comun. às Jornadas «Da fé na Comunicação à
comunicação da Fé», org. Departamento de Comunicação e Artes da Univ. da Beira Interior,
Unidade de Artes e Letras, Covilhã, 24/25, Outº. de 2003) (em publ.).

175 Declarar o negativo, não negativamente (vide Jacques LE BRUN, Le pur amour de Platon à Lacan,
ed. cit., sobretudo pp. 183 e segs.), mas como transfiguração das trevas, decantação da luz a partir
dessas mesmas trevas… Alquimia de alma, dir-se-ia, a exigir dois extremados pólos de si mesma,
uma parte de si em Deus (no Céu), outra nos Infernos (na Terra), de cuja fricção, sofrimento crucial,
brotará a luz de um novo começo… Tal como diria Jacob BÖHME, Mysterium Magnum, I, 4, 16…;
Aurora consurgens, I, 24…, a propósito do símbolo do adstringente como elemento catalisador,
fixador do volátil e hermético voo do espírito. Além deste sofrimento (souffre “enxôfre” simbólico
em tal linguagem alquímica) e possível cristalização própria, não se esqueça a importância oblativa
desta configuração victimal e em que se retoma o “que faltou à Paixão” de Cristo (cf. Col 1, 24)
Donde, enfim, o precioso ensinamento dessa radical humilitas, mais expressivo no gr. tapeinótes no
“laboratório” monástico oriental: cf. Archimandrite SOPHRONY, Starets Silouane, Moine du
Mont-Athos, 1866-1938, Vie – Doctrine – Écrits, trad. do russo, Sisteron, éd. Présence, 1973, pp.
201 e segs., quando o Monge SILVANO toma como lema dessa atitude descida ao mais fundo:
«Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas.“
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É este “erro de linguagem” em querer dizer o que não é, longe do
cântico cristalino de alma no ‘desposório espiritual’,176 que torna
aquele desconsolo da fé, não a treva do pecado, mas a luz que lhe é
emprestada, a atenção dedicada a tal sofrimento, a encenação de todo
esse tempo,177 já não como ressalto oportuno, hiato, pausa… mero
silêncio indizível,178 mas como uma personificação de algo que estava
a acontecer pessoalmente a Teresa.179 É certo que ela está lembrada,
mais que isso, embebida daquela excedência que é Jesus transcen-
dendo-a em Amor, mas nesta provação (e pelo que ela conta) acaba por

176 Não se trata de um jogo lógico, perguntando-se se, ao dizer-se a ilusão da verdade, não se estará a
declarar também a verdade da ilusão e, não tanto como ilusória, mas na consistência da mesma…
Cf. Maurice BELLET, Thérèse et l’illusion, ed. cit., pp. 29 et passim. Já nas formulações do pensar
grego presocrático, no «Poema» de PARMÉNIDES, frag. 2B, v. 5: ‘he d’hos ouk éstin te kaì hos
khreón esti mè eînai’ (in: H. DIELS, e W. KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker, Dublin/
Zürich, Weidmann, 196612, t. I, p. 231), se sublinha assim essa surpreendente identidade do “não-
ser consigo mesmo”, ou seja, de que “o não-ser é forçosamente não ser” ao contrário do “ser que não
é não-ser” (‘he men hópos éstin te kaì hos ouk ésti mè eînai ’ (Ibid., v. 3) , ou cuja “identidade” se
absolve, pois, diferencialmente. (cf. nossa reflexão: Carlos H. do C. SILVA, “Díkranoi, Da dupla
visão ao discernimento – Crítica da expressão em Parménides (B,6,5) e sua revalorização
simbólica”, in: Didaskalia, VI (1976), pp. 307-379). Aplicando a TMJ e à identificação da sua
provação, poderia dizer-se que ela não é o que é, e é o que não é, e que tal erro de gramática seria
mesmo o de cair na forma reduzida e identitária desse estado, tomando assim a sua aparência como
o que é (real). Tomar as trevas por algo substancial, como chega a diagnosticar na experiência da
noite escura S. João da Cruz: Sobre esta espessura «material» das trevas, cf. supra n. 82.

177 Cf. Michel de CERTEAU, La fable mystique, Paris, Gallimard, 1982, pp. 209 e segs.: «La scène de
l’énonciation». A estética de uma experiência que, por conseguinte a faz poder repensar em certo
quietismo mais da escola abstracta desde a Mme. Guyon a Bento de Canfeld… Neste paradigma
passivo e (‘patético’), reflecte-se o momento de crise da economia laboriosa e o primado do “luxo”
místico do que transcende a relação de dever e culto. Cf. Daniel VIDAL, Critique de la Raison
Mystique, Benoît de Canfeld : possession et dépossession au XVIIe siècle, Grenoble, Jérôme
Million, 1990, pp. TMJ ainda reflecte em romantização este drama cristão numa perspectiva que se
poderia pretender da herança do “puro amor”: vide ainda Mino BERGAMO, La science des saints
– Le discours mystique au XVIIe siècle en France, Grenoble, Jérôme Millon, 1992, pp. 161 e
segs.:«Le pur amour face à la loi de l’échange». Cf. supra ns. 75, 76, 77, 143, 152 e 166.

178 Sobre este silêncio místico e depois outro místico ‘dom de dizer’ – de locução – do que inefável
parecia, cf. Dr. Jacques VIGNE, La mystique du silence, Paris, Albin Michel, 2003; também
Michael A. SELLS, Mystical Languages of Unsaying, Chicago/ London, Univ. Chicago Pr., 1994 e
Marcel VIAUD, le Dieu du Verbe, Paris/ Montréal, Cerf/ Médiaspaul, 1997… e vide referências em
nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “Diário da Misericórdia e dom imaginário da Linguagem –
Condições diferenciais e regime redaccional da mensagem mística de Santa Faustina Kowalska”,
in: Rev. de Espiritualidade, X, nº 39 Julho/ Set., (2002), pp. 165-224.

179 Teatralização sincera e, por outro lado, como que inevitável nesse exercício de memória em que, por
de tanto se esquecer, quando se lembra é como se estivesse a viver no presente tal pretérito. A
lembrança de si desencontra-a mais do que, quando em oubli de soi, verdadeiramente, ‘re-corda’
Jesus ou o Amor que a faz ser… Cf. ainda J. GUITTON, Le Génie de Thérèse de Lisieux, ed. cit., pp.
77 e segs. : «L’irréalité du temps et l’éternité du moment»; e vide ns. 158 e 172. Poderia ser mesmo
uma transposição oblativa no que alguns consideraram o “sacerdócio” de TMJ: cf. Jean SLEIMAN,
O.C.D., “Le sacerdoce de Thérèse ou l’offrande du «dernier soir»”, in: Várs. Auts, Thérèse au
milieu des Docteurs, ed. cit., pp. 65-95. Vide ainda supra ns. 29 e 39.
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se ver a si mesma numa configuração que, afinal, a parece despir dessa
união em Deus.180

Em contraste com o velado pudor místico dos que chamados a tal
união se esquecem de si mesmos, ‘já não sendo quem eram’, já a
palavra não sendo sua… transcendido abruptamente o tempo da
continuidade psíquica no descontínuo da experiência espiritual,181 esta
outra narrativa continuada em sofrimento e até ‘horror da situação’ não
assinala de imediato para essa experiência espiritual, antes para o que
melhor se diria por uma inexperiência.182 Donde o desajuste da
linguagem narrativa face ao inexplicável, inhabitual… mistério do
mal, do pecado, do desespero…183

180 Reflecte-se paradoxalmente aqui também a sua experiência do Carmelo: “J’ai compris que même
au Carmel il pouvait encore y avoir des séparations, qu’au Ciel seulement l’union sera complète et
éternelle, (…).” (Ms C 9rº, ls. 19-20).

181 “Já não sou eu que vivo, mas Cristo em mim.” (Gál 2, 20): “zô dè oukéti egó, zêi dè en emoì
Khristós.’) Há aqui a perene lição existencial da morte das identificações das personalidades e da
ressurreição do verdadeiro centro, da presença real: a do Eu sou que Jesus anuncia. Cf. Jean-Yves
LELOUP, «Méditation sur le “Ego eimi” de l’évangile de saint Jean», in: Id., Évangile de Jean,
Paris, Albin Michel, 1989, pp. 311 e segs.

182 Tal como na visão que, por exemplo, os Pastorinhos de Fátima tiveram do Inferno (cf. P. Luís
Kondor, (org.), Memórias da Irmã Lúcia, Fátima, ed. Secretariado dos Pastorinhos, 20008,  no relato
da 1ª memória: “uma cova de bichos e uma fogueira muito grande (…)” (p. 30); e na descrição da 3ª
memória: “um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados em esse fogo, os
demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma
humana (…).” (p. 105)…), tal horror dantesco poderia mais paralisar de medo, e seria assim
diabólico, e não proporcionar conversivamente o valor simbólico de uma transfiguração do pecado
(cf. Eudoro de SOUZA, Mitologia, Lisboa, Guimarães, 1984, pp 99 e segs.: «O diabólico e o
simbólico»). Por isso o que importa nem é tanto o visionarismo, por profético que seja, mas a sua
catequese como transformação espiritual. (Algumas observações e outras complementares
referências em nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “Aparições e experiências místicas – Reflexão
sobre o fenómeno de Fátima e contributo para uma sua renovada meditação espiritual”, in: Várs.
Auts., Fenomenologia e Teologia das Aparições, («Actas do Congresso Internacional de Fátima»,
9-12 Outubro de 1997), Fátima, ed. do Santuário de Fátima, 1998, pp. 353- 393)). Donde que esse
“purgatório” sombrio de TMJ só importe na perspectiva dessa absolvição espiritual desse mesmo
tempo na perenidade, na eternidade confiante no Amor…

183 Falar do mal será prolongar viciosamente a sua fábula… (de fabulare, “falar”…); e, mesmo a
pretensa moral de ‘denúncia’, conduz a uma maledicência que não liberta, realmente, do negativo.
(A lembrar Tgo 3, 1 e segs. …) Outrossim a reserva silenciosa, o ‘velamento’ que respeita a sombra
(Verbo escuro diz o nosso poeta Teixeira de Pascoaes…), entre o não afrontar o maligno, não lhe dar
resposta de que se alimenta, nem o ignorá-lo como se não existisse, em idêntico engano que lhe
convém, eis o que resulta dessa sabedoria em até poder  “descer ao reino das sombras”, porém com
essa luz que não se apaga… (cf. Herbert HAAG, Abschied vom Teufel. Vom christlichen Umgang
mit dem Bösen, München, Benzinger V., 1999; H. Urs Von BALTHASAR, Kleiner Diskurs über
die Hölle, Freiburg, Einsiedeln V., 1999 e Henry A. KELLER, The Devil, Demonology and
Wittchcraft, Christian Beliefs in Evil Spirits, N.Y., 19742…) Como, disso acaba por ser exemplo
TMJ, no que até cala, no não querer “blasfemar” (Ms C 7rº, l. 4…), no louvor sobretudo num sorriso
além de toda a dor. (Ms C, 7rº, ls. 19-20…).
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Mas há neste desajuste, entre o que assim se sente não ser, e o que se
diz como forçoso ser negado, o efeito simétrico do que na luz da palavra
mística é o fazer sentir, mesmo o que não haja, e um delir, mesmo o que
tenha sido em recriação de alma.184 Donde que tal desconsolo da fé, e essa
descrença que assim obnubila e é dito como “ausência”, “falta”, seja
entretanto produzido não pela carência de graça, de luz, mas por um
excesso em relação a essa mesma luz: o abuso das graças. 185

Como se a lição maior da lúcida confiança,186 do miniatural 187 e
sempre atento e amoroso do pequeno e rápido caminho da experiência
de Teresa,188 fosse de não cair em excessos de fé, em fantasias de gozos
místicos, até no que fosse “luxúria espiritual”,189 já que a volta-face
disso é a bem real aridez ou secura de fé.190 Abusar das graças não só
no vulgar sentido de não as acolher na incredulidade, ou na impiedade,
mas de as utilizar do modo luciferino denegando a própria verdade do
espírito e opondo-se espiritualmente à Luz.191

184 Cf. supra n. 178. Vide também referências em nossos estudos: Carlos H. do C. SILVA, “Diário da
Misericórdia e dom imaginário da Linguagem – Condições diferenciais e regime redaccional da
mensagem mística de Santa Faustina Kowalska”, in: Rev. de Espiritualidade, X, nº 39 Julho/ Set.,
(2002), pp. 165-224 e Id., “A Questão Autobiográfica ou do tempo Absoluto – A propósito da
«Histoire d’une Âme» e da sua Autora”, in: Rev. de Espiritualidade, XIII, 52, (2005), pp. 244-271
(1ª parte); Ibid., in: Rev. de Espiritualidade, XIV, 53, (2006), pp. 11-80 (conclusão).

185 Sobre este abuso de graças cf., entre outoros, Paul TIHON, art. “Grâce” [«Action de Dieu et activité
de l’homme»], in: DS, t. VI, cols. 726-750; A. GARDEIL, La structure de l’âme et l’expérience
mystique, ed cit. supra.

186 Que se toma, portanto, no registo da consciente vontade em TMJ: “…Je chante seulement ce que je
veux croire.“ (Ms C 7vº, ls. 9-10; ed.- cit., pp. 342-343)

187 Decisiva mudança de escala na realização espiritual que se testemunha nesse regime de
pequenos e céleres meios…a “petitesse“. Cf. nosso estudo: Carlos H. do C. SILVA, “O miniatural
em Santa Teresa do Menino Jesus – Da mudança de escala na via de santidade”, in: Didaskalia,
XXXII – 2, (2002), pp. 147-243.

188 Cf. TMJ, Ms B 2vº: “chercher le moyen d’aller au Ciel par une petite voie bien droite, bien courte,
une petite voie toute nouvelle.“ (ed. cit., pp. 325-326).

189 Sobre a noção de “luxúria espiritual“, cf., por exemplo, em S. JOÃO DA CRUZ, Noche oscura, I,
4, 1: “…muchas imperfecciones muchos, que se podrían llamar lujuria espiritual, no porque así lo
sea, sino que procede de cosas espirituales; (…).” (O.C., p. 327; trad. port., p. 426).

190 Noite e vazio, escuridão e cegueira… deserto, aridez ou secura… -todo um vocabulário de climas
extremos a significar o drama interior. Vide supra ns. 50, 51, 52, 64… ainda Soeur GENEVIÈVE,
O.P., Soeur CÉCILE, O.C.D., Jacques LONCHAMPT, (orgs.), Les mots de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Paris, Cerf, 1996, sub nom. Vide referência em J.-F. SIX,
Lumière de la nuit, ed. cit., p. 237 e n. 2.

191 Lucifer, literalmente “portador da luz”, como o Prometeu em relação ao “fogo sagrado”, mas cuja
fidelidade cega, cuja ‘recta razão’ não se dobra ao misericordioso coração, ao amor humilde, sendo
pois o sorvedouro de um intelecto portentoso mas frio, abusando das graças, parasitando a
consciência moral, praticando a fáustica traficância de almas… (cf. supra n. 183). Como TMJ
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das irmãs do seu convento e até de TMJ que lhe enviara uma fotografia de uma recriação do teatro
conventual em que desempenhava o significativo papel de Joana d’Arc… Sobre este tema, cf. supra
ns. 86, 106, e vide ANNE-MARIE DE LA SAINTE-FACE (DOMRÉMY), “Thérèse de Lisieux et
Jeanne d’Arc, Une solide amitié dans la communion des Saints”, in: Dominique POIROT, (dir.),
Thérèse carmélite, ed. cit., pp. 205-214.

192 É o que muitos Autores recomendam como o caminho gradual, seguro e sempre discernido de
“itinerário para Deus” sem os sobressaltos, cumes ou abismos, do ‘alpinismo’ dos místicos… O que
MELQUÍADES ANDRÈS, (em La Teologia española en el siglo XVI, Madrid, B.A.C., 1977, t. II, pp.
293 e segs.: «La via tradicional de la práctica de la virtudes y desaarraigo de los vícios»), salienta como
via bem peninsular de prática das virtudes e combate dos vícios, traduz-se desde os Exercícios
Espirituais numa tendência ascética que há-de formar os sensatos quadros mentais da inteligência
europeia da modernidade. (Cf. Cf. P. Pedro de LETURIA, S.I., “ Génesis de los ejercicios de San
Ignacio y su influjo en la fundación de la Compañía de Jesús”, in: Id., Estudios ignacianos, t. II:
Estúdios Espirituales, Roma, Institutum Hitoricum, 1957, pp. 3-57) É esta pedagogia espiritual
inaciana que, com a sua insistência no discernimento, no sentido de obediência e magistério de uma
comum linguagem da Fé, evita as subjectividades não apenas literárias até de certo romantismo da Fé
(em Chateaubriand, em Lallemand, ainda em E. Hello, etc….), mas do que poderia arriscar-se como
inexperiência do místico que não tenha junto de si uma boa direcção espiritual. Algo, neste sentido, se
poderia estudar e criticamente reflectir a propósito de TMJ, porém não nesta reflexão. Quanto à
doutrina e importância do discernimento remete-se para nossas referências: Carlos H. do C. SILVA,
“Da diferença pensada ao discernimento vivido”, in: Rev. Port. Filos., 50 (1994), pp.411-441.

193 Não a oração simples, mas de quem se procura na oração... A graça de Deus não sendo para ser
guardada, mas espargida de acordo com o ser-se canal para tal graça… A tentação da “posse” de
Deus será um dos piores obstáculos na via para Deus, e S. JOÃO A CRUZ, El Monte de Perfección,
esquema autógrafo, in: Obras Completas, ed. cit., pp. 71 e segs. sobre o «camino de espíritu
imperfecto”,  já bem advertia quanto ao falso caminho da religião (dos apegos devotos etc.) nessa
senda da perfeição.

194 Vide paralelo pedagógico dentro do mesmo simbolismo diorático na dialéctica platónica (cf.
PLATÃO, Rep. VII, 514 a e segs.; também ARISTÓTELES, Metaph., a, I, 993 b, 9-10: ‘hósper gàr tà
tôn nukterídon ómmata pròs tò phéggos…’), e, em contraste, com o excesso teresiano, cf. Ms B 4vº:
“…je ne suis pas un aigle, j’en ai simplement les yeux et le cœur car malgré ma petitesse extrême
j’ose fixer le Soleil Divin, le Soleil de l’Amour et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de
l’Aigle… Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant Soleil qui charme ses yeux (…).“ (ed. cit., pp.

Um caminho dentro da gramática dizível da moderação realista
do que possa ser possível ao cristão nessa progressiva purificação das
virtudes, nesse cuidar das graças recebidas, sobretudo nessa fidelidade
comunitária e eclesial a um sentido de caridade pautada pela imitação
de Cristo, não parece coadunar-se com o abuso das graças ainda que no
ardor de intensíssima vida mística, porém sem a purificação do próprio
sujeito.192 De outro modo, o resíduo subjectivo não só atrai e
obstaculiza a circulação harmónica da graça, como acaba por provocar
o declínio dessa luz de que abusa assim.193

Querer ver além das suas possibilidades acaba por provocar a
cegueira e, isto, porque não se tenha sabido usar da graça, como da luz
do Sol, que não é para olhar directamente, mas crescendo em adaptação
a tais claridades…194 E, uma vez no obumbramento, não tanto do real
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307 e 309). A imagem da suma atracção por esse Sol divino, está já implicada nas metáforas do
fascínio da borboleta pela chama, desenvolvida desde Stª. Teresa de Jesus (V, 17, 6; M VII, 2, 5…) e
dessa morte de amor assimilável ainda ao paradigma da Fénix renascida… Cf. origens deste
simbolismo também gnóstico, em A. J. FESTUGIÈRE, “Le symbole du Phénix et le mysticisme
hermétique”, in: Id., Hermétisme et mystique païenne, Paris, Aubier-Montaigne, 1967, pp. 256-260,
sendo ainda de relacionar com o signo do pássaro solitário em S. JOÃO DA CRUZ, «Dichos de luz y
amor», 120: “Las condiciones del pájaro solitario son… - que no tiene determinado color…»,  (in:
O.C., p. 52, trad. port., p. 96), e desta sua alegórica cor ‘neutra’, crepuscular como a Simorgh do
simbolismo islâmico e sufi (cf. ainda Luce LÓPEZ-BARALT, San Juan de la Cruz y el Islam, Madrid,
Hiperión, 19902, pp. 269-271 e, por exemplo, Shihâboddîn Yahyâ SOHRAVARDÎ, “L’incantation de la
Simorgh”, in: Id., L’Archange empourpré, Quinze traités et récits mystiques, trad. de Henry CORBIN,
Paris, Fayard, 1976, pp. 443-469, fazendo lembrar o clássico de Farid Ud-din ATTAR, Mantiq ut-Tair,
(«The Conference of the Birds», trad. do persa por C. S. NOTT, London, Routledge, 1974)…

195 A recolecção mística seria, assim inversa à direcção da experiência: nesta última uma sombra que
o Espírito faz, uma preparação por tal “assombramento” iluminativo (como estudámos a propósito
de um Doutor também do nocturno encontro, como seja Santo António de Lisboa: cf. Carlos H. do
C. SILVA, “O simbolismo da «Nuvem» e a doutrina mística antoniana: o tempo diferencial do
«assombramento»”, (Com. ao «Colóquio Antoniano», Comem. 750º da morte de S. António de
Lisboa, U.C.P., 8-11/6/1982), in: Colóquio Antoniano, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1982,
pp.155-194), enquanto na narrativa que relembra tudo isto se confunde esta mesma luz em trevas
temidas, de um caminho contemplativo assim entrevado… Como se se retomasse o arquétipo do
obscurecimento, da caligem ou sobretudo dessa tarde em que a própria vida se faz tarde… Cf. G.
Van der LEEUW, la religion dans son essence et ses manifestations, ed. cit., p. 380: «Le mystère du
soir n’est autre que la mort.»… Seria mesmo de «revisitar» a tradição islâmica e da poética sufi, que
tanto envolve os começos do Carmelo reformado nas suas raízes peninsulares, sobretudo neste
paralelo da caligem mística, com zulmat/zulumat, de izlâm… “trevas” e “entrar nesse
obscurecimento”, da hora intermédia ou nula, como se relê na sensibilidade de TMJ. Cf. ainda M.
MOKRI, “La lumière en Iran ancien et dans l’Islam”, in: ed. cit., pp. 389-397…; também Id., “La
mystique musulmane et les poètes mystiques persans», in : M.-M. DAVY, (dir.), Encyclopédie des
mystiques, Paris, R. Laffont, 1972, pp. 391-419; e vide supra n. 80.

196 Ainda: “… je n’ai plus de grands désirs si ce n’est celui d’aimer jusqu’à mourir d’amour…” (Ms C
7vº, l. 23) e “La seule grâce que je désire, c’est qu’elle [ma vie] soit brisée par l’amour.“ (Ms C 8vº,
l. 1)… De facto, como sintetiza Antoine VERGOTE, «Psychologie et religion», (naturalmente ainda
na lição psicanalítica de D. VASSE, L’autre du désir et le Dieu de la foi, Lire aujourd’hui Thérèse
d’Avila, Paris, Seuil, 1991, sobre esta matriz da transformação espiritual no Carmelo teresiano):
“Sortir vers le Tu divin, c’est engager dans la nuit. (…) La plus dure nuit, dit Jean de la Croix,
c’est celle de l’esprit, la nuit où on perd les moyens rationnels pour penser Dieu (…).“ (in: Frédéric
LENOIR e Ysé TARDAN-MASQUELIER, (dir.), Encyclop. Des Religions, Paris, Bayard, 1997,
vol. II: Thèmes, pp. 2275 e segs., vide pp. 2286-2287). No entanto a esta negativa morte do
pensamento sobrepõe-se a positiva morte que é o mesmo amor…

197 Cf. Ms C 8rº, ls. 7-8: “…ce que je vous dis n’a pas de suite“ e vide a “rotina” infernal do ciclo das
trevas: “Lorsque je veux reposer mon coeur fatigué des ténèbres… mon tourment redouble,…“ (Ms
C 6vº, ls. 15-17).

excesso de luz, mas do eclipse da mesma, haverá de se percorrer o difícil
caminho em trevas, quiçá a senda desta mística negativa, deste descrer até
ao paradoxo, para não dizer até ao desespero sem remissão…195

O ‘viático de alma’ em Teresa será o da sua confiança, do seu amor
até à morte,196 já que propriamente desta provação de descrença – assim
por abuso de graças – não parece tal senda ter saída.197 Antes constitui
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198 Só por via oblativa, em Cristo perfeita, é possível esta libertação: antes de mais em TMJ
como abandono desse mesmo estado, oblação dessa mesma provação num mais além de si
mesma e assim liberta (de si) em Deus… Abandonar, em última análise, o próprio
abandono!… É o que parece dar a entender afinal a lição antiga, mas bem minuciosa e
inteligente, do Abade André COMBES, Introduction à la spiritualité de sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus, ed. cit., p. 444: “Faisant abstraction de tous les modes possibles de conduite
divine, l’abandon thérésien paraît bien dépasser, en le réalisant de façon parfaite, le
schéma sanjuaniste (…). Renonçant, en effet, à chercher dans une expérience psychologique
quelconque un critère d’union supérieure, à plus forte raison la saveur d’une béatitude
anticipée, il ramène effectivement la part de l’âme à une adhésion pure et simple au libre jeu
du bon plaisir divin, et exorcise radicalement toute possibilité d’illusion en reportant en
Dieu seul la raison d’être de ses états de conscience, le principe et le terme de toute
activité.” (o recto é sublinhado nosso).

199 No eco de Jo 1, 4-5: ‘…kaì tò phôs en têi skotíai phaínei, kaì he skotía autò ou katélaben.’,
como TMJ bem lembra Ms C 6rº, ls. 1-3: “…hélas! Les ténèbres n’ont point compris que ce
Divin Roi était la lumière du monde…” e invocámos supra n. 54. Escutemos ainda Maurice
BELLET, Thérèse et l’illusion, ed. cit., p. 65 : “Toute ma vie, disait-elle, je n’ai cherché que
la vérité. Pauvre petite. La vérité, c’est la Ténèbre.  De quoi, n’est-ce pas, s’éloigner d’elle
tout à fait, la laisser, avec compassion et colère, glisser dans son gouffre. Mais le point, le
point décisif, c’est qu’elle-même, Thérèse elle-même, elle est passée par là.”

sinal da inexperiência, do abuso ainda de uma gramática do sofrimento,
cujo sujeito, demasiado presente, embaraça o que na perfeita oblação de
Cristo opera, então, a real saída desse mundo de trevas.198

Pois, ainda que as trevas não tenham aceite essa Luz advinda 199

não deixou a mesma de iluminar e bem além delas…



Depois da conferência do Dr. Carlos Henrique do Carmo Silva,
«A noite escura da fé em Teresa de Lisieux», a última desta tarde de
trabalhos, e aspós o descanso da Eucaristia e do jantar, encontramo-
nos de novo na sala do congresso. A hora escolhida para esta
comunicação (21h30), talvez não seja a melhor, mas a verdade é que
estamos aqui para aproveitar o mais possível o que nos resta ainda do
dia. Amanhã será outro dia muito cheio devido à presença das
Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus em Fátima (aliás, a esta
hora já se encontram no Carmelo de S. José onde, depois dos nossos
trabalhos, poderão ser veneradas por quem o desejar) e porque todos
os congressistas querem participar nas diversas celebrações à volta
das mesmas. Por isso, a organização do Congresso decidiu aproveitar
este tempo da noite para duas comunicações. A primeira, a cargo do
Rev. Padre Manuel Durães Barbosa. Depois seguir-se-á a
comunicação a cargo da Dra. Isabel Medina Silva com o título: «A
oração em Santa Teresa do Menino Jesus».

O P. Manuel Durães Barbosa é membro da Congregação do
Espírito Santo.

Formado em Teologia e Ciências da Educação em Roma.



Director dos Seminários da Congregação do Espírito Santo
durante 15 anos.

Foi provincial da sua Congregação religiosa, desde 1982 a
1988.

É professor na UCP.

Desde o ano 2000, é Director das Obras Missionárias
Pontifícias onde tem feito um notável trabalho de dinamização
missionária.

É membro do Instituto Missionário Ad Gentes e também foi nesta
qualidade que o convidámos para nos falar sobre o binómio «Missão e
contemplação. A paixão pelas missões e missionários» para o qual
Teresa do Menino Jesus, padroeira das missões, dá um especial
contributo.



MISSÃO E CONTEMPLAÇÃO
A paixão pelas missões e missionários

MANUEL DURÃES BARBOSA, CSSP

Num breve apontamento, poderemos afirmar que, no decorrer da
história da Igreja, séculos e anos a fio, a actividade missionária sempre
esteve associada à acção. A vida, o testemunho e a obra de Santa Teresa de
Lisieux, para além de outras referências, reclamam e exigem outros
aspectos complementares e integrantes da actual teologia da Missão, isto
é, o sentido do mistério, a interioridade e a contemplação.

MISSÃO E CONTEMPLAÇÃO

Ao iniciar esta breve “comunicação” sobre a missão e nela
inserir a contemplação, como parte integrante e fundamental,
imediatamente me recordei de um poema da autoria de D. Hélder da
Câmara – antigo Bispo do Brasil:

“Missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, quebrar a
crosta do egoísmo que nos fecha no nosso Eu. É parar e dar a volta ao
redor de nós mesmos, como se fôssemos o centro do mundo e da vida.

É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a
que pertencemos: a humanidade é maior. Missão é sempre partir, mas
não devorar quilómetros. É sobretudo abrir-se aos outros como
irmãos, descobri-los e encontrá-los.

E, se para descobri-los e amá-los, é preciso atravessar os mares
e voar lá nos céus, então missão é partir até aos confins do mundo.”

Findo este belíssimo poema, relativo às atitudes fundamentais,
face à missão, urge perguntar: qual a origem e o fim da missão? Com
Gabriele Ferrari – Os missionários de amanhã – a nossa resposta vai no
seguinte sentido: “Deus é a origem e o fim da missão. Por isso, o papel

M
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do missionário é entrar na missão de Deus, colocando-se ao seu
serviço, obediente e subordinado a ela.”

A missão de Deus, que se realiza através da Palavra e do Espírito, é o
contexto em que se coloca a missão histórica da Igreja. A Igreja e nós, que
a ela pertencemos, somos chamados a participar num projecto que pertence
a Deus, porque vem de Deus. O nosso papel é acolher este projecto, sem
nada lhe acrescentar e sem nada lhe retirar. Como missionários, a nossa
função é favorecê-la, permitindo que ela se incarne no nosso tempo.

Dado este mergulhar na fonte da missão, quais as consequências
para a acção evangelizadora da Igreja e de todos aqueles que estão ao
serviço da mesma? As consequências são diversas:

a) Se o missionário participa na missão de Deus, deve ter consciência,
antes de mais, que no local onde chega, encontra pessoas e um mundo, onde
o Espírito de Deus já trabalha muito antes do missionário lá chegar.

b) O missionário deve recordar-se que não está só no seu
trabalho. Ele não tem de fazer tudo. Deus está presente em toda a parte
e tem meio e modos de a todos salvar.

c) Enquanto participa na missão de Deus, o papel principal do
missionário é a contemplação! O missionário deverá, pois, ser homem
de escuta, de oração e de diálogo com Deus, a fim de aprender a
respeitar a liberdade de Deus, presente e activo no seu povo, ainda antes
de ele lá ter chegado. Para aprender a respeitar a liberdade das pessoas, que
respondem a Deus segundo as modalidades próprias da sua cultura.

Só um espírito contemplativo fará compreender ao missionário que,
para além do seu programa de acção, existe ainda um diálogo entre Deus e
o seu povo. A oração, a busca de Deus é uma dimensão intrínseca,
essencial, da espiritualidade missionária, em termos de hoje e de amanhã.

Infelizmente o movimento missionário moderno foi, muitas
vezes, marcado por um divórcio entre a contemplação e a missão. A
Encíclica Redemptoris Missio veio corrigir este divórcio, ao descrever
o missionário como um contemplativo na acção (RM, 91), sublinhando
a relação íntima entre a acção e contemplação na vida do missionário.

TERESA DE LISIEUX E VIDA CONTEMPLATIVA

Procurando fazer uma síntese da santidade da contemplativa de
Lisieux, poderemos dizer que Santa Teresa é santa e de vocação universal:
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- Porque, amou o Pai como uma filha;
- Foi amada por Cristo como esposa;
- Fez amar Jesus – fazer amar o Amor.
A mensagem da sua vida resume-se em três palavras: amar,

ser amada, fazer amar.

a) Amou o Pai como uma filha
O primeiro passo no caminho da santidade é semelhante para

todos os cristãos: reconhecer um Deus Pai que está nos céus e nos ama.
A reciprocidade neste amor corresponde ao amor filial.

A este amor filial, comum a todos os cristãos, Teresa de Lisieux
acrescenta algo mais: deseja ocupar o lugar de filha predilecta de Deus.
Parecia-lhe muito natural continuar a gozar da predilecção de que era
objecto na casa paterna, como última de nove filhos! Teresa está
convencida, com uma fé a toda a prova, que Deus a ama com coração
de Pai e ela, por sua vez, lhe corresponde com a ternura de filha.

Numa completa dependência filial de Deus, razão da sua força,
Teresa de Lisieux pensa que a criança tem sempre necessidade do Pai e
deve ser ajudada continuamente! Assim deixa a Deus o espaço para
revelar, com os factos, o seu amor de Pai.

É o caminho da infância espiritual que Teresa aponta como o
mais rápido para atingir a santidade. À primeira vista simples, exige,
no entanto, muita simplicidade e humildade, bem como uma consciência
muito profunda que o mais importante é só e apenas o amor.

b) Teresa esposa de Cristo: santa
O Trabalho que o Espírito Santo tinha iniciado no coração de

Teresa, com uma efusão de ternura em relação ao Pai, aperfeiçoa-se e
completa-se agora com uma misteriosa atracção em relação a Jesus
Cristo. A confidência de filha transforma-se em amor de esposa.

Teresa tem apenas 18 anos. A sua profissão solene, pela qual se
compromete face à Igreja e ao mundo com uma consagração total e
definitiva – mediante os votos de obediência, pobreza e castidade. torna
válida a sua oferta de vítima do Amor misericordioso, um ano antes, se
bem que em privado.

Teresa encontra a sua felicidade: é esposa de Cristo, o único que
lhe pode revelar os segredos do Amor com o seu amor.
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Ficou muito conhecida pelo seu amor ao Menino Jesus. Notemos o
que escreveu a este respeito: “Eu havia-me oferecido a Jesus Menino como
um brinquedo, e lhe havia dito que se servisse de mim não como uma coisa
de luxo, que as crianças se contentam em guardar, mas como uma pequena
bola sem valor, que ele pudesse jogar na terra, empurrar com os pés, deixar
num canto ou também apertar contra o coração, quando isso lhe agradasse.
Numa palavra, queria divertir o Menino Jesus e abandonar-me aos seus
caprichos infantis.”

Experiências e manifestações do amor divino! Não escolheu
Teresa do Menino Jesus o Amor como vocação, que valoriza toda a
actividade da Igreja? Aliás, qual a condição imposta a Pedro? Jesus
perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, amas-me mais do que
estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo.” Disse-lhe Jesus: “Apascenta
os meus cordeiros”, etc (Jo 21, 15-18)

c) Fazer amar o Amor e vocação missionária

Correspondendo a um desejo de seus pais – ter um filho
sacerdote e missionário, que não acontecera – Teresa do Menino Jesus
teve uma particular paixão pelas missões.

De inicial estado de alma, passando por uma tomada de consciência
durante a vida, tornou-se vocação missionária adulta, já nos últimos anos
da sua vida. Teresa esperava, na verdade, ser enviada para o Vietname,
onde havia dois conventos carmelitas historicamente ligados ao Carmelo
de Lisieux: o de Saigão, fundado por Lisieux, em 1861; o de Hanói,
fundado pelo de Saigão, em 1895. Queria partir para as missões, mas como
carmelita. Tal não acontecera, por motivos de saúde.

A PAIXÃO PELAS MISSÕES E MISSIONÁRIOS

A sua vocação missionária e paixão pelas missões está bem
patente na sua auto-biografia, nas suas poesias e conversas. De maneira
mais explícita na sua correspondência com dois missionários: o Pe.
Murice Bellière e o Pe. Adolphe Roulland.

Antes de mais, um olhar atento sobre um seu escrito, onde
consegue unir e conciliar “Carmelo” e “Missão”.
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“Entrei no convento porque me fascinavam os grandes espaços,
as imensas paisagens, os horizontes sem fronteiras… No Carmelo, os
grandes espaços são interiores…, são a imensidade dos votos. No
Carmelo… o Amor é maior que o mar e maior que o céu. As paredes do
Carmelo são transparentes aos olhos do coração.

O Carmelo permitia-me viver quer em África quer na Índia. Ao
entrar no Carmelo eu entrei em todas as partes. Entrei nas casas dos
pobres e em casa dos ricos, em casa dos que estavam afastados e em casa
dos que estavam próximos. No Carmelo eliminam-se as fronteiras, elas
são ilimitadas. Ao fazer-me Carmelita fiz-me chinesa, indiana, japonesa.
Sou de todo o mundo. O meu coração é livre de ir por onde quiser. O Amor
tornou possível ao meu coração dar a volta ao mundo. Tudo o que
acontece no mundo acontece no coração de quem ama. O mais pequeno
hálito de amor escondido pode ser útil a quem viver aplicado na acção. Ao
entrar no Carmelo eu passei a anunciar o Amor nas cinco partes do
mundo, nas cidades mais remotas…, eu passei a ser missionária… e sê-lo-
ei até ao fim do mundo. Só o amor é o caminho que leva ao fim do mundo.

Quando o coração se torna pobre já não vive agarrado à sua
casa, ao seu quarto, à sua rua, aos seus negócios: é livre…pode partir!
Pode ir e pode vir. É um navio que solta as suas amarras. Pode fazer-
se mar adentro, pode navegar pelo mar alto!”

Em seguida, prossegue com o desejo de ser missionária desde o
princípio até à consumação dos tempos:

“Queria percorrer a Terra para pregar o teu nome e implementar a
tua gloriosa Cruz sobre o solo infiel. Todavia, ó meu Amado, uma só
missão não me seria suficiente: quereria anunciar o Evangelho em cada
uma das cinco partes do mundo e até mesmo nas ilhas mais remotas.
Gostaria de ser missionária, não por alguns anos, mas desde o princípio
da criação até à consumação dos tempos. Mas, sobretudo, ó meu Amado
Salvador, quereria derramar até à ultima gota do meu sangue por ti.”

A terminar, extracto de uma carta ao Pe. Roulland.
“Ficai certo, meu irmão, de que a vossa irmãzinha cumprirá as suas

promessas, e de que a alma dela voará feliz para as longínquas regiões que
vós evangelizais. Ah! Meu irmão, pressinto que vos serei muito mais útil no
céu do que na terra… Conto não ficar inactiva no céu, o meu desejo é
continuar a trabalhar pela Igreja e pelas almas, peço isto a Deus e estou
certa de que mo concederá.” (Carta 254. Ao Missionário Pe. Roulland).
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CONCLUSÃO

Em jeito de conclusão, recordo, uma vez, mais uma carta
endereçada ao Pe. Roulland (carta 189): “sinto-me muito indignada de
estar especialmente associada a um dos missionários do vosso
adorável Jesus… Sentir-me-ei verdadeiramente feliz por trabalhar
convosco na salvação das almas; foi com essa finalidade que me fiz
Carmelita; não podendo ser missionária pela acção quis sê-lo pelo
amor e pela penitência, como Santa Teresa minha seráfica Madre…”

Para espanto de muitos e regozijo de outros, Pio XI, dois anos após
a sua canonização (1927), proclamou Santa Teresinha do Menino Jesus
“Padroeira Principal das Missões de todo o mundo, juntamente com S.
Francisco Xavier.”

Se este título representava uma auréola de glória para o Carmelo,
constituía também um compromisso para toda a Igreja, qual prenúncio
das orientações do Concílio Vaticano II. Na verdade, no Decreto sobre
a actividade missionária da Igreja (Ad Gentes) encontramos, se
quisermos, a justificação do gesto profético de Pio XI:

“Saibam todos, porém, que o primeiro e mais irrecusável
contributo para a difusão da fé, é viver profundamente a vida cristã.
Pois o seu fervor no serviço de Deus e a sua caridade para com os outros é
que hão-de trazer a toda a Igreja o sopro de espírito novo que a fará
aparecer como um sinal levantado entre as nações…” (Ad Gentes, 36)

Pio XI teve a coragem de atribuir o mesmo valor à oração, ao
sacrifício de uma contemplativa, bem como ao zelo e actividade apostólica
de São Francisco Xavier, o apóstolo do Oriente. Pretendia, com esta
atitude, indicar ao mundo – que acredita apenas na força dos meios
humanos, no progresso da técnica, na eficácia do visível e do imediato –
que a oração e a adoração permanecem a alma de todo o apostolado.

Santa Teresinha do Menino Jesus, Padroeira das Missões, deixa-
nos ainda um grande ensinamento: o valor das pequenas coisas, quando
realizadas no amor e a partir do amor.

Dada esta “armadura espiritual”, como diria alguém, Santa Teresa do
Menino Jesus e da Santa Face é proclamada “Doutora da Igreja Universal”
por João Paulo II a 19 de Outubro de 1997 – Domingo das Missões.



A hora já vai adiantada, mas queremos aproveitar ao máximo
este tempo que ainda nos resta para mais uma palavra sobre Santa
Teresa do Menino Jesus e da Santa Face. Este momento é propício
para ir terminando mas com um olhar muito especial sobre Teresinha
e, juntamente com ela, agradecer ao «bom Deus» tudo o que
aprendemos neste dia, tudo o que nos fez caminhar mais para Ele.

Vamos, por isso,  encerrar com chave de ouro este dia longo e
denso, com a intervenção da Dra. Isabel Medina.

É licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa.

Foi professora do Ensino Secundário, na Escola Pedro Nunes,
em Lisboa.

Em 1976 foi convidada para leccionar na Universidade Católica
Portuguesa nos cursos de licenciatura em Filosofia e em Teologia.

Actualmente é professora de Filosofia do Ensino Secundário e
Assistente de Filosofia na Universidade Católica Portuguesa,
Faculdade de Ciências Humanas, em Lisboa.

Além de leccionar disciplinas como Lógica, Filosofia da
Linguagem, tem participado em vários congressos e colóquios, um
pouco por todo o país.Tem publicado alguns artigos em revistas.



Temos tido também a graça de a termos connosco nalgumas das
Semanas de Espiritualidade, dado o conhecimento e apreço que tem
revelado para com os mestres espirituais do Carmelo.

Mas é sobretudo, Santa Teresa do Menino Jesus que tem
exercido um enorme fascínio na sua trajectória pessoal.

Deu-nos muita alegria ao aceitar o convite da organização deste
Congresso para nos apresentar a comunicação: «A oração em Santa
Teresa do Menino Jesus». Será, como dizíamos, um momento propício
para também rezarmos um pouco, graças à comunicação que a Dra.
Isabel nos vai fazer. Vamos prestar-lhe o máximo da nossa atenção.



A ORAÇÃO EM SANTA TERESA DE LISIEUX

DRA. ISABEL MEDINA SILVA

Nota introdutória

O tema da “Oração em Santa Teresa do Menino de Jesus” é tão
vasto, complexo e exigente em termos de maturidade espiritual que,
quando se pretenda uma aproximação ad intra da essência da oração, não
basta adoptar uma metodologia apenas centrada na análise histórica, na
hermenêutica dos textos, ou no estudo dos inúmeros comentários, mais ou
menos eruditos, sobre o seu legado teológico e espiritual.

Para compreender a oração de Teresinha torna-se necessário
fazer uma certa aproximação meditativa do seu ensinamento espiritual,
o que nos abrirá caminho a uma certa forma de participação na sua
experiência orante tornando-nos dispostos entender a sua mensagem
numa comunhão, dir-se-ia simpatética, com o próprio caminho de
santificação por ela proposto – a pequena doutrina, ou «petite voie».1

Impossível, pois, dissertar aqui em geral sobre a oração. O tema da
oração é vasto por percorrer toda a história do Cristianismo, desde as suas
origens, para já não recuarmos às suas manifestações em antiquíssimas
tradições que remontam aos primórdios da própria humanidade. É ainda

 * Comunicação apresentada ao Congresso «A Ciência do Amor – Teresa de Lisieux, Doutora
da Igreja», org. Padres Carmelitas Descalços, Fátima, Centro Paulo VI, (28/30, Out. 2005),
por ocasião do ICNE e da visita a Portugal das «Relíquias» da Santa.

 1 Cf. infra n.4 e P.MARIE-EUGÈNE DE L’ENFANT-JÉSUS o.c.d., Au souffle de l’Esprit.
Prière et Action, Ed.du Carmel, Centre Notre-Dame de Vie, Venasque, 1990; Carlos H.C.
SILVA, “Universalidade e radicalidade da «petite voie» de Teresa de Lisieux”, (Comum. à
XIII Sem. de Espiritualidade: «Santa Teresa do Menino Jesus: Uma Santa Universal»,
Avessadas, (1996), Rev.de Espiritualidade,  (2006); Id. “A «via rápida» de auto-realização
numa óptica transpessoal – Exemplo da experiência mística de Teresa de Lisieux”, (Comun.
ao “Semin. Internac. «A Vivência do Sagrado», Fac. de Psicologia e Ciências da Educação,
Lisboa, 6-8 Nov. 1996), in: Várs.Auts., A vivência do Sagrado, Coord. Núcleo de Psicol.
Transpessoal, Fac. Psicologia, Univ. Lisboa, Lisboa, Huguin, 1998, pp. 65-99.
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vasto porque diverso, na multiplicidade das suas manifestações e
expressões culturais. E, mesmo apenas e tão somente, adentro da tradição
cristã, a oração foi, ao longo dos tempos, objecto de inúmeros tratados e
posicionamentos teológicos e espirituais que deram origem, por sua vez, a
muitas e diferentes «escolas» e «métodos» de oração, quais propostas de
encaminhamento do homem para Deus e de aprofundamento da vida cristã.

Para além da complexidade que decorre da contextualização da
mensagem de Teresinha no quadro da tradição orante cristã e, em
particular, da tradição da «escola carmelitana», acresce ainda a
complexidade intrínseca que decorre da própria oração considerada em si
mesma, por nela estarem envolvidas as várias dimensões do humano na
sua relação com o divino: estética, simbólica, social, comunicacional,
psíquica, teologal e pneumatológica.

O questionamento do que seja a oração e do seu papel no
posicionamento individual e eclesial do homem perante Deus remete-nos,
pois, para os fundamentos da própria vida teologal. Daí que o “Catecismo
da Igreja Católica” consagre à oração uma extensa parte, mais
precisamente, a IV parte – “A oração na vida cristã”, sublinhando deste
modo a importância do tema como um dos quatro pilares doutrinais do
Cristianismo. E não será certamente fruto do acaso que, logo no primeiro
parágrafo desta parte do Catecismo, o § 2558, à pergunta «O que é a
oração?» surja, em tom de resposta, um extraordinário texto de Santa
Teresa do Menino Jesus, escrito apenas três meses antes da sua morte:

“Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples
olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto
no meio das provações, como nas alegrias”.2

Ao qual Teresa acrescenta ainda: “… enfim, é algo grande e
sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus.”3

Fiquemos, pois, com esta interrogação: Será possível ser-se
cristão sem a oração?

1. Descobrindo o Amor, despojando-se na oração…

“Fazia oração sem saber…e era Deus quem me instruía em
segredo” (Ms A 33 vº).

 2 Catecismo da Igreja Católica (=CIC), § 2558 e Sainte THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS
(=STMJ), Oeuvres, Paris, Du Cerf, 1997, Manuscrits Autobiographiques (=Ms), Ms C 25 rº.

 3 STMJ, Ms C 25 vº.
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Em Teresa de Lisieux manifesta-se uma dupla graça que se nela se
realizou desde criança: o dom da oração foi-lhe concedido muito cedo e de
forma quase ilimitada e expandiu-se, contagiando aqueles que, à sua volta,
sejam também favorecidos por esse mesmo dom da oração.

Teresa recebeu essa graça da oração, já que a oração enquanto
recurso espontâneo a Deus mais não é que uma graça de Deus, um puro
Dom, porém algo que não pode permanecer apenas latente e
adormecido, mas que exige uma correspondência amorosa para acordar
e se desenvolver, correspondência essa que Teresa viveu como
despojada experiência de abandono ao Amor – tudo é Graça.

Por isso, o que mais aqui importa considerar é a especificidade
desse contributo de Santa Teresa do Menino Jesus para uma nova
compreensão da oração e do modo como ela pode transfigurar a vida cristã.

Esta alma enamorada de Jesus dirá algo novo e diferente, em
termos teológicos e místicos, do que já antes fora dito por tantos outros
santos e santas: S. Agostinho, Santo Anselmo, São João da Cruz, Santa
Teresa de Ávila, …?

Estaremos verdadeiramente perante um novo caminho orante,4

porventura um caminho de almas ‘pequenas’, ‘infantes’ (que não
infantis), perante o convite a um despojamento que se manifesta
também como uma atitude de maior simplicidade, talvez minimalista,
de um deixar-se de muitas palavras, ou de um dizer muito, afinal,
quando tudo é tão simples?

Façamos, com ela, um breve percurso de leitura meditada de
alguns dos seus textos orantes.

Em toda a sua curta vida, Teresa de Lisieux escreveu apenas 21
orações. Porém, como salienta Guy Gaucher, na Introdução à edição
comentada das «Poesias» de Thérèse de Lisieux 5 na santa, a fronteira
entre o texto orante, as poesias, a autobiografia, os textos epistolares,
ou os dramáticos, é pouco definida. Há poesias que são verdadeiras
orações, cartas que reflectem experiências contemplativas de profunda
união orante com o Amado, os próprios manuscritos autobiográficos

 4 A «petite voie», também designado pela Madre Inês por «caminho da infância espiritual», é um
“caminho muito curto e recto”, como Teresa relata, pelo qual vamos a Deus com a mesma facilidade
de uma criança que é soerguida nos braços do seu pai. Nada de pesadas asceses, nada de exercícios
mortificantes, mas a vivência do abandono ‘aqui e agora’, sempre na presença de Deus.

 5 SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE, Prières, L’offrande à
l’Amour Miséricordieux, Intr.e notas por Guy GAUCHER, Éd. du Cerf/Desclée de Brouwer,
Paris,1988.
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são, em muitos passos, um repositório de orações que brotaram desses
momentos de intimidade amorosa com Jesus. Quase poderíamos dizer,
sem grande exagero, que a maioria dos seus textos são orações e
convidam à oração.  Existe em Teresa de Lisieux um clima de tal
intimidade espiritual com Jesus, desde criança, clima esse que se
manifesta numa espontânea oração “contemplativa”, em que julga estar
já presente em si mesma, a própria «presença de Deus».6

Não é facto inédito, pois, já em Santo Agostinho como Santo
Anselmo,7 entre tantos outros, se haviam integrado as reflexões
teológicas em orações, ou inversamente, expresso em texto orante as
mais subidas verdades espirituais. Assim, o que é comum em muitas
outras figuras da tradição espiritual cristã, revela-se também em Santa
Teresa do Menino Jesus e da Santa-Face, em estreita continuidade com
essa linhagem espiritual da mística cristã.

Por exemplo, o conhecido texto designado por “Manuscrito B”,
extensa carta dirigida à Irmã do Sagrado Coração na qual Teresinha é
incitada a dar testemunho sobre a «sua via, ou pequena doutrina»,8 é todo
ele uma verdadeira oração onde a escrita se rasga em parábolas para
melhor deixar entrever a luz da Graça que inunda a alma da Santa. Textos
escritos em espírito orante são também as cartas de orientação espiritual,
os bilhetinhos que acompanhavam as pagelas, as poesias, muitas vezes
inspiradas, que ela rezava, outros rezaram, e se pode ainda hoje rezar.

Se a oração é um «viver em união de amor com Deus» e Teresa
diz que “quando se ama é impossível deixar de «pensar em quem se
ama»,9 então ‘pensar em Deus’, enquanto expressão do amor, é oração,
oração contínua, permanente presença e amorosa atenção a Deus. «Oh!
Não! Creio que nunca me aconteceu estar mais de três minutos sem
pensar no meu Deus... É natural pensar-se em quem se ama”.10

 6 Ms A 33vº 5-12.
 7 O admirável texto de Santo Anselmo intitulado Proslogion é disso um exemplo. Embora seja

considerado um marco na reflexão filosófico-teológica acerca da compreensão da ideia de
Deus e contenha uma das mais conhecidas (e glosadas) provas da Sua existência, o designado
«argumento ontológico», posteriormente retomado por inúmeros pensadores da tradição
filosófica ocidental como por exemplo Descartes, a escrita anselmiana brota de uma
inequívoca experiência orante onde Fé e Razão estão intimamente cerzidas.

 8 Cf., entre outros, SIX, Jean-François, Thérèse de Lisieux, Son combat spirituel, sa voie,
Paris, Seuil, 1998, p. 360 e segs.: «La Voie».

 9 STMJ, Caderno Amarelo, 20 de Agosto: «Em vez de me perder em preces de acção de graças
a Deus, muito simplesmente penso n’Ele.”

10 STMJ, Conseils et Souvenirs, 77.
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Para Teresa “a oração não era um simples exercício, mas uma vida”11

– pensar em Deus sempre e continuadamente, viver sempre na Sua Presença,
ou como se na Sua Presença, numa atenção completa ao essencial.

Importaria, pois, compreender como essa intensidade orante
aconteceu na vida de Teresa e de que modo pode constituir um caminho
para as almas sedentas de Deus, uma renovada proposta de vida cristã.

Sabe-se que, na vida de uma carmelita de clausura, os dias são
ritmados pelos ofícios litúrgicos e pela prática orante, segundo a Regra
do Carmelo, e que Teresinha participava em todas as tarefas do
quotidiano da vida monástica repartindo o seu tempo pela oração, pelo
trabalho, também pelas recreações e pelas pequenas festas que
animavam, de tempos a tempos, a comunidade.

Porém, o mais importante é a consciência de tudo ser realizado
como se na presença de Deus, ou seja, em atitude orante, lembrando-se
(mnême theôu)12 amorosamente de que, todas as coisas, todos os
gestos, todos os gozos e mesmo os dissabores… tudo, é Graça!13

2. Périplos da tradição orante…

Para aprofundarmos o sentido desta atitude orante de Teresa do
Menino Jesus, pondo em evidência a sua singularidade, importa
recordar alguns marcos da tradição cristã, particularmente o contributo
do Carmelo Reformado como escola de oração, e apontar, muito
esquematicamente, algumas transformações ocorridas no modo de
nomear e de descrever os graus e tipos de oração.

Mas, antes de mais, convém clarificar a distinção entre o significado
dos termos ‘rezar’ e ‘orar’, termos esses que traduzem as expressões
francesas ‘prière’ e ‘oraison’, e cuja utilização é muitas vezes ambígua na
nossa língua. A palavra ‘rezar’ indica uma recitação de fórmulas

11 SION, Victor, Chemin de prière avec Thérèse de Lisieux, Éd.du Cerf, Foi vivante,204, Paris,
1993, p.21.Cf. ainda, entre outras, a obra do Padre MARIE-EUGÈNE de l’ENFANT-JÉSUS,
o.c.d., Au souffle de l’Esprit, Prière et Action, Éd.du Carmel, Centre Notre-Dame de Vie,
Paris, Venasque, 1990, pp.166 e segs.

12 Os Padres espirituais, na tradição do Deuteronómio e dos Profetas, insistem sobre a oração como
«lembrança de Deus», um acordar permanente da «memória cordial». “É preciso lembrar-se de
Deus mais vezes do que as que respiramos. Cf. CIC), § 2697 e ainda Perfectae Charitatis, 7; e
ainda a referência de S.Lucas à importância de «rezar incessantemente» (Lc 18, 1) depois
retomada por S. Paulo 1 Tim 5, 17.

13 Ms B.
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litúrgicas, uma prece, petição, ou súplica, enquanto que a palavra ‘oração’
indica algo mais denso, como seja um diálogo de intimidade com Deus.

 Curiosamente, Teresa do Menino Jesus usa mais vezes o termo
prière, do que o termo oraison embora, o seu ensinamento espiritual tenha
mais a ver com a ‘oração’, do que propriamente com a ‘prece’ ou a ‘reza’.14

 De acordo com uma análise linguística, a palavra ‘oração’,
noutras línguas dita pelos termos: prayer, Gebet, proseukê…, donde
‘prece’, exprime um pedido, uma demanda, normalmente dirigida a
Deus, ou aos seus intercessores. Supõe-se, pois, ser possível
comunicar com Deus, ser possível uma comunhão (ou mesmo uma
união) com Ele, em suma, que exista de algum modo uma relação entre
o absoluto e o efémero, entre o divino e o humano.

Por isso, São João Damasceno 15 definiu ‘oração’ como: “A
elevação da alma para Deus, pela qual esta Lhe pede aquilo de que
necessita”. Este carácter de petição, ou de pedido, implica portanto o
reconhecimento da fragilidade constitutiva da condição humana, da
sua dependência e, daí, a necessidade da Graça e do auxílio de Deus.

Os fundamentos teológicos deste entendimento da oração remetem
assim para as Sagradas Escrituras e podem ser sintetizados como se segue:

1. Criação do Homem à imagem de Deus (Gn 1,26), de onde
a possibilidade de comunicar com Deus, ou da Unio como
estádio da vida espiritual de plena comunhão, em que o fim
último da oração é tornar-se transparente a Deus ou
«transfigurar-se» em Deus (Theôsis)

2. Aliança (AT). A Oração torna-se comunitária e surge
como uma manifestação, ou sinal, da fidelidade à Aliança de
Deus com o seu povo.

3. Permanecer em Cristo (NT) (Jo 16, 23-27): «Somos filhos
no Filho». A eficácia da nossa Oração [da Igreja] funda-se já no
facto de participarmos na comunhão de amor com o Pai (parrêsia).

4. Operação interior do Espírito. O Espírito Santo, Paráclito,
intercede por nós e faz-nos entrar na intimidade do Pai (‘Abba’), tal
como Jesus. (Rm 8, 11-32; Ga 4,6; Jo 14,25-26; 15, 26-27, etc).16

14 Cf. A concordância dos textos de Teresa, organizada por: Soeur Geneviève, o.p.(de Clairefontaine);
Soeur Cécile, o.c.d.(du Carmel de Lisieux) e Jacques Longchamps (orgs.), LES MOTS de Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Paris, Éd.du Cerf, 1996, pp.574 e 660-661.

15 S. João DAMASCENO, Expositio Fidei, 68.
16 Cf. LACOSTE, Jean-Yves (Dir.), Dictionnaire critique de Théologie, Quadrige/PUF, Paris,

1998, pp.936 e segs.
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Inspiradoras da vida cristã são também as conhecidas orações de
Abraão, de Jacob e de Elias, no Antigo Testamento, ou as de João Baptista,
dos Apóstolos, as oriundas da comunhão fraterna entre os primeiros
cristãos e, principalmente, as orações de Jesus no Tabor, em Gethsémani,
na Cruz…, desse Jesus que ora muito, como diz S. Lucas (Lc 5,16; 6,12; 9,
29) e que é Mestre de oração. O «Pai-Nosso», a «oração sacerdotal» de
Jesus, as «Bem-Aventuranças», são modelos recorrentes de oração que
constituem o alimento por excelência das almas orantes.

A Bíblia, enquanto fonte destes princípios, embora a sua leitura não
fosse directamente acessível nesta época, terá indirectamente constituído a
principal referência doutrinal inspiradora para Santa Teresa do Menino
Jesus, quer através da liturgia diária, quer através da lectio divina, quer
ainda dos Retiros e momentos fortes de meditação que marcaram a sua
vida, antes e depois de entrar para o Carmelo, nomeadamente no período
em que, já muito doente e, portanto, liberta de outras ocupações, se
encontrou mais a sós com o seu Jesus, o “Jesus de Teresa”, a sua Águia
adorada que descia e soerguia nas suas asas o pequeno e frágil passarinho.17

Enquanto mestre de oração, Jesus faz várias recomendações que
Teresinha parece ter incorporado com simplicidade na sua vida: “a oração
não deve ser ostentatória, mas secreta, à porta fechada, porque, como diz
Mateus (6,6) dirigida «ao Pai que está no segredo»; deve ser humilde,
como a do publicano e perseverante, como a da viúva (Lc 18,1-14).

A Escola de oração que Teresinha melhor conheceu, a do
Carmelo Reformado de Santa Teresa de Jesus 18 e S. João da Cruz,
propõe um longo caminho ascético-místico que irá considerar demasiado
complexo para uma alma simples como a sua que aspira à “infância
espiritual”, para usar as palavras de sua irmã Paulina, a Madre Agnès,
também durante alguns anos superiora do convento de Lisieux.

Ora Teresa sente-se incapaz de percorrer tais caminhos, dada a
consciência da sua pequenez: «Sempre que me comparo com os santos
descubro que existe, entre mim e eles, a mesma diferença que se encontra
entre uma montanha cujo cume se perde no céu, e o insignificante

17 Ms B 5 rº e segs.
18 Diz a santa de ÁVILA sobre a oração: “…que no es outra cosa oración mental, a mi parecer, sino

tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. (Libro de la
Vida, 8,5),  e que “… hacéis mucho más con una palabra de cuando en cuando del Paternóster,
que con decirle muchas veces apriesa. Está muy junto a quien pedis; no os dejará de oír. (Camino
de perfección, 31,9), cf. Stª. TERESA DE JESUS, Libro de la Vida, e Camino de perfección (ed.
EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS, O.C.D., e Otger STEGGINK, O. Carm., Stª. T. de J., Obras
Completas, Madrid, B.A.C., 19868.
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grãozinho de areia calcado pelos pés dos caminhantes»,19 o que a leva a
procurar algo ao seu alcance, ou seja, um novo caminho orante. Por isso,
na mais conhecida das suas orações: «Acto de Oferecimento de mim
mesma como Vítima de Holocausto ao Amor Misericordioso de Deus”20

exprime o seu desejo de ser santa e, ao mesmo tempo, a sua impotência, e
pede a Deus que seja Ele próprio a sua santidade.

Na tentativa de compreender estas dificuldades sentidas por
Teresa de Lisieux, que nos remetem para a análise da evolução
histórica dos modos orantes na tradição cristã, socorremo-nos de uma
classificação que agrupa esses modos em dois tipos:

o Por um lado, a Oração Litúrgica, que implica uma
consagração do tempo ritmando a vida espiritual das comunidades,
e de onde se destaca a Celebração Eucarística e o Ofício Divino;

o Por outro, a Oração pessoal que, no início, se confundia com a
oração litúrgica, mas depois se demarca e que tende a ser valorizada
por influência do platonismo. A oração pessoal diferencia-se da
litúrgica por ser mais íntima, essencial e, em regra, silenciosa.

Enquanto na vida monástica 21 apenas existia uma oração litúrgica, com
o surgimento da modernidade, o individualismo crescente vai propiciar o
desenvolvimento das formas de oração pessoal, em paralelo com a oração
litúrgica. Também se reinterpreta o papel da meditação, ora como um
estado que prepara a oração, ora como algo que favorece a contemplação.

A tríade «Ler-Meditar-Orar» transforma-se em «Ler-Meditar-
Contemplar». A meditação, recorre à imaginação e à razão, tem a sua
origem no homem e é essencialmente activa, enquanto que a
contemplação se caracteriza por ser pura atenção, tendo a sua origem
na Graça, ou seja, sendo passiva, já que só Deus é activo.

De acordo com a teoria da Graça de Santo Agostinho, a gratuidade da
Graça exige a passividade do homem. E, até ao final da Idade Média, a
influência da tradição agostiniana refere a oração contemplativa como sendo
uma graça especial que alguém não pode buscar por si mesmo, apenas
restando então ao homem esperar o Dom e, entretanto, preparar-se para
acolher a graça no seu coração em plena obediência ao chamamento divino.

Mas, somente com São João da Cruz e com Santa Teresa de
Ávila, a oração contemplativa ganhará uma nova dimensão e será então
entendida como uma peculiar experiência espiritual em que a alma,

19 Ms C 3 rº. 20 Oração 6.   21 Cf. Por exemplo S. Bento (séc.VI), Regra, 43.
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embora tendo de passar pela «noite escura», atinge um estado de abandono
a Deus que, não sendo passivo, implica uma aceitação voluntária da morte
de si, numa plena configuração com a morte de Cristo.

Será Santa Teresa de Ávila a realizar, na esteira dos ‘recogidos’
Francisco de Osuna, S. Pedro de Alcântara, S. João de Ávila, etc., a
passagem da contemplatio à oratio, preferindo a designação ‘Oración’,22

embora distinguindo nela vários graus: I. Meditação; II. Quietude; III. Sono
das potências; IV. União a Deus; V. Esponsório místico. Das sete moradas
da alma, nas três primeiras está presente a meditação, enquanto que nas
quatro últimas, o recolhimento, ao qual correspondem vários graus de
oração contemplativa.23 Com a Escola de espiritualidade do Carmelo
Reformado, termos como ‘Quietude’, ‘União’ e ‘Êxtase’, outrora usados
exclusivamente pela Teologia Espiritual, passam agora a ter também uma
expressão psicológica.

O Catecismo da Igreja Católica retém, ainda hoje, esta nomenclatura
que distingue as três expressões principais e diferenciadas da vida orante: a
oração vocálica, que corresponde ao que designámos pelo termo “rezar”, a
meditação, nomeadamente a que se refere aos mistérios de Cristo e que está
presente na «lectio divina» e no «Rosário»; e, finalmente a oração
propriamente dita, que corresponde à dimensão contemplativa já referida.

Esta última, a oração contemplativa surge caracterizada como: o
tempo forte de quem ora, um dom, uma graça que só pode ser acolhida na
pobreza e na humildade, um olhar de fé, fixado em Jesus, uma atenção a
Ele que implica renúncia do «Eu».24 A oração surge como a prece do filho
de Deus, do pecador perdoado que consente em acolher o amor com que é
amado e que quer responder a esse amor amando-o ainda mais.25

3. Tocar as almas pela oração 26

 «Ah! C’est la prière, c’est le sacrifice, qui font toute ma force,
ce sont les armes invencibles que Jésus m’a données ; elles peuvent
bien plus que les paroles toucher les âmes» (Ms C 24 vº)

22 Sta TERESA DE JESUS, Cam.26: “ A oração mental nada mais é, … senão um comércio de
amizade onde se está muitas vezes a sós com este Deus que sabemos que nos ama”, vide.supra.

23 Cf. o estudo de Carlos H. do C. SILVA, Experiência orante em Santa Teresa de Jesus,
Lisboa, Ed. Didaskalia, 1986.

24 Catecismo da Igreja Católica, § 2712 a 2719.
25 Lc 7, 36-50. 26 Ms C 24 vº.
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Contrariando o espírito da época que é caracterizado pela
superabundância de orações e devoções, Teresa não escreveu muitas
orações mostrou até alguma relutância face aos excessos de certas práticas
devocionais.27 Ela mesma se queixa de que, quando por vezes tem de
escolher uma oração, as achar todas tão lindas a ponto de não conseguir
decidir-se. Por vezes, diz: “até fico com dores de cabeça!” Por isso opta
por pensar apenas n’Ele, dizer a Jesus que o Ama, mesmo que em silêncio.

“Muitas vezes somente o silêncio é capaz de exprimir a minha
oração, mas o divino hóspede do tabernáculo compreende tudo, até mesmo
o silêncio de uma alma que está cheia de gratidão”,28 pois “…é impossível
à linguagem humana falar daquelas coisas que apenas o coração consegue
pressentir.”29

Percebe-se, por um lado, que “escrever orações” não foi uma
prioridade para a Santa, muito embora toda a sua vida possa ser olhada
como uma contínua oração, já que, como ela mesma diz no “Acto de
Oferecimento”,30 foi doada em consagração ao Amor Misericordioso.

Compreende-se também quão difícil se torna apartar as orações
dos restantes textos, dado esse constante resvalar do registo narrativo
para o meditante, e o frequente contágio entre o registo poético, ou
literário, e o registo espiritual, como na «Parábola do passarinho»,
sempre de olhar fixo no Divino Sol, mesmo quando haja tempestade as
nuvens a obscurecerem o céu.31

Contudo, e em ordem a uma tipologia das orações de Teresa de
Lisieux seguimos os registos do Monsenhor Guy Gaucher, na edição
anotada das «Orações de Santa Teresinha do Menino Jesus», que
agrupa os escassos textos assim designados em três categorias:

1. Espontâneas – 1, 14, 15, 16, 17, 19, 21;
2. Pedagógicas – 3, 4, 5, 7, 19, 21 (para as Noviças), e
3. Principais ou Maiores (escritas em momentos decisivos):
- Profissão – 2;
- Acto de Oferecimento – 6;
- Para um Irmão espiritual (Padre Bellière) – 8 e
- Consagração à Santa Face – 12,

Estas últimas, pela sua densidade espiritual, podem ser
consideradas como verdadeiros testamentos espirituais.

17 S.T.de l’E.-J., Prières, Intr. de Guy Gaucher, ed.cit. p.8 e segs. 28 Carta 138.
29 Ms B 1 rº. 30 Oração 6. 31 Ms B 5 rº.
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“A oração e o sacrifício são as grandes armas que Jesus nos dá”32

para obter as graças da conversão na nossa alma e na dos que amamos,
diz Teresa. Através da sua oração, envolveu o criminoso Pranzini num
tal processo de transformação interior que o levou a pedir para beijar a
cruz antes de sewr executado, tendo obtido por este meio, com ele e
para ele, o dom da conversão.

Teresa sente-se devorada pela sede das almas 33 e compreende
que será através da oração que poderá saciar essa carência. A oração
constitui assim um alimento no processo de «gestação» de almas, numa
maternidade espiritual da qual Pranzini foi apenas o seu primeiro filho.

A leitura da «História de uma alma» e de «Derniers Entretiens»
revela-nos que a prática orante, nos moldes em que esta se realizava no
Carmelo, não era isenta de dificuldades para Teresa que, frequentemente
adormecia nos momentos de oração comunitária. «Devia ficar desolada por
dormir (desde há 7 anos) durante as minhas orações e as minhas acções de
graças; pois bem,  mas não fico desolada (…) penso que as criancinhas
tanto agradam aos seus pais quando dormem, como quando estão
acordadas. Penso ainda que os médicos adormecem os seus doentes para
fazerem as suas operações. Enfim, penso que «o Senhor conhece a nossa
fragilidade, que se lembra que não somos senão pó».34 Fazia, portanto a sua
oração numa certa secura, muitas vezes dormitando, porque estava cansada
e não conseguir manter-se vigil. Mas mesmo aí, no nevoeiro voltava-se
sempre para Deus, por um acto de fé, por um acto de Amor e dessa maneira
fazia oração. “É uma maneira que não parece de todo clássica, nem se
encontra descrita em nenhuma escola, e que ela nos descreve, no entanto,
experimentalmente.”35 A fé é um acto de adesão a Deus, mesmo sem
qualquer sentimento ou emoção associada, mesmo sem a esparada luz que
daí possa advir. Assim a oração é resposta gratuita e amorosa ao Dom, de
um Amor-Vontade que se faz pequeno para poder ser elevado.

Essa mesma força de alma, essa vontade firme no essencial que
permite a Teresa de Lisieux, durante os momentos mais recolhidos da
oração, quando ouve o barulhinho, impertinente até à obsessão, de uma Irmã
que parece roer as unhas, em vez de se irritar ou de lutar por se abstrair,
oferecer isso como sacrifício oblativo, e fazer disso «o tema da sua oração, o
dom de si mesma, para além de toda a irritação ou agressividade.»36

32 Ms C 24, vº 3. 33 Ms C 34 rº-36rº; Ms A 46 vº e 84 vº.
34 Ms A 75 vº-76 rº, citando o Sal. 102. 35 P. EUGÈNE-MARIE DE L’E.-J., op.cit. p.167.
36 Cf. LAURENTIN, R., Thérèse de Lisieux. Mythes et Réalité, Beauchesne, Paris, 1972, pp.183-184.
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A oração converte-se assim também numa oportunidade para o
supremo exercício do amor – Charitas, num instrumento para esse
despertar para o «Cristo em cada irmão». Assim, para além do seu
papel espiritual no diálogo pessoal e íntimo com Jesus, a oração torna-
se o cerne da vida apostólica da qual esta «missionária» enclausurada
dá um espantoso e paradoxal exemplo:

Se a oração é “algo de grandioso e sobrenatural que dilata a minha
Alma e me une a Jesus”37 é também a “arma” por excelência que permite
«tocar as almas».38 “O Todo-Poderoso deu-nos a oração como alavanca…”.39

E não será verdade que apenas basta um ponto de apoio para com a alavanca
se levantar o mundo, como dizia, na Antiguidade, o físico Arquimedes?

“Através da oração os Santos comunicam entre si a Graça…”40

mas, no cerne desse mistério da «Comunhão dos Santos» está Jesus – o
verdadeiro destinatário de todos os seus pensamento, escritos e
silêncios eloquentes – o autêntico interlocutor presente em todos os
momentos da sua vida. Numa das suas cartas chega a afirmar que sente que
a sua oração não fatiga a Jesus.41 Quando escrevo, diz, “é a Jesus que me
dirijo, pois assim é-me mais fácil exprimir os meus pensamentos”42 já que
“Jesus é o único Amigo, o único a quem sei falar”.43

A oração é, para Teresa, um «office d’amour».44 Atraída pelo
Amor que tudo consome e transforma, para n’Ele se consumir como
hóstia viva num fogo devorador,45 Teresa oferece-se como vítima de
holocausto plenamente configurada com Jesus no supremo sacrifício
da Cruz. Nessa estação de alma escreve aquela que é, porventura, a
mais densa das suas orações:

«Meu Pai, peço-vos que, onde quer que eu esteja, todos aqueles
que Vós me confiastes aí estejam também a meu lado; e que todos
saibam que Vós os amastes tanto, quanto fui por Vós amada».46

Esta oração, que foi designada 47 como a oração sacerdotal de
Teresa do Menino Jesus, e que não consta na lista das suas auto-
denominadas orações, já que se encontra no Manuscrito C, constitui como

37 Ms C 25 vº. 38 Ms C 24 vº. 39 Ms C 36 vº 3.
40 Caderno Amarelo, 17 de Julho. 41 Carta 152. 42 Ms B 1 vº.
43 Ms A 40 vº 44 Ms B 5 rº 45 Carta 197.
46 Ms C 34 vº:  «Mon père, je souhaite qu’où je serai, ceux que vous m’avez donnés y soient

avec moi, et que le monde connaisse que vous les avez aimés comme vous m’avez aimée moi-
même.» Cf. ainda o paralelo com Jo 17.

27 SIMON, Soeur Renée (o.c.d.), “Le sacerdoce de la prière. Le testament de Thérèse, in : Dominique
POIROT, o.c.d., (Org.), Thérèse Carmelite,«Actes du Colloque de Lisieux, 18-22 septembre 1998»,
Éd.du Cerf, Paris, 2004, pp.245-258; Id., «Le sacerdoce de la prière. Le testament de Thérèse. Une
lecture du Ms C de T.de l’Enf.-Jésus», Inst.Théol.de Bruxelles, septembre, 1995.
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que o seu testamento espiritual. «Ela faz desta oração o ponto culminante
do seu testamento, a recapitulação da sua missão, do seu oferecimento na
hora em que a doença, essa lenta ‘condutora’, a transporta inexoravelmente
para a última noite (MsC 34 rº), como o Filho se entregou nas mãos do Pai.
Morte que é acto de suprema liberdade. Discípula de Jesus retoma as Suas
palavras que testemunham a relação filial única em Deus.» 48

Diz  ainda a Irmã Renée Simon: “Teresa não toma o lugar do Filho,
mas aquele que Ele dá à esposa que deseja receber tudo d’Ele, pôr tudo em
comum com Ele… A oração é uma sacralização da sua liberdade pois ela
reconhece pela sua própria oração, que está envolvida de uma presença
vivificante e sustentada por uma ternura infinita, com a possibilidade de
transformar sem cessar essa dependência numa oblação de amor. A sua
oração tende ao supremo desinteresse [desintéressement].49 Pela oração
realiza-se a mais elevada tarefa dos homens livres que é a de operar a
ligação do Universo ao Espírito.50

Encontramos, pois, em Teresa de Lisieux toda a paleta dos graus de
oração dos Mestres espirituais do Carmelo, desde a oração vocálica e
litúrgica do ofício, rezada com a sua comunidade religiosa de Lisieux, à
oração silenciosa de união esponsal com o Amado, perdida no vôo infinito
para o qual a Águia arrebatou a avezita, passando pelo Gólgota,
crucificada nesse amor sofrido da Santa Face que tanto amou, plenamente
configurada com o Filho na sua trinitária 51 relação com o Pai.

“Só posso rezar e sofrer”52 diz a Santa na agonia da sua doença
terminal, “estava reduzida a fazer simplesmente uma oração de
sofrimento”53 mas sei que, “pela oração e pelo sofrimento poderemos ser
úteis à Igreja”.54 É na oração e no sofrimento que encontra toda a sua força 55

em santa oblação à vontade de Deus que deseja cumprir plenamente para
atingir o grau de glória que Deus lhe havia preparado no Seu Reino.56

“Esta doce oração, bem pertinho do Sacrário…Eis o meu Céu!57

“Meu Único Amor, atende a minha prece!”58

48 Id., p.258. 49 Ibid., p.251.
50 Cf. M.ZUNDEL, “L’Évangile intérieur”, in: G.VINCENT, La Liberté d’un chrétien:

Maurice Zundel, Éd.du Cerf, Paris, 1999. Cf. Ghislain FLIPO, o.c.d. , «La petite voie et la
doctrine paulinienne du Salut», in : D.POIROT, op.cit.p..181-204, sobretudo pp.203-204:
«Tanto em Teresa como em Paulo encontramos esta mesma e única convicção: a única
realidade é amar; tudo o mais virá segundo a vontade de Deus».

51 Veja-se a oração 6: Acto de Oferecimento, onde se consagra a Deus, Trindade bem-
aventurada, como vítima de holocausto ao Amor Misericordioso.

52 Oração 8,18. 53 Ms C 30, vº 54 Caderno Amarelo, 8/7.
55 Ms C 24 vº 56 Oração 6: «Acto de Oferecimento ao Amor Misericordioso».
57 Oração 32,2,7. 58 Poesia 24, 14,5.
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Seguiu-se à leitura do presente texto uma apresentação de
imagens, a título conclusivo e como síntese, cujos conteúdos estavam
já, de algum modo, antecipados no texto.

1

2 3
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Confortados pelo descanso recuperador da noite, com um sono
certamente bem dormido, estamos a chegar agora quase ao fim dos
nossos trabalhos, antes ainda do encontro físico com a Santa de
Lisieux que já nos acompanha, com a sua mensagem, desde a passada
sexta-feira.

É com muita honra que apresento, por fim, o P. Emilio Martinez,
Carmelita Descalço, da província de Castela, Espanha.

O P. Emilio é licenciado em teologia, com um mestrado em
Teologia moral pela Universidade Pontifícia de Salamanca;
actualmente está a preparar tese de doutoramento.

Foi Profesor de Teodicea e Filosofía da religião no Inst.
Teológico Santo Estêvão, associado à Universidade Pontifícia de
Salamanca;

Foi responsável por um Curso especial sobre “Teresa de
Lisieux” na Faculdade de Teología da Universidade Pontifícia de
Salamanca;

Actualmente é Professor do ISCM.

Foi responsável pela organização e direcção do Congresso
Teresa de Lisieux, profeta de Deus, doutora da Igreja, realizado na



Universidade Pontifícia de Salamanca em 1998.

É Director da Revista de Espiritualidad (Madrid) desde 2002.

É autor de alguns livros, tais como:

- La Ternura es el rostro de Dios: Teresa de Lisieux.

- Gandhi: experiencia de Dios y exigencia ética. Una apelación a
la moral cristiana.

- E colaborou noutras publicações

- E tem escrito para várias revistas.

Ao caminharmos para o ocaso deste Congresso sobre a Ciência
do Amor caímos na conta de que a experiência e a teologia espiritual
de Teresa de Lisieux são actuais, precisam de ser conhecidas cada vez
mais, pelo carácter de novidade e frescura evangélica que contêm.

Esta santa do pequeno caminho e da infância espiritual é um
dom à igreja do nosso tempo, ela é «Uma santa para o nosso século». É
precisamente com este título que o P. Emílio vai encerrar a parte
expositiva deste Congresso.



UMA SANTA PARA O NOSSO TEMPO

EMILIO J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Gostaria de começar por apresentar um agradecimento e um
pedido de desculpas. O agradecimento dirige-se aos organizadores
deste Congresso, que tiveram a gentileza de me convidar para partilhar
convosco o carinho e a devoção que nutro por Santa Teresa do Menino
Jesus – ao lado de qualificados especialistas na sua vida e doutrina –
num lugar tão significativo como Fátima. Significativo pela sua
profunda dimensão mariana, significativo nestas datas em que
recebemos as relíquias de Teresa de Lisieux, e muito significativo
também para quem vos fala neste momento, pois foi aqui que a 10 de
Outubro de 1971 recebi pela primeira vez a comunhão.

O pedido de desculpas é dirigido a todos vós. Gostaria de poder
comunicar convosco na língua de Camões e Eça de Queirós, mas,
infelizmente não sei falar o vosso idioma e, por isso, tereis de me ouvir
em castelhano, apesar de terdes na mão a tradução desta conferência, à
qual procurarei ser fiel; ela ajudar-vos-á a seguir a minha exposição
que, de imediato, passo a apresentar sem mais preâmbulos.

1. O mistério de Teresa.

Teresa de Lisieux nasceu em Alençon, no dia 2 de Janeiro de
1873. A sua vida decorreu num ambiente que poderíamos qualificar de
fechado: primeiro na vida de família, que, após a morte da mãe, se
traslada para Lisieux; depois, a partir dos quinze anos, num convento,
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na clausura carmelitana, até à morte, ocorrida no dia 30 de Setembro de
1897, aos 24 anos de idade. Passando os olhos pelas suas cartas, damo-
nos conta do número exíguo das suas relações: das 266 que podemos
consultar na última edição das cartas,1 78% reduzem-se ao âmbito
familiar; 10% a carmelitas de Lisieux, e o resto reparte-se por sete
sacerdotes, três religiosas e dois amigos.2

Ao morrer, algumas das suas Irmãs não duvidaram em qualificá-
la como uma religiosa comum e, ao publicarem pela primeira vez os
cadernos onde tinha escrito a sua vida e experiências espirituais, – a
História de uma alma (1898), – muitas carmelitas de Lisieux opinavam
que a edição desse livro – que o bispo Hugonin tinha qualificado como
coisas de mulheres – terminaria em grande parte nas chaminés do
convento. Inclusive quando se deu início ao processo de beatificação,
as suas Irmãs de comunidade afirmavam que, se canonizassem Teresa,
teriam de fazer o mesmo a muitas outras carmelitas.

1. A realidade, contudo, foi bem diferente. As edições de História de
uma alma esgotavam-se com uma velocidade vertiginosa. Rapidamente
aparecem as traduções em inglês, polaco, italiano, português, espanhol,
japonês… A autobiografia de Teresinha ateava nos leitores de forma viva o
fogo em que o seu coração ardeu: o seu amor a Jesus, o seu desejo de fazer
com que todos O amassem, a sua inquebrantável confiança na misericórdia
de Deus, o seu caminho simples para os braços do Pai. Ao lê-la, os fiéis
sentiam-se compreendidos, acolhidos e consolados por Teresa…
Começava assim o furacão de glória.

A divulgação da sua doutrina começou a trazer muitos fiéis até junto
da sua sepultura. Muito antes da sua beatificação, o povo já peregrinava,
cheio de devoção e carinho, à campa de Teresa onde rezava, fazia os seus
pedidos... Em Maio de 1908 aconteceu mesmo um milagre: a cura de uma
menina cega de quatro anos, Regina Fauquet. A fama de Teresinha
espalhou-se e S. Pio X não duvidou em qualificá-la como a maior santa dos
tempos modernos. Pio XI beatificou-a e canonizou-a, declarando-a mais
tarde, juntamente com S. Francisco Xavier, padroeira das Missões. João
Paulo II, em 1997, o ano em que se celebra o primeiro centenário da sua
morte, proclamá-la-á Doutora da Igreja.

 1 Utilizamos as Oeuvres complètes, Cerf – DDB, Paris 1996. É muito recomendável para
conhecer profundamente a correspondência teresiana da Correspondance générale [CG,
seguido de tomo e página], Cerf – DDB, Paris 1992 (t. I, 1877-1890; t. II, 1890-1897).

 2 Cf. CG, II, 1284-1290.
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Para Conrad de Meester, ocd, um reputado especialista em santa
Teresinha, ela é a mulher mais amada do mundo depois da Virgem Maria.
Devo confessar que, quando ouvi pela primeira vez dos seus lábios esta
afirmação, pareceu-me um pouco exagerado. Contudo, o tempo e a
reflexão fizeram-me ver que ele tinha razão. É raro encontrar uma igreja
católica, sobretudo na América Latina, onde não se venere uma imagem de
Teresa do Menino Jesus; muitas gerações leram e continuam a ler os seus
Manuscritos autobiográficos, as suas cartas, orações, recreações piedosas e
poesias. Ela foi um farol seguro na vida espiritual de inumeráveis leigos,
consagrados/as e sacerdotes, e são muitos os que confessam ter sentido o
chamamento vocacional depois de terem lido as suas obras, sobretudo a
História de uma alma. Teresa é a única santa católica – juntamente com
Francisco de Assis – venerada pela Igreja ortodoxa. E goza também do
respeito e carinho dos membros de outras religiões.3

A veneração das suas relíquias, que em última instância foi o que nos
trouxe aqui, juntamente com a poderosa sedução da sua doutrina,
encaminhou para Lisieux a partir de 1923 peregrinos dos cinco
continentes, homens e mulheres cuja vida se transformou pela leitura e
pelo conhecimento da vida de Santa Teresa do Menino Jesus. Além disso,
primeiro entre 1947 e 1948 para França 4 e depois, a partir de 1994, para
todo o mundo, as suas relíquias viajam por diferentes dioceses, repetindo-
se em cada lugar as cenas que vivereis, sem dúvida, durante estes dias de
peregrinação por Portugal: milhares de pessoas aproximam-se para ver
Teresa. E digo para ver porque os que veneram as relíquias não vêm
apenas, piedosa e devotamente rezar diante dos restos mortais de uma
santa, mas, na sua grande maioria, sentem que ela é uma amiga, alguém que
é querido e conhecido, que os vem visitar. Teresa é esse alguém a quem
podem contar as suas inquietações, as suas penas, as suas alegrias e
esperanças. Esta religiosa tão comum, converteu-se através da
peregrinação das suas relíquias num agente evangelizador. Ela continua a
curar feridas, dando consolação e esperança, encaminhando homens e
mulheres para o Evangelho de Jesus de Nazaré, o seu único amor. Ela não
quer ser louvada nem admirada, mas converter-se apenas em veículo da

 3 O santuário dedicado a santa Teresinha que os padres carmelitas descalços têm no Cairo é
visitado frequentemente por muçulmanos.

 4 A peregrinação das relíquias começou em França durante o cinquentenário da morte de
Teresa, pretendendo ter um efeito consolador para uma nação ferida pelos desastres da
Segunda Guerra Mundial.
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presença do Deus vivo; ela já o havia dito quando a sua irmã Inês
tentava animá-la durante a sua doença dizendo-lhe que, depois da sua
morte, iria apregoar as suas virtudes:

“É só Deus que importa anunciar, pois no meu pequeno nada
não há nada a apregoar” (UC 8.8.1).5

A deslumbrante força evangélica e espiritual de santa Teresinha
do Menino Jesus, portanto, continua. E qual é a origem do seu
mistério? Como é possível que, em sociedades aparentemente
dessacralizadas e laicizadas como as nossas, se mantenha grande a sua
popularidade e o seu poder de atrair? Nas linhas que se seguem
trataremos de ensaiar uma resposta a estas perguntas. Para tal,
apresentaremos em primeiro lugar uma radiografia do nosso mundo,6

para mostrarmos depois as conexões entre a vida e a doutrina de Teresa
e as alegrias, sofrimentos e esperanças do nosso tempo.

2. Um olhar para o nosso mundo.

Santa Teresinha é uma mulher do nosso tempo. Quando nasceu – há
pouco mais de cem anos –, a Europa continuava a acreditar firmemente na
validez da modernidade, que enraizada no Renascimento e plenamente
desenvolvida a partir da Ilustração, se apresentava como condutora de
progresso e cume da história que faria o homem chegar à plenitude, num
quadro de liberdade e conquistas sociais. Mas, no seu tempo, nem todos
estavam tão certos das ofertas da modernidade: partindo da filosofia
(Nietzsche) e da análise socio-económica (Marx), são já muitos os que
levantam as suas vozes críticas, pondo em causa essas ideias.

Ainda não se tinha chegado aos vinte anos da morte de Teresa, e já a
Europa se encontrava submergida num terrível conflito (a Grande Guerra),
que marcou o princípio do fim da modernidade como projecto de
realização para o homem: a Segunda Guerra Mundial – tida por muitos
historiadores como continuação da Primeira –, as crueldades dos regimes
totalitários e os movimentos independentistas dos países colonizados,

 5 Usamos a sigla UC para as Ultimas conversações de Teresa, que aparecem na edição citada
na nota 1 nas páginas 991 e seguintes.

 6 Necessariamente a nossa visão será um pouco eurocêntrica. A perspectiva de quem vos fala é
a de quem vive no Norte. E é a pessoas que vivem no Norte que eu me dirijo.
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entre outros factos, manifestaram ao homem do Norte, a partir dos anos 50
e 60, que o sonho da razão moderna tinha criado monstros.

O projecto moderno, portanto, não se cumpriu, e criou uma
sensação de desilusão e vazio histórico que irá gerar o movimento da
pós-modernidade, por sua vez abandonada como consequência da
modernidade.7 Contra Habermas, que ainda assim espera pela
concretização da modernidade, os pensadores pós-modernos dão-na
por acabada; daí resulta precisamente a pós-modernidade, uma
corrente de pensamento que explica e justifica de forma filosófica as
inquietudes do homem de hoje.

2.1. Tempos de Pós-modernidade.

O lugar, o tempo e o modo da modernidade estão ultrapassados. O
Ocidente já não é o âmbito primordial. Apesar de ter nascido ali o pós-
moderno, a sua idiossincrasia leva-o precisamente à des-ocidentalização;
quer ser policêntrico, transcultural e multirreligioso. O tempo é um mais
além, uma superação dos esquemas em que se desenvolveu a
modernidade: de uma vez para sempre, vivemos depois. Em relação ao
como, o modelo de seculari-zação (libertação de mitos e religiões proposto
pelos modernos) é rejeitado. Pretende-se, de facto, o homem adulto, a
libertação de todas as cadeias, mas não se rejeita nenhum tipo de
experiência,8 de opção: não existem saberes nem culturas privilegiados.

Os ideais da modernidade (razão, autonomia, democracia, progresso
científico...) são postos em causa, transgredidos. Armada em juiz, a pós-
modernidade ajusta contas com todos eles, declarando-os culpados, em
grande parte, por falsificação e desproporção. Os seus efeitos, entre os
quais se ergue como bandeira vergonhosa o populicidio de Auschwitz,9

revelam-nos sem fundamento e necessitados de urgente mudança. Parece
que o muito e o bom da modernidade foi mal administrado. A embriaguês
triunfalista da era moderna humilhou o homem na ressaca pós-moderna.10

 7 “O pós-moderno, com certeza, faz parte do moderno. Tudo aquilo que é recebido, mesmo que
seja de ontem, deve ser objecto de suspeita [...] O pós-modernismo [...] não é o fim do
modernismo mas o seu estado nascente, que é constante” (J. F. Lyotard, La Posmodernidad
(explicada a los niños), Gedisa, Barcelona 1999, 23).

 8 Experiência em que, como veremos mais adiante, primam o individualismo e o instantâneo.
 9 Cf. J. F. Lyotard, La posmodernidad…, 31.
10 Os elementos de leveza e prontidão da ressaca fisiológica são também análogos a este

fenómeno pós-moderno.
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Mas falar de pós-modernidade é falar de um macro fenómeno
difuso e complexo, cuja glosa comum é o facto de partir do escândalo
da razão como emblema da modernidade. Esta é submetida a juízo e
condenada pela sua desproporção e desumanização, de tal maneira que
do endeusamento da racionalidade passa-se a um certo culto da
irracionalidade: vivências, sentimentos, afectos, símbolos, fantasia,
espontaneidade, etc…, reclamam o seu espaço como fundamento do viver
humano, e como referentes axiológicos. O eros afasta rapidamente o logos.
A contracultura pós-moderna informa-nos de que:

· O mundo moderno morreu, cambaleia como árvore sem raiz,
é justamente questionado, perdeu o seu encanto e a sua consistência.

· O mundo actual é leve e quebradiço; instaura o habitat da
superficialidade e a ausência de celebridades como sendo o mais
normal; o trivial é escolhido como ocupação normal; somos
convidados à frivolidade como uma forma resignada de
aceitação da realidade.

· O mundo entreaberto ao futuro carece de interesse; as
utopias desfizeram-se, a história já terminou (Fukuyama), resta
apenas um certo gozo estético como descanso.

· A irracionalidade e o instintivo avançam; encontramo-nos
diante de uma agitação onde quase tudo é legítimo e possível sob
custódia do sentimento e da experiência.

Se tentarmos mergulhar um pouco mais neste maremagnum de
contrapropostas, poderemos perceber que, de facto, existe um
denominador comum nas manifestações da pós-modernidade: o seu
carácter de fenómeno de transgressão; a pós-modernidade é,
essencialmente, transgressão. O espaço e o tempo modernos são superados
por esta nova forma de ver as coisas: pós-moderno, é o que está mais além
do moderno e, além disso, recusa o seu espaço, o seu discurso
grandiloquente. Em relação aos conteúdos da modernidade, como
dissemos, os seus ideais e conquistas – razão, autonomia, democracia,
progresso, etc. –, são enganadores e desproporcionados para a pós-
modernidade. A nível cultural dá-se uma ruptura que se manifesta em:

· Novas formas de comunicação: linguísticas, artísticas,
etc. O estilo pós-moderno.

· Avanços na teoria do conhecimento e novos horizontes de
leitura. O novo paradigma.

· Nova maneira de viver e costumes sociais diferentes. O
modus vivendi pós-moderno.
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· Diferente maneira de organizar a vida individual ou
colectiva no que se refere à moral. O ethos pós-moderno.

É uma etapa de penumbra, de ofuscamento de valores e confusão
à hora de determinar os mesmos. Parece que tudo é admitido ao mesmo
tempo e sem regra: a exaltação erótica e a demonização do mundo e da
corporalidade; o êxtase delirante e a fuga para o nada.

2.2. Ethos e estilo de vida pós-moderno.

Na base do ethos pós-moderno encontramos um estilo novo de
vida, um modo que se impõe e generaliza cada vez mais. Esse modus
vivendi transgressor e cheio de contrastes vai gerar uma nova escala de
valores pluridimensional que, por vezes, é muito confusa. Parece que
não existe nem se procura uma lógica interna, mas isso nem sempre é
sinónimo de negatividade. Veremos que o modus vivendi pós-moderno
e a escala de valores que dele emana refere-nos, em certas ocasiões,
aspectos que, em parte são positivos e que, obscurecidos talvez pela
modernidade, era necessário recuperar.

Esse estilo de vida, essa forma de ser, de uma forma ou outra,
afecta-nos a todos. Vivemos imersos numa situação pós-moderna, a
qual, por sua vez, vai configurando a nossa condição pós-moderna;
embora participemos dela mais ou menos plenamente, afecta-nos
sempre. Diante dos nossos olhos abre-se uma grandiosa colectânea de
singularidades dificilmente coordenáveis entre si, mas que confluem
no tempo actual: a terceira onda pós-industrial; a revolução técnico-
científica com a sua sequela de aplicaçõess à microelectrónica, a
engenharia genética, a medicina e, sobretudo, as comunicações; as crises
económicas e o desemprego, etc. E as derivações de todas estas
singularidades, em forma de novas situações vitais e familiares – barrigas
de aluguer, clonagens, uniões de facto, etc.- não só como uma
possibilidade potencial ou como uma excepção à regra, mas cada vez mais
como uma realidade de facto absolutamente normal e normalizada.

Uma segunda aproximação conduz-nos ao modo existencial
propriamente dito. Formas de comportamento conectadas com o tecido
social que transvazam as pautas convencionais estabelecidas.
Constata-se, pois, uma progressiva generalização de tendências como
as que se seguem:
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· Exaltação da experiência.
· Individualismo, que Lipovetsky analisa como a “era do vazio”;

e juntamente com ele, o pluralismo como dimensão irrenunciável,
uma vez que a existência é fundamentalmente diferença (Lyotard)
ou espaço cruzado de múltiplos projectos (Vattimo).

· Passividade como esquema de contestação branda frente
aos ideais competitivos da sociedade do êxito e da eficácia. A
realidade pode apresentar-se em termos não progressivos,
vivendo de modo relaxado e instalando-se no imediato.

· Pacifismo e amor não regulamentado como desqualificação
por uma via não revolucionária do enredo social edificado sobre
pressupostos de agressividade e violência.

· Culto à natureza, à ecologia.
· Legitimação do discurso da diferença: do marginal e

heterodoxo.
· Implantação de importantes sobretaxas de irracionalidade,

não de maneira excepcional e recusável, como antes, mas
reclamando para si legitimidade e beligerância.

· O regresso do prazenteiro e anárquico do sagrado, o
esotérico, o demoníaco e o maldito como reivindicação de uma
outra realidade não submetida ao ditame da lógica ou de um
pragmatismo programático.

2.3. A escala de valores da pós-modernidade.

Todo este panorama de coisas levou muitos dos nossos
contemporâneos a afirmar que o tempo em que nos encontramos é
escuro, crepuscular. Uma vez que a escala de valores tradicional se vê
posta em causa, quando, aos níveis profundos do ser da nossa cultura,
algo tão decisivo perde a sua identidade, é legítimo postular uma etapa
do sem-sentido: todo o espaço vital que nos formou, o húmus em que
crescemos, os valores que conformaram a nossa cultura foram
transgredidos, superados; surge, agora, a sensação de uma profunda
ansiedade: vivemos à intempérie.

Apesar de tudo, como dizíamos anteriormente, também existe
uma oferta pós-moderna no campo dos valores. Existe um ethos pós-
moderno, entendido como um conjunto de valores da cultura pós-
moderna, um carácter ou determinação de chegar a ser, que vamos
tentar descrever agora, a través de um elenco de notas que o definem.
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· Curiosamente é um ethos recuperador do religioso.
Paralelamente ao fenómeno de desvinculação da religião cristã,
assistimos à reivindicação de formas sumamente livres, exóticas,
mágicas, supersticiosas: o sentido e a confiança da existência
voltam a procurar-se no âmbito espiritual.

· É narcisista, impregnado de um certo desdém para com os
outros. Proclama uma autonomia radical da pessoa que o faz revelar-se
contra quaisquer valores sociais e morais estabelecidos, assim
como contra as suas orientações e todo o seu tecido institucional.
No fundo, o homem pós-moderno reduz o seu mundo à esfera da
sua vida privada. Isso faz com que a moral da pós-modernidade,
em muitas ocasiões, não seja solidária com os terceiros, quartos
e quintos mundos.11

· É permissiva também, sendo a sua instância suprema de
referência o hedonismo, a satisfação das necessidades próprias,
particularmente as mais imediatas. Contudo, ao lado do hedonismo,
o terror pós-moderno, em forma de medos milenaristas, subsiste à
degradação do meio ambiente, à guerra como destruição do homem
e dos homens, ao terrorismo, à super-tecnicização, à SIDA. Isso
conduz à postulação de paraísos perdidos: a música e costumes dos
celtas ou dos índios americanos, etc...; uma suposta comunhão com a
natureza, digo suposta porque nem sempre há um compromisso real e
radical com os problemas, mas apenas um elemento decorativo, uma
música, um género de função que permite sossegar a minha consciência
no que se refere às minhas relações pessoais com o meio ambiente.

· Um ethos pessimista que cultiva o desespero: os meios de
divulgação cultivam um bombardeamento constante de negatividade
e uns prognósticos sombrios que geram desilusão, pessimismo e um
sentimento generalizado de tristeza e desencanto perante o futuro
que nos espera. Trata-se, talvez, de um pessimismo integral,
fatalista, que define toda a realidade social e acaba quase por se
converter numa patologia que modifica, inclusive, os hábitos
reprodutores da nossa sociedade: a baixa de natalidade nos países do
primeiro mundo – sustentada apenas pelos grupos imigrantes –, é
francamente alarmante. Estamos perante um anti-evangelho que
anuncia ao homem a má notícia da sua perdição. Assim, frente ao
carácter regenerador do evangelho, o pessimismo não liberta o homem,
antes aprisiona as suas energias; não o abre para além de si mesmo, mas
fecha-o sobre si mesmo e sobre a negatividade; não o potencia com

11 O quinto mundo é aquele que está constituído pelas mulheres marginalizadas.
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vistas ao futuro, mas antes o enerva perante si mesmo; e não o
personaliza, mas antes o despersonaliza. É, portanto, um fenómeno,
essencialmente anticristão, anti-humano e imoral. A imoralidade da
angústia e do desespero. A esperança representa a melhor oferta cristã
para a leitura da história. Embora muitos se empenhem em acentuar a
falta de hospitalidade do nosso mundo, o cristão é o menos indicado
para cultivar o pessimismo ou dar-lhe concessões: do Evangelho só se
aprende a apostar sempre na esperança.12

Quer dizer, um ethos frágil que não ganha, antes perde
adultez. As diferentes facetas e a ambiguidade do fenómeno pós-
moderno repercutem, na sua globalidade, sobre o homem
contemporâneo em forma de enfraquecimento moral. A
insegurança e a indeterminação marcam um ethos que, por um lado
se vangloria de um arrogante atrevimento frente à moral
convencional, enquanto que, por outro lado, recupera hábitos
tranchados de rigidez e intolerância. A esquiva efígie moral do
homem pós-moderno aglutina, sem sequer os pretender harmonizar,
retalhos éticos tão díspares como o involucionismo e a
transgressão; a permissividade, o neo-hedonismo e a demonização
da realidade; o pacifismo, a consciência-responsabilidade
ecológica e o medo; o reconheci-mento dos direitos humanos e a
dependência; o pessimismo e os desejos irreprimíveis de viver; o
ódio aos estragos da super-tecnicização e o abandono ao conforto.

Mas nem tudo é negativo. Há que reconhecer neste ethos pós-
moderno vigorosas notas que nos informam de que o homem não se
encontra à absoluta intempérie moral. Também no ethos pós-moderno
existem elementos que nos informam de um aumento de qualidade
humana e moral na sociedade. A tendência de acentuar os perfis negativos
da sociedade contemporânea sob o impacto da mudança há-de ser

12 O Papa João Paulo II afirmava na Exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in Europa: “Esta
palavra é dirigida hoje também às Igrejas na Europa, frequentemente provadas por um
ofuscamento da esperança. De facto, os nossos dias, com todos os desafios que nos lançam,
apresentam-se como um tempo de crise. Muitos homens e mulheres parecem desorientados,
incertos, sem esperança; e não poucos cristãos partilham estes estados de alma” (7). E um pouco
mais à frente: “A imagem que se forma do amanhã, aparece muitas vezes vaga e incerta. Do futuro,
sente-se mais medo que desejo“ (8). É neste âmbito que floresce, para João Paulo II, a procura de
paraísos artificiais, físicos ou espirituais (cf. 10); “Tudo isto, porém, se revela profundamente
ilusório e incapaz de satisfazer aquela sede de felicidade que o coração do homem continua a sentir
em si mesmo. Deste modo permanecem e agravam-se os preocupantes sinais de enfraquecimento da
esperança, que às vezes se manifestam mesmo através de formas de agressividade e de violência.
Nenhum ser humano pode viver sem perspectivas de futuro. Menos ainda a Igreja, que vive
na expectativa do Reino que chega e já está presente neste mundo” (10-11).
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confrontada com os resultados de uma análise objectiva. Esta não deixará
de indicar inúmeros traços positivos, dentre os quais podemos destacar:13

· A expansão da democracia – com todas as reservas que se
queiram colocar – como o sistema mais humanizador da
convivência política e social.

· A preocupação pela paz e o esforço, por parte de muitos
grupos, de a construir.

· A crescente consciencialização ecológica.
· A sensibilidade e o reconhecimento cada vez mais

universais dos Direitos Humanos.
· O aparecimento dos movimentos de libertação.
· A elevação da mulher em todos os planos da sociedade,

pelo menos como desideratum.
· A aceitação do diálogo como elemento primordial da relação.
· A afirmação da tolerância ideológica, religiosa, moral, etc.
· A consciência profética da base social; em amplos sectores

da mesma ressoam insistentemente certas denúncias que pretendem
corrigir elementos negativos do pensamento e da sociedade
moderna; movimentos, por vezes, certamente utópicos, mas que
acabam por penetrar no tecido social, granjear simpatias e modificar
hábitos sociais. Entre outras, podemos enumerar: a denúncia das
irracionalidades e a violência da razão moderna; a denúncia das
imoralidades da sociedade burguesa; a denúncia das bolsas de
pobreza criadas pelo capitalismo; a denúncia da desumanidade
totalitária dos regimes do socialismo comunista.

É indiscutível que estas manifestações, eminentemente positivas,
também ficam ensombradas pela ambiguidade e pela ambivalência. Mas
impõe-se o reconhecimento dos seus aspectos positivos, não só para
afugentar possíveis fantasmas de desalento, mas também por fidelidade à
realidade objectiva dos factos. Em 1986 – num documento sobre os
católicos na vida pública – a Conferência episcopal espanhola fazia a
seguinte declaração: “Vemos com alegria que se vão desenvolvendo entre
nós alguns valores importantes: a forte sensibilidade a favor da dignidade e
os direitos da pessoa, a afirmação da liberdade como qualidade inalienável
da actividade humana, a aspiração à paz, o reconhecimento da primazia da
sociedade sobre o Estado, a compreensão do poder político como serviço à
sociedade e ao bem comum, o respeito pelas minorias e pelas suas

13 Podem ver-se alguns sinais de esperança nesta mesma Exortação…, nn. 11-12. 108-115, etc…
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manifestações políticas dentro do Estado, a solicitude pelos mais
desfavorecidos na convivência social, a solidariedade como exigência das
relações entre os diversos povos e grupos sociais. Também são aquisições
importantes o pleno reconhecimento dos direitos da mulher e a sua
crescente integração na vida social; um maior conhecimento e estima da
sexualidade dentro do dinamismo da vida humana familiar e social; a
valorização e defesa da natureza e do meio ambiente”.14

Todas estas notas – mais negativas ou mais positivas –, nascidas do
ser moderno, são corrigidas e reorientadas pela transgressão pós-moderna.
Destes momentos de tese (modernidade) e antítese (pós-modernidade)
pode vir a síntese que alguns chamam já de trans-modernidade.

Se tivéssemos que resumir numa só palavra o que dissemos até aqui,
diríamos que o homem pós-moderno, isto é, cada um de nós, caracteriza-se
pela nostalgia, a saudade, a dor do bem perdido.15 A dissolução dos
sonhos da modernidade conduziu o homem de hoje a um estado de
saudade quase contínua: sente-se vazio, sozinho, sem horizontes… e trata
de preencher a sua solidão com experiências imediatas de poder, prazer e
posse: o consumismo, o hedonismo, a vontade de controlar tudo, de
sujeitar uma existência que parece fugir das mãos, de evitar discernir a
vida que se vive e que se vai perdendo como a água de uma vasilha rota que
já ninguém pode recolher. O homem parece querer voltar a uma infância
que reconhece como única pátria, a um espaço mítico pessoal e social em
que o tempo parecia não passar, em que o optimismo era a única bandeira;
mas, ao mesmo tempo, sente-se desesperado por não a conseguir
recuperar, e refugia-se no fútil e passageiro, sente-se definitivamente
sozinho. Esta situação é resumida perfeitamente por uma frase, que se
tornou famosa, aparecida num graffitis da revolta de 68, prolongando a
afirmação de Nietzsche em La Gaya Ciencia: Deus morreu, Marx morreu
e eu não me sinto lá muito bem…

14 Cf.  http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/catolicos.htm
15 Assim define o seu estado de espírito na ausência da sua amada, Inês de Castro, o rei D. Pedro I,

de Portugal, na conhecida obra de teatro, de Alejandro Casona, Corona de amor y muerte.
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3. Teresa do Menino Jesus: uma oferta de vida
para um mundo ancorado na nostalgia.

É perante um mundo destes que a pequena Thérèse Martin, Santa
Teresa do Menino Jesus, Profeta de Deus, apresenta a sua palavra, vida e
doutrina, a sua experiência. É perante um mundo assim que João Paulo II a
proclama Doutora da Igreja. Ao declará-la assim em Divini Amoris
Scientia (DAS),16 o Papa recentemente falecido afirmava: “Os Pastores da
Igreja, a começar pelos meus predecessores, os Sumos Pontífices deste
século, que propuseram a sua santidade como exemplo para todos, puseram
também em relevo que Teresa é mestra de vida espiritual, mediante uma
doutrina, ao mesmo tempo simples e profunda, que ela bebeu nas fontes do
Evangelho sob a guia do Mestre divino e, depois, comunicou aos irmãos e
irmãs na Igreja com vastíssima eficácia (cf. Manuscrito B, 2 v - 3 r). Esta
doutrina espiritual foi-nos transmitida sobretudo pela sua autobiografia
que, tirada dos três manuscritos por ela redigidos nos últimos anos da sua
vida, e publicada um ano depois da sua morte, com o título Histoire d’une
ame (Lisieux 1898), suscitou um extraordinário interesse até aos nossos
dias […].A um século de distância da sua morte, Teresa do Menino Jesus
continua a ser reconhecida como uma das grandes mestras de vida
espiritual do nosso tempo.” (DAS, 3).

Para João Paulo II, Teresa é mestra de vida espiritual como
mulher e jovem: o seu génio feminino permitiu-lhe atingir bem cedo
a maturidade; é uma contemplativa, isto é, uma mulher de
experiência (cf. DAS, 11): “O seu ensinamento não é só conforme à
Escritura e à fé católica, mas sobressai (“eminet”) pela
profundidade e síntese sapiencial alcançada. A sua doutrina é ao
mesmo tempo uma confissão da fé da Igreja, uma experiência do
mistério cristão e uma via à santidade. Teresa oferece uma síntese
amadurecida da espiritualidade cristã: une a teologia e a vida
espiritual, exprime-se com vigor e autoridade, com grande
capacidade de persuasão e de comunicação, como demonstram o
acolhimento e a difusão da sua mensagem no Povo de Deus” (DAS,
7). Interessa-nos acentuar que se trata de uma experiência 17 que

16 Cf. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-
ii_apl_19101997_divini-amoris_po.html, o documento em português.

17 “O ensinamento de Teresa exprime com coerência e une num conjunto harmonioso os
dogmas da fé cristã, como doutrina de verdade e experiência de vida.” (DAS, 7).
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nasce da Escritura,18 que está em conformidade com as verdades da
fé e encaminha para a santidade, isto é, para a plenitude da vida, se
repararmos nas palavras da própria Teresa:

“Durante muito tempo perguntei a mim própria porque tinha
Deus preferências, porque não recebiam todas as almas o mesmo
grau de graças; admirava-me por O ver prodigalizar favores
extraordinários aos Santos que O tinham ofendido, como S. Paulo, S.
Agostinho, e que forçava, por assim dizer, a receberem as suas
graças. [...]. Jesus dignou-se instruir-me acerca deste mistério. Pôs-
me diante dos olhos o livro da natureza, e compreendi que todas as
flores que Ele criou são belas, que o esplendor da rosa e a alvura do
lírio não tiram o perfume à pequena violeta nem a simplicidade
encantadora à margarida... Compreendi que se todas as pequeninas
flores quisessem ser rosas, a natureza perderia o seu adorno
primaveril, e os campos não ficariam esmaltados de florzinhas...
Assim acontece no mundo das almas, que é o jardim de Jesus. Ele
quis os grandes Santos, que podem ser comparados aos lírios e às
rosas; mas criou também outros mais pequenos, e estes devem
contentar-se em ser margaridas ou violetas, destinadas a deleitar os
olhares de Deus quando olha para o chão. A perfeição consiste em
fazer a sua vontade, em ser o que Ele quer que sejamos...

Compreendi ainda que o amor de Nosso Senhor se revela tanto
na alma mais simples, que em nada resiste à sua graça, como na alma
mais sublime. Com efeito, sendo próprio do amor abaixar-se, se
todas as almas se parecessem com as dos Santos doutores que
iluminaram a Igreja com a claridade da sua doutrina, parece que
Deus não desceria muito ao vir ao seu coração. Mas Ele criou a
criança que nada sabe e não faz ouvir senão débeis gemidos; criou o
pobre selvagem que, para se guiar, não tem senão a lei natural. É até
esses corações que também se digna baixar! Eles são essas suas
flores campestres, cuja simplicidade O encantam.

Descendo assim, Deus mostra a sua grandeza infinita. Assim
como o sol ilumina ao mesmo tempo os cedros e cada uma das
pequeninas flores como se fosse única sobre a terra, do mesmo modo
Nosso Senhor se ocupa tão particularmente de cada alma, como se
não houvesse outras semelhantes a ela; e, como na natureza todas as
estações estão ordenadas de maneira a fazerem desabrochar, no dia
marcado, a mais humilde margarida, do mesmo modo tudo converge
para o bem de cada alma.” (Ms A, 2r – 3r).

18 Cf. DAS, 9.
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Portanto, “Teresa aparece como uma autêntica mestra da fé e da
vida cristã. […]. Ela fez resplandecer no nosso tempo o fascínio do
Evangelho; teve a missão de fazer conhecer e amar a Igreja, Corpo místico
de Cristo […], é necessário afirmar que Teresa fez experiência da
revelação divina, chegando a contemplar as realidades fundamentais da
nossa fé, unidas no mistério da vida trinitária.” (DAS, 8). A sua doutrina
espiritual “contribuiu para a difusão do Reino de Deus” (DAS, 10)
levando a consolação e a esperança a muitos homens e mulheres, e não só
no âmbito dos crentes: “Teresa possui uma universalidade singular. A sua
pessoa e a mensagem evangélica da “pequena via” da confiança e da
infância espiritual encontraram e continuam a encontrar um acolhimento
surpreendente, que transpôs todos os confins” (DAS, 10).

Na minha opinião é, precisamente, a sua condição de mulher
contemplativa, mulher de experiência, que faz dela um farol seguro e
luminoso de consolação para tantas pessoas. Teresa passou pela vida
aprofundando todas as suas experiências, positivas e negativas; segundo
Conrad de Meester a sua existência pode definir-se como uma experiência
de luta e de esperança. Os diferentes acontecimentos da sua vida, alegrias
e tristezas, foram contemplados por Teresa à luz do Evangelho e da sua
experiência de fé no Deus de Jesus, no seio da Igreja. E partindo desse
contínuo acto contemplativo descobriu a solidão, o vazio da vida, o poder
da nostalgia… Tratou de encontrar uma resposta no rosto de Jesus e na
misericórdia amorosa de Deus Pai, oferecendo a cada homem e a cada
mulher, não um conjunto de normas, de saberes bem compostos e
pensados, mas um caudal sapiencial que brota da vida e à Vida conduz.
Teresa, efectivamente, é uma Santa do nosso tempo, porque tem uma
palavra a dizer ao homem e à mulher do nosso tempo na hora de enfrentar a
solidão e a aparente leveza de tudo o que conduz à nostalgia de algo
melhor, mais sólido, mais profundo, de algo eterno. Lembrando os passeios
que, na infância, dava pelos campos conduzida pela mão do seu pai, dirá:

“Como eram belos para mim aqueles dias em que o meu querido
rei me levava à pesca com ele! Gostava tanto do campo, das flores e
das aves! Às vezes tentava pescar com a minha pequena cana; mas
preferia ir sentar-me sozinha na erva florida. Então os meus
pensamentos eram bem profundos e, sem saber o que era meditar, a
minha alma mergulhava numa verdadeira oração... Ouvia os ruídos
ao longe…, o murmúrio do vento e até a música vaga dos soldados,
cujo som chegava até mim, melancolizavam ternamente o meu
coração... A terra parecia-me um lugar de exílio e sonhava com o
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Céu... A tarde passava depressa; em breve era preciso voltar para os
Buissonets [a sua casa de Lisieux]. Mas antes de partir, comia a
merenda que tinha levado no meu cestinho. A bela fatia de pão com
doce de fruta que me tínheis preparado, tinha mudado de aspecto: em
vez da cor viva, não via mais que uma leve cor rosada, toda velha e
sumida … Então a terra parecia-me ainda mais triste, e compreendia
que só no Céu a alegria seria sem nuvens” (Ms A, 14v).

Este é um texto verdadeiramente impressionante. Impressiona o
modo como esta criança de seis/sete anos já é capaz de compreender, à luz
de um acontecimento aparentemente tão insignificante como essa fatia de
pão barrada com doce que perde brilho e frescura, como tudo é passageiro.
Mais tarde, quase prestes a morrer, até a visão do céu se ofuscará para
Teresa, mas isso não impede que continue a tentar oferecer aos seus
contemporâneos, e a nós, um horizonte de consolação e de esperança
fundado no amor que tudo vence. Estes gestos e palavras foram, e
continuam a ser, um sopro de ar fresco e evangélico; não encontramos aqui
a Santa amimalhada e simplória que muitos quiseram apresentar, mas uma
companheira de viagem que conhece as nossas dores e esperanças: “As
vossas orações mais fervorosas, os vossos mais inflamados fulgores de fé
deixaram-nos parados, ouvindo uma linguagem desconhecida. E agora que
nos vindes pegar pela mão, sem falar, reparamos que chorais como nós, e
estas lágrimas vieram-nos consolar”.19

A piedade do tempo de Teresa de Lisieux centrava a sua relação
com Deus nas transgressões morais: pecados, os próprios ou alheios, que
se juntam num prato da balança causando um desequilíbrio. Era
necessário acumular méritos, indulgências, realizar obras de perfeição que
nivelassem as nossas dívidas para com Deus a fim de evitar o seu castigo.

A atitude de Teresa é diferente.20 Ela situa-se diante de Deus com
toda a receptividade da sua condição feminina, como dissemos. Busca

19 O testemunho, referido a Teresa, é de Lucia Delarne Mardrus (1880-1945), autora de uma
biografía de Teresa como homenagem lírica de uma normanda não-crente à sua
conterrânea carmelita. Pode encontrar-se em: J. Maître, L’ Orpheline de la Bérésina.
Thérèse de Lisieux; Essai de psychanalyse socio-historique, Cerf, Paris 1993, 115.

20 Teresa, “ajudou a curar as almas dos rigores e dos temores da doutrina jansenista, inclinada a
sublinhar mais a justiça de Deus do que a sua misericórdia divina. Contemplou e adorou na
misericórdia de Deus todas as perfeições divinas, porque “até mesmo a justiça de Deus (e
talvez mais do que qualquer outra perfeição) me parece revestida de amor” (Manuscrito A,
83 v). Deste modo, tornou-se um ícone vivo daquele Deus que, segundo a oração da Igreja,
“mostra o Seu poder sobretudo no perdão e na misericórdia” (cf. Missal Romano, Oração do
XXVI Domingo do Tempo Comum). (DAS, 8).
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n’Ele o Amado da sua alma, o único Ser capaz de apagar a sua sede de
infinito, de sarar as feridas da sua existência, cortada pelo vazio e
limitação de tudo o que a rodeia. Como em Teresa de Ávila e em João
da Cruz, a palavra que o Carmelo apresenta em Teresa do Menino Jesus
é, em primeiro lugar, experiencial. Teresinha, dissemo-lo, fala-nos do
Deus da experiência, do Deus que se mete nas fibras da história
humana, pessoal e colectiva. Vejamos isto com calma.

3.1. As horas em que tudo parece que nos falta...

Santa Teresa do Menino Jesus sofreu, desde muito pequena, o poder
da separação e soube captá-lo: aos dois meses adoece de enterite – a doença
que tinha levado para a sepultura quatro dos seus irmãos –, os seus pais –
Zélia e Luís – entregaram-na aos cuidados de uma camponesa normanda,
Rosa Taillé. No campo, Teresa cresce robusta e feliz; quando, às quintas-
feiras, Rosa vai ao mercado e se encontra com Zélia Martin, a menina
agarra-se à ama e chora por se ver arrancada dos seus braços e entregue a
sua mãe, a quem não reconhece. Depois de ter passado um ano na quinta de
Semallé, até ao 2 de Abril de 1874, contando agora um ano e três meses,
volta para a sua casa de Alençon. Afastada do campo, terá de se adaptar ao
seu novo meio-ambiente; ajudará ao seu esforço o facto de se sentir
rodeada de amor que se manifesta por entre sorrisos e carícias:

“Oh! Na verdade, tudo me sorria na terra: encontrava flores
debaixo de cada um dos meus passos, e o meu carácter alegre
contribuía também para me tornar a vida agradável” (Ms A, 12r).

Vida que depressa lhe vai apresentar a sua face mais trágica. À
primeira separação da infância, aparentemente superada com este
ambiente de estabilidade e ternura, outras muitas se seguem, sendo a
primeira delas e a mais terrível a morte da sua mãe. É um episódio
doloroso que abre um novo período da sua vida, não podendo ser
contemplada já como um lugar de gozo, mas como um crisol de
provações e sofrimentos (cf. Ms A, 12r).

Depois de contemplar o caixão de sua mãe, “muito grande... e muito
triste...” (Ms A, 12v), a pequena atira-se para os braços da sua irmã
Paulina, a quem adopta como nova mamã (cf. Ms A, 13r). A família
abandona Alençon, onde decorreram os seus anos de infância, e traslada-
se para Lisieux. Ali parece encontrar novamente o equilíbrio, mas o seu
carácter tornou-se débil, quebradiço. Tem dificuldade em abrir-se com
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desconhecidos, e custa-lhe muito separar-se dos seus. Só o domingo, o dia
em que toda a família está reunida, é que lhe traz paz e consolação:

“As festas...! Ah! Quantas recordações me traz esta palavra...!
Gostava tanto delas...! Vós sabíeis explicar-me tão bem, minha
querida Madre, todos os mistérios escondidos em cada uma delas,
que eram para mim autênticos dias do Céu. [...]. Em cada semana
havia uma muito querida ao meu coração: «o Domingo». Que dia, o
de Domingo...! Era a festa de Deus, a festa do descanso” (Ms A, 17r).

Recordando os dias da sua infância, Teresa de Lisieux evoca,
com estas frases simples mas carregadas de sentido, a celebração do
domingo no seio da sua família. Os Martín-Guerin eram muito
piedosos, e viviam uma profunda vida cristã; não é de admirar,
portanto, que nesse ambiente, Teresa se tenha apercebido desde muito
pequena da importância do domingo, da sua distinção como dia
especial, marcado, para uma família que leva muito a sério os
mandamentos de Deus e da Igreja. Teresa, que já conhece a dor da
separação e da morte, sente que, na celebração dominical, o Senhor
antecipa a reparação de todas as feridas, pois a família permanece
unida: o descanso dominical é uma oportunidade de todos poderem
estar juntos, sem intromissão de trabalhos, escola, etc... Os momentos
de lazer organizam-se de modo a poderem participar todos os membros
da família, incluídos os tios Guerin e as suas filhas, as primas queridas
de Teresa, Joana e Maria. Por isso, para Teresa, o entardecer do
domingo é revestido a cores de melancolia. Ao cair da tarde, depois da
oração de Completas, Teresa sente que o dia do Senhor termina e que,
no dia seguinte, cada um voltará para os seus trabalhos. Tudo isso fala
à pequena da dureza da vida e do carácter de desterro desta nossa
existência:

“Este alegre dia, que passava tão depressa, tinha, na verdade,
notas de melancolia. Lembro-me de que a minha felicidade era
absoluta até Completas. Durante este ofício pensava que o dia de
descanso ia terminar...; que no dia seguinte era preciso
recomeçar a vida, trabalhar, estudar as lições; e o meu coração
sentia o exílio da terra...; suspirava pelo repouso eterno do Céu,
pelo Domingo sem ocaso da Pátria” (Ms A, 17v).

Este sentimento de melancolia acompanhará Teresa a vida
inteira. Também no Carmelo, nas tardes de Domingo, sentir-se-á assaltada
pela sensação de estar de passagem num mundo onde nada fica (cf. Ms A,
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36r. 78r; Cta. 57).21 Esta sensação, curiosamente, surge-lhe quando as
ocupações da vida carmelitana não a deixavam desfrutar do descanso
dominical com a mesma intensidade do tempo em que estava em sua casa.
É precisamente no convento onde sente que está demasiado ocupada para
poder parar ao domingo e dedicar o dia exclusivamente à honra e glória de
Deus (cf. Cta. 217; Cta. 220; Or 4). Nessa situação, torna-se mais forte o
desejo do domingo sem ocaso que, para Teresinha, consistirá também na
recuperação dos alegres domingos infantis: a família unida, honrando a
Deus na celebração eucarística e na organização do ócio.

Passa o tempo, e a segunda mãe  também sai de casa:
primeiramente para um internato, durante o tempo de aulas, e, mais
tarde, para o Carmelo a fim de não mais voltar (cf. Ms A, 25v-26r),
apesar das promessas feitas a Teresa de que ambas iriam viver juntas
no deserto como eremitas.22 A seguir à Paulina, também Leónia, a mais
difícil das irmãs, parte de forma extravagante para um convento de
clarissas, do qual não tardará a sair (cf. Ms A, 43v). Depois será Maria,
a irmã mais velha e madrinha de baptismo de Teresa, que entra no
Carmelo:

“O dia 15 de Outubro foi o dia da separação! Da alegre e
numerosa família dos Buissonets só restavam as duas últimas
filhas... As pombas tinham voado do ninho paterno” (Ms A, 43v).

Dentro em breve, também Teresinha terá de ir para o colégio.
Assiste às aulas impartidas pelas religiosas de uma Abadia
beneditina 23 onde sofre, de forma especial, com as aulas de
matemática e ortografia; maior tragédia ainda para a pequena é a
convivência com as outras meninas: Teresa não compreende as suas
colegas, e Celina – cerca de três anos mais velha que Teresa, e sua
cúmplice de jogos e sonhos – tem de sair muitas vezes em sua defesa;
só encontra “amargura nas amizades da terra” (Ms A, 38r).

21 Citamos as cartas (Cta.), poesias (P) e orações (Or) segundo o número da edição anunciada
na nota número 1.

22 “Um dia disse à Paulina que gostaria de ser eremita, de ir com ela para um deserto longínquo;
ela respondeu-me que o meu desejo era o seu, e que esperaria que eu fosse suficientemente
crescida, para partir. Com certeza que isto não era dito a sério, mas a Teresinha tomara-o a
sério. Por isso, qual não foi a sua dor, ao ouvir a sua querida Paulina falar um dia com a
Maria sobre a sua próxima entrada para o Carmelo...” (Ms A, 25v).

23 O internato onde estudam todas as irmãs Martin, a Abadia de Nossa Senhora do Prado, é um
mosteiro de beneditinas às quais Napoleão permitiu que regressassem ao convento se lhe
associassem esta obra social (cf. Ms A, 22rss).
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O papá, Luis Martin, o rei de Teresa, é um homem bondoso que
entorna nas suas filhas toda a sua ternura; vão sempre juntos à missa da
catedral, suscitando a admiração dos presentes. Ela ama-o profundamente:

“Não consigo dizer quanto amava o papá. Tudo nele me causava
admiração. Quando me explicava os seus pensamentos (como se eu
fosse uma menina crescida), eu dizia-lhe ingenuamente que, se
ele dissesse aquilo tudo aos grandes homens do governo, com
certeza que o levariam para o fazerem Rei, e então a França seria
feliz como nunca o tinha sido...” (Ms A, 21r-v).

Mas, às vezes, também ele abandona as suas pequenas:
empreende longas viagens por razões de negócio ou turismo até Paris,
Alençon…; uma vez até foi sete semanas para Constantinopla.24

Nos passeios com o seu pai, como dissemos antes, o seu coração
dilata-se e sente que existe um lugar onde o seu coração pode encontrar o
repouso e a quietude que tanto a seduzem: o Céu, a eternidade, o sossego
(cf. Ms A, 33v)... Estes anseios infantis, que nós já conhecemos,
encaminham o seu coração para Deus, o imutável, que se revela a
Teresinha como amigo: recebe os segredos do seu coração e pode realizar
os seus desejos mais íntimos. Na noite da sua Encarnação, Jesus mostra-se
próximo a Teresa libertando-a do seu exagerado sentimentalismo. À luz
deste mistério do Natal, Teresa descobre que é em Jesus onde o amor de
Deus se fez próximo de um modo privilegiado; ao encarnar assumiu a
nossa natureza para nos transformar e nunca mais se separa de nós. Ela,
por sua parte, compreendeu que a solidão e a nostalgia não se resolvem
mendigando carinho, mas outorgando-o, entregando-se como fez Jesus.
Com esta certeza, na Noite de Natal, pode iniciar a sua carreira de gigante
(cf. Ms A, 44vss). Sente-se chamada “na idade mais perigosa para as
raparigas” (cf. Ms A, 47r).25 Jesus não permite que ela apague a sua sede de
amor infinito noutra fonte que não seja Ele mesmo:

“Vi tantas almas voar como pobres borboletas e queimar as
asas, seduzidas por essa falsa chama, e depois voltar para a
verdadeira, para a doce chama do amor que lhes dava asas novas,
mais brilhantes e mais leves, para poderem voar para Jesus, esse
Fogo divino «que arde sem se consumir»!” (Ms A, 38v).

24 Entre Agosto e Outubro de 1885.
25 Evoca a profecia de Ezequiel, 16, 8-3, copiada de S. João da Cruz quando escreve as

memórias da sua vida, em 1895.
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Agora corre para esse Fogo, quer entregar-se decididamente ao
amor. Apesar da sua juventude – é quase uma adolescente, apenas com 14
anos – compreende que o lugar onde arde essa chama é o Carmelo; para ser
carmelita enfrenta-se com superiores e bispos, vai com o seu pai a Roma
para apresentar o seu pedido ao próprio Papa Leão XIII... É que, depois de
ter obtido do seu querido papá autorização para entrar no Carmelo, após
um diálogo entranhável com aquele homem de Deus, conseguiu, não sem
esforço, que o seu tio, Isidoro Guérin, aceda também em dar a sua
autorização. Mas o superior do Carmelo – o Revdo Delatroëtte –, o
Vigário Révérony e o bispo Hugonin não julgam ser prudente que uma
rapariga tão nova abrace uma vida tão dura como a da Regra carmelitana.
Teresa sente-se desorientada e não entende como os homens se podem
opor à vontade de Deus, que ela vê tão claramente revelada. É um caminho
cheio de sofrimento por causa das constantes recusas que a sua pretensão
irá sofrer, parecendo até que também Jesus, que foi quem a chamou, lhe
está a voltar as costas. Teresa sente que Ele está a dormir:

“Algum tempo atrás tinha-me oferecido ao Menino Jesus para
ser o seu brinquedozinho. Tinha-lhe dito que não se servisse de
mim como de um brinquedo caro, para o qual as crianças se
contentam em olhar sem se atreverem a tocar-lhe, mas como de uma
bolinha sem nenhum valor, que Ele podia atirar para o chão,
empurrar com o pé, furar, deixar num canto, ou apertar contra o
coração, se tal Lhe agradasse. Numa palavra, queria divertir o
Menino Jesus, dar-Lhe prazer; queria entregar-me aos seus
caprichos infantis… Ele tinha atendido a minha prece… Em Roma,
Jesus furou o seu brinquedozinho. Queria ver o que havia lá dentro.
A seguir, depois de o ter visto, satisfeito com a descoberta, deixou
cair a bolinha e adormeceu” (Ms A, 64 r-v).

Ao recordar esses dias, em História de uma alma, Teresa revela uma
dor constante que lhe causou a situação em que se encontrava.
Aparentemente, o Menino Jesus tinha posto a sua bolinha de lado e
adormecido. Contudo, não perdeu a esperança. Abandonada totalmente à
vontade de Jesus, inclusive ao seu capricho, Teresa sabia que tinha feito
tudo o que estava em suas mãos para responder ao que Deus lhe pedia.
Jesus calava enquanto ela se enchia de dor, mas o seu coração mantinha-se
firme na esperança de que, abandonada totalmente ao seu Prometido, este
não a poria de lado para sempre. Ao regressar de Roma, insiste com Mons.
Hugonin e o seu Vigário – Mons. Révérony –, para que a deixem entrar no
Carmelo na noite de Natal, mas os seus esforços são vãos. Com grande
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tristeza assiste à Missa do Galo na igreja das carmelitas, mas não do lado
de dentro das grades, como tanto desejava. Contudo, através das suas
irmãs que já vivem na clausura e da sua irmã Celina, Jesus preparou-lhe
uma grande alegria para esse dia: no Carmelo, as monjas, presididas por
uma imagem do Menino Jesus que tem nas mãos uma bolinha, recebem-na
e dedicam-lhe uma canção. Sobre a água do seu lavabo, Celina tinha-lhe
deixado um barquito em que o Menino Jesus, abraçado a uma bola, navega
adormecido. No meio da provação, estas afabilidades dos que a amam
indicam a Teresa que Jesus está com ela e que, mais tarde ou mais cedo,
realizará os seus desejos. Entre a dor e a alegria, Teresa abraça a tensão do
abandono: entregar totalmente o seu destino, a sua vida, a sua vontade, nas
mãos de Jesus que a ama.

Finalmente, a 9 de Abril de 1888, Teresa entrará no Carmelo. A
sua grande alegria junta-se, sem dúvida, à certeza de que agora é ela
quem se separa do seu querido pai e da sua irmã Celina, causando-lhes
uma dor conhecida. Tudo isso não é fruto do desejo de se imolar,
acumular méritos, fugir de um mundo cheio de pecado, mas porque
avistou o amor da sua alma e por Ele quer sacrificar tudo. Passada a
porta da clausura, as irmãs recebem Teresa com muita alegria. Por fim,
encontra-se sozinha na sua cela:

“Com que profunda alegria repetia estas palavras: «Estou
aqui para sempre, para sempre»” (Ms A, 69v).

3.2. Quero ser santa...

O Carmelo: Teresa e Jesus “num delicioso coração a coração”
(Cta. 122). A vida religiosa apresenta-se a Teresinha tal e qual como a
tinha imaginado, com as suas grandezas e misérias (cf. Ms A, 69v).
Num ambiente em que reinava o temor ao pecado e os desejos de
pureza diante de Deus, ela inicia a sua própria aventura: deixar-se
desapossar, entrar no fogo devorador para contemplar o Rosto do
Amado e poder proclamar o seu evangelho de misericórdia.

Depressa ficará a saber que terá de percorrer o caminho sozinha. A
religiosidade do seu tempo, que se vive intensamente no Carmelo de
Lisieux, abre as portas ao sofrimento como via de acumular méritos, um
modo de ganhar a salvação individual e colectiva. Para Teresa, porém, não
há outra porta para Deus senão o amor. Uma convicção reafirmada no
retiro para a sua tomada de hábito, no princípio de 1889:
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“Já que não posso encontrar nenhuma criatura que me
satisfaça, quero dar tudo a Jesus, não quero dar às criaturas nem
sequer um átomo do meu amor [...].

Se Ele me consolasse, talvez eu me detivesse nessas doçuras;
mas Ele quer que tudo seja para Ele!... Pois bem, tudo será para
Ele, tudo” (Cta. 76).

A 10 de Janeiro de 1889, durante a cerimónia da tomada de hábito, a
expressão angelical de uma noviça de cara redonda e sorridente esconde
aos olhos de todos a batalha que começou no seu interior: Teresa foi
escolhida para se converter em arauto da misericórdia num mundo
dominado por um profundo terror religioso, em que Deus é contemplado
como Juiz poderoso que leva em estrita conta os pecados do homem.
Passado um mês terá de se enfrentar com a terrível purificação de um novo
abandono. Luis Martin, pai de Teresa, a partir de 1887 começou a sofrer
ataques hemiplégicos. Em Junho de 1888, uma nova crise lança-o num
estado de loucura passageira e foge para O Havre com a intenção de
embarcar; a crise repete-se em Outubro. Apesar de uma espectacular
recuperação lhe ter permitido estar presente na tomada de hábito da sua
benjamim (cf. Ms A, 72rss), a 12 de Fevereiro de 1889 sofre um ataque ao
qual se segue um período alucinatório. Nunca mais vai recuperar a razão e
o seu cunhado vê-se obrigado a interná-lo no sanatório O Salvador, de
Caen..., um manicómio, diríamos. Celina acompanha o seu pai,
definitivamente ausente:

“Não sabia que a 12 de Fevereiro, um mês depois da minha
tomada de hábito, o nosso querido pai iria beber pela mais
amarga, pela mais humilhante de todas as taças...  Ah! Nesse dia
não disse que podia sofrer ainda mais!!!” (Ms A, 73r).

Este acontecimento causa um grande impacto em Teresa, que
tenta encontrar um sentido para todo esse sofrimento. Inicia-se uma
etapa de intensa correspondência entre ela e Celina, o seu outro eu, a
sua alma. Unida a ela, quer iluminar tanta escuridão. É então que descobre
os tesouros ocultos da Santa Face. Uma devoção popular em França,
praticada pela família Martin e apreciada no Carmelo. Para Teresa, no
entanto, o Rosto desfigurado de Cristo não é o lugar onde se evoca as
humilhações que a sociedade do livre pensamento e libertina faz padecer
ao Senhor; a Santa e Humilde Face é manifestação da solidariedade
definitiva do Pai, da misericórdia entranhável que nos revelou no seu Filho,
que assumiu a condição de escravo e padeceu a dor e a morte, e morte de
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cruz. O amor de Cristo Servo é o sinal visível de que Luis Martin, na
escuridão do sanatório de Caen, continua a ser filho no Filho:

“Jesus arde de amor por nós... Contempla a sua face adorável!...
Vê esses olhos apagados e baixos!... Vê essas feridas... Contempla
Jesus na sua Face... Aí verás quanto Ele nos ama” (Cta. 87).26

Ler o acontecimento deste modo não lhe traz alegria. Somente a
paz; talvez o sofrimento seja uma exigência do amor. Porque ela se
sabe amada e quer amar com todas as suas forças, tornar-se digna desse
amor: é isso o que significa para Teresa chegar a ser santa. Agora só
pode mostrar esse amor sofrendo em silêncio e em paz a dor que a
doença do seu querido pai lhe produz:

“Ah! [Jesus] feriu-nos com um grande golpe, mas foi um golpe
de amor. Deus é admirável, mas sobretudo é amável” (Cta. 94).

Com a morte do pai, todas as certezas da infância se confirmaram
definitivamente. Tal como Teresa suspeitava, a vida é o efémero, o
abandono. Nela, nada nos dá segurança e apoio definitivo; só Deus é digno
de ser amado, e lutar pelo seu amor é a única conquista que vale a pena:

“A vida... Ah! É verdade que para nós já não tem encanto
nenhum... mas engano-me; é verdade que os encantos do mundo
se desvaneceram para nós, mas isso é como o fumo... e fica-nos a
realidade [...]. Só Jesus é; tudo o mais não é,... amemo-l’O, pois,
apaixonadamente, salvemos-Lhe almas” (Cta. 96).

“Minha querida Mariazinha, por mim não conheço outro
meio para chegar à perfeição a não ser «o Amor»... Amar! Como
o nosso coração está bem feito para isso...!” (Cta. 109).

Amar, conquistar a santidade através da aceitação da vida, com
toda a sua carga de sofrimento, pondo os olhos só em Deus. É esse o
projecto da jovem Teresa. Até agora confrontou-se com a pobreza
daquilo que a rodeia, acreditando poder superá-la no face a face com
Deus, contemplando o Rosto humilhado de Jesus para nele encontrar o
seu refúgio: será essa a sua maneira de conquistar a santidade.

Agora é o momento de se confrontar com uma outra miséria muito
mais profunda: a sua. Teresa tem de contrastar os seus desejos de amar, de
ser santa, com a pobreza completa das suas possibilidades. Poderia ter
optado pelo modelo que lhe era oferecido a partir do exterior, revestindo-o

26 Cf. J. F. Six, Teresa de Lisieux en el Carmelo, Herder, Barcelona 1981, 81ss; H. U. Von
Balthasar, Teresa de Lisieux. Historia de una misión, Herder, Barcelona 1989, 122ss.
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27 Pode ver-se a carta que escreve a Celina três meses antes deste retiro, a 23 de Julho de 1891 (Cta. 130).

de amor: mais uma vez a dinâmica dos méritos. Mas o seu amor é sincero;
possui uma autêntica e profunda paixão pela verdade. E essa paixão fá-la
enfrentar com a sua miséria existencial. Teresinha conhece as dimensões
do seu coração, diante do qual todas as coisas são pequenas: nada o pode
preencher (cf. Cta. 74). Mas esse mesmo coração torna-se pequeno para
amar Jesus, é incapaz de responder. Empreende, então, uma escalada
difícil: aceitar a própria indignidade e saber sublimá-la.

Teresa, nesta fase, parece estar completamente perplexa,
confundida. Por momentos renascem nela as crises de escrúpulos da
sua infância e juventude. Os exercícios de piedade, os retiros,
decorrem em total aridez; o mesmo acontece com a oração, durante a
qual, por vezes, adormece (cf. Ms A, 75v-76r). Tudo isso parece
constituir a prova evidente da sua infidelidade. Pressente que Deus não
é ira, mas misericórdia, e talvez seja aí que radica o seu problema:
sabe-se amada por Ele e não teme ofender a quem tanto ama; mas
talvez tudo isso não seja mais do que um engano (cf. Ms A, 78r).

Em Outubro de 1891, durante um retiro, o Padre Aleixo Prou, um
franciscano, vai oferecer a Teresa a garantia que ela precisa para
recuperar a paz:

“Lançou-me a todo o pano sobre as ondas da confiança e do
amor, que me atraíam com tanta força, mas sobre as quais não
me atrevia a navegar... Disse-me que as minhas faltas não
contristavam a Deus, e que, como seu representante, me dizia
da parte de Deus que estava muito contente comigo...

[...]. Nunca tinha ouvido dizer que as faltas podiam não contristar
a Deus. Esta garantia cumulou-me de alegria; ela fez-me suportar
pacientemente o exílio da vida... Sentia bem no meu íntimo que era
verdade, porque Deus é mais terno que uma mãe” (Ms A, 80v).

Teresa sente-se confirmada nas suas intuições 27 e, a partir
daquele momento, sente que, mesmo no meio do sofrimento que lhe
causa o não ser entendida, deve continuar em frente na sua obra de
desvendar o autêntico Rosto de Deus, que não é ira e violência, mas
ternura, misericórdia entranhável de mãe. Em Maio de 1892
experimenta essa ternura quando o seu pai sai do manicómio de Caen:
paralítico e sem o uso da razão, mas, pelo menos, rodeado e tratado pelos
seus. O martírio termina a 29 de Julho com a morte de Luis Martin, para
quem a sua filha compõe a “Oração da filha de um Santo” (PN 8).
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Em Setembro desse mesmo ano, contra todos os prognósticos – pois
no Carmelo já estavam três irmãs – Celina é admitida no Carmelo de
Lisieux. Teresa encontra-se no período de paz mais profundo e prolongado
da sua vida. Agora sente como nunca sentiu que Deus é misericórdia e
amor, que não leva em conta as nossas faltas e pecados porque sabe que
somos barro. No dia 26 de Fevereiro de 1895 escreve:

Viver de amor é guardar em si mesma
Um grande tesouro num vaso mortal.
Meu Bem-amado, a minha fraqueza é extrema,
Ah! Estou longe de ser um anjo do Céu!...
Mas se caio em cada hora que passa,
Tornando a erguer-me vens em meu auxílio,
Em cada instante me dás a tua graça.
Vivo de amor! (PN 17).

No dia 9 de Junho desse mesmo ano, ao terminar a Eucaristia,
arrasta literalmente Celina e, depois de pedir licença a Inês – a sua irmã
Paulina –, que era então prioresa, oferece-se com ela como vítima de
holocausto ao amor misericordioso. No seu tempo eram frequentes os
holocaustos à ira divina;28 em relação a elas, o gesto de Teresa tem um
profundo carácter de inversão: uma imagem nova e fresca de Deus
como Pai cujo amor transbordante é rejeitado pela religião do fariseu,
que, centrado na sua própria pureza é incapaz de aceitar o amor
gratuito e evangélico de Jesus, único libertador:

“Na noite desta vida, aparecerei diante de Vós com as mãos
vazias, pois não Vos peço, Senhor, que conteis as minhas obras.
Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Quero,
por tanto, revestir-me com a vossa própria Justiça, e receber do
vosso Amor a posse eterna de Vós mesmo. Não quero outro Trono,
nem outra Coroa, senão Vós, ó meu Bem-amado!...” (Or 6).

O Oferecimento é a declaração pública da entrega agradecida ao
Amor e a exposição da única forma como ela é possível para Teresa do
Menino Jesus. Esse é o centro, o Amor primeiro e gratuito de Deus ao
qual, se Teresa quer corresponder, não será fazendo recolha dos seus
méritos, mas revestindo-se das virtudes de Cristo, aceitando o
oferecimento que Ele fez na Encarnação e continua a fazer na
Eucaristia, batendo à porta do coração de cada homem e de cada
mulher na oração. Amor que é fogo consumidor capaz de transformar

28 Cf. J. F. Six, o.c., 118ss.
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Teresa, tornando-a digna d’Ele mesmo. Quando faz o Oferecimento, já
se produziu a identificação plena com Jesus; Deus vai tomar
definitivamente a iniciativa, Teresa sabe-o e limita-se a abrir as portas.
Proclamar esta boa notícia nas suas poesias ou nas peças de teatro que lhe
encomendam para os dias de festa é, nesse tempo, um trabalho silencioso
para Teresa. Envoltos em roupagem florida e aparentemente infantil, os
tesouros do evangelho, desenterrados na sua passagem pelo deserto, vão
sendo oferecidos como prenda apenas compreendida pelas suas irmãs.

Na noite de 2 para 3 de Abril de 1896, quinta-feira santa, Teresa
sofre a sua primeira hemoptise. A tuberculose, que a vem perseguindo
há dois anos, aparece agora claramente à luz do dia. Ela sente que o
Amado da sua alma a chama, mas falta-lhe ainda deixar-nos o seu
melhor tesouro; fá-lo-á na noite.

3.3. Um muro que se levanta até aos céus...
Os olhos das irmãs da sua comunidade estão cegos para a

aventura espiritual de Teresa. Pensam que a sua vida não é mais do que
um conto de fadas (cf. Ms C, 6r). Porém, agora, já não é frequente
ouvir-se dizer a seu respeito que é uma santinha apática e mimada e que
a sua mensagem infantil se tenha tornado obsoleta. Nada do que foi
dito até agora comprova estas opiniões, mas, se ainda restam dúvidas, a
noite escura teresiana, a que nos vamos referir agora, é o que menos se
parece a um jogo de crianças.

Esta é uma profunda noite. Às trevas que a envolvem apelida-as não
só de escuras, mas também densas, agoniantes (cf. Ms C, 5v), como se a
tuberculose que afoga o seu corpo fosse capaz de asfixiar também o seu
espírito. A imagem que tem de Deus, do Céu e de consolação, é posta em
causa de uma maneira absoluta, e Teresinha fica sem respostas:

“Sonhas com a luz, com uma pátria inundada dos mais suaves
perfumes..., sonhas com a posse eterna do Criador de todas as
maravilhas..., pensas sair um dia dos nevoeiros que te rodeiam...
Continua! Continua! Alegra-te com a morte, que te dará, não o que
tu esperas, mas uma noite mais profunda ainda, a noite do nada”
(Ms C, 6v).

A burla das sombras é sobremaneira cruel, pois ataca a essência do
sonho de Teresa: a sua sede de eternidade. Definitivamente tudo é
passageiro e a sua própria morte virá demonstrar-lhe a quimera em que vive.
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Para enfrentar a noite, Teresa procura um face a face com
Jesus.29 Elé é o amado da sua alma, o seu “verdadeiro e único amigo”
(cf. Ms B), aquele a quem fez entrega da sua vida... No dia 10 de Maio,
Teresa teve um sonho em que dialogava com a venerável Ana de Jesus,
fundadora do Carmelo em França. Teresa coloca-lhe as perguntas-
chave da sua existência:

“Ó minha Madre, eu vos suplico, dizei-me se Deus me
deixará muito tempo na terra... Não virá buscar-me dentro em
breve? [...]. Minha Madre, acrescentei, dizei-me ainda se Deus não
me pede alguma coisa mais, além das minhas pequenas acções e dos
meus desejos. Estará contente comigo?” (Ms B, 2r-v).

A irrupção brutal da noite voltou a colocar Teresa perante o seu
medo mais profundo: a pobreza, a leveza, a miséria de tudo, incluindo-
se a si mesma. A essência do que foi criado é a marca do passageiro?...
A sombra parece querer dizer-lhe que no fim da vida não há nada mais
do que essa insuportável leveza do ser... No sonho, contudo, Ana de
Jesus envolve Teresa com ternura e gestos inefáveis de carinho. A
resposta às suas perguntas é uma afirmação clara: Deus ama Teresinha
como ela é, com toda a sua pobreza... e não lhe pede mais do que ser ela
mesma com as suas pobres acções..., porque Lhe encanta a pequenez,
porque é próprio do amor abaixar-se, porque a perfeição consiste em
ser o que Ele quer que sejamos... (cf. Ms A, 2v-3r).

De uma vez para sempre Teresinha é amada como Teresinha.
Não como outra coisa, nem por nada, não porque tenha acumulado
qualquer mérito. Pode continuar na noite, pode duvidar dos
fundamentos da sua vida, pode ver cair o edifício dos sonhos, mas isso
não importa, porque existem uns braços determinados a recolhê-la, a
procurá-la lá onde estiver. Havia-o exprimido com firmeza no poema
ao Sagrado Coração de Jesus, escrito no ano de 1895:30

29 Também Rabí Abravanel, o judeu exilado do escritor espanhol e prémio Nobel Cervantes
José Jiménez Lozano,  exige a Yahvé que lhe mostre o seu rosto:“Rabí Abravanel levantou-se
cheio de cólera e dirigiu-se para a popa do barco; ali, com as mãos abertas para o céu,
desafiou Yahvé: Deus do universo – disse-lhe –, Tu causaste-me muito mal a fim de que Te
renegue. Mas, apesar de tudo, Tu que reinas no céu, podes ter a certeza de que sou judeu e
judeu hei-de permanecer“ (J. Jiménez Lozano, Parábolas y circunloquios de Rabí Isaac Ben
Yehuda (1325-1402), Anthropos, Barcelona 1985, 47).

30 A data de composição é incerta, Junho ou Outubro desse ano. Podem ver-se as pp. 1372-1373
da edição citada na nota 1.
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“Preciso de um coração ardente de ternura,
Que me dê a sua força sem reserva,
Que ame tudo em mim, mesmo a minha fraqueza,
Que nunca me abandone de noite nem de dia.
Não pude encontrar nenhuma criatura
Que sempre me amasse, sem nunca morrer.
Preciso de um Deus que se revista da mesma natureza,
Que se torne meu irmão e possa sofrer.
Tu ouviste-me, único Amigo que eu amo.
Para me encantares o coração, fazendo-Te mortal
Derramaste o teu sangue, mistério supremo!
E continuas a viver por mim no Altar.” (P 23).

Jesus é a única pessoa que preenche o vazio de Teresa. Todos os
seus sonhos, todas as suas esperanças de encontrar um amor que
apague a sua sede e vença os seus medos concentram-se no Deus que se
fez homem, partilhando a vida de cada homem e de cada mulher. Ele
encarnou para receber a nossa fraqueza e dúvidas, a humildade da
nossa condição humana. Encarnado, entregou-se à morte para partilhar
connosco até mesmo esse transe; e, por amor, assumiu a forma mais
baixa da morte, a dos escravos e condenados. Na Eucaristia, fica
connosco até ao fim dos tempos, para nos dizer continuamente que não
estamos sós, que somos amados por um Deus que quer partilhar a nossa
vida para nos conduzir à Vida.

Teresa, com efeito, não despreza o amor pelas criaturas, mas
reconhece na entrega total a Cristo um amor mais perfeito, o único amor
que realmente liberta. Pode acontecer que a vida de cada homem e mulher
não seja outra coisa senão a procura de um lar perdido; lar que é fonte de
calor e amor que transforma cada manhã num sonho e a vida numa aventura
em que vale a pela arriscar tudo. Tantas vidas desfeitas atestam da
dificuldade em encontrar esse amor que é fonte de sentidos. Para Teresa a
fonte, a luz, não pode ser outra senão o amor manifestado em Jesus. A
experiência no Carmelo alimentou esta convicção, inclusive na noite.

Jesus é o Deus que se fez mortal e continua a estar próximo na
Eucaristia para todos os homens, para ela… Sentindo-se amada e
adoptada desta maneira, Teresa, no seu Manuscrito C, escreverá sobre
a natureza da redenção e as suas consequências. Essas poucas páginas
constituirão um canto à caridade. Só quem se sabe acolhido pela
misericórdia do Pai pode afirmar:
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“Ah! Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em
suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas
fraquezas, em edificar-se com os mais pequenos actos de virtude
que se lhes vir praticar; mas compreendi, sobretudo, que a caridade
não deve ficar encerrada no fundo do coração” (Ms C, 12r).

Nessa provação, a figura de Maria, a Virgem Mãe, ergue-se
como fonte de paz e consolação. Para Teresa, Maria é mais Mãe do que
Rainha, é a mulher que experimentou a nossa vida e angústias. É o que
nos faz ver na Poesia 54, Porque te amo, ó Maria. Fazendo fé no que
nos diz a própria Santa Teresinha, podemos afirmar que o poema
resume o que ela, se pudesse pregar, teria dito no púlpito sobre a
Santíssima Virgem. Temos de nos aperceber, em primeiro lugar, que
nos seus versos sente-se a familiaridade e proximidade de Teresa com
Nossa Senhora: diante dela, o coração exulta de alegria, pois não há
lugar para o temor; isso é possível porque Teresa não olha para a glória
de Maria, para as graças especiais em que os pregadores tanto insistiam
e que apenas serviam para afastar Maria dos seus filhos (est. 1).

Teresa limita-se a contemplar a Virgem Maria tal como a descrevem
os evangelhos e, a partir deles, vai enumerando as virtudes imitáveis de
Maria. Um filho põe os olhos em sua mãe a fim de aprender a viver com
ela. Teresa pensa que, se ao contemplar a Virgem Maria, só nos fixarmos
nas maravilhas extraordinárias, nas maravilhas em que os pregadores do
seu tempo tanto insistiam, não nos entusiasmamos a imitá-la, não a
sentiremos como nossa companhia nas alegrias e dores da vida… Isto é,
não a poderemos contemplar como Mãe. Contudo, Maria de Nazaré, a
donzela humilde do Evangelho, é verdadeiramente Mãe. É Mãe porque
partilha das tribulações dos seus filhos, porque sofre e chora, porque
enfrenta as contrariedades da vida: a incompreensão, o exílio, o medo e até
mesmo a morte… e acolhe-os com humildade e confiança profunda na
Palavra de Deus, deixando-nos o exemplo para que nos animemos a seguir
o seu Filho, o Jesus dos Evangelhos (est. 2-3. 6, etc…).

Ao longo do poema, a virtude de Maria a que dá mais realce é a
humildade, à qual associa a cada momento o seu esposo José (est. 8-9,
etc…). Esse é o caminho que Maria nos mostra para seguir Jesus: a
pequenez, a humildade, o reconhecimento da grandeza de Deus que
tudo criou, e que nos chama a colher a sua vontade nas vicissitudes da
vida; com essa disposição podemos convertermo-nos, graças ao
milagre da Eucaristia, em tabernáculos de Jesus, a exemplo da Virgem
Maria. Ele desce misericordiosamente ao nosso coração e, assim,
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somos transformados à imagem de sua Mãe, desde que, com a mesma
pureza, humildade e simplicidade da Virgem Maria, saibamos acolher
esse maravilhoso gesto condescendente de Deus (est. 3).

Não há dúvida de que a nossa vida é um vale de lágrimas. Por muito
que o queiramos negar, a dimensão da dor rebenta constantemente em
muitas ocasiões da nossa vida. Uma concepção demasiado optimista das
coisas, que não se fixa de maneira autêntica no ser e agir de Deus, pode
levar-nos a pensar que as desgraças surgem porque Deus nos voltou as
costas ou porque fizemos alguma coisa má e, por isso, castiga-nos. A vida
simples da Virgem Maria ensina-nos precisamente o contrário: ela é nossa
companhia na via dolorosa desta vida (est. 12-13, etc…), acolhe, em pura
fé, a vontade de Deus na noite escura. Na vida da SSma Virgem não
encontramos grandes visões, nem arroubamentos, nem êxtases, nem
milagres extraordinários, mas apenas uma vida simples que lhe vai revelando
a vontade de Deus por um caminho normal, aquele que as pequenas almas,
nas pegadas de Maria, podem percorrer (est. 17). Ela é o dom que, no
Gólgota, Jesus entregou à sua Igreja. Juntamente com a Eucaristia e o
baptismo, sacramentos constitutivos da Igreja, a nova família de Jesus, o
novo Povo de Deus, Cristo entrega-nos, na pessoa do discípulo amado, a sua
Mãe como Mãe de todos e que a todos nos faz irmãos (est. 22-24).

Ao terminar o poema, é com alegria que Teresa se confessa filha
de Maria, e explica-nos a maneira de viver essa filiação: quem
participar da vida simples da Virgem Maria, pode, sem medo,
considerar-se seu filho.

Santa Teresa do Menino Jesus contemplou, e oferece-nos, o
rosto materno de Deus... agora já pode morrer de amor no amor. O seu
testamento, a sua chuva de rosas é este evangelho, pelo qual pretende
derramar a felicidade sobre todos:

“Quando estiver no Céu [...], Deus dir-me-á: «Que queres,
minha filha?» E eu responderei: «A felicidade para todos os que
amo»” (UC 6.7.3).

E nós, precisamos de ser felizes?...

Conclusão

A pregação da Igreja deve, como Teresa de Lisieux, uma Santa
para o nosso tempo, centrar-se na resposta a esta pergunta. Os nossos
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contemporâneos não precisam apenas que lhes recordemos as normas e
os preceitos que devem guardar para que não se lhes feche a porta do
céu; precisamos todos de uma cura mais profunda que cumule “o
imenso vazio dos desejos” (Ms A, 40r), sobretudo agora quando nos
vamos apercebendo de que o ter, o prazer e o poder oferecem uma
doçura “misturada de amargura” (Ms A, 40r). A sabedoria da pequena
Teresa pode-nos ajudar à hora de restaurar o evangelho. Santa
Teresinha desenvolveu na sua vida uma compreensão sobre o Amor de
Deus manifestado ao mundo em Jesus Cristo: Encarnação e Paixão,
abaixamento de Jesus que se prolonga na Eucaristia, são ao mesmo
tempo o lugar onde os nossos pecados foram expiados e o momento em
que desaparece toda a nossa miséria e solidão, graças à auto-
comunicação definitiva do Deus que tira o pecado do mundo.

O Paráclito, o Consolador, vem para curar um mal profundo que
queima a raiz do homem. Isso é o que manifesta claramente Teresa
quando afirma que os nossos pecados, dando-nos a conhecer a nossa
pobreza, falam-nos também da misericórdia de Deus, que não os teve
em conta à hora de armar a sua tenda entre nós:

“...Por mim, só tenho luzes para ver o meu nada. Isso faz-me
melhor do que as luzes sobre a fé” (UC 13.8).

“Sim, basta humilhar-se, suportar com doçura as próprias
imperfeições. Eis aí a verdadeira santidade! Dêmo-nos a mão,
Irmãzinha querida, e corramos para o último lugar... ninguém
no-lo virá disputar...” (Cta. 243).

A sua experiência fala-nos do poder curativo que irradia do
abaixamento divino: ela verificou como ele afectou a sua existência,
resgatando-a da solidão e da miséria, restaurando-a com a força de
Deus que se faz pequeno e se revela em Cristo: o Menino Jesus, a Santa
Face, a Eucaristia... O homem faz pecados, transgride a moral, mas há
algo mais sério: o PECADO, a sensação da existência como realidade
fracturada e frágil, a insatisfação da própria vida, a apostasia pessoal.
Na noite, Teresa experimentou essa pobreza, a solidão radical de quem
se sente desterrado, atirado para o mundo como um objecto inútil. E
ergueu os olhos pedindo a cura para os seus irmãos pecadores:

“Senhor, a vossa filha compreendeu a vossa divina Luz. Pede-
vos perdão para os seus irmãos e aceita comer, por quanto tempo
quiserdes, o pão da dor, e de maneira nenhuma se quer levantar desta
mesa cheia de amargura, à qual comem os pobres pecadores, antes
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do dia que vós destinastes... Acaso não poderá dizer-vos em nome
dela e em nome dos seus irmãos: Tende piedade de nós, Senhor,
porque somos pobres pecadores!... Oh, Senhor, despedi-nos
justificados!... Que todos aqueles que não foram iluminados pelo
resplandecente facho da fé, o vejam finalmente brilhar” (Ms C, 6r).

A luz do Evangelho deve iluminar a escuridão em que o homem
vive: a sua solidão, a pobreza, a incapacidade de encontrar dentro de si
mesmo a resposta para todas as suas perguntas. Permitir-lhe-á ver à sua
volta, e descobrir a seu lado outros homens e mulheres que sofrem, que
também carregam as suas misérias, a sua cegueira, e pedem ajuda...
Aquele a quem a luz do evangelho tocou não se centra nos pecados,
mas supera-os pela convicção de que Deus é, acima de tudo,
misericórdia; gera-se uma relação nova com os outros, que implica o
abandono dos caminhos de violência e imposição, para aceitar a oferta
do amor curativo que se faz presente em Jesus, nos seus gestos e
palavras de vida e na sua entrega por nós à morte.

Não podemos estar diante dos homens, nossos irmãos,
qualificando-os de hedonistas, decadentes, permissivos... Vivamos o
amor que se esquece de si mesmo, à imagem do Cristo crucificado por
amor, façamo-nos pequenos entre os pequenos, sentemo-nos à mesa
dos pecadores e esperemos confiantes os braços da mãe que nos ergue:

“Eu queria também encontrar um elevador que me elevasse até
Jesus, porque sou demasiado pequena para subir a rude escada da
perfeição. Então, procurei nos Livros Sagrados alguma indicação
do elevador, objecto do meu desejo, e li estas palavras saídas da
boca da Sabedoria eterna: Se alguém for pequenino, venha a mim.
Então aproximei-me, adivinhando que tinha encontrado o que
procurava, e querendo saber, ó meu Deus, o que faríeis ao
pequenino que respondesse ao vosso apelo, continuei as minhas
buscas, e eis o que encontrei – Como uma mãe acaricia o seu filho,
assim Eu vos consolarei; levar-vos-ei ao colo e embalar-vos-ei nos
meus joelhos! Ah! Nunca palavras tão ternas e tão melodiosas me
vieram alegrar a alma! O elevador que me há-de elevar até ao Céu,
são os vossos braços, ó Jesus! Para isso não tenho necessidade de
crescer; pelo contrário, é preciso que eu permaneça pequena, e que
me torne cada vez mais pequena (Ms C, 2v-3r).

Em resumo, estes são alguns dos pontos fundamentais da doutrina
teresiana. Eles converteram-se em fonte de luz e consolação para muitos
homens e mulheres, e converteram Santa Teresinha numa Santa para o



478 EMÍLIO J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ

N
O

SS
O

 T
EM

PO

nosso tempo. A sua paixão pelo Evangelho e o seu desejo de que ele fosse
anunciado a todos e em todos os tempos fizeram dela Santa (a maior dos
tempos modernos, segundo Pio X), Padroeira das Missões juntamente com S.
Francisco Xavier, Doutora da Igreja... O amor que a abrasava, e convidava
a acolher todas as vocações, realizou os seus desejos mais ardentes:

“Deixa-me, meu único amor [...] exprimir os meus desejos, as
minhas esperanças, que tocam as raias do infinito! Perdoa-me e
cura a minha alma, dando-lhe o que ela espera!

Ser tua esposa, ó Jesus, ser carmelita, ser, pela minha união
contigo, a mãe das almas. Isso deveria bastar-me...; mas não é
assim...Sem dúvida, estes três privilégios são realmente a minha
vocação: Carmelita, Esposa e Mãe. No entanto, sinto em mim
outras vocações [...].

Oh, Jesus, meu Amor, minha vida...!, como conciliar estes
contrastes? Como concretizar os desejos da minha pobre
alminha? [...]. A caridade deu-me a chave da minha vocação
[...]. Compreendi que o Amor encerra todas as vocações, que o
Amor é tudo, que o Amor abarca todos os tempos e lugares...
Numa palavra, que o Amor é Eterno...!

Então, num transporte de alegria quase delirante, exclamei:
Ó Jesus, meu Amor, encontrei finalmente a minha vocação: A
minha vocação é o Amor...!” (Ms B, 2v-3v).

Teresa, que amou discretamente e em silêncio, desejou que o seu
Amor fosse amado, e o seu Amado encheu-a com o cumprimento dos seus
desejos. A peregrinação das suas relíquias a Portugal será, sem dúvida, uma
maneira de se tornarem realidade entre nós, hoje. Ela, presente aqui e agora
nesta forma humilde e misteriosa, conduzir-nos-á ao verdadeiro Jesus, o
amigo dos que são como crianças e dos pobres, cheio de ternura para com a
Madalena e o publicano, compassivo com a mãe viúva de Naim, que tinha
perdido o seu único filho. Teresa repetir-nos-á sempre até ao fim dos tempos:

“Conto não ficar inactiva no Céu. O meu desejo é continuar a
trabalhar pela Igreja e pelas almas; é o que peço a Deus e estou
certa de que Ele mo concederá [...].

O que me impele para a Pátria dos Céus é o chamamento do
Senhor, é a esperança de O amar, enfim, como tanto tenho desejado
e o pensamento de que O poderei fazer amar por uma multidão de
almas que O hão-de bendizer eternamente” (Cta. 254).



O CONGRESSO «A CIÊNCIA DO AMOR

EM TERESA DE LISIEUX»,

CHEGOU AO FIM

ALPOIM ALVES PORTUGAL

Com a última conferência, proferida pelo P. Emílio Martínez,
completámos o programa que nos tínhamos proposto levar a cabo. No
espírito de todos pairava já um grande desejo de «ir ver com os olhos e
tocar com as mãos» aquela que durante este fim de semana tivemos tão
perto e a «tocar-nos o coração», Santa Teresa do Menino Jesus e da
Santa Face.

Do céu está a cair uma grande chuva, abundante mesmo, depois
do verão seco que já vai um bocadinho longe: prenúncio da «Chuva de
rosas» que Teresinha prometeu enviar sobre a terra que a viu, entre os
outros mortais, apenas durante 24 anos? Um ano depois, o que
poderíamos dizer dessa chuva que se mostrou quase torrencial ao longo
de todas as celebrações em que os congressistas participaram durante o
resto da manhã, e parte da tarde deste domingo de Outubro? O que terá
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ficado realmente nas mentes e nos corações de todos os que ouviram
tão belas palavras, ensinamentos tão sublimes e sábios, experiências
tão animadoras, comunicações tão fervorosas, celebrações tão
vibrantes e participadas de onde ninguém foi capaz de arredar pé?

De facto, a segunda parte da manhã deste último dia foi bem
ocupada junto das Relíquias de Santa Teresinha. Logo após a última
lição proferida no salão do Congresso, era ver quem chegava mais
depressa junto do Relicário que já se encontrava no recinto do
Santuário de Fátima que acabava de receber tão ilustre peregrina ao
encontro daquela a quem chamava «mais Mãe do que Rainha».

Foi muito cheia a participação na Eucaristia apesar da imensa
chuva que caiu durante quase todo o tempo; como foi muito participada
também a celebração da tarde junto da colunata sul do Santuário. Tudo
culminou com a despedida das Relíquias que agora se dirigiam para a
diocese de Santarém, começando a grande corrida por todas as
dioceses de Portugal, derramando graças, comunicando saberes,
deixando doutrina, inspirando esperança, mostrando que Deus é Amor
infinito, que não exclui ninguém da Sua acção salvadora.

Julgamos que a mensagem de Teresinha caiu fundo nos corações
e que, a seu tempo, dará os frutos que ela própria esperou quando
sonhou percorrer o mundo inteiro, «ir até às ilhas mais distantes», e em
todos os lugares «implantar a Fé e o Amor».

Depois deste trabalho que os Carmelitas Descalços, através da
Revista de Espiritualidade, apresentamos, só esperamos que os
momentos agora recordados, sejam revividos com o mesmo entusiasmo
que fervilhava entre todos naqueles dias em que nos encontrámos em
Fátima e nos dias subsequentes ao acompanharmos Santa Teresinha
neste périplo português até a deixarmos de novo na sua «casa» em
Lisieux, no dia 21 de Dezembro de 2005. Que ela, lá desde o Céu,
continue a fazer «chover rosas» sobre todos os que nos colocamos sob
a sua protecção.

Estas páginas da Revista de Espiritualidade querem ser um
contributo mais para todos quantos procuram os caminhos que
conduzem verdadeiramente à vida, à glória.
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