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A P R O V A Ç Ã O 
do Revmo. Padre Frei Anastásio 
do Santíssimo Rosário, Prepósito 
Geral da Ordem dos Carmelitas 

Casa Generalícia dos 
Carmelitas Descalços. 

Descalços. 

Roma, 17 de julho de 1957 
Muito Reverenda Madre Priora 

Vej o com singular complacência e aplauso sua ini
ciativa de publicar o Epistolário de Nossa Santa Ma
dre traduzido em português. 

Em suas Cartas a grande Santa se nos revela cheia 
de realismo cristão ao focalizar e resolver os mil pro
blemas que lhe saem ao encontro, e isto, com um senso 
de eternidade que não desconhece as exigências do 
temporal, antes lhes dá seu verdadeiro significado. 

A simpatia e o dom de cativar as almas aparecem 
cm todo o seu esplendor nesta correspondência que 
sabe ir desde o triste até o alegre, desde o humano até 
o divino. 

Há nas Cartas da Santa notas autobiográficas tão 
freqüentes, a par de tantas minúcias e observações, pró
prias a reconstruir sua personalidade e seu caráter sin
gular, que divulgar esta correspondência é, por assim 
dizer, ressuscitar aquela mulher única; é levar cada 
leitor à admiração e, - o que é mais - à imitação de 
S. Teresa. 

O Senhor premiará as fadigas de Vossa Reverência 
e de todos aquêles que cooperaram para essa tradução. 

Espero e desejo que se difunda o mais possível 
para bem das almas. 

FREI ANASTÁSIO no SS. RosÁRIO 
Prepósito Geral. 

Traduzido do original espanhol. 
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Com os três volumes de Cartas, damos por termi· 
nada a tradução brasileira das Obras completas de 
S. Teresa, das quais excluímos o que a santa Reforma

dora escreveu para a legislação e govêrno de seus mos
teiros: - as Constituições da Ordem e o Modo de vi
sitar os Conventos. 

Destas Cartas haveria muito a dizer. Desde o Pa
dre Jerônimo Gracián da Madre de Deus - o báculo 
da velhice (Tob 10, 4) da Santa - até nossos dias, lar
gamente se tem escrito sôbre elas, e, pela maior parte, 
coisas interessantes e acertadas . Diremos apenas algu
mas palavras que parecem necessárias, quer para me
lhor compreensão, quer para maior aprêço desta cor
respondência que, à primeira vista, pode não revelar 
todo o seu valor aos leitores que não conhecem as Obras, 
e a vida da santa Reformadora do Carmelo. 

Na realidade, as Cartas põem o sêlo à sua santi
dade. Guiada pelo Espírito de Deus, escreve não por 
gôsto ou passatempo, mas para tratar sempre dos inte
rêsses de seu Senhor, no que há de mais ingente e no 
que há de mais pequenino. E' a realização de seu es
tribilho predileto : "Que se me dá a mim, Senhor, de 
mim, senão de Vós?" 

Dirige-se a irmãos e parentes. São cartas tão fa
miliares e despretensiosas como qualquer pessoa escre
ve. Trata de saúde, de negócios, de tôda sorte de acon
tecimentos; mas, em poucas palavras salpicadas aqui 
e ali, melhor os guia e encaminha para Deus através de 
todos os casos e vicissitudes da vida, do que o faria com 
longos sermões. 

Escreve às filhas ; e com que ternura, graça, sabe
doria e fortaleza! Não tem necessidade de dissertar 
com elas longamente sôbre assuntos espirituais. Já lhes 
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disse tudo - não só às contemporâneas mas a tôdas as 
vindouras através dos séculos, - em suas Obras, nas 
quais tantas vêzes repete: filhas minhas, minhas filhas, 
amigas, etc. Os assuntos são os mais variados : é mãe, 
mestra, luz, fogo de caridade, vela sôbre tudo, nada 
esquece. 

Dirige-se a tôda sorte de pessoas : assim às alta
mente colocadas - benfeitores, fundadores, Prelados, 
e até à própria Majestade de Filipe II, - como aos 
modestos, humildes e pobres. Até o fim da vida, sem
pre que tinh a portador, escrevia algumas linhas e man
dava um presentinho a uma pobre mulher que lhe ar
ranj ara um ôvo numa fundação. E com todos é sempre 
a mesma, dando a cada um o que lhe é devido. 

Dela se pode dizer que se f êz tôda a todos, para 
ganhar todos a Cristo, a exemplo de S. Paulo (1 Cor 
9, 22). 

Com seus confessores é de uma reverência, suj ei
ção, amor sobrenatural que bem mostram como nêles 
vê o próprio Cristo. Que solicitude maternal! Vela sô
hre a saúde, a hospedagem, o agasalho, a montaria, o 
sono, o trabalho, enfim sôbre tôdas as necessidades e 
vantagens no temporal e no espiritual . 

Com os Descalços , seus filhos, em particular com 
o Padre Gracián, trata dos negócios da Reforma, da 
perfeiç.ão da Ordem, da santidade individual e geral, 
dos diversos pontos de observância, sem esquecer os 
cuidados com a saúde e os temores de que se prejudi
quem pelo demasiado rigor da penitência. 

E é de notar a despreocupação total de escrever 
hem e de parecer santa. Diz o que pensa - a verdade 
que tanto ama, - j amais faltando à prudência, à ca
ridade ou a qualquer virtude, mas com santa liber
dade, como quem já vive mais no céu que na terra. 

Quando é preciso , sabe repreender e reprovar for
temente o que foi mal feito, sobretudo naqueles que 
mais ama, porque os quer santos e todos de Deus. 

E é de ver essa alma tão sublime, que nem um ins
tante, ainda no meio do maior reboliço, perde de vista 
a seu Deus, e vive a consumir-se nos ardores de um 
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amor seráfico, acudir a tôdas as necessidades humanas, 
sem distinguir entre amor de Deus e amor do próxi
mo. Alegra-se com uns, chora com outros; anima, acon
selha, encaminha e guia mesmo em negócios temporais ; 
pede um auxílio ou emprêgo para um; solicita uma 
carta de recomendação para outro ; trata de vocações 
religiosas e de casamentos ; de compras, vendas, em
préstimos, modo de aplicar o dinheiro, doenças, remé
dios . . . em suma de tudo quanto ocorre na vida. 

Parece muito ; entretanto as cartas autênticas che
gadas até nós, são apenas uma parcela, talvez mínima, 
das que a Santa Madre escreveu, e isto, além do uso 
das "cifras'', ou nomes previamente convencionados, 
torna obscuras e difíceis de entender certas passagens, 
por falta de esclarecimentos contidos em cartas ante
riores ou posteriores. Nem é de admirar que não se 
tenha conservado a correspondência em tempos de 
tanta perseguição, quando corria perigo de ser violada 
e ocasionar gravíssimos males. Por outro l ado, a pró
pria Santa Madre, assim como ordenou a Ana de Jesus, 
conforme esta declara, terá ordenado geralmente a suas 
filhas e a outras pessoas, que rasgassem suas cartas 
apenas lidas. O que mais faz pena, porém, é não terem 
chegado até nós as cartas, certamente numerosas, diri
gidas a S. João da Cruz. Conta seu biógrafo, o Padre 
Jerônimo de S. José,' que um dia, no Convento do Cal
vário, aquêle admirável amante do despoj amento e do 
nada, temendo apegar-se a uma trouxinha de cartas da 
Madre Teresa que levava consigo por tôda parte onde 
ia, lançou mão delas e, na presença do mesmo Padre 
Jerônimo, atirou-as ao fogo. 

Esta tão grande atividade epistolar, que lhe era 
por demais penosa e muitas vêzes se prolongava até à 
madrugada, é inexplicável sem especial assistência di
vina, se considerarmos seu organismo débil e doentio 
desde a adolescência ; suas muitas e graves enf ermida
des; seus trabalhos e viagens, tudo unido à observân-

1) Citado por Allison Peers, na sua tradução inglêsa das 
Carias, tomo 1, p. 18. 
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eia de uma Regra austera e a penitências e macerações 
voluntárias. 

Nada iguala a sua solicitude de Mãe e Reformadora. 
Hoj e, com tantos meios rápidos de comunicação, não 
seria tão difícil; mas naquele tempo, em que era pre
ciso aguardar o almocreve ou o arrieiro, ou expedir 
um próprio, mau grado a pobreza do mosteiro, a Santa 
Madre estava sempre à testa de tudo. Dirigia compras 
de casas ou terrenos, construções, aceitação de funda
dores, admissão de noviças e dotes, contratos e todos 
os mais negócios, com mão tão firme e saber tão lúcido 
como qualquer homem que nunca. houvesse cuidado de 
outra coisa. 

Nas sétimas Moradas,' aliás, a Santa explica como 
a alma chegada ao matrimônio espiritual, pode tratar 
das coisas materiais sem distração nem prej uízo, e até 
melhor do que antes. 

Onde, porém, mais avulta nas Cartas a personali
dade assombrosa da Fundadora é na guerra de morte 
feita durante mais de quatro anos à sua Reforma, com 
o fim de aniquilá-la ou ao menos reduzi-la a propor
ções ridículas. 

O Senhor poderia dizer-lhe, então, como a S. Pedro : 
"Satanás vos pediu para vos joeirar como ao trigo . . .  
(Lc 22, 31). 

Por permissão divina, pois os adversários agiam 
com intenções mais ou menos boas, embora erradamen
te, o próprio Geral da Ordem, que f ôra pai da Reforma 
e da Santa, a quem chamava "la mia figlia", mal in
formado pelos seus súditos mais autorizados, determi
nou extinguir o que antes aprovara tanto . 

2) Moradas, p. 200: "E cada dia se admira mais esta alma, 
porque lhe parece que as Pessoas Divinas nunca mais se apar
taram dela; antes, notoriamente, vê que, do modo sobredito, 
as tem cm seu i nterior, no mais, mais intimo, num abismo 
muito fundo; e não sabe dizer como é, porque não tem letras, 
mas sente em si esta divi na companhia. Imaginareis que, sendo 
assim, não andará em seus sentidos, senão tão embebida que 
não possa aplicar-se a nada.  Pois  eu vos digo que o pode, e 
muito mais que antes, em tudo o que é serviço de Deus, e, 
em terminando as ocupações, se queda com aquela agradá
vel companhia. 
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S. João da Cruz é raptado e metido no cárcere do 
Carnio Calçado, em Toledo, onde penou durante nove 
meses. 

Os principais Descalços, perseguidos, mal vistos, -
presos e excomungados alguns dêles, - perdem a ca
beça, deixam cair as armas, e com suas imprudências 
agravam a situação. 

O exército de Maria está em desordem, em de
bandada. Só a Santa Madre, mais atingida que todos e 
com ordem de retirar-se a um mosteiro de onde nunca 
mais saia a empreender novas fundações, conserva-se 
como generalíssima ao seu pôs to, defendendo não a sua 
obra, não os seus interêsses, mas os interêsses e a obra 
de Deus. 

Logo às primeiras ameaças da borrasca, traçara o 
plano a seguir ; mandar a Roma Descalços que solici
tassem do Padre Geral e, em caso de necessidade, do 
próprio Papa, a separação canônica entre a antiga Ob
servância e a nova Descalcez, que formaria Província 
autônoma sob a dependência do Generalissimo da Or
dem. Para garantia do sucesso, alcançar que o Rei, 
sempre favorecedor da Reforma, encarregue de patro
cinar a causa da Madre Teresa a seu Embaixador em 
Roma. 

Quanto dissabor evitado, quantas pedras de escân
dalo removidas do caminho se houvessem os soldados 
obedecido à voz de comando do chefe 1 Mas a Santa 
clamou no deserto. 

Desencadeou-se a tempestade. reresa j á  velha, sô
zinha, tendo contra si e os seus o próprio Núncio e os 
mais altos representantes da Ordem, enfrenta sem te
mor os adversários, com a humildade singela que lhe 
é própria. 

Escreve a uns e a outros ; defende, aconselha, ani
ma, traça planos e consegue reunir um punhado de 
amigos que, sob sua direção, pugnam pela Descalcez . 
O eminente Padre Frei Silvério de S. Teresa calcula em 
cinco mil as cartas nesse período tenebroso. 

Empregava todos os meios humanos, mas não se 
estribava só nêles : orava, fazia penitência, chorava 
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com o Senhor - llorava con el Seiior, ' - como outrora 
ao ter notícia dos estragos produzidos pelos luteranos 
na Igreja de Deus. Em todos os mosteiros da Reforma 
fazia-se o mesmo. 

Finalmen te esta Santa admirável , em cujas veias 
parecia correr o sangue heróico dos Macabeus, salva do 
extermínio a sua Ordem. No capítulo XXIX do Livro 
das Fundações assim dá conta do ocorrido, de modo 
tão simples e natural como se não tivesse tomado parte 
na pelej a. 

"Estando eu em Palência, foi Deus servido que se 
fizesse a separaçãO! entre Calçados e Descalços, formando 
êstes desde então Província à parte, o que era o alvo 
dos desej os de todos, para nossa paz e sossêgo. A pe
dido de nosso católico Rei D. Filipe, veio de Roma um 
Breve muito completo, que assim determinava. Sua Ma
j estade bastante nos favoreceu para chegarmos a êste 
fim, assim como o tinha feito desde o princípio. Cele
brou-se capítulo em Alcalá sob a presidência de um 
Reverendo Padre chamado Frei João das Covas, da 
Ordem de S. Domingos, Prior de Talavera. Foi propos
to por Sua Majestade e nomeado pelo Papa, é pessoa 
muito santa e prudente, como era mister para desem
penhar tais funções. O Rei pagou as custas, e por sua 
ordem tôda a Universidade se mostrou favorável. Ce
lebrou-se o capítulo, com muita concórdia e paz, no 
colégio que ali têm os nossos Religiosos Descalços sob 
a invocação de S. Cirilo. Elegeram por Provincial ao 
Padre Mestre Frei Jerônimo Gracián da Madre de Deus. 

Não havia necessidade de me pôr eu a tratar disto , 
pois êsses Padres escreverão em outra parte o que se 
passou. Se falei, foi porque estando eu em Palência 
concluiu Nosso Senhor negócio tão importante para 
honra e glória de sua bendita Mãe, pois dela é esta 
Ordem, como Senhora e Padroeira que é nossa. Foi um 
dos grandes gozos e contentamentos que eu podia re
ceber nesta vida. Os trabalhos e perseguições que pas
sei em mais de vinte e cinco anos seriam largos de 

3) Caminho de Perfeição, cap, 1. 
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contar, e só Nosso Senhor os pode entender. Vendo 
tudo acabado, ninguém pode entender o gôzo que me 
veio ao coração , a não ser quem sabe as tribulações 
que padeci. Vinham-me desej os de que o mundo todo 
louvasse a Nosso Senhor, e tôdas j untas lhe encomen
dássemos êste nosso santo rei D.  Filipe, por cuj o meio 
nos trouxe Deus a tão bom fim ; pois sem êle tudo se 
teria desmoronado , tais foram os ardis do demônio . 

Agora estamos todos em paz, Calçados e Descal
ços ; ninguém nos estorva no serviço de Nosso Senhor. 
Portanto, meus Irmãos e Irmãs minhas, já que J;:Ie tão 
hem ouviu vossas orações, demo-nos pressa em servir 
a Sua Majestade . Olhem os atuais, pois foram teste
munhas de vista, as mercês que nos tem feito e os tra
balhos e desassossegas de que nos livrou ; e os vindou
ros, achando aplanado o caminho, não deixem, por amor 
de Deus, decair a perfeição no mínimo ponto. Não se 
venha a dizer, por culpa  dêles, o que se diz de algumas 
Ordens, das quais louvam os princípios . Agora come
çamos : procurem, pois, ir sempre começando, e cada 
vez melhor ! Olhem que por umas coisinhas muito pe
quenas vai o demônio abrindo por onde entrem as mui
to grandes. Jamais lhes aconteça dizer: "Isto não tem 
importância . . . São exageros . . . " O' filhas minhas, tudo 
importa muito, desde que não sej a ir adiante ! 

Rogo-lhes, por amor de Nosso Senhor, que se re
cordem de quão depressa acaba tudo : considerem a 
mercê que nos fêz Nosso Senhor trazendo-nos a esta 
Ordem, e a grande pena reservada a quem introduzir 
a mínima relaxação. Ponham sempre os olhos na raça 
daqueles Santos Profetas dos quais descendemos : quan
tos Santos possuímos no céu que trouxeram o nosso 
hábito! Cobremos uma santa presunção de ser, com o 
favor de Deus, o que êles foram. Pouco durará a bata
lha, Irmãs minhas, e o fim é eterno. Deixemos estas 
coisas passageiras, que em si nada são, e busquemos 
as que nos levam a êsse têrmo que não tem fim, para 
mais o amarmos e servirmos, pois só J';:le há de viver 
para todo o sempre. Amém, amém. 

Graças sejam dadas a Deus". 
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O Breve pontifício pelo qual a Descalcez foi cons.
tituída em Província traz a data de 22 de j unho de 
1580, ma·s só pôde executar-se aos 3 de maio do seguin
te ano. A Santa ainda viveu até 15 de outubl'd de 1582, 
e, nesta última fase de sua vida, continuou a manej ar 
a pena - uma das principais armas com que promo
veu a glória de seu Senhor. 

Antes de morrer tem o supremo consôlo de rece
ber da bôca de S. Luís Beltrão, dominicano, a profe
cia de que dentro de cinqüenta anos sua Ordem será 
uma das mais ilustres da Igrej a de Deus. 

Muito haveria a acrescentar, mas um estudo com
pleto, ou mesmo um comentário das Cartas da Santa 
Madre, está acima da ignorância e incapacidade de 
suas filhas. Limitamo-nos a louvar ao Autor de todo 
bem, que deu ao mundo em S. Teresa de Jesus um es
pelho de sua Formosura, Sabedoria, Verdade, de sua 
Fôrça e Doçura, de seus Encantos e Graças, de sua 
Caridade e Amor. 

Louvemos a Deus, admirável em seus Santos (SI 
67, 36). 

Convento de S. Teresa, t.• de maio de 1958, 
Festa de S. José Operário. 



CARTA 1. 

A D. AlonS-O Venegrilla em Gotarrendura. • 

Encarnação de Avila, 12 de agõsto de 1542. Pagamento de dez 
fânegas de trigo. Remessa de uns pombinhos. 

Senhor Venegrilla. Santos Garcia trouxe dez f â
negas de trigo. Faça-me o favor de pagar o trigo, por
que não tenho com quê, e o Senhor Martinho de Guzmán 
ficará satisfeito e lho pagará , pois assim costuma fazer. 

12 de agôsto. 
Sua serva 

Teresa de Ahumada. 
Faça-me o favor de enviar-me uns pombinhos. 

CARTA 2. 

A D. Lourenço de Cepeda, irmão da Santa, em Quito. 

Avila, 23 de dezembro de 1561. Agradece a D. Lourenço uma 
remessa de várias quantias. Oportunidade com que che
gou êsse dinheiro, assim para ela, como para suas irmãs D. 
Maria e D. Joana. Projeto da Reforma do Carmo. Elogio 
de Antônio Morán e de D. Joana de Ahumada. 

Jhs. 
Senhor : 

Esteja o Espírito Santo sempre com Vossa Mercê, 
amém! e pague-lhe o cuidado que teve de socorrer 
a todos com tanta diligência. Espero na Maj estade de 
Deus que Vossa. Mercê muito há de ganhar do Senhor; 
porque, asseguro-lhe, a cada um em particular che
gou o seu dinheiro em tão boa hora, que para mim 
serviu de grande consolação. E creio que foi Vossa Mercê 

1 )  Quando escreveu êstes dois bilhetes estava S. Teresa 
no mosteiro da Encarnação. O pombal fazia parte de seu dote 
canônico. 
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movido por Deus, para enviar-me tanto, porque a uma 
pobre monja como eu, que j á  tenho por honra - gló
ria a Deus! - andar remendada, bastava o dinheiro 
trazido por João Pedro de Espinosa e Parrona (creio 
que assim se chama o outro negociante) ,  para prover 
às minhas necessidades durante alguns anos. 

Mas, como já esn.revi bem longamente a Vossa Mer
cê, por muitas razões e causas, às quais não me pude 
furtar por serem inspiração de Deus - de modo que 
não são para cartas, - tem parecido a pessoas santas 
e letradas que estou obrigada a não ser covarde, e fa
zer o que puder para realizar esta obra. Só lhe posso 
dizer que é fundar um mosteiro, onde há de haver só 
quinze monjas - sem se poder aumentar o número, 
- com grandíssimo encerramento, assim de nunca saí
rem como de não verem senão com véu diante do rosto , 
fundadas em oração e mortificação, conforme a Vossa 
Mercê j á  escrevi mais largamente e escreverei ainda 
por Antônio Moràn, quando fôr. 

Estou sendo aj udada por essa senhora D. Guiomar, 
que também escreve a Vossa Mercê. E' viúva de Fran
cisco d'Avila, de Salobralej o,  não sei se Vossa Mercê 
dêle se recorda. Há nove anos lhe morreu o marido, que 
tinha um conto de renda, e, além do que dêle herdou, 
tem por su:.-i parte um morgado. Embora tenha ficado 
viúva aos vinte e cinco anos, não se casou mais e tem
se dado muito a Deus. E' bem espiritual. Há mais de 
quatro anos há entre nós mais estreita amizade do que 
se fôssemos irmãs. Conquanto muito me aj ude, porque 
dà grande parte da sua renda, por ora está sem di
nheiro, e, no tocante a fazer e comprar a casa, faço-o 
eu, com o favor de Deus. Recebi o dote de duas noviças . 
antes de começar, e com isto comprei a casa, ainda que 
secretamente; mas para as obras indispensáveis não 
tinha de que lançar mão. Ainda assim, confiando só em 
Deus - pois se quer que o faça, a tude> prl!lverá, -
contratei os oficiais. Parecia desatino. Vem Sua Majes
tade e move a Vossa Mercê para que forneça os meios. 
Sabe o que mais me espantou ? E' que me faziam gran
díssima falta os quarenta pesos acrescentados por Vossa 
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Mercê; e quem fêz que não faltassem, creio, foi S. José, 
pois assim se há de chamar a casa. E sei que o pagarú 
a Vossa Mercê. Enfim, ainda que pobre e pequena, tem 
lindas vistas e terreno, e com essa quantia de Vossa 
Mercê se concluirá.  

Foram buscar as Bulas em Roma, porque, embora 
seja da minha mesma Ordem, prestamos obediência ao 
Bispo. Espero no Senhor que será para muita glória 
sua, se nos permitir realizá-lo; e penso que sem fal
ta assim fará, porque vão almas que bastam para dar 
grandíssimo exemplo : muito escolhidas, e dadas à hu
mildade, penitência e oração . Vossas Senhorias o en
comendem a Deus. Quando Antônio Morán partir, com 
o favor d:ivino já estará acabado. 

Estêve aqui , e muito me consolei com êle, por me 
parecer homem de bem, verdadeiro entendido, e saber 
dar tão particulares notícias de Vossas Senhorias. Cer
tamente uma das grandes mercês, que o Senhor me tem 
feito a mim, é ter-lhes dado a entender o que é o mundo , 
para, que dêste modo tenham querido viver sossegados . 
Vejo que estão no caminho do céu, e é o que mais de
sej ava saber, pois até agora sempre estava em sobres
salto. Glória seja Aquele que tudo isso faz. Praza ao 
mesmo Senhor vá progredoindo sempre Vossa Mercê 
no seu serviço ; e, pois não há medida no galardão, 
não há de haver paradas, senão procurar servi-lo, e ir 
cada dia, sequer um pouquinho mais adiante, e com 
fervor. Pareça-nos sempre, como de fato é, que esta
mos em guerra e que , até ganhar vitória, não há de 
haver descuido . 

Os que me têm trazido dinheiro, da parte de Vossa 
Mercê, têm sido homens dignos, de caráter, mas Antô
nio Morán assinalou-se, não só em trazer bem vendido 
o ouro e sem cobrar nada, segundo verá Vossa Mercê, 
como em ter vindo, com bem pouca saúde, de Madrid 
até Avila para mo entregar. Hoj e está melhor, foi coisa 
passageira. Vejo quer tem deveras amor a Vossa Mercê. 
Trouxe também o dinheiro de Parrona, e com muito 
cuidado. Também estêve aqui Rodríguez, • e tudo f êz 
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muito bem. Por êle escreverei a Vossa Mercê, pois tal
vez parta primeiro. Mostrou-me Antônio Morán a carta 
que Vossa• Mercê lhe escreveu. Creia que tanto cuidado 
não foi só virtude de sua parte ; era o próprio Deus 
quem o movia. 

Ontem enviou-me minha irmã D. Maria • essa carta 
que vai inclusa. Quando ela receber esta nova remessa 
de dinheiro, escreverá outra . No tempo de maior neces
sidade chegou-lhe o auxilio. E' muito boa cristã e passa 
grandes trabalhos ; e se João de Ovalle • lhe movesse 
pleito, ficaria com seus filhos arruinados. E afinal não 
é tão grande o prej uízo, como a êle parece ; ainda que 
foi tudo muito mal vendido, e desbaratada a fazenda.• 
Mas também Martinho de Guzmán levava bons inten
tos (Deus o tenha no céu!) e a justic;a decidiu em seu 
favor, embora indevidamente .  Tornar-se agora a pedir 
o que meu pai (que estej a na glória!) vendeu, eis o 
que não o posso sofrer. O demais, como digo, seria dar 
a morte a D. Maria, minha irmã ; e Deus me livre de 
interêsse que redunde em tanto mal para os parentes ; 
conquanto por aqui estejam as coisas de tal sorte, que 
por maravilha há pai para filho, e irmão para irmão. 
Assim pois não me espanto de João de Ovalle ; até por
tou-se bem, pois por amor de mim, deixou-se de pleitos 
por enquanto. Tem boas qualidades, mas, em todo caso, 
convém não confiar muito ; por isso quando Vossa Mer
cê lhe enviar os mil pesos, mande-os sob condição, fir
mada com escritura, e esta venha dirigida a mim, esti-

2) Outro mensageiro de D. Lourenço. 
3) Filha do primeiro matrimônio de D. Alonso Sánchez 

de Cepeda com D. Catarina dei Peso y Henao, e irmã de S. Te
resa por parte de pai. Foi casada com Martinho de Guzmán y 
Barrientos, já falecido n a  data em que escreve S. Teresa. 

O Marido de D. Joana de Ahumada, irmã mais nova de S. 
Teresa. 

5) Fala da herança de seu pai D. Alonso, que falecera 
em 24 de dezembro de 1543, deixando cm mau estado seus 
negócios, o que deu ocasião a um pleito entre D. Maria de 
Cepeda, única filha sobrevivente de D. Catarina dei Peso y 
Henao, e os rilhos do segundo matrimônio, excetuada a Santa 
que, sendo professa solene, não herdava. 
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pulando que no dia em que tornarem ao pleito, sej am 
quinhentos ducados para D. Maria. 

A venda das casas de Gotarrendura ainda não está 
concluída; porém Martinho de Guzmán j á havia rece
bido por conta das mesmas trezentos mil maravedis, 
e é justo que sej am devolvidos a João de Ovalle. Com 
mais os mil pesos que lhe enviar Vossa Mercê, ficará 
êle remediado e poderá viver em Avila . Assim fêz, e 
atualmente está aqui por certa necessidade • que houve. 
Se daí lhe não vier essa quantia, não poderá ficar sem
pre, senão passar de vez em quando umas temporad as, 
e mal. 

São muito bem casados, mas posso afirmar a Vossa 
Mercê que D. Joana deu uma mulher tão honrada e 
de tanto valor, que é para louvar a Deus : uma alma 
de anjo. Eu é que saí a pior de tôdas, a quem Vossas 
Senhorias nüo haviam de reconhecer por irmã, do j eito 
que sou ; não sei como me <1uerem tanto. Isto digo com 
tôda a verdade. Grandes trabalhos tem ela passado, e 
sofre tudo muito bem. Se vossa Mercê, sem se pôr em 
apêrto, puder enviar-lhe alguma coisa, faça-o com bre
vidade, nem que sej a aos poucos. 

As quantias que Vossa Mercê. mandou foram en
tregues, como verá pelas cartas inclusas. Toríbia mor
reu, assim como também seu marido. Os filhos que dei
xaram são pobres, e muito lhes valeu a esmola. As 
Missas foram celebradas; (algumas, creio, antes de che
gar a espórtula) , pelas intenções que mandou Vossa 
Mercê; e pelos melhores Sacerdotes que achei, realmente 
muito virtuosos. Causou-me devoção o ver as intenções 
determinadas por vossa Mercê. 

6) Enquanto se faziam as obras na casa que se ia tornar 
o primeiro mosteiro da Reforma Carmelitana, João de Ovalle 
mudou-se para ela, a fim de ·salvaguardar o segrêdo da fun
dação. Durante todo o tempo das obras estêve doente de cama, 
e a Santa, com licença dos Superiores, servia-lhe de enfer
meira. Vendo-se bom de um dia para o outro, apenas ficou 
pronta a casa, virando para a sua santa cunhada, disse-lhe: 
"Senhora, agora não há mais necessidade de que eu esteja 
enfêrmo". 
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Encontro-me em casa da  senhora D. Guiomar du
rante tôdas estas negociações, e isto tem me consolado, 
por estar mais vêzes com pessoas que me: falam de Vossa 
Mercê. Também me sinto mais à vontade, porque vim 
com uma filha desta senhora, monj a em nosso mosteiro, 
a quem me mandou o Provincial acompanhar para pas
sar uns tempos com sua mãe, e aqui me acho com muito 
mais liberdade que em casa de minha irmã para tudo 
quanto quero. Só tratamos de Deus e há muito reco
lhimento. Assim ficarei até me mandarem outra coisa ; 
mas para tratar de negócio em questão, melhor seria 
estar aqui. 

Falemos agora de minha querida irmã, a senhora 
D. Joana,' que, embora sej a aqui a última, não· o é na 
minha amizade; e tenha por certo, e assim é, que, em
bora não no mesmo grau que a Vossa Mercê, muito a 
encomendo a Deus. Beijo a Sua Mercê mil vêzes as 
mãos, por tantas provas de estima que me dá. Não sei 
como retribuir, a não ser fazendo que o nosso menino ' 
sej a muito encomendado a Deus. Assim fazemos, e mui
to a seu cargo o tem o santo Frei Pedro de Alcântara, 
que é um Frade Descalço, sôbre o qual j á  escrevi a 
Vossa Mercê; e também os Teatinos e outras pessoas 
às quais atenderá o Senhor. Praza a Sua Maj estade 
fazê-lo ainda mais virtuoso que os pais, pois, por bons 
que sej am, mais quero eu para êle. Sempre que me es
crever Vossa Mercê, fale do contentamento e concórdia 
que tem com sua espôsa. Com isto muito me consolo. 

Prometi enviar-lhe, quando f ôr Antônio Morán, uma 
cópia da carta executória, que, segundo dizem, não pode 
estar melhor ; e isto farei com todo cuidado. E se desta 
vez se perder no caminho, enviarei outra até que al
guma lhe chegue às mãos. Não sei como deixaram de en
viá-la a Vossa Mercê, mas, porque toca a terceira pessoa, 
e esta não a quis dar, não lhe conto o caso. Vou reme-

7) A espôsa de D. Lourenço, D. Joana de Fuentes y Es
pinosa, filha de Francisco de Fuentes, um dos conquistadores 
do Peru. 

8) O primeiro filho de D. Lourenço, que morreu pouco 
depois. 
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ter-lhe também algumas relíquias que tenho ; a guar
nição é de pouco valor. Pelo que a mim me envia meu 
irmão,• mil vêzes beijo-lhe as mãos; se fôra no tempo 
em que eu usava ouro, cobiçaria nüo pouco a medalha; 
achei-a extremamente linda. Deus nos guarde a Sua 
Mercê por muito tempo, e a Vossa Mercê igualmente, e 
lhes dê boas entradas, que amanhã é véspera do ano 
<le 1562. 

Por demorar com Antônio Morán, comecei a es
crever tarde, e não posso estender-me ainda, como qui
sera, porque êle quer partir amanhã, e assim vou es
crever agora a meu Jerônimo de Cepeda, mas não im
porta : muito brevemente escreverei de novo a Vossa 
.Mercê; sempre leia Vossa Mercê minhas cartas. Fiz 
questão de empregar boa tinta, mas a carta foi escrita 
tão às pressas, e, como digo, a tal hora, que não a posso 
tornar a ler. Estou melhor de saúde que de costume. 
Deus a dê a Vossa Mercê, no corpo e na alma, como 
desejo.  Amém ! 

Aos senhores Femando de Ahumada e Pedro de 
Ahumada 'º deixo de escrever por falta de tempo ; fá
lo-ei o mais depressa que puder. Saiba Vossa Mercê 
que algumas pessoas muito boas, tiue estão ao par do 
nosso segrêdo, - refiro-me ao negócio da fundação, -
tiveram por milagre o enviar-me Vossa Mercê tanto 
dinheiro a tal tempo. De Deus espero que, em havendo 
necessidade de mais, ainda que Vossa Mercê não queira , 
Ele lhe porá no coração que me socorra. 

De Vossa Mercê muito fiel serva, 
D. Teresa de Ahumada. 

9) Alguns dos que estavam na América. 
10) Ambos eram irmão:si da Santa. 
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CARTA 3. 

Ao P. Garcia de Toledo." em Ávila. 

S. José de Avila. Em fins do ano de 1565. Remete-lhe o "Livro 
da Vida" para que o veja e corrija, e logo o envie ao 
Mestre Avila. 

Jhs. 
O Espírito Santo seja sempre com Vossa Mercê. 

Amém. Não seria mau encarecer a Vossa Mercê êste 
meu rasgo de confiança , para obrigá-lo a ter muito 
cuidado de encomendar-me a Nosso Senhor. Bem o po
deria eu fazer, tal foi meu sofrimento ao me ver re
tratada e ao trazer à memória tantas misérias minhas; 
embora com verdade possa dizer que mais senti o ter 
de escrever as mercês que tenho recebido do Senhor, 
do que minhas ofensas contra Sua Maj estade. 

Obedecendo ao que Vossa Mercê me mandou, fui 
extensa, mas com a condição de que cumprirá de seu 
lado o que me prometeu, rasgando o que lhe parecer 
mal. Não o tinha acabado de ler, depois de escrito, 
e j á  Vossa Mercê o manda buscar. Pode ser que algu
mas coisas vão mal explicadas, e outras estejam repe
tidas, porque disponho de tão pouco tempo, que não 
1>odia reler à medida que escrevia. Suplico a Vossa 
Mercê que o emende, e o mande copiar no caso de o 
remeter ao P. Mestre Avila, porque poderiu alguém co
nhecer a letra . 

Desejo muito que faça de modo ·que êle o veja, 
pois foi com estu intenção que o comecei a escrever, 
e se parecer que estou em bom caminho, ficarei muito 
consolada, tendo feito o que está a meu alcance. Em 
tudo ordene Vossa Mercê como lhe parecer, vendo o 
que está obrigado a fazer por quem assim lhe confia 
sua alma. 

A de Vossa Mercê encomendarei tôda a minha vida 
a Nosso Senhor. Dê-se pressa, portanto, em servir a 
Sua Maj estade, em atenção a mim , pois verá Vossa 

11) Dominicano, um dos mais caros confessores da Santa . 
V. Vida, cap. 34. 
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Mercê, pelo que aqui vai, quão bem empregado é dar 
tudo e a si mesmo - como Vossa. Mercê j á  o começou 
u fazer, - a quem tão sem medida se dá a nós. 

Seja �le bendito para sempre! De sua clemência 
espero que nos veremos onde mais claramente, Vossa 
Mercê e eu, compreendamos as grandes misericórdias 
com que nos cumulou, e onde para todo o sempre o 
louvemos. Amém. 

Acabou-se êste livro em junho do ano de 1562." 

CARTA 4 .  

A D. Alvaro de Mendoza." 

Avila, julho de 1567. Alegria com que esperavam a ida de 
D. Álvaro a A vila. Reza o Oficio. Garcia de Toledo, mes
tre de noviços. 
. . . a algum seja tido, em especial de en. . . '• 

Tôdas estas Irmãs beij am as mãos de Vossa Se
nhoria muitas vêzes. Há um ano estávamos esperando 
que viesse Vossa Senhoria a ver a minha senhora D. 
Maria, ·que assim no-lo havia dito o senhor D. Bernar
dino, .. e nos sentíamos muito alegres. Não o quis Nosso 
Senhor. Praza a Sua Maj estade vej a eu a Vossa Senho
ria onde n ão há de haver ausência. Os ofícios foram 
rezados êste ano nos dias próprios, e ·assim faremos 
sempre de muito boa vontade. Nosso Senhor tenha a 
Vossa Senhoria sempre de sua Mão, e o. guarde muitos 
anos para seu maior serviço. 

O senhor Frei Garcia está muito bem, Deus lou
'; arlo ! Sempre nos favorece, e é cada vez mais servo de 
Deus. Assumiu a mandado do Provincial o ofício de 
de mestre de noviços, o qual para um homem de sua 

12) Esta nota se refere à primeira redação da "Vida" e pro-
priamente não faz parte da carta. 

13) Bispo de Ávila, um dos m aiores protetores da Reforma. 
14) Defeitos no pape]. 
15) D. Maria e D. Bernardino, irmãos do Bispo D. Álvaro 

de l\fe ndoza, foram fundadores do mosteiro de Valladolid. 
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autoridade é cargo bem baixo, ainda que não lho te
nham dado senão tendo em vista o proveito da Ordem, 
para que êle, com seu espírito e virtude, crie aque
las almas à sua semelhança. Tomou-o com tanta hu
mildade, que a todos edificou muito. Tem não pouco 
trabalho. E' hoje dia 6 de j ulho. 

Indigna serva de Vossa Senhoria, 
Teresa de Jesus. 

Faça-me Vossa Senhoria a mercê de despachar com 
brevidade êste Padre. Poderá ser que uma carta de 
Vossa Senhoria dê bom resultado. 

CARTA 4. BIS'". 

Ao mestre Gaspar Daza ", em Avila. 

Toledo, 24 de março de 1568. As relíquias dos San tos Justo 
e Pastor. Que não falem as religiosas umas com as outras 
sôbre a oração que têm. Está em vésperas de sair para 
l\falagón . 

. . . as relíquias dos Santos Pastorezinhos que tra
ziam a Alcalá ; é para louvar a Nosso Senhor. Sej a  ben
dito por tudo! Por certo, Senhor, tão fácil é a Sua Ma
j estade fazer santos, que não sei como estão lá tão 
espantados de  que se digne conceder algumas mercês 
por intercessão de almas que viveram tão apartadas 
de tudo. Praza ao Senhor o saibamos servir, que muito 
bem sabe 1;;le pagar. 

Muito me alegrarei que lhe tenha caido em graça ... 
pois não gostará dela senão quem houver entendido 
deveras, ao menos em parte, quão suave é o Senhor. 
Praza a 1=.:le guardar-me a Vossa Mercê muitos anos 
para benefício dessas Irmãs . 

16) Esta caria foi achada na catedral de Guadiz, depois de 
pronta para a imprensa a Edição critica do R. Fr. Silvério de 
S. Teresa, e por esta razão traz o número de 4 Bis. 

17) Virtuoso sacerdote de Avila, do qual fala S. Teresa 
no Livro da Vida, cap. 23. 



CARTAS 

Niio consinta que tratem uma s  com as outras  d a  
oração, que têm, nem se  intrometam nisso, nem falem 
em Conceição, pois quererá cada uma dizer sua tolice . 
Deixem-na : quando não puder trabalhar tanto, tomur
sc-á outra, repartindo-se o trahalho ; e Deus lhes d a rú 
de comer, como . . . eia mi . . .  

Parece que sua irmã e sua mãe pouco se lembram 
e le mim. 

A aba<lêssa escreYerei ,  se puder. Deus lhe dê saúde. 
Já  escrevi para Madrid acêrca do saial. Não sei 

se me esqueci de alguma coisa ; ao menos não me es
l{Uecerei de encomendar a Deus Vossa Mercê. 

Faça o mesmo, e, para o serviço do Senhor, peça
Lhe que se comece esta casa. 

Têrça-fcira que vem penso que partiremos sem 
falta .  Hoj e é véspera de Nossa Senhora da Encarnação. 

Ao Padre La . . . e ao Irmão Cristóvão diga muito 
de minha parte, e à l\.faridias. 1 1  

CARTA 5 . 

In digna serva e filha de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus, Carmelita .  

... i D. Luisa d e  la Cerda. " 

l\lalagón, 18 de maio de 1 568. Fala a D. Luísa sôbre as Des
calças de Malagón e pede-lhe que remeta o Livro da Vi d a  
a o  Mestre Ávila.  

Jhs. 
Jesus estej a com Vossa Senhoria. Quisera eu ter 

mais folga e alargar-me aqui ; mas, esperando tê-la hoj e 
para escrever, deixei até o último dia, pois vou ama
nhã, 19 de maio, e foi tanta a lida que não me so
brou tempo. Pelo P. Paulo Hernández escreverei ; ain-

1 8 )  Era uma santa, alma que, pelo gran de amor que tinha 
ao SS. Sacramento, morava numa tribuna da igreja. 

19 ) Fundadora de Malagón. Uma das m ais  nobres damas 
de Espanha, em cuja casa, por ordem dos Prelados, passara 
S. Teresa seis milses, a fim de consolá-la d a  morte de seu 
marido <V. Livro da Vida, cap. 34 ) .  
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da que nada tenha sabido dêle depois que se foi da
qui, dir-lhe-ei o que manda Vossa Senhoria. Louvei a 
Nosso Senhor de que a viagem tenha sucedido bem ; 
muito Lho suplicamos por cá. Praza a Sua Maj estade 
scj a assim em ludo o mais. 

Vou bem de saúde e cada dia mais satisfeita com 
esta vila ; o mesmo acontece a tôdas. Já não há quem 
tenha algum dissabor, antes cada dia estou mais con
tente com elas. Asseguro a Vossa Senhoria que das 
quatro que vieram, três têm alta oração, e ainda vão 
além . São de tal sorte que pode Vossa Senhoria estar 
segura : ainda que eu me vá, não faltará um ponto 
na perfeição, especialmente com os confessores que lhes 
ficam . . .  •• Deus o lenha muitos anos aqui, pois, com 
êle, bem descuidada vou de tudo. O Cura 21 beij a as 
mãos de Vossa Senhoria, mas é tão não sei como, que 
nem recomendações lhe mandou ; mas eu, com a auto
rização que tenho de Vossa Senhoria, lhas dei de sua 
p arte. E' muito o que lhe devemos. 

Não posso entender por que razão deixou Vossa 
Senhoria de enviar logo minha encomenda ao mestre 
Ávila. Não faça assim, por amor do Senhor ; rogo-lhe 
que sem demora, por um mensageiro, lho envie, pois 
segundo ouvi dizer é j ornada de um dia e não mais ; 
e ficar, à espera de Salazar é absurdo, pois, sen do Rei
tor, não poderá sair nem para visitar a Vossa Senhoria, 
quanto mais ao P. Ávila." Suplico a Vossa Senhoria : 
se o não remeteu ainda, mande-o logo, que, sincera
mente, isto me tem feito sofrer. Parece arte do demô
nio .  Também contra o senhor Licenciado fiquei muito 
tentada, porque eu lhe havia pedido que o levasse quando 
fôsse ; mais, creio, tudo isso é o demônio, a quem pesa 
ele que o vej a êsse santo. A causa não a alcanço eu . . . 
Suplico a Vossa Senhoria,  sem mais detença lho remeta, 
e faça o que su pliquei a Vossa Senhoria em Toledo ; 
olh e  bem, qne importa isto mais do que pensa . . .  

20 ) Aqui faltam sete ou oito linhas no ori.ginal. 
21 ) Refere-se provàvelmente ao Cura de Malagó n .  
2 2 )  O bem-ave n t urado João d e  Ávila, apóstolo da A n daluz ia.  
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CARTA 6. 

A D. Luísa de la Cerda. 

Toledo, 27 de maio de 1 568.  Co n sola D. Luísa e m seus traba
lhos. Viagem da Santa a Toledo. Deseja fun dar em Malagón 
uma escola onde  se ensine a do u tri n a cristã. In siste em 
que sej a e n viado o manuscrito da "Vi da" ao mestre Avila.  
Morte d a  duquesa de Medinaceli.  

Jesus sej a  com Vossa Senhoria.  Hoje, dia da As
censão, o Licenciado entregou-me a carta de Vossa Se
nhoria. Mesmo antes de a ler, tive não pouco pesar ao 
saber que êle tinha voltado, pois logo imaginei o acon
tecido. Glória sej a a Nosso Senhor, que Vossa Senhoria 
está boa de saúde, assim como também o senhor D. João " 
e todos êsses meus senhores. 

No demais, não se aflij a Vossa Senhoria com o 
que sucedeu. Quanto a mim, embora lhe aconselhe 
isto, fiquei contrariada e disse ao Licenciado que pro
cedeu mal. Está bem confuso, ao que me parece, mas 
o certo é que êle mesmo não se entende. Por uma parte 
desej a servir a Vossa Mercê e diz que lhe quer muito, 
e assim é ;  por outra, não se sabe vencer. Também so
fre um pouco de melancolia, como Alonso de Cabria . 
Mas que diferenças nas coisas dêste mundo ! �ste, que 
podia estar servindo a Vossa Senhoria, não o quer ; e 
cu, que tanto gostaria de fazê-lo, não o posso! Por êstes 
e outros piores casos temos de passar, nós mortais ; e 
ainda não acabamos de entender o mundo, nem que
remos saber de deixá-lo. 

Não me espanto de que tenha pesar Vossa Senho
ria ; j á  eu estava prevendo que h avia de sofrer bastante, 
conhecendo a condição de Vossa Senhoria, que não 
é para entender-se com qualquer um ; mas, pois se trata 
do serviço do Senhor, passe por isso Vossa Senhoria 
e entenda-se com �le, que a não deixará sozinha. Aqui, 
ninguém há de interpretar mal a ida de Vossa Senhoria ; 
pelo contrário, ficarão com pena. Procure esquecer, e 
vej a bem ·quanto nos importa a sua saúde. A minha tem 

23 )  Filho d e  D. Luísa.  
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sido bastante ruim últimamente. Não achasse eu nesta 
casa o regalo que Vossa Senhoria me deixou preparado, 
ainda pior seria ; e realmente foi preciso, porque, com 
o sol do caminho, cresceu de tal sorte a dor que eu tinh a 
quando Vossa Senhoria estava em Malagón, que , a pe
nas cheguei a Toledo, tiveram de sangrar-me duas vê
zes. Não me podia mexer na cama, com uma dor n a s  
costas que ia  até  o cérebro ; e no outro dia tomei u m  
purgante. Assim m e  detive aqui oito dias, que se  com
pletarão amanhã, pois vim sexta-feira ; e parto bem 
enfraquecida, porque me tiraram muito sangue. Feliz
mente já  estou boa. Não poucas saudades senti por me 
ver aqui sem minha senhora e amiga ; sej a de tudo ser
vido o Senhor ! Todos foram muito bons para comigo, 
i nclusive Rcolín. Asseguro-lhe que gostei de ver como, 
estando Vossa Mercê tão longe, me regalava aqui. Mui
to a en comen do ao Senhor. Vou pôr-me a caminho j ú  
restabelecida,  embora ainda fraca . 

Quem me leva é o Cura de Malagón ; não sei di
zer o muito que lhe devo. Quanto a Alonso de Cabria, 
tão bem se dá com seu Administrador, que não quis 
saber de ir comigo ; disse que o Administrador senti
ria demais sua falta. Eu, como vinha em tão boa com
panhia e êle estava cansado da recente viagem, não 
insisti. Saiba Vossa Senhoria que o Administrador faz 
tudo o melhor possível ; dizem que é acima de todo 
elogio. Alonso de Cabria não se cansa de exaltá-lo , co
mo todos, aliás ; o senhor D. Fernando •• também está 
muito con tente com êle. 

Carleval se foi, e não creio que volte . . .  ; . .  se dis
serem que para o mosteiro de Malagón quis o Senhor 
que trabalhasse Alonso de Cabria, e o pagasse o hos
pital, dirão a verdade, porque o irmão de Carleval " 
veio. Eu digo a Vossa Senhoria que venho contentíssi
ma de o deixar lá ; a não ser meu P. Paulo, " '  não sei 

24 ) Irmão de D. Luísa. 
25) Faltam algumas linhas no original, o que torna con

fuso o sentido. 
26) Carmelita calçado. 
27 ) Paulo Hernández, da Companhia . 
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eu quem poderia lá ficar de igual merecimento. Foi 
grande ventura ! E' de alta oração e grande experiên
cia dela. Está muito satisfeito ; somente é mister pre
parar-lhe uma casinha. Porque deixei tudo isto por 
escrito a Vossa Senhoria em Malagón, não digo mais. 
Grandes elogios tenho ouvido aqui dêste Padre de que 
falei. 

As Irmãs estão contentíssimas. Deixamos combinado 
que se traga uma mulher muito teatina,2 ª  e a casa lhe 
dê de comer, pois temos de fazer esmola a alguém, 
sej a a ela ! Ensinará de graça trabalhos às meninas, e, 
de envôlta, as instruirá na doutrina e no modo de ser
vir ao Senhor, o que é de grande proveito. Também 
mandou Carleval buscar um rapaz, além do outro, por 
nome Huerna, que os serve a êle e ao Cura ; e toma
ram à sua conta ensinar  a doutrina . Espero em Deus 
há de resultar grande bem. Verdadeiramente venho 
contentíssima, e Vossa Senhoria também o estej a na 
certeza de que não fará falta minha presença à religião 
desta casa, pois, com a muita que têm as Irmãs, e fi
cando-lhes com tal confessor e o Cura, que não as olvi
dará, espero em Deus irão cada dia mais adiante ; disto 
não tenho dúvida.  

Ao outro Capelão não há quem lhe queira dizer que 
não continue a celebrar a Missa. Vossa Senhoria mande
lhe um aviso por escrito. Embora o P. Paulo ande pro
curando quem lho diga, não quisera eu que ficasse 
no esquecimento. O Administrador promete colocá-lo 
tão bem que ficará muito melhor do que está ; mas, 
para não ter de consolá-lo, não lho quer dizer. Suplico 
a Vossa Senhoria não se descuidar neste ponto. Já de
ram por conta a têrça parte ao Licenciado ; Miranda 
lha entregou, mas Vossa Senhoria mande escrever quem 
há de dar a Miranda essas prestações. Não aconteça 
urdir o demônio algum enrêdo para virmos a perder 
um homem como êste, pois certamente trabalhará o 

28) Dirigida pelos Jesuítas, aos quais chamavam equivo
cadamente teatinos, nome que pertence aos filhos de S. Caetano 
de Tiena. 
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maligno quanto puder para êste fim, sabendo que êle 
lhe há de fazer guerra. Ponha-se Vossa Senhoria a par 
ele todo o negócio e não o consinta. 

Tem sido tanta a ocupação hoj e, que não me dei
xaram fazer o que pretendia ; agora é j á noite, bem 
tarde, e estou muito fraca. Levo comigo o silhão que 
tinha Vossa Senhoria na fortaleza " ( suplico a Vossa 
Senhoria o haj a por bem) , e outro bastante bom que 
comprei aqui. Não tenho dúvida : Vossa Senhoria fol
gar-se-á de que me aproveite dêle para o caminho, pois 
estava fora de uso, e assim ao menos irei em coisa sua. 
Espero no Senhor servir-me dêle na volta ; e se não, 
assim que Vossa Senhoria chegar, lho enviarei . 

Na carta deixada em Malagón j á  escrevi a Vossa 
Senhoria o que penso : é o demônio quem estorva que 
êsse meu escrito sej a visto pelo mestre A vila ; não qui
sera eu que êle morresse antes de o ver. Seri a  grande 
transtôrno. Suplico a Vossa Senhoria,  pois está tão perto, 
J ho remeta, selado, e em mão própria, e escreva-lhe 
Vossa Sen horia insistindo muito com êle para que o 
examine .  Vontade não lhe falta, e lerá assim que lhe 
fôr possível . Frei Domingos acaba de escrever-me para 
aqui, recomendando-me que, ao chegar a A vila, arran
j e  mensageiro seguro que lho vá entregar. Dá-me pena 
e não sei o que fazer ; pois, como j á disse a Vossa Se
nhoria, serú de prej uízo grande para mim, se chegar 
ao conhecimento das pessoas que Vossa Senhoria sabe. 
Por amor de Nosso Senhor, trate disso depressa Vossa 
Senhoria ; vej a que é serviço de Sua Maj estade,  e te
nha Vossa Senhoria ânimo para andar por essas ter
ras estranhas, l embrando-se de como viajou Nossa Se
nhora quando foi ao Egi to, e também Nosso Pai S. José . 

Vou pelo caminho de Escalona, porque aí está a 
l\Iarquesa e mandou buscar-me. Respondi-lhe que Vossa 
Senhoria é tão generosa para comigo, que não me era 
necessário auxílio de sua parte, mas passaria por lá .  
Ficarei só meio dia , não mais ,  se depender de mim, e 
isto porque mo mandou pedir encarecidamente Frei 

29 ) Do castelo. 
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Garcia, dizendo que o prometera e que não é fora de 
mão. O senhor D. Fernando e a senhora D. Ana hon
raram-me com sua visita ; assim como também D. Pe
dro Nino, a senhora D. Margarida e os demais ami
gos e conhecidos ; alguns muito me cansaram. Os da 
casa de Vossa Senhoria estão bem recolhidos e recata
dos. Suplico a Vossa Senhoria escreva à senhora Rei
tora ; • • vej a quanto lhe deve. Mandou-me alguns regalos, 
porém não estive com ela porque passei de cama a maior 
parte do tempo. A senhora Priora • •  terei de ir ver ama
nhã, antes da partida, porque muito o desej a.  

Não quisera eu falar na morte de minha senhora 
a duquesa de Medinaceli, pelo receio de que Vossa Se
nhoria o ignore. Pareceu-me depois que, até que esta lhe 
chegue às mãos, o saberá. Quereria que não se entre
gasse ao pesar, pois o Senhor usou de misericórdia 
com todos os que a amavam , e com ela ainda mais , 
levando-a tão depressa, porque ,  com o mal que tinha, 
mil vêzes a veríamos morrer. Era Sua Senhoria tal, que 
viverá para sempre, e Vossa Senhoria e eu j untamente 
com ela ;  e esta esperança me faz aceitar a privação 
de tão grande bem. A meus senhores todos beij o as 
mãos ; e Antônia beij a  as de Vossa Senhoria. Ao Se
nhor D. João Vossa Senhoria diga muito em meu nome ; 
com instância o encomendo ao Senhor. Sua Maj estade 
me guarde a Vossa Senhoria e a tenha de sua Mão 
sempre. Já estou muito cansada, e assim não digo mais. 

Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 
Teresa de Jesus, Carmelita . 

A nosso Padre Eterno • •  j á  deram licença. Quanto 
a mim, pêsa-me por uma parte ; por outra, vej o  que 
o Senhor quer que assim sej a e que Vossa Senhoria 
passe sozinha seus trabalhos . �le por certo escreverá 
a Vossa Senhoria, em havendo mensageiro. Esta carta 
deixo bem recomendada a D. Francisca . Se tiver pos-

30 ) Das religiosas Jerônimas. 
31 ) Das mesmas religiosas. 
32 ) Apelido gracioso que dá ao P. Paulo Hernández, pela 

sua respeitabilidade. 
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sibilidade, procurarei escrever de A vila.  Ia-me esque
cendo de falar de uma pretendente da qual me disse 
Nosso Padre que é muito dada à leitura e tem qualidades 
que a êle contentam. Não traz mais de duzentos du
cados, mas ficam tão süzinhas as Irmãs e é tanta a 
necessidade, que, para mosteiro que se começa, sou 
de opinião que a recebam� Mais a quero receber eu do 
que trazer noviças bôbas, e se puder encontrar outra 
como esta, nenhuma trarei de fora. Fique Vossa Se
nhoria com Deus, minha senhora, que eu não quisera 
acabar ; nem sei como vou para tão longe de pessoa 
a quem tanto quero e devo. 

CARTA 7 .  

A D. Luisa de la Cerda. 

Ávila, 9 de junho de 1 568. Anuncia à D. Luísa sua chegada a 
Ávila. Entrada em religião de D. Teresa de Toledo, filha 
da marquesa de Velada. 

Jesus estej a com Vossa Senhoria . Cheguei aqui a 
A vila quarta-feira antes de Pentecostes, bem cansada ; 
porque, como a Vossa Senhoria escrevi, estive tão ruim, 
que não me achava em condições de pôr-me a cami
nho, e assim viemos devagar, e o Cura conosco, o que 
me serviu de grande alívio, pois êle para tudo tem 
graça. Chegou de j ornada um parente meu que, sendo 
menino, teve pedra, e com a água dessa fonte sarou e 
nada mais teve. Folguei-me muito de tão boas novas, 
porque, espero em Nosso Senhor, há de acontecer assim 
ao senhor D. João. Faça-o Sua Majestade, como aqui 
lhe suplicaremos. Beij o a Sua Mercê as mãos, e muito as 
de todos êsses meus senhores. 

Soube que se meteu no Convento, a ser monj a, D. 
Teresa, filha da Marquesa de Velada, e está muito con
tente. Com a marquesa de Vilhena estive domingo pas
sado. Tratou-me o melhor possível ; mas, como não te
nho necessidade de mais ninguém que de minha se
nhora D. Luísa, pouco se me dá. Traga-a o Senhor, 
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como lho rogo, com muita saúde e prosperidade .  Acêr
ca daquele meu negócio, torno a suplicar a Vossa Mercê, 
não se descuide, pelas causas que lhe escrevi, pois me 
importa muito. Como em Malagón deixei uma longa 
carta para Vossa Senhoria, e em Toledo outra, esta 
é apenas para que saiba Vossa Senhoria que cheguei 
bem ; e portanto nada mais digo. 

E' hoj e quarta-feira. 
Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 8 . 

..-i. D. Luísa de la Cerda. 

Á vila,  23 de junho de 1 568. Próxima viagem elas Santa a Valla
dolid. Pede a D. Luísa lhe envie quanto antes o manuscrito 
da Vida. Assuntos do Convento de Malagón .  

Jesus estej a, com Vossa Senhoria. E' tanta a pressa 
do mensageiro, que ainda nem sei como escrevo isto ; 
é que a vontade me fêz achar tempo. O' senhora minha, 
com que freqüência me lembro de Vossa Senhoria e 
de seus trabalhos ! e com que cuidado a encomendamos 
a Nosso Senhor ! Praza a Sua Maj estade ser servido de 
dar saúde bem depressa a êsses senhores ; e não me 
vej a eu tão longe de Vossa Senhoria ! Se eu ao menos a 
soubesse em Toledo, penso que j á  me daria por con
tente. Estou boa, glória a Deus ! Irei daqui a Valla
dolid, passada a festa de S. Pedro. 

Vej a Vossa Senhoria, pois lhe encomendei a mi
nha própria alma, " que ma devolva com segurança, o 
mais cedo possível, e não venha sem carta daquele 
santo homem, para sabermos seu parecer, conforme 
Vossa Senhoria e eu combinamos. Estou com o coração 
nas mãos, • •  pelo receio de chegar de repente o Pre
sentado Frei Domingos ; pois, se neste verão aparecer 

33 )  Sua autobiografia. 
34 ) "Tamaõ ita".  
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por aqui, segundo ouvi dizer, vai descobrir o furto • •  
que fiz. Por amor de Nosso Senhor, em o vendo aquê
le santo, devolva-me Vossa Senhoria o manuscrito, pois 
não faltará tempo para que o vej amos, Vossa Senho
ria e eu , quando eu voltar a Toledo. Quanto a Salazar, " '  
se não houver muita oportunidade, não faça questão 
de que o vej a ;  o que mais importa é recuperá-lo. 

No mosteiro de Vossa Senhoria, segundo me es
crevem, vão indo muito bem, com grande aproveita
mento, e assim o creio. Tiveram todos aqui por tão 
grande ventura ficar-lhes tal confessor, pois é bem co
nhecido, que se espantam, e eu também. Nem sei como 
o guiou para lá o Senhor ; deve ser para o bem das 
almas daquele lugar, segundo o proveito que resultou, 
como ouvi dizer ; e o mesmo tem feito por tôda parte 
onde tem estado. Creia Vossa Senhoria que é um ho
mem de Deus. E' tida aqui em grande conta a casa de 
Malagón, e os Frades estão muito contentes. O Senhor 
me torne a levar para lá, j unto de Vossa Senhoria. 

A estas Irmãs encontrei extremamente aproveita
das. Tôdas beij am as mãos a Vossa Senhoria, e eu ao 
senhor D.  João e a essas minhas senhoras. Não me dão 
tempo para mais. Amanhã é dia de S. João, a quem 
muito encomendaremos a nossa Patrona e Fundadora 
e o nosso Fundador." 

Indigna serva de Vossa Senhoria, 
Teresa de Jesus. 

Para aqui venham endereçadas as cartas de Vossa 
Senhoria e a minha eucomenda, se não quiser que 
p assem adiante à Superiora. 

35 ) Secretamen te mandara o manuscrito ao P. Avila ; a isto 
chama furto. 

36) J esuita. 
37 ) D. João, filho de D. Luísa. 
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CARTA 9. 

A D. A fonso Ramirez, em Toledo." 

Ávila, fi ns  de junho de 1 568. Sôbre a fundação de Descalças 
em Toledo. 

Jhs . 
. . . ocio. Ai me tinham Vossas Mercês mais perto ,  

pois parti dêsse lugar para cá em maio. Nosso Senhor, 
que assim ordenou, deve ter visto ser o melhor. Se pu
sermos tôdas as coisas em suas divinas. Mãos, - os de
sej os de Vossas Mercês e os meus, - pois não temos 
outro fim senão sua glória , ordenará Sua Maj estade 
que se ponham por obra como fôr mais conveniente . 

Por êste mensageiro escrevo ao senhor Licenciado 
João Batista, que é Cura de Malagón e no tempo que lá 
passei , sempre usou de bondade para comigo, aj udan
do-nos assim no espiri tual como no temporal com os 
talentos que lhe deu para isso Nosso Senhor, suplican
do-lhe que procure Vossa Mercê, entenda bem suas in
tenções e o informe sôbre o nosso modo de vida, pois, 
tendo sido nosso confessor, está a par de tudo. Assim, 
em negócio tão importante, não andaremos sem luz. 
Creio que êle não deixará de fazer esta caridade.  

Com o senhor Licenciado poderá Vossa Mercê tra
tar tudo o que lhe aprouver, como com pessoa bem co
nhecedora de todos os meus intentos ; e assim pode crer 
como se o dissesse eu o que êle disser e combinar em 
meu nome. Em tudo ponha Nosso Senhor a mão, e o 
faça tão servo seu come> daqui em diante suplicarei 
a Sua Maj estade. A isto me obrigam as notícias que 
me deu o P. Guardião dos Franciscanos de Toledo acêr
ca das obras que Nesso Senhor tem feito por meio de 
Vossa Mercê. Também fica Vossa Mercê mais obrigado 
a encomendar a Nosso Senhor o P. Guardião . .  . 

Feito em A vila no mosteiro de S. José . .  . 
. . . dias de j unho de 1 568. 

II'ldigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus. 

38) Irmão e testamenteiro de Martinho Ramirez, fundador 
de mosteiro de Toledo. V. Livro da,, Fundações, cap. 1 5. 
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CARTA 10. 

A D. Francisco de Salcedo º°,  em Avila. 

Valladolid, fin s de setembro de 1 568. Recomen da-lhe S. João 
da Cruz, que se dirigia a A vila, de passagem para Duruelo 
onde ia dar comêço à Reforma dos Religiosos. 

Jesus estej a com Vossa Mercê. Glória a Deus, que, 
depois de sete ou oito cartas de negócios que não pude 
escusar, resta-me um pouco de tempo para descansar 
delas, escrevendo a Vossa Mercê estas linhas, a fim de 
que entenda que recebo muito consôlo com as suas. E 
não pense que é tempo perdido escrever-me, pois sinto, 
por vêzes, necessidade das suas cartas ; mas há de ser com 
a condição de não me dizer tanto que está velho, por
que me penaliza muito profundamente. Como se na . 
vida dos moços houvesse alguma segurança ! .  . . Con- ' 
serve-o Deus até que eu morra. Depois, para não estar 
lá sem Vossa Mercê, hei de procurar que o leve Nosso 
.Senhor bem depressa. 

Fale Vossa Mercê com êste Padre, ' º  eu lhe peço, 
e favoreça-o neste negócio ; pois, embora pequeno de 
estatura, entendo que é grande aos olhos de Deus. Sem 
dúvida nos vai fazer muita falta,  porque é prudente e 
próprio para nosso modo de vida, e assim, creio, o 
chamou Nosso Senhor para esta obra. Não há Frade que 
·não diga bem dêlc, porque tem tido vida de grande 
penitência, conquanto haj a entrado há pouco tempo. 
Mas parece o tem o Senhor de sua Mão, pois, embora 
tenha havido aqui algumas ocasiões difíceis por causa 
dos negócios, e eu - que sou a mesma ocasião, - me 
tenha por vêzes contrariado, j amais notamos nêle im
perfeição alguma. E' animoso, mas como está só, tem 
necessidade do que Nosso Senhor lhe dá . . . para que 
tome a fundação tão a peito. �le dirá a Vossa Mercê 
como vamos por aqui. 

39 ) O Cavaleiro Santo, u m  dos maiores am igos de S. Te· 
resa. V. Lforo da Vida, cap. 23. 

40 ) S. João da Cruz, ainda Calçado, que ia, sob a direção 
da Santa, dar inicio à vida reformada. V. Fundações, cap. 10. 
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Não me pareceu pouco o encarecimento dos seis 
ducados,º mas eu poderia ir além e dar muito mais 
para ver a Vossa Mercê. Verdade é que merece mais 
aprêço ; porque uma pobre monj azinha, quem a há de  
apreciar? Vossa Mercê, que pode dar  aloj a e biscoi
tos, rabanetes e alfaces, - porque tem horta, e sei que 
para nós se faz até carregador de maçãs, - vale ainda 
muito mais. Por falar em aloj a, • •  dizem que há muito 
boa por aqui ; mas, como me falta Francisco de Salcedo, 
não sei que gôsto tem, nem acho meios de sabê-lo. Man
dei Antônia escrever a Vossa Mercê, pois não me posso 
alargar mais. Fique-se com Deus. À minha senhora D .  
Meneia " beij o as mãos, e também à senhora Ospedal . 

Praza ao Senhor continue a melhorar de saúde 
êsse cavaleiro recém-casado. Não sej a Vossa Mercê tão 
incrédulo, que tudo pode a oração ; e o ter o mesmo 
sangue que VÕssa Mercê . de muifo lhe valerá. Aqui o 
aj udaremos com o nosso ceitilzinho. Assim o faça o 
Senhor, pois tudo pode. Asseguro-lhe que tenho por 
mais incúrâvel a enfermidade da espôsa. A tudo pode 
dar remédio o Senhor. Quando vir Maridiaz e a Fia-- ·" " ·  
meriga e D. Maria de A vila, - a quem muito quisera 
escrever e, estej a certo, não a esqueço - suplico a 
Vossa Mercê dizer-lhes que me encomendem a Deus 
e rezem por êste negócio do mosteiro. Sua Maj estade 
me guarde Vossa Mercê muitos anos, amém. Estou vendo 
que êste ano vai passar sem eu tornar a ver a Vossa 
Mercê, tal a pressa da princesa de :.€boli. 

In digna serva - e verdadeira - de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus. 

Torno a pedir como esmola a Vossa Mercê que por 
amor de mim fale a êsse Padre," e lhe aconselhe o que 
j ulgar melhor para seu modo de vida. Fiquei muito 
animada ao ver o espírito que lhe deu o Senhor, ei sua 
virtude no meio de tantas ocasiões ; penso que levamos 
bom princípio. Tem muita oração e bom entendimen
to ; leve-o o Senhor sempre adiante na virtude. 

4 1 )  Escrevera-lhe Francisco de Salcedo que sei s ducados da· 
ria para ter o prazer de vê-Ia.  

4 2 )  Certa bebida muito usada. 
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CARTA 1 1. 

À D. Luísa de la Cerda, em Toledo. 

Valladolid, 2 de novembro de 1 568. Alegra-se pela volta de 
D. Luísa e fami lia a Toledo e por lhe haver devolvido o 
Livro da Vida com uma carta do mestre Ávila. Negócios 
diversos da Re forma. 

Jesus estej a com Vossa Senhoria, minha senhora e 
amiga, - pois minha senhora é esta D. Luísa, por onde 
quer que ande. Mandei Antônia • •  escrever a Vossa Se
nhoria tudo o que há por aqui, tanto acêrca de minha 
pouca saúde como das demais coisas, pois minha ca
beça está de tal j eito que, ainda. êste pouco, sabe Deus 
como estou escrevendo ; mas foi tanta a minha conso
lação ao saber da volta de Vossa Senhoria e dêsses meus 
senhores, todos com saúde, que não meço esforços. Sej a 
o Senhor bendito por tudo ; bastante lhos recomendei. 
Também me consola muito estar Vossa Senhoria sa
tisfeita com seu mosteiro. E, vej o, tem grande razão, 
porque sei como ali se serve muito deveras a Nosso 
Senhor. Praza a :ll:le possam as Irmãs retribuir a Vossa 
Senhoria ·como devem, e guarde-me Nosso Senhor a 
Vossa Senhoria e me deixe tornar a vê-la, j á  que não 
morri desta vez. 

Quanto ao livro, tão bem o negociou Vossa Se
nhoria que não pôde ser melhor, e assim me f êz es
quecer as raivas passadas. O mestre A vila escreveu
me largamente, está contente de tudo ; só diz que é 
preciso certos assuntos explicar mais, e em outros mu
dar as expressões ; coisa fácil . Boa obra fêz Vossa Se
nhoria ; o Senhor lha pagará, assim como as demais 
mercês e benefícios que me tem feito Vossa Senhoria. 
Muito folguei com parecer tão favorável, porque tem 

4 3 )  D. Mene ia era espõsa de D. Francisco, e a Senhora 
Ospedal, sua mordoma. 

4 4 )  S. João da Cruz, primeiro Descalço . .J 
45)  Antônia do Espírito Santo, uma das quatro p rimeiras 

Descalças. 
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grande importância ; hem se vê quem me aconselhou 
a enviar-lho. 

A meu P. Paulo Hernández quisera muito escre
ver, mas de todo não posso ; creio será êle mais servido 
de que não me prej udique com o esfôrço. Suplico a 
Vossa Senhoria dizer-lhe o que há por aqui, para que 
me encomende, com todos êstes negócios, ao Senhor, 
assim como faço eu por Sua Mercê. E também suplico 
a Vossa Senhoria envie a carta da Irmã Antônia à 
Priora de Malagón, no caso de ter Vossa Senhoria men
sageiro para lá ; do contrário, mande Vossa Senhoria 
avisá-la de que não trate mais do negócio de que fa
lei na carta levada por Miguel. Tornou a escrever-me 
o Geral, e parece que vão indo melhor as coisas. Vej a 
Vossa Senhoria que importa muito dar-lhe êste recado. 

Ao senhor D. João e a essas minhas senhoras bei
j o  as mãos muitas vêzes ; sej am Suas Mercês muito hem 
vindas, e Vossa Senhoria também. Torno a dizer quanto 
me alegrei' por estarem de volta. Ao senhor D. Fernan
do e à senhora D. Ana muito me recomende Vossa Se
nhoria, assim como a Alonso de Cabria e a Alvaro de 
Lugo. Já sabe Vossa Senhoria que comigo há de descer 
de sua nobreza e subir na humildade. Praza ao Senhor 
me deixe ver a Vossa Senhoria, como tanto o tenho de
sej ado. Passo melhor de saúde e de tudo aí nessa sua 
terra, do que por cá. 

Quanto a mudar de sítio o Convento, é preciso 
olhar bem que o lugar sej a salubre, porque j á  vê Vossa 
Senhoria como por falta disto, andamos agora, apesar 
de ser a casa tão aprazível . 

Gostei de ter dado Vossa Senhoria dote a essa j o
vem ; em sendo ordem de Vossa Senhoria, haverá sem
pre vagas, pois tudo é seu. A senhora D. Maria de Men
doza beij a as mãos de Vossa Senhoria muitas vêzes : 
j á mo tinha recomendado, antes mesmo de receber os 
recados de Vossa Senhoria para ela. Agora não está 
em casa, mas eu lhe direi o que Vossa Senhoria manda, 
que bem lho deve. A nosso Padre Licenciado Velasco 
diga Vossa Senhoria em meu nome o que achar con-
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veniente, e fique-se com Deus. �le a faça tal como a 
desej o. Amém. 

E' hoj e o dia seguinte ao de Todos os Santos. 
Indigna serva de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

Sobre,ycrito : À Muito I l u stre Sra. D. Lul sa de  la  Cerda, m i n h a  
senhora . 

CARTA 1 2  . 

.1i D. Luisa de la Cerda. 

Valladolid,  13 d e  d ezembro d e  1 568. Lamenta estar longe de 
D. Lu í s a .  Alguns con selhos sôbre a fun d a ç ão de Toledo. 

Jesus estej a com Vossa Senhoria .  Nem oportuni
dade nem fôrças tenho p a ra escrever muito, e a pou
cas pessoas o faço agora de próprio punho. Não há 
muito tempo escrevi a Vossa Senhoria.  Não tenho pas
sado bem. Perto de Vossa Senhoria e em sua terra 
melhoro de saúde ; conquanto não tenha queixa da 
gente daqui , glória a Deus . Mas como o coração está 
aí, assim o quisera estar o corpo. 

Que lhe parece a Vossa Senhoria do modo pelo qu al 
vai ordenando as coisas Sua Maj estade, tão para meu 
descanso '? Bendito sej a seu Nome, que assim o quis 
dispor por mãos de pessoas tão servas de Deus , que, 
segun do penso, muito se há de servir Sua Maj estade 
nessa fundação . Vossa Senhoria,  por amor - de Su a  Ma
j estad e, vá trabalh ando p a ra obter a licença . Acho bom 
não dizerem ao Governador que é para mim, senão 
para casa destas Descalças ; e contem-lhe o proveito 
que fazem onde estão estabelecidas. Ao menos por nos
sas monj as de Malagém não perderemos crédito, gló
ri a a Deus ; e verá Vossa Senhoria que breve terá lú 
esta sua serva, que parece querer o Senhor n ão nos 
apartemos. Praza a Sua Maj estude assim o sej a na 
Glória, com todos êsses meus senhores, a cuj as ora
ções me encomendo muito. Escreva-me Vossa Senhoria 
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como vai de saúde, que muito preguiçosa está em con
ceder-me esta mercê. Estas Irmãs daqui beij am a Vos
sa Senhoria as mãos. 

Não imagina as indulgências e os favores espiri
tuais que temos obtido para as fundadoras desta Or
dem ; são sem número. Estej a o Senhor com Vossa 
Senhoria. 

E' hoj e dia de S. Luzia.  
Indigna serva de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus, Carmelita . 

Sobrescrito : À Muito Ilustre Sra. D. Luísa de la Cerda, minha 
senhora . 

CARTA 13.  

A Diogo de Ortiz • • ,  em Toledo 

Valladolid, 9 de janeiro de 1 569. Fundação de Descalças em To
ledo. Promete ir  à Cidade Imperial ., assim que termi
nar em Vallndolid. 

O Espírito Santo estej a sempre na alma de Vossa 
Mercê e lhe dê seu santo amor e temor. Amém. O P. 
Doutor Paulo Hernández escreveu-me dando-me notí
cia do benefício e esmola que Vossa Mercê me faz 
em querer fundar casa desta sagrada Ordem. Creio 
que por certo Nosso Senhor e sua gloriosa Mãe, Pa
trona e Senhora minha, moveram o coração de Vossa 
Mercê para tão santa obra, na qual, espero, se há de 
servir muito a Sua Maj estade, saindo Vossa Mercê com 
grande lucro de bens espirituais. Praza a Deus fazê
lo, como eu e tôdas estas Irmãs lho suplicamos, e como 
daqui em diante o fará tôda a Ordem. Foi para mim 
grandíssima consolação, e assim tenho desej o de co
nhecer a Vossa Mercê para oferecer-me pessoalmente 

46) Genro de Alon so Ramirez e principal agente na fun
dação de Toledo. 

4 7 )  Toledo. 
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por sua serva, e como tal desde j á  me considere Vossa 
Mercê. 

Foi Nosso Senhor servido de curar-me das febres. 
Apresso-me o mais possível para deixar tudo aqui a 
meu gôsto, e, penso, com o favor de Nosso Senhor aca
harei breve. Prome to a Vossa Mercê não perder tempo 
nem fazer caso de meus males ;  ainda que me voltem 
as febres, não deixarei de ir logo. E' j usto que, pois 
Vossa Mercê faz tudo, eu de minha parte faça êste nada, 
que é abraçar alguns trabalhos. Não haveríamos de 
procurar outra coisa, aliás, nós que pretendemos se
guir Aquele que tão sem o merecer sempre viveu nêles. 

Neste negócio não penso ser só uma vantagem, pois, 
segundo me escreve meu P. Paulo Hernández, será mui
to grande o lucro de conhecer a Vossa Mercê. Tenho 
sido até aqui sustentada pelas orações que por mim fa
zem, e assim - peço por amor de Nosso Senhor a Vossa 
Mercê, - não me olvide nas suas. 

Parece-me, se Sua Maj estade não ordenar outra 
coisa, que o mais tardar estarei aí em Toledo no fim 
da segunda semana da Quaresma ; porque, embora não 
demore aqui, como irei passando pelos mosteiros que 
o Senhor foi servido de fundar nestes últimos anos, te
rei de deter-me nêles alguns dias. Será o menos possí
vel, pois Vossa Mercê assim o quer ; e estando êles 
tão bem organizados e perfeitos, não terei senão que 
olhar e louvar a Nosso Senhor. Sua Maj estade tenha 
a Vossa Mercê sempre de sua mão, e lhe dê a vida e 
saúde e aumento de graça que peço em minhas ora
ções. Amém. 

E' hoj e 9 de j aneiro. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 
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CARTA 1 4 .  

A A lonso Alvarez Ramirez, em Toledo. 

V:dladoli d, 1 9  de fevereiro de 1569. Fala-lhe da dificuldade 
de ir a Toledo com a pressa que d esejava. Alguns traba
lhos passados na fun dação d e Valladolid são antes muito 
bom sinal de que se há de servir a Deus naquela casa. 
Exorta-o a levar com ânimo os que possam surgir na 
fu n dação de Toledo. 

Jhs. 
Estej a com Vossa Mercê o Espírito Santo e lhe pa

gue a consolação que me deu com sua carta. Chegou
me em tempos em que eu andava com muito cuidado 
buscando mensageiro por quem dar conta a Vossa Mer
cê de mim, pois é razão que não estej a eu em falta com 
Vossa Mercê. Pouco mais tardarei do que disse em minha 
carta ; e asseguro a Vossa Mercê que não me parece per
der uma só hora. Ainda nem passei quinze dias em nosso 
mosteiro, depois que nos transladamos à casa nova, o que 
se f êz com procissão muito solene e devota. Por tudo 
sej a bendito o Senhor. 

Acho-me desde quarta-feira em casa da senhora 
D. Maria de Mendoza , que, tendo estado tão doente 
não pôde encontrar-se comigo mais cedo, e eu tinha 
necessidade de tratar com ela algumas coisas. Pensei 
ficar aqui só um dia , mas tem feito tão mau tempo , 
com frios e neves e gelos, que parecia impossivel pôr
me a caminho, e assim demorei até hoj e, sábado. Se
gunda-feira, sem falta, com o favor de Nosso Senhor, 
partirei para Medina. Ai e em S. José de Avila, por 
muito que me apresse, terei de deter-me mais de quinze 
dias, em conseqüência de alguns negócios necessários, 
e assim, penso, tardarei mais do que havia dito. Vos
sa Mercê perdoará , pois, por esta conta que lhe dei, 
verá que não posso agir de outro modo ; não será muito 
a demora. Suplico a Vossa Mercê que em comprar 
casa não se apresse até minha chegada, porque gos
taria que fôsse adequada para mosteiro, j á  que Vossa 
Mercê e o seu irmão, - que estej a na glória ! - nos 
fazem esta esmola . 

Quanto às licenças, a do Rei tenho por fácil ai-
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cançar, com o favor do Céu. Algum trabalho não faltará, 
pois tenho experiência : o demônio não suporta estas 
casas, e sempre nos persegue ; mas o Senhor tudo pode, 
e êle terá de fugir com as mãos na cabeça. 

Aqui temos sofrido grandíssima contradição, e de 
pessoas muito principais, mas tudo se resolveu bem. 
Não pense Vossa Mercê, que há de dar a Nosso Senhor 
só o que tenciona agora : dará muito mais. E' que Sua Ma
.i estade recompensa as boas obras proporcionando oca
sião de fazer sempre maiores ; e nada é dar só reais, 
porque isto pouco dói. Quando nos apedrej arem, -
a Vossa Mercê, ao senhor seu genro e a todos nós que 
tratamos dessa fundação, - como quase fizeram em 
Avila quando se fundou S.  José, então irá bem o negócio ; 
e terei fé de que não haverá prej uízo para o mosteiro, 
nem para os que passarmos o trabalho, senão muito 
lucro para todos. O Senhor guie tudo como vê ser con
veniente . Vossa Mercê não se preocupe com isso. Ti
ve pesar de não estar aí meu Padre ;"  se fôr necessá
rio, procuraremos chamá-lo. Enfim, j á  começa o de
mônio. Sej a Deus bendito, que, se não Lhe faltarmos 
nós, f:le não nos faltará. 

Por certo, desej o não pouco ver j á  a Vossa Mercê ; 
espero consolar-me muito e então responderei às boas 
palavras que me diz em sua carta . Praza a Nosso Se
nhor encontre eu a Vossa Mercê muito bem, assim co
mo a êsse cavaleiro seu genro, a cuj as orações e às de 
Vossa Mercê muito me encomendo. Vej a quanto pre
ciso delas para viaj ar por êsses caminhos, com tão má 
saúde, embora as febres não me tenham voltado. Tenho 
e terei cuidado do que Vossa Mercê me recomenda ,  
e o mesmo farão estas Irmãs. Tôdas pedem as orações 
de Vossa Mercê. Tenha-o Nosso Senhor sempre de sua 
mão. Amém. 

Hoj e,  sábado, 19 de fevereiro. De Valladolid. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

48) Paulo Hern ández ,  por cujo con selho deix ou Martinho 
Ramirez sua fortu n a  p ara fu n d ação de u m  mo steiro da Re
forma. 
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Esta carta mande Vossa Mercê dar à minha senhora 
D. Luísa, por caridade, com muitas recomendações mi
nhas . Ao senhor Diogo de Avila não posso escrever ; 
até a carta de minha senhora D. Luísa não vai de mi
nha letra. Diga-lhe Vossa Mercê como me vai de saúde, 
- que isto lho suplico, e espero no Senhor vê-lo breve. 
Não tenha Vossa Mercê preocupações com as licenças, 
porque tenho esperança que tudo se fará muito bem. 

CARTA 15. 

À D. Maria de Mendoza, em Valladolid .  

Toledo, março d e  1 569. Dá-lhe conta da viagem a Toledo e diz 
o muito que sente sua ausên c ia.  Manifesta os desejos que 
tem de tomar parte nos trabalhos de D. Maria. Fama de 
santa que esta piedosa sen hora de ixara em Toledo, e o 
que deve fazer para justificá-la. 

Jhs. 
O Espírito Santo esteja com Vossa Senhoria. Mui

tas provações realmente tenho tido nesta viagem. Já 
estava sentida por afastar-me tanto de Valladolid, e 
agora ainda me escreve o Senhor Bispo que Vossa Se
nhoria está com uma grande tribulação, sem me dizer 
do que se trata. Se eu não es tivesse nas vésperas da 
partida, procuraria não vir com esta penosa incerteza ;  
mas foi bom saber, porque assim muito tenho enco
mendado o caso a Nosso Senhor. Não sei por que mo
tivo me veio ao pensamento que seria coisa do Admi
n istrador contra minha senhora a Abadêssa ; isto me con
solou um tanto, porque, embora tenha e la que sofrer, 
porventura o permite Deus para que mais se enri
queça na alma. Sua Maj estade ponha em tudo as mãos, 
como Lho suplico. 

Muito contente estava eu, porque me diziam estar 
Vossa Senhoria com muito mais saúde.· Oh ! se lhe fôs
se concedido ter tanto domínio no seu interior como 
o tem no exterior ! em pouco teria j á  Vossa Senhoria 
isto ai que damos o nome de trabalhos ! Meu receio é o 
prej uízo que lhe. hão de causar à saúde. Suplico a Vossa 
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Senhoria mande escrever-me (que muitos mensageiros 
haverá para esta terra) ,  contando-me muito particu
larmente o que aconteceu , pois, asseguro-lhe, ando mui
to preocupada . Cheguei bem aqui, na vigília de Nossa 
Senhora. Folgou-se em extremo a senhora D. Luísa com 
a minha vinda. Bastante tempo gastamos em falar de 
Vossa Senhoria, o que para mim não me é pequeno 
prazer ; e ela, como quer muito a Vossa Senhoria, não 
se cansa . 

Permita-me dizer que por aqui deixou Vossa Se
nhoria tal fama que, praza ao Senhor, assim o sej am as 
obras. Só fazem chamar santa a Vossa Senhoria e apre
goar seus louvores a cada passo. Sej a o Senhor bendito 
por lhes ter dado Vossa Senhoria ta) exemplo. E como 
o realiza Vossa Senhoria ? Com os muitos trabalhos que 
está padecendo ; em atenção aos quais j á  começa Nosso 
Senhor a fazer que o fogo do divino amor, que 1!:le 
ateia em sua alma, vá abrasando a outros. Portanto 
esforce-se Vossa Senhoria ; considere o que passou o Se
nhor neste tempo da Quaresma. Curta é a vida ; um mo
mento nos resta de trabalho . O' Jesus meu, e como 
Lhe ofereço o sacrifício de estar longe de Vossa Se
nhoria, sem poder saber de sua saúde como eu quisera !  

Os meus fundadores daqui são gente boa e capaz. 
Já andamos procurando a licença. Quisera dar-me mui
ta pressa, e, se não demorarem com o despacho, creio 
que tudo irá muito bem. A minha senhora D. Beatriz 
e às minhas senhoras as Condessas quisera dizer mui
ta coisa. Freqüentemente me lembro do meu anj o -
D .  Leonor ; faça-a o Senhor sua serva . Suplico a Vossa 
Senhoria dê ao P. Prior de S. Paulo minhas recomen
ções, e também ao P. Prepósito. O Provincial dos Do
minicanos está pregando aqui ; há muita concorrên
cia e com razão . Ainda não pude falar-lhe. Nosso Se
nhor me tenha a Vossa Senhoria de sua mão e a guarde 
muitos anos. Amém. 

De vossa Senhoria indigna serva e súdita, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 
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CARTA 1 6. 

A Simão de Ruiz ", em Medina del Campo. 

Toledo, 18 de outubro de 1 569. Entrada de Isabel dos Anjos 
nas Descalças de Medina, e outros n egócios daquela casa. 

Jhs. 
O Espírito Santo estej a  sempre com Vossa Mercê. 

Amém. Já me escreveu a Madre Priora, além de outras 
pessoas, contando como correu tudo bem. Sej a Nosso 
Senhor louvado para sempre. Fiquei muito consolada, 
e, mais que tudo, contentaram-me as boas notícias que 
a Madre Priora me dá da Irmã Isabel dos Anj os. Pra
za a Nosso Senhor tê-la de sua mão, assim como a Irmã 
São Francisco, que ambas estão muito felizes. 

Não me maravilho de ter o fato causado tanto ba
rulho e devoção ; pois, por nossos pecados, tal está o 
mundo, que são raras aquelas que, tendo meios para nêle 
viverem com descanso, segundo imaginam, abraçam a 
cruz de Nosso Senhor. E todavia terão muito maior 
cruz permanecendo nêle. Ao que tenho visto, também 
nos hão de aproveitar a nós, penso, essas mesmas no
tícias que dai nos vieram. Do contentamento de Vossa 
Mercê e da senhora D. Maria •• muito me alegro. Às 
orações de Sua Mercê me recomendo. 

Bem parece ter estado em companhia tão boa a 
Irmã Isabel, pois tão acertadamente entendeu a verda
de. No demais, é muito certo que nas coisas do ser
viço de Nosso Senhor sempre há de provar o demônio 
seu poder debaixo das melhores aparências. Bastante 
tem êle manobrado por aqui . Estão dizendo - e de al
gum modo têm razão - que d povo se retrairia se vis
se que pessoas abastadas nos ajudam, e, pois nestas 
casas se há de viver de esmolas, poderíamos vir a• pas
sar necessidade. Nos princípios poderia suceder assim.; 
mas com o tempo se virá a entender a verdade. Em 

(9) Negociante de Medina, tio e pai adotivo da Irmã Isabel 
dos Anjos. 

50 ) Espôsa de Simão Ruiz. 



48 SANTA TERESA DE JESUS 

todo caso, são negoCios graves, e não se podem resol
ver com precipitação. Glória sej a ao Senhor, que tudo 
se realizou tão bem. Praza a Sua Maj estade guardar 
a Vossas Mercês muitos anos, para que o gozem e edifi
quem morada a tão grande Rei, que, espero eu em Sua 
Maj estade, a pagará com outra que não terá fim. 

Muito boas novas me dão do P. Frei João de Mon
talvo ; ainda não avistei carta sua depois de minha che
gada ; pensei que andava por aí. Muita é a caridade 
de Vossa Mercê por deixar em tão boas mãos o que diz 
respeito ao Capelão. Se aquêle que Vossa Mercê pro
põe tem as qualidades convenientes, pouco importa 
que sej a môço. Disponha tudo Nosso Senhor neste ne
gócio, como f êz nos demais. 

No que Vossa Mercê diz acêrca das pretendentes, 
tem muita razão, e ·convém que assim se faça. Agora 
.só podemos receber duas, conforme escrevo à Madre 
Priora, porque nosso número é de treze, e com essas 
duas estará completo. Sua Maj estade as escolha, e te
nha Vossa Mercê sempre em Sua mão. Amém. Suplico 
a Vossa Mercê mande levar logo essas cartas à Madre 
Priora. 

E' hoj e dia 18 de outubro, e hoj e mesmo recebi a 
carta de Vossa Mercê. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 1 7. 

A D. Joana de A humada, em Alba. 

Toledo, 19 de outubro de 1 569. Próxima volta à Espanha de 
D.  Lourenço de Cepeda. Confiança em Deus. 

Jhs. 
Estej a com Vossa Mercê o Espírito Santo. Tendo 

escrito para Ávila, inclui algum dinheiro para que lhe 
mandem em mão própria estas cartas, porque não po
derão deixar de causar-lhe grande contentamento. O 
meu foi extremo, e espero no Senhor que a vinda; de meu 
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irmão há de dar algum remédio a seus trabalhos 
e até muito, - porque tão santos intentos como êle traz 
não podem deixar de resultar em muito bem. Prefiro 
vê-lo com seus filhos, sossegados em sua casa, do que 
ocupado em cargos importantes nos quais vej o sempre 
algum senão. Bendito sej a o Senhor que assim o faz. 
Eu lhe digo que, pelo que toca ao senhor João de Oval
lc e à Vossa Mercê, foi para mim esta notícia, repito, 
de particular contentamento. Enfim, para alguma coisa 
servem as minhas cartas, ainda que as de Vossa Mercê 
devam ter aj udado um pouco. 

A Gonçalito " '  escrevi por meio do Inquisidor Souto ; 
não sei ainda se lhe foi entregue a carta ; não tenho 
sabido dêle. Não estão agora vendo como é Deus que 
move a Lourenço de Cepeda ? Mais me parece que 
tem êle em vista os meios de salvação' p ara seus filhos, 
do que a ambição de acumular muita fazenda. O' J e
sus ! por quantos lados Lhe sou devedora, e quão pouco 
o sirvo ! Não há contentamento para mim que iguale 
o de ver aquêles a quem tanto quero, como são meus 
irmãos, terem luz para abraçar o melhor caminho. 
Não lhes dizia eu que deixassem tudo a Nosso Senhor, 
e Êle teria cuidado ? Assim o repito agora ; ponham seus 
negócios nas mãos de Sua Maj estade e tenham certeza 
de que fará tudo como nos fôr mais conveniente .  

Não escrevo agora mais largamente porque escrevi 
hoj e muito, e j á é tarde. Fico alegre de verdade quando 
penso no seu contentamento. O Senhor no-lo dê onde 
não terá fim, pois nesta vida todos são suspeitos. Es
tou boa e muito apressada em comprar a casa ; vai tudo 
bem encaminhado. A Beatriz recomende-me. 

E' hoj e 19 de outubro. 
De Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus. 

Abri esta carta de meu irmão p ara . . . Saiba que 
a ia ler, mas tive escrúpulo. Se houver nela alguma 
coisa nova, peço avisar-me. 

51 ) Gonçalo e Beatriz, abaixo mencionada, eram filhos 
de D. Joana. 
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CARTA 18.  

A D. Joana ·de A humada, em Alba. 

Toledo, dezembro de 1 569. Alegra-se com a ida de João de 
Ovalle a Toledo. Cumprimenta D. Joana pela festa do Na
tal, que se aproxima. Adverte-lhe que não a deve procurar 
para proveitos do mun do, senão somen te para que a en
comende a Deus. 

Jesus estej a com Vossa Mercê. Seria' bobagem pri
var a Vossa Mercê do contentamento que lhe causaria 
minha carta, se, para não gastar tempo, não escrevesse 
por tão bom mensageiro. Bendito sej a Nosso Senhor 
que tudo fêz tão bem. Praza a Sua Maj estade assim 
continuar até o fim. 

Não estão vendo como, sem o pensarmos, se apre
sentaram coisas necessárias para vir aqui meu irmão ? " 
E talvez tenha de vir outra vez para buscar o dinheiro ; 
contudo poderá haver alguém que se encarregue de 
levá-lo, então lhe dará notícias de seu filho. Em ma
téria de contentamentos, tudo vai bem ; assim acon
teça enquanto ao aproveitamento da alma. Confesse
se p ara o Natal e encomende-me a Deus. 

Não vê como, por mais que eu faça, não quer Sua 
Maj estade que eu sej a pobre ? Digo-lhe sinceramente : 
em parte tenho muito desgôsto ; a única vantagem é que 
me tira o escrúpulo quando tenho de gastar em algu
ma coisa. Assim, pretendo agora pagar algumas ni
nharias para levar-lhe , e o resto, talvez a maior parte, 
será em benefício da  Ordem, e terei cuidado de assen
tar tudo , para não andar com receios de exceder no 
que possa gastar. Com efeito se tiver dinheiro na mão, 
vendo a grande necessidade que há na Encarnação, 
nada poderei pôr de lado ; e, por mais que faça , não 
me darão cinqüenta ducados para a obra , que, segun
do lhe disse, tem de ser feita ; e não por meu prazer, 
mas em vista do maior serviço de Deus. Isto é certo . 

Sua Maj estade nos tenha de sua mão, e a faça santa 
e lhe dê Boas Festas. 

52 ) Refere-se ao m arido de Jl. Joana.  
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il:stes contratos de que fala meu cunhado não me 
agradam nada. Será para êle ocasião de andal"I fora de 
casa, ter mais despesas do que lucros, ficando Vossa 
Mercê sôzinha e todos desassossegados. Vamos agora 
esperar o que determinará o Senhor. Procurem dar-Lhe 
gôsto, que :il:le se encarregará dêsses negócios. Não se 
esqueçam de que tudo terá fim ; nem tenham mêdo 
de que venha a faltar o pão a seus filhos, se tiverem 
cuidado de contentar a Sua Maj estade. A Beatriz me 
recomendo . O Senhor mos guarde, a todos. Amém. 

Uma coisa lhe. peço, por caridade : não me queira 
para negócios do mundo, mas sim para que a encomen
de a Deus ; porque no demais (diga o que quiser o 
senhor Godínez} ,  de nada lhe poderei servir e é muito 
penoso para mim. Tenho quem governe minha alma, 
e não me posso guiar pela cabeça de um e de outro . 
Isto digo para que saiba responder quando lhe toca
rem neste assunto ; e entenda Vossa Mercê que, em 
vista do que vai agora pelo mundo, e do estado em 
que me pôs o Senhor; quanto menos pensarem que faço 
por Vossa Mercê, melhor me ficará ; e assim convém 
para o serviço do Senhor. A verdade é que, embora nada 
faça, se imaginassem a mínima coisa, diriam de mim 
o que ouço dizer de outros ; e assim, ocupando-me eu 
agora com essa insignificância, é preciso cautela . 

Creia que lhe quero bem, e, em havendo possibili
dade, farei alguma coisinha para lhe d a r  gôsto .  Mas é 
preciso, quando lhe falarem a êsse respeito , fazer que 
todos entendam que à Ordem pertenço e com ela hei 
de gastar tudo quanto tiver. E que têm os do mundo 
a ver com isto ? Creia : quem está tão em evidência co
mo eu, mesmo em matéria de virtude, é preciso ver 
como age . Vossa Mercê não poderá crer o trabalho que 
tenho ; e, pois o faço para servir a Deus, Sua Maj estade 
em meu lugar cuidará de Vossa Mercê e de seus in
terêsses. 

Ela ma guarde, que me estendi muito, e j á tocaram 
a Matinas. Asseguro-lhe, com tôda verdade, que, em 
vendo uma coisa boa nas noviças que entram para aqui, 
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penso logo em Vossa Mercê e em Beatriz, porém nun
ca ousei tomar, nada, nem ainda pagando com meu di
nheiro. 1 1  

Sua, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 1 9. 

A D. Lourenço de Cepeda em Quito . 

Toledc, 1 7  de janeiro de 1 570. Alegra-se com a proxima via
gem de D. Lourenço à Espanha. Dá-lhe noticias dos Con
ventos fundados até aquela data. Facilidade que encon
trará em A vila para educação de seus filhos. Agradece o 
dinheiro chegado em ocasião oportuna. Santa morte da 
espôsa de D. Lourenço. 

Jhs 
Estej a sempre o Espírito Santo com Vossa Mercê . 

Amém. Por quatro vias escrevi a Vossa Mercê ; em três 
delas ia também carta para o senhor Jerônimo de Ce
peda, e, como é impossível que alguma não lhe tenha 
chegado, não responderei a tudo o que Vossa Mercê 
me pergunta na sua carta. Por isso nada mais direi 
agora a respeito da boa resolução " que Nosso Senhor 
lhe pôs na alma. Pareceu-me muito acertado e fêz-me 
louvar a Sua Maj estade.  Em suma, pelas razões que 
Vossa Mercê me diz, entendo pouco mais ou menos 
os outros motivos que pode haver, e, espero em Nosso 
Senhor, será sua vinda muito para a glória de Deus. 
Em todos os nossos mosteiros temos feito oração muito 
particular e contínua neste sentido ; e, pois o intento 
de Vossa Mercê é servir a Nosso Senhor, Sua Maj estade 
no-lo traga com segurança e disponha o que f ôr mais 
proveitoso à sua alma e à dêsses meninos. 

Como escrevi a Vossa Mercê, são seis os Conventos 
j á  fundados, além de dois de frades, também Descalços, 

53) Isto é :  com algum dinheiro recebido tia esmola, que 
os Prelados lhe permitiam gastar em boas obras. 

54) De voltar à Espanha para tratar da educação de seus 
filhos, Francisco, Lourenço e Teresa. 
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de Nossa Ordem. Considero isto grande mercê do Se
nhor, porque vão muito adiante na perfeição, tanto ês
tes como os de monj as, todos com o mesmo espírito 
de S. José de Ávila, que parecem uma só coisa. E muito 
me anima ver como em todos Nosso Senhor é louvado 
de verdade e com grande pureza de alma. 

Presentemente estou em Toledo. Haverá um ano, 
pelas vésperas de Nossa Senhora de Março, que che
guei aqui ; apenas tive de ir a uma vila de Rui Gómez, 
que é príncipe de Éboli, onde fundamos um mosteiro 
de frades e outro de monj as, que vão muito bem. Vol
tei para terminar o que faltava e deixar esta casa bem 
organizada, que, segundo vej o, será uma das princi
pa�s. E tenho passado bem melhor de saúde êste in
verno, porque o clima desta terra é admirável ; e, a não 
haver outros, inconvenientes (porque não conviria esta
belecer-se Vossa Mercê aqui por causa de seus filhos) , 
dá-me vontade algumas vêzes de o ver morar aqui em To
ledo, por ser tão bom oi clima. Mas há lugares em ter
ritórios de A vila onde Vossa Mercê poderá passar os 
invernos, como assim fazem alguns. Quanto a meu ir
mão Jerônimo de Cepeda, penso que estará aqui com 
mais saúde, quando Deus o trouxer de volta. Tudo é 
como Sua Maj estade quer, pois, creio, de quarenta anos 
para cá nunca tive tanta saúde, apesar de cumprir a 
Regra como tôdas e j amais comer carne, a não ser com 
grande necessidade. 

Haverá um ano tive umas febres quartãs, que até 
me deixaram melhor. Estava na fundação de Valla
dolid, e só me faltava sucumbir sob o pêso dos regalos 
da senhora D. Maria de Mendoza, viúva do Secretário 
Cobos, que me quer muito. Dêste modo, o Senhor, quando 
vê que é necessário para nosso bem, dá saúde ; e quando 
não, manda enfermidade. Sej a por tudo bendito. Tive 
pena de estar Vossa Mercê doente dos olhos, pois é 
coisa penosa. Glória a Deus que tenha melhorado tanto. 

João de Ovalle j á escreveu a Vossa Mercê, dando
lhe conta de como foi daqui a Sevilha. Um amigo meu 
encaminhou tão ·bem o negócio, que no mesmo dia de 
sua chegada recebeu a prata e trouxe-a para aqui, onde 
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será trocada em moeda corrente até fins dêste mês de 
j aneiro . Em minha presença fizeram a conta dos impos
tos a pagar ; junto com esta carta lha enviarei. Não pou
co trabalho me deu, mas, com estas casas de Deus e da 
Ordem, fiquei tão sabida e esperta em negócios, que 
j á  entendo de tudo, e assim trato dos de Vossa Mercê 
como se f ôssem da Ordem, e folgo de com isto lhe 
ser útil . 

Antes que me esqueça. Saiba que, depois de minha 
última carta a Vossa Mercê, morreu, há pouco, o filho 
de  Cueto, bem môço . Não há que fiar desta vida ; assim 
me consolo de cada vez que me lembro de como Vossa 
Mercê j á  está bem convencido desta verdade. 

Terminando minhas ocupações aqui, é meu desej o 
voltar a A vila , porque ainda sou Priora de lá, para 
não contrariar o Bispo, a quem devo muito, assim como 
tôda a Ordem. Não sei o que o Senhor fará de mim, 
talvez tenha de ir a Salamanca, onde me oferecem uma 
casa . Deveras me canso, mas é tanto o proveito que fa
zem êstes mosteiros nos lugares onde estão fundados, 
que sou obrigada em consciência a fundar quantos pu
der. O Senhor me tem favorecido, e com isto me animo . 

Esqueci-me de escrever nas outras cartas a boa 
oportunidade que há em A vila para educar êsses me
ninos. Os Padres da Companhia têm colégio, onde en
sinam gramática, confessam os alunos de oito em oito 
dias e os criam tão virtuosos que é para louvar a Nosso 
Senhor. Também há curso de filosofia e depois de teo
logia em Santo Tomás, de modo que não há necessidade 
de ir a outra parte para o que diz respeito a virtudes e es
tudos. Há muita cristandade em todo o povo, e assim 
as pessoas que vêm de fora se edificam, achando muita 
prática de oração e de confissões, e pessoas seculares 
que levam vida de muita perfeição . 

O bom Francisco de Salcedo vai bem. Muito me pe
nhorou ter Vossa Mercê enviado tão valiosa lembrança 
a Cepeda. E' um santo : - creio não exagerar cha
mando-lhe assim ; - não sabe como agradecer-lho . Pe
dro dei Peso, o Velho, morreu haverá um ano : apro
veitou bem da vida. Ana de Cepeda apreciou muito 



CARTAS 55 

a esmola que Vossa Mercê lhe mandou ; com isto ficará 
rica, pois outras pessoas também a protegem por ser 
tão virtuosa. Não lhe faltaria onde estar, mas é de gê
nio esquisito e não serve para viver com outros. Deus 
::i leva por êsse caminho , e por isso nunca me atrevi 
a recebê-la em algum dêstes nossos conventos ; não por 
falta de virtude, mas por ver que seu modo de vida é 
o melhor para ela . Não ficará portanto nem com a se
nhora D. Maria, nem com outra pessoa ; sozinha como 
está, vive muito bem. Parece que nasceu para ermitã, 
mas sempre com aquela bondade que lhe é própria, 
vivendo com grande penitência. 

O filho da senhora D.  Maria, minha irmã, e de Mar
tinho de Gusmán, • •  professou e vai adiante na santi
dade de seu estado. D. Beatriz e sua filha morreram 
ambas, como j á  escrevi a Vossa Mercê . D. Madalena, 
que era a mais nova, está num mosteiro, como secular. 
Muito quisera eu que a chamasse Deus para monj a . 
E' muito linda. Há bastantes anos nãq a vej o. Há pou
co propuseram-lhe um casamento com um morgado, 
viúvo ; não sei em que vai parar. 

Já escrevi a Vossa Mercê dizendo como veio em 
boa hora seu presente à minha irmã. Tenho-me admi
rado dos trabalhos que, por falta de meios, lhe tem dado 
o Senhor e tudo sofreu tão bem que agora lhe quer Sua 
Maj estade dar  algum alívio. Quanto a mim, nada me 
falta , antes tenho de sobra ;  e assim, da esmola que 
Vossa l\f ercê me envia para mim, parte será para mi
nha irmã, e o demais se empregará em boas obras, 
tudo em intenção de Vossa Mercê. Por certos escrúpu
los que eu tinha, veio-me em boa hora a sua oferta ; 
porque, com estas fundações, apresentam-se alguns ca
sos a resolver, e eu, embora tenha muito cuidado de 
tudo gastar só com os mosteiros, talvez pudesse não 
ter sido tão larga em remunerar as consultas aos le
trados, aos quais sempre recorro nas dúvidas de cons
ciência. Enfim, são ninharias ; contudo foi para mim 

55) Chamou-se Fr. João de Jesus e foi religioso de S. Pedro 
d l:  Alcântara. 
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grande alívio o não ter de recorrer a outros e, embora 
não faltasse a quem, prefiro ter liberdade com êsses 
senhores para lhes poder dizer meu modo de pensar. 
Está o mundo tão perdido em matéria de interêsse, 
que totalmente aborreço qualquer gênero de proprie
dade, e, assim, nada guardarei. Dando uma parte à 
Ordem, ficarei com liberdade de dar o resto, como disse 
acima,  pois tenho ampla licença do Geral e do Pro
vincial, tanto para receber postulantes, como para mu
dú-las, e para aj udar a uma casa com o que é das outras. 

Não sei como explicar o crédito que tenho com 
esta gente ; é tanta a confiança, ou, por melhor dizer, a 
cegueira , que chegam a me fiar mil e até dois mil du
cados. E assim, tendo eu agora aborrecimento, tanto a 
dinheiros como a negócios, quer o Senhor que não trate 
de outra coisa ; e não é pequena cruz. Praza à Sua Ma
j estade Lhe preste eu algum serviço, pois tudo algum 
dia terá fim. 

Deveras me parece que, estando Vossa Mercê aqui, 
hei de ter alívio ; é o que não encontro quase em tôdas 
as coisas da terra. Quer porventura Nosso Senhor con
ceder-me êste : que nos j untemos para procurar sua 
maior honra e glória e algum proveito das almas. Isto 
é o que muito me faz sofrer : - o considerar quantas 
se perdem, em particular êsses índios, que não me cus
tam pouco. O Senhor lhes dê luz. Por aqui como por 
lú, há muita desventura. Como ando por tantos lugares 
e muitas pessoas me falam, não sei muitas vêzes o que 
pensar, senão que somos piores que animais, pois não 
entendemos a grande dignidade de nossa alma, rebai
xando-a a coisas tão baixas como são as da terra . O 
Senhor nos dê luz 1 

Com o P. Frei Garcia de Toledo, que é sobrinho 
do Vice-rei - pessoa que me faz muita falta aqui para 
minhas consultas, - poderá Vossa Mercê tratar. E, se 
tiver necessidade de algum favor do Vice-rei, saiba que 
é muito cristão, e foi grande felicidade para nós ter 
êle querido ir às 1ndias." De tôdas as vêzes em que 

56 ) As 1n dias Ociden tais, como cham a v a m  à América. 
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escrevi a Vossa Mercê, incluí uma carta para Frei Gar
cia, e em cada uma enviei relíquias para a viagem de 
Vossa Mercê ; muito desej o que lhe tenham chegado 
às mãos. 

Não tencionava alargar-me tanto. Desej o que en
tenda que foi mercê de Deus dar tal morte à senhora 
D. Joana. • •  Aqui a temos encomendado a Nosso Senhor, 
e fizeram-se exéquias em todos os nossos mosteiros. 
Espero em Sua Maj estade que j á não terá mais ne
cessidade de sufrágios. Muito procure Vossa Mercê não 
se entregar à dor. Vej a bem : é próprio de quem não 
se lembra de que há vida para sempre o sentir tanto 
a partida dos que na realidade vão viver, saindo de 
tantas misérias. 

A meu irmão o senhor Jerônimo de Cepeda muito 
me recomendo, pedindo-lhe que tenha por sua esta 
carta. Muito me alegrou o dizer-me Vossa Mercê que 
também êle se prepara com intenção de vir para cá, da
qui a alguns anos, se puder. Quisera eu que, se hou
Yesse possibilidade, não deixasse lá seus filhos, a fim 
de nos reunirmos aqui, e nos aj udarmos mutuamente 
até um dia estarmos j untos para sempre. 

E' hoj e 1 7  de j aneiro. Ano de 1570. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

Das Missas encomendadas, muitas j á foram ditas ; 
as demais também o serão. 

Recebi uma noviça sem dote, e até a cama lhe quis 
dar, oferecendo a Deus esta esmola para que me traga 
com segurança a Vossa Mercê e a seus filhos. A êles me 
recomendo. O mesmo vou oferecer pelo senhor Jerônimo 
de Cepeda. Muitas recebo assim, desinteressadamente, 
só fazendo questão de ·que sej am espirituais ; e o Senhor 
provê mandando outras com cuj o dote se vão fazendo 
as obras. 

Em Medina entrou uma j ovem que trouxe oito mil 
ducados ;  e outra , que tem nove mil, está querendo en-

57) Espôsa de D. Lourenço. 
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trar aqui . Da minha parte nada peço ; e são tantas que 
é para louvar a Deus. Em começando alguma a ter ora
ção, j á  não quer outra coisa, a modo de dizer, senão 
enclausurar-se nestas casas. São apenas treze em cada 
Convento, porque sem fazer peditório como é de Cons
tituição, e vivendo apenas das esmolas que espontânea
mente nos trazem à portaria, - e j á  é ter muita con
fiança ! - não é admissível serem muitas. Creio que 
Vossa Mercê há de gostar de ver estas casas. Ninguém 
pede conta nem tem que ver com as esmolas que re
cebemos, a não ser eu, e assim é mais trabalho para 
mim. 

Ao senhor Pedro de Ahumada envie Vossa Mercê, 
da minha parte, muitas recomendações ; e, porque sa
berá de mim por Vossa Mercê, e disponho de tão pouco 
tempo, não lhe escrevo hoj e . Estou muito preocupada 
com Agostinho de Ah uma da,.. por não saber como vai 
indo com Nosso Senhor;  êstes mesmos cuidados ofereço 
em sua intenção . Ao senhor Fernando de Cepeda • •  me 
recomendo . Uma filha de sua irmã casou-se agora van
ta j osamente . 

CARTA 20. 

A Frei A ntônio de Segura, Guardião dos Franciscanos 
Descalços (Alcantarinos) de Cadalso . 

Toledo, n a  quaresma rl e 1570. Queix a-se d e  que a tenha es
quecido o P. Guardião.  Recomen da-lhe Frei João de Jesus, 
seu sobrinho. 

Jhs. 
Estej a com Vossa Mercê o Espírito Santo, Padre 

meu. Não sei como encarecer quão pouco se há de ter 
apoio em coisa que ainda é dêste mundo, e contudo 
não me acabo de convencer. Falo assim porque nunca 

58 ) Jerônimo, Pedro, Agostinho, Fern ando, - todos ir
mãos da Santa. 

59 ) Não é o irmão da Santa. 
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pensei que Vossa Mercê se viesse a esquecer tanto de 
Teresa de Jesus ; e ,  estando tã� perto, não se lembre del a .  
Bem o mostra Vossa Mercê porque, tendo passado por 
aqui, não veio lançar a bênção a esta sua casa. 

Escreveu-me há pouco o P. Julião de Avila,  que está 
Vossa Reverência como Guardião aí em Cadalso, de mo
do que, se Vossa Reverência tivesse algum interêsse 
de saber de mim, de vez em quando teria minhas no
tícias. Praza ao Senhor não me esqueça também em 
suas orações, se eu tiver certeza delas, passarei por 
cima do resto ; quanto a mim, ainda que miserável, não 
deixo de pedir por Vossa Reverência. 

Escreveu-me igualmente o P. Julião que meu so
brinho vai para aí, embora só de passagem. Se ainda 
não partiu, suplico a Vossa Reverência que lhe mande 
escrever-me extensamente contando-me como vai, in
terior e exteriormente, pois, segundo o ocupa em via
gens a obediência, ou estará muito aproveitado, ou dis
traído. Deus lhe dê fôrças, pois não o tratam como eu 
esperava que fizessem por ser gente minha. Se fôr ne
cessário interceder j unto de algum Prelado, avise-me 
Vossa Mercê, pois, tendo eu a amizade da senhora D .  
Maria de Mendoza e d e  outras pessoas semelhantes, 
será fácil providenciar para que haj a cuidado de dei
xá-lo sequer por algum tempo sossegar um pouco. 

Se, de caminho, Vossa Reverência tiver de passar 
por aqui, vej a bem que não deixe de visitar esta sua 
casa. Para o Céu nos encaminhe o Senhor. Eu estou 
boa e tudo vai correndo bem, glória a Deus. Por não 
saber se êle aí está, não escrevo a Frei João de Jesus. 
Sua Maj estade lhe dê fôrças interiores, de  que bem 
necessita, e estej a com Vossa Mercê. 

Indigna serva de Vossa Reverência e filha, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

Nosso Padre Fr. Bartolomeu de Santa Ana durante 
tôda esta Quaresma estará com a senhora D.  Luísa 
em Paracuellos. 
Sobrescrito : Ao meu Muito Reverendo Padre em Cristo, 

Fr. Antônio de Segura, Guardião da casa de Ca
dalso. Nessa mesma casa há de se� entregue esta carta. 
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CARTA 2 1 .  

A Diogo de S. Pedro d e  l a  Palma, em Toledo. 

Toledo, 15 de julho de 1 570. Dá-lhe noticia da tomada de há
bito de suas duas filhas. Diz-lhe que deve dar graças a 
Deus por êste beneficio.  

Jhs . 
Estej a sempre com Vossa Mercê o Espírito Santo. 

Sabendo eu que estas nossas Irmãs, filhas de Vossa 
Mercê, desej am há tempos o sagrado hábito de Nossa 
Senhora e que Vossa Mercê não é contrário ao desej o 
delas, determinei-me hoj e a admiti-las, vendo o espí
rito e fervor com que mo pediam . Entendo que será 
para glória de Nosso Senhor. 

Suplico a Vossa Mercê, por caridade, o haj a por 
bem e considere a graça que lhe faz Sua Maj estade em 
escolher por espôsas suas as filhas que lhe deu. Estão 
cheias de consolação ; só as preocupa o pesar de Vossas 
Mercês. Por amor de Nosso Senhor, não dêem. demons
tração de algum sentimento que sirva para inquietar 
estas almas tão próprias para êste nosso santo estado. 
Vossas Mercês as terão aqui para seu consôlo, talvez 
melhor que em outra parte, e a tôdas as Irmãs desta 
casa considerar por servas e capelãs. 

Estej a Nosso Senhor com a alma de Vossa Mercê 
para sempre e o tenha de Sua mão. Amém. 

CARTA 22. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

A Diogo Ortiz. 

Toledo, em meados de agôsto d e  1 570. Sôbre algumas cláusu
las demasiadamente pesadas, com que êste cavaleiro one
rava a fun dação de Descalças, especialmente em relação 
ao canto. 

Jhs . 
Nosso Senhor dê a Vossa Mercê sua divina graça. 

Muito tenho desej ado estar com Vossa Mercê nestes 
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últimos tempos, como lho mandei pedir ; mas, visto 
Vossa Mercê não me ter feito esta caridade, e aproxi
mando-se minha partida, que penso será amanhã, de
terminei dizer a Vossa Mercê o que outro dia começa
mos a tratar acêrca das Missas cantadas nos domingos 
e festas. Reparei mais tarde que não tinha prestado 
bastante atenção a êste ponto quando falei a Vossa 
Mercê, por não j ulgar necessário entrar em pormenores. 
Pareceu-me estar claro o fim que eu tinha visado quan
do se f êz esta escri tura ; mas dizem-me agora que tudo 
deve ficar bem declarado. 

Foi minha intenção que os senhores Capelães ti
vessem o encargo ele cantar Missa nos dias de festa, 
porque nestes j á  assim mandam as nossas Constituições, 
não porém forçando as monj as a cantá-las, pois, por 
sua Regra, podem ou não fazê-lo, e as Constituições 
não obrigam sob pena de pecado. Vej a  agora Vossa 
Mercê se lhes posso impor êste pêso . Por coisa nenhu
ma o farei ; aliás, nem Vossa Mercê nem outra qualquer 
pessoa exigiu tal condição : fui eu mesma que assim 
deixei assentado, para nossa comodidade. Se no que es
crevi houve êrro, não é razoável exigir delas à fôrça 
aquilo que são livres de fazer ou não ; e, pois tôdas 
têm vontade de servir a Vossa Mercê, e de cantarem 
de ordinário as Missas, suplico, a Vossa Mercê que, cm 
a lgum caso j usto, haj a por bem deixá-las gozar de sua 
liberdade. Suplico a Vossa Mercê perdoe escrever-lhe 
por mão alheia ; deixaram-me enfraquecida as sangrias, 
e a cabeça não dá para mais nada. Nosso Senhor guar
de a Vossa Mercê. 

Muito me contentou o senhor Martinho Ramirez. 
Praza ao Senhor fazê-lo grande servo de Deus, e guar
de a Vossa Mercê para remédio de todos. Grande fa
vor me fará Vossa Mercê deixando claramente expli
cado êste ponto das Missas ; e, já que se cantam quase 
diàriamente sem haver obrigação por parte das Irmãs, 
razão será que Vossa Mercê nos livre de qualquer es
crúpulo e dê gôsto a estas Irmãs e a mim em coisa de 
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tão pouca importância, na certeza de que tôdas temos 
desejos de servir a Vossa Mercê. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

Sob rescrito : Ao Mui to Magnifico Senhor Diogo Ortiz, meu 
senhor. 

CARTA 23. 

A D. Catarina Hurtado, em Toledo. 

Avila, 31 de outubro de 1 570. Agradece a man teiga, marm elos 
e outros presentes enviados ao Convento. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê 

e a guarde à minha afeição, amém ! pagando-lhe ao mes
mo tempo o cuidado que tem de regalar-me. A man
teiga era ótima, como vinda da mão de Vossa Mercê, 
que em tudo me favorece ; aceito-a e espero que se lem
bre de mim quando tiver dessa tão boa, que me faz 
muito proveito. Estavam também muito bonitos os mar
melos ; dir-se-ia que não tem Vossa Mercê outro cui
dado senão de me regalar. Maior regalo foi para mim 
receber a carta de Vossa Mercê e saber que está boa ; 
eu agora não estou muito bem, pois me deu uma dor 
de dentes e fiquei com o rosto um pouco inchado. Por 
êste motivo não escrevo d� próprio punho. Penso que não 
terá importância. 

Encomende-me Vossa Mercê a Deus, e não r>ense 
que me dá pouco prazer o ter tal filha ; assim a tenho 
considerado até agora e a considerarei sempre, e não 
me esquecerei de encomendá-la a Deus ; as Irmãs fazem 
o mesmo. Desta casa tôdas beij am as mãos de Vossa 
Mercê, em particular a Madre Subpriora, que lhe é 
muito grata. Encomende-a a Deus, que não anda com 
saúde. O Senhor me guarde a Vossa Mercê e lhe dê 
seu santo espírito. 

De outubro, no último dia do mês. 
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Ás orações dessas senhoras suas irmãs me reco
mendo muito. Ao enf êrmo, praza Deus dar saúde, como 
lhe suplicarei ; e o mesmo peço para Vossa Mercê, mi
nha filha . 

CARTA 24.  

Indigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus. 

A A lonso Aluarez Ramirez, em Toledo. 

Alba de Tormes, 5 de fevereiro d e  1 571.  Alegra-se de que a 
capela das Desc alças tenha ficado tão bem provi da de  
Capelães .  Sôbre a tran sladação d o s  restos de Martinho 
Ramirez. Não se esqueça de pôr S.  José sôbre a porta da 
capela.  

Jesus estej a com Vossa Mercê. Tivesse eu tanto 
t empo como Vossa Mercê para escrever, não teria tão 
pouco cuidado de fazê-lo, pois de  encomendar Vossa 
Mercê ao Senhor, não me descuido. Tenho-me confor
mado, porque por outras vias me dão notícias de sua 
saúde. Nosso Senhor lha dê, conforme seu Poder e meu 
desej o, � conserve Vossa Mercê, o senhor Diogo e a se
nhora Francisca Ramírez," º  para gozarem de obra tão 
d ecorosa como, me dizem, está agora essa igrej a  com 
os seus Capelães . Sej a D eus louvado p ara sempre ! 

Folguei-me de ter nosso Reverendíssimo Geral feito 
o negócio tão a nosso gôsto . E' sábio e santo. Deus 
o guarde. Sua Maj estade vê como de boa vontade me te
da demorado mais tempo nessa casa. Desde que p arti , 
asseguro a Vossa Mercê, não sei se tive algum dia, sem 
muitos trabalhos. Dois mosteiros se fundaram, glória a 
Deus ! e isto foi o menos. Praza a Sua Maj estade contri
buam êles de algum modo para ·seu serviço. 

Não entendo a causa de não transladarem para aí 
o corpo do senhor Martinho Ramirez - que estej a na 
Glória, como desej o e suplico ao Senhor. Faça-me Vos
sa Mercê saber a razão, eu lho rogo, e também se foi 
adiante o que Vossa Mercê tinha combinado fazer, se-

60)  Espôsa de D iogo Orti z .  
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gundo me participou há algum tempo. O' Senhor, quan
tas vêzes, nos contratos que se me oferecem aqui, te
nho tido saudades de Vossa Mercê 1 Ponho-me a ben
dizê-lo, j untamente com os seus, porque em dizendo 
Vossas Mercês alguma coisa, ainda em ar de brinca
deira, pode-se ter por certa 1 Nosso Senhor os guarde 
muitos anos, e permita-me vê-los para minha consola
ção, porque os amo deveras no Senhor. 

Seria  j usto que o senhor Diogo Ortiz me escre
vesse uma vez por outra. Quando Vossa Mercê não qui
ser, mande-lhe que o faça em seu lugar. Beijo-lhe mui
to as mãos, e à senhora Francisca Ramírez, e recomen
do-me aos nossos anj inhos. 1 1  Guarde-os Nosso Senhor, 
especialmente o nosso patrono, e tenha a Vossa Mercê 
de Sua mão, dando-lhe todos os bens, como lhe suplico. 
Amém. 

E' hoj e 5 de fevereiro. 

Esquecia-me de dizer que João de Ovalle e minha 
irmã beij am muito as mãos de Vossa Mercê. Não se 
cansa João de Ovalle de dizer o que a Vossa Mercê deve. 
Que direi eu ? 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

Da caridade que Vossa Mercê me faz em regalar 
tanto a Isabel de S. Paulo,° ' nada digo, porque é tanto 
o que a Vossa Mercê devo, que ao Senhor confio a gra
tidão e a paga. Grande esmola é essa ; por tudo bendito 
sej a o Senhor. Ao senhor Diogo Ortiz peço dizer que 
suplico a Sua Mercê não se descuide tanto de pôr a 
meu Senhor S. José na porta da igrej a . 

6 1 ) Os filh os do c asal . Ao mais velho, Marti nho, dava o 
ti tulo de p atrono e de "meu l\fartinico". 

62) Estava en fêrma, e era de grande virtude e paren ta 
da Santa. 
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CARTA 25. 

A Diogo Ortiz. 

Salamanca, 29 de março d e  1 57 1 .  Sôbre a fu n da ç ão. de Toledo 
e a igreja em construção p ara as Descalças . Piedosas lem
branças para a família de Diogo Ortiz. 

Jhs. 
O Espírito Santo estej a sempre na alma de Vossa 

Mercê e p ague-lhe o favor e a caridade que me f êz 
com sua carta.  Não seria perder tempo escrever-me 
Vossa Mercê com mais freqüência, pois talvez fôsse 
de proveito p ara nos alentarmos no serviço de Nosso 
Senhor. Sua Maj estade sabe que bem quisera eu estar 
por essas bandas ; por isso me dou muita pressa em 
comprar casa aqui , mas embora haj a muitas e bara
tas, não é coisa fácil . Espero, em Nosso Senhor, con
cluir breve, e não me havia de dar pouca pressa, se 
imicamente atendesse ao meu gôsto e ao desej o de ver 
o senhor Alonso Ramirez. A Sua Mercê e à senhora 
D. Francisca Ramirez beij o as mãos. 

Não é possível que Vossas Mercês não tenham mui
ta consolação com a sua igrej a, porque a mim me cabe 
aqui grande parte, pelas boas notícias que me têm 
chegado . Permita Nosso Senhor que dela gozem mui
tos anos, servindo-O tão bem como Lho suplico. En
tregue tudo Vossa Mercê a Sua Maj estade , e deixe-o fa
zer ; não queira tão depressa ver tudo pronto . Já não é 
pouco o qµe nos permitiu realizar nestes dois anos. 

Não entendo o que me escrevem sôbre o pleito 
entre os Capelães e o Cura ; êste deve ser o de S. Justa. 
Suplico a Vossa Mercê me informe do que se trata. 

Não escrevo ao senhor Alonso Ramirez por não 
haver motivo para o cansar, tendo-me eu entendido 
com Vossa Mercê. A Nosso Senhor suplico ( j á  que não 
posso retribuir o que devo a Vossas Mercês) que a to
dos pague e os guarde muitos anos ; e a êsses anj inhos 
faça muito santos, em especial ao meu patrono , pois é 
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preciso que o sej a ;  e a Vossa Mercê tenha sempre 
de sua Mão. Amém. 

E' hoj e dia 29 de março. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

Sobrescrito : Ao Magnifico Senhor Diogo Ortiz, meu senhor. 

CARTA 26. 

A Diogo de Ortiz, em Toledo. 

Maio, 27 de 1 57 1 .  Trata de regular algumas obrigações que 
tencionava i mpor à s  Descalças n a  fu ndação de Toledo. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo sej a com Vossa Mercê. 

Amém. Faz-me Vossa Mercê tanta caridade e graça 
com suas cartas, que ainda mesmo no caso de ser mui
to mais rigorosa a sua última, eu lhe ficaria agrade
cida e ainda com maior obrigação de o servir. Diz Vossa 
Mercê haver-me escrito pelo P. Mariano para me con
vencer das razões que lhe assistem no que pede. Vossa 
Mercê as sabe dar muito boas e encarecer bem o que 
quer, e por isso não me iludo : as minhas terão pouca 
fôrça . Sendo assim, não pretendo defender-me com ar
gumentos, senão, como quem tem um pleito mal parado, 
suj eitá-lo a um árbitro, e pô-lo nas mãos de Vossa 
Mercê, lembrando-lhe que está mais obrigado a favo
recer sempre as suas filhas, que são órfãs e menores, 
do que aos Capelães. Pois, em suma, tudo é de Vossa 
Mercê, e muito seu ; e o mosteiro com as que nêle es
tão mais lhe pertence do que  êsses, que, segundo Vos
sa Mercê refere, vão com vontade de acabar depressa, 
e alguns dêles não têm lá muito espírito . 

Muito favor me faz Vossa Mercê em haver por bem 
o que lhe escrevi acêrca das Vésperas ; é um ponto em 
que eu não o poderia contentar. No demais, j á  escrevi 
à Madre Priora, enviando-lhe j untamente a carta de 
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Vossa Mercê, para que ela execute o que nela está de
terminado. Talvez deixando tudo nas suas mãos e nas 
do senhor Alonso Alvarez, lucraremos mais. Lá o com
binem entre si. Beij o a Sua Mercê as mãos muitas vê
zes. Grande pena tive de saber da dor de lado que teve ; 
aqui a oferecemos ao Senhor, rezando ao mesmo tempo 
por Vossas Mercês e êsses anjos. Deus os faça seus, e 
os guarde. 

Uma coisa me parece notàvelmente prej udicial e 
pesada às Irmãs : é que nos dias em que alguém manda 
celebrar alguma Missa festiva, sej a: esta antes da nossa 
conventual, que é solene ; especialmente se houver ser
mão na primeira, não sei como se há de obedecer ao 
nosso horário. Para Vossas Mercês não importa mui
to que nestes dias a Missa da festa sej a a principal, e 
a da capelania sej a rezada e um pouco antes ; isto, aliás, 
é raro. Ceda Vossa Mercê em algum ponto do que tinha 
em vista e, mesmo que sej a em dia festivo, faça-me 
êste favor, desde que não se trate daquelas que Vossas 
Mercês mandam celebrar. Vej am que é coisa sem im
portância ; assim farão às Irmãs esmola e benefício, 
e a mim obrigarão muito. 

Depois de ter ·despachado a carta de Nosso Padre 
Geral, lembrei-me : não havia necessidade de lhe ter es
crito, porque é muito mais firme qualquer coisa que o 
P. Visitador " determinar : é como se o fizesse o Sumo 
Pontífice, e nenhum Geral, nem mesmo o Capítulo Ge
ral, o pode desmanchar. E' muito avisado e letrado o 
P. Visitador, e gostará Vossa Mercê de tratar com êle. 
Penso que neste verão, sem falta, fará visita canônica ; 
então se poderá assentar com tôda firmeza as cláu
sulas que Vossa Mercê quiser ; e o mesmo lhe suplicarei 
eu aqui . Enfim, não me apartarei de tudo quanto Vossa 
Mercê vir que é melhor para ficar mais firme, e no que 
estiver em minhas mãos darei gôsto a Vossa Mercê. 
Lastimo não estar ai para de mais perto lhe mostrar 
minha boa vontade. Às orações da senhora D. Francisca 

63 ) Era então Visitador apostólico o P. Pedro Fernández, Do
minicano. 
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Ramirez muito me encomendo. Estou j á  sem febre, 
glória a Deus. 

Bem pode Vossa Mercê escrever-me o que lhe aprou
ver, pois, como conheço a intenção com que o diz, só 
fico pesarosa qu ando dou pesar a Vossa Mercê ; por
que, asseguro-lhe, não quisera que nem eu nem algu
ma desta casa lhe fôsse motivo de desgôsto. Aliás não 
me dei por ofendida, nem me darei j amais por coisa 
que Vossa Mercê me diga. Dê-lhe Nosso Senhor tantos 
bens espirituais como suplico a Sua Maj estade, e te
nha sempre a Vossa Mercê de sua Mão. 

E' hoj e domingo depois da Ascensão. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 27. 

A o  Senhor Garcia de S. Pedro," em Toledo. 

Medina dei Campo, se tembro de 1 5 7 1 .  Felicita a uma religiosa 
pela sua tomada de véu. Como deve proceder a porteira 
nos conventos das Descalças . 

. . . havia de dar os parabéns . .  . . .  ta parte com 
Vossa Mercê, e, assim, tanto me folguei com uma coi
sa como com a outra . A Irmã que recebeu há pouco o 
véu, visite Vossa Mercê quando puder, em meu nome ; 
fale bem demoradamente com ela e peça-lhe que me 
encomende ao Senhor e reze por êstes negócios da Or
dem. Nosso Senhor atenda às minhas orações e a faça 
muito santa, e a senhora D. Catarina também . . .  Vossa 
Mercê minhas saudações. 

E' causa de singular mortificação para mim o ver a 
fama que corre de nossa pobreza e estarmos muito re
galadas, pois, como saberá pelas Irmãs, o estamos de
veras enquanto ao comer, e muito v .  . . (e a casa) bem 
acomodada. Algumas coisinhas . . . , não de maneira, 
quisera eu a façam muito . . .  ; de tudo nos há de sobrar, 

64 ) Virtuoso sacerdote. 
65) Há vários estragos no papel. 
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que muito . . . e o enviamos aos Irmãos . . . Frei Gre
gório; que está . . .  aí . . . dizem . . . saúde ; não era preciso . 

Creio que Beatriz há de fazer honra a Vossa Mer
cê que tanto se interessa por seu aproveitamento. Mui
to me consolo por Vossa l\fercê e a Madre Priora di
zerem que el a não lhes dá preocupação. Disse-me Sua 
Reverência, que ela n a roda é de poucas palavras. Di
ga-lhe Vossa Mercê, pois me esqueci de escrever-lhe, 
que a deix e assim : é grande virtude para as porteiras 
destas casas. Aqui tirei a Alberta, tôda liberdade de fa
lar : só pode ouvir e responder ; e quando lhe dizem ou 
perguntam outra ·coisa, responde que não tem licença.  
Com isto se edificam mais os seculares do que com 
muito falatório . 

Como acabo de escrever extensamente à Madre 
Priora, porque tive hoj e a felicidade, de não ter outras 
cartas e assim o pude fazer, e ela . . .  • •  Vossa Mercê o 
que aqui falta, apenas lhe su (plico) não me deixe de 
escrever alguma vez, que me .  . . muito. Dê o Senhor 
a Vossa Mercê o que desej o .  Amém. 

Indigna serva e filha de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 28.  

A D. Catarina Balmaseda. " '  

Medina, 5 de outubro de 1 571. Anuncia-lhe q u e  fo i  admitida 
para receber o hábito nas Descalças de Medina. 

Jhs. 
Filha minha e senhora minha : Mais vale quem Deus 

ajuda, do que quem cedo madruga. Anuncio a Vossa 
Mercê a sua admissão nesta casa, com muito gôsto de 
tôdas as Innãs. Quisera eu dar-lhe o hábito antes de 
minha partida, porém não é possível, porque partirei 
muito cedinho. Depois nos veremos. 

Serva de Vossa Mercê , 
Teresa de Jesus. 

66 ) Provàvelmente : "contarâ a". 
67 ) No Carmelo chamou-se Catarina de Cristo e foi de 

si ngular virtude. 
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CARTA 29. 

A D. Guiomar Pardo de Tavera. 

Encarnação de Avila, 22 de outubro de 1 5 7 1 .  Consola a D. Guio
mar por desgostos de família recentemente ocorridos. Re
cados à D. Luísa de la Cerda, sua mãe. 

Jhs . 
O Espírito Santo sej a com Vossa Mercê. Não quis 

o Senhor que f ôsse completa a minha alegria ao receber 
a carta de Vossa Mercê, pois o assunto dela tirou-me 
o contentamento. Por tudo sej a Deus bendito ! 

Bem se deixa ver que �le nessa casa é amado, pois 
de tantas maneiras lhes envia trabalhos para que, pela 
paciência com que os suportam, possa fazer-lhes maio
res mercês. D estas, uma das principais será que vão 
entendendo o pouco aprêço que se há de fazer de vida 
tão perecedora, como a tôda hora estamos vendo, e com 
isto amem e procurem a que nunca há de acabar. Praza 
a Nosso Senhor dê saúde à minha senhora D.  Luísa e 
ao senhor D. João, segundo aqui Lho suplicamos. 

A Vossa Mercê rogo que, em havendo melhoras, 
me tire o pesar que me deu agora. As orações de mi
nhas senhoras D.  Isabel e D. Catarina me recomendo. 
A Vossa Mercê suplico tenha ânimo a fim de o infun
dir à minha senhora D . Luísa. Por certo que perma
necer mais tempo nesse lugar seria tentar a Deus. 

Sua Maj estade tenha a Vossa Mercê de sua Mão 
e lhe dê todo o bem que lhe desejo, e ao mesmo Senhor 
suplico, amém. E à minha senhora D. Catarina igual
mente. 

E' hoj e 22 de outubro. 
Neste mesmo dia recebi a carta de Vossa Mercê . 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 
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CA RTA 30. 

A D. Maria de Mendoza, em Valladolid. 

:Enca rnação de Avila.  Outubro de 1571.  Acêrca de alguns assun
tos de suas fundações. Elogio do P. Vi sitador das Des
c alças. Priorado do P. Báiiez. 

Jesus sej a com Vossa Senhoria , Quando me deram 
a carta de Vossa Senhoria j á  lhe tinha eu escrito esta 
que vai inclusa. Beij o as mãos de Vossa Senhoria mui
tas vêzes pelo cuidado que tem de me honrar com suas 
notícias ; não é coisa nova. Muito pouca saúde tenho 
tido depois que aqui me acho, mas j á estou boa, e como 
tenho aqui a sua senhoria D. Álvaro, tudo vai bem. 
Todavia melhor f ôra se, além desta consolação, tivesse 
eu a de estar também com Vossa Senhoria, com quem 
tivera a tratar muitas coisas para meu alívio. Não 
creio, porém, que o possa fazer com a brevidade que 
imaginava, e isto por algumas causas . 

Pelo que me disseram, Vossa Senhoria tudo poderá 
tratar com o P. Visitador, e disto muito me alegro . E' 
muito dedicado a Vossa Senhoria ; gostei de ver a afei
ção com que fala a seu respeito, e assim, creio, em 
tudo fará quanto Vossa Senhoria mandar. Suplico a 
Vossa Senhoria lh e mostre muita benevolência e o tra
te com o favor de que costuma usar com pessoas de 
tal categoria ; porque atualmente o temos por nosso 
Prelado maior, e sua alma deve merecer muito diante 
de Nosso Senhor. 

No que diz respeito a conservarmos essas noviças, 
j ú  vej o o benefício que Vossa Senhoria me faz. Como 
me escreve o P. Suárez, da Companhia, que está en
carregado de falar com elas e dar-lhes informações 
sôbre a nossa Religião, se f ôrem próprias p ara nossa 
vida não há por que protelar a entrada : peçam li
cença ao P. Provincial, e Vossa Senhoria mande que 
sej am admitidas . Se j ulgarem melhor, podem pedi-la 
ao P. Visitador, que a dará logo. Com êle me entendo 
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m elhor do que com o P. Provincial," que não me quer 
respon der, por mais que lhe escreva.  

Fiquei pesarosa com o que sofre minha senhora 
A h adêssa. Sej a Deus ben dito, que, de um ou de ou tro 
modo, nunca falta a Vossa Senhoria algum penar. Aqui 
tôdas pedimos a Deus, tanto por ela como por Vossa 
Senhoria ; e não tem necessidade de o man dar, havendo 
despertador tão bom como é o amor. Praza a Nosso Se
n hor que nada sej a, e que Vossa Senhoria bem depressa 
fique boa. Estas Irmãs tôdas beij am as mãos de Vossa 
Senhoria muitas vêzes . 

Tenho sabido qua anda Vossa Senhoria muito es
piritu al ; não foi novidade p ara mim , porém folgaria 
de est ar mais perto, e,  a não ser eu quem sou, teria 
gôsto de tratar das coisas de Deus com Vossa Senhoria.  
:Este P. Visitador me dá vid a ; p enso que não se enganará 
a meu respeito, como fazem os outros, porque aprou
ve a Deus d a r-lhe a entender como sou ruim, e a cada 
passo me a p anha em imperfeições. Isto muito me con
sola, e até procuro dar-lhas a entender. Grande alívio 
é an dar com clareza perante aquêle que está em luga r 
de Deus ; e como tal o considerarei durante todo o tem
po cm que o tiver por Prelado. 

Saberá Vossa Senhoria que levam Frei Domingos 
como Prior a Truj illo onde foi eleito, e os de Sala-
1nanca mandaram emissário ao P. Provincial com em
penhos para que o não remova . Não se sabe ainda em 
que dará. E' terra pouco pro pícia para sua saúde.  
Quando Vossa Senhoria vir o P. Provincial dos Domi
nicanos, ralhe com êle p orque passou tanto tempo em 
S alamanca e não me visitou . E' verdade que não é dos 
meus maiores amigos. Já me estendi muito e receio 
cansar a Vossa Senhoria . Pois lhe remeto, j untamente 
com esta , a outra carta, não há necessid ade de mais ; 
nem caí na conta disto, tanto é o que me consola em 
falar com Vossa Senhoria.  

Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

68 ) Fr.  Â ngelo d e  Salazar, Carmelita calçado, que geral
mente favoreceu a Reforma .  
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CA RTA 31.  

A ·  D . .  Luísa de la Cerda, em Paracuellos. 

Encarn aç1io d e  Ávi la ,  7 de novem bro d e  1 57 1 .  Consola D .  Luísa 
em seus trabalhos.  Recolh i m e nto que 1·ein a n a  E n c arnação 
de Avila .  Vaidade d a s  coisas  do m u n d o .  

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Senho

ri a . Três vêzes escrevi a Vossa Senhoria desde que estou 
nesta casa da Encarnação, isto é, há pouco mais de 
três semanas : parece-me que nenhuma chegou às mãos 
de Vossa Senhoria .  E' tanta a parte que tomo aqui em 
� ;eus trahalhos, que, j untan do esta pena com os muitos 
que atualmente me afligem , j á  não preciso pedir .. mais 
a Nosso Senhor. Sej a  bendito por tudo ! Bem se deixa 
ver que estú Vossa Senhoria no número dos que h ão de 
gozar de seu Reino, pois lhe dá a beber de seu cálice, 
com tantas enfermidades de Vossa Senhoria e dos que 
lhe são caros. 

Li uma vez num livro que o prêmio dos trabalhos 
é o amor de Deus : por tão precioso ganho, quem não 
os amará ? Assim suplico a Vossa Senhoria que o faça ; 
considere como tudo acaba depressa, e com isto se vá 
desenganando de tôdas essas coisas que não hão de 
durar para sempre. 

Já eu sabia como Vossa Senhoria estava passando 
mal, e ainda hoj e procurei meios para saber de sua 
saúde. Bendito sej a  o Senhor, que Vossa Senhoria está 
melhor. Volte dêsse lugar, por amor de Deus, pois cla
ramente se vê como para todos é contrário à saúde. 
Quanto à minha, está boa - sej a �le b endito ! - em 
comparação do que costuma ser ; é porque, sendo tan
tos os trabalhos, impossível seria agüentar os sofri
mentos se não houvesse melhora no meu estado habi
tual.  São tantas e tão forçosas as ocupações de fora e 
de dentro de casa, que ainda para escrever esta carta 
tenho bem pouco tempo. 

69 ) Não precisa pe dir mais sofrimentos, como costuma 
fazer. 
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Nosso Senhor pague a Vossa Senhoria o favor e 
consôlo que me proporcionou. com a sua, pois lhe asse
guro que bem necessidade tenho de algum alivio. O' 
senhora ! quem se viu no sossêgo de nossas casas e ago
ra se acha metida nesta barafunda. ' º  Não sei como se 
pode viver ;  de tôdas as maneiras encontro padecimen
to ! Entretanto, glória a Deus ! há paz, - o que. não é 
pouco, indo-lhes eu aos poucos tirando seus passatem
pos e liberdade, pois, embora sej am tão boas e por 
certo haj a muita virtude nesta casa, mudar de cos
tume é morte, como dizem. Levam-no bem e mostram
me muito respeito ;  mas, onde há cento e trinta, bem 
entenderá Vossa Senhoria o cuidado que será neces
sário para ordenar tôdas as coisas segundo a razão. 
Alguma preocupação me dão nossos mosteiros ; mas, 
como vim para cá forçada pela obediência, espero em 
Nosso Senhor que não consentirá que eu faça falta, 
e terá cuidado dêles. Parece que não está inquieta mi
nha alma com tôda esta Babilônia ; e isto tenho por 
mercê do Senhor. O natural se cansa, mas tudo é pouco 
p ara o muito que ofendi a Sua Maj estade. 

Tive pesar com a notícia da morte da boa D. Joa
na." Deus a tenha consigo ; e ,  sim, o fará, pois era 
muito Dêle. Por certo, não sei como sentimos a par
tida dos que vão para terra segura, livrando-os Deus 
das vicissitudes e perigos dêste mundo ; é antes amar 
a nós mesmos do que àqueles que vão gozar do maior 
hem. A essas minhas senhoras me encomendo muito . 

Asseguro a Vossa Senhoria que a trago bem pre
sente ; não era preciso fazer-se lembrada com sua carta, 
antes quisera eu estar um pouco menos atenta para 
n ão me ver tão imperfeita em sentir. e partilhar as pe
nas de Vossa Senhoria. Nosso Senhor lhe dê o descan
sar nos contentamentos eternos, j á que aos desta vida, 
h á  muito tempo disse Vossa Senhoria adeus, conquanto 
intimamente ainda não estej a muito convencida de que 

7 0 )  O P. Pedro Fernández mandara S. Teresa como Priora 
ao mosteiro da Encarnação, de Calçadas. A Santa conseguiu 
reformar i nteiramente nos três anos de seu govêrno. 

7 1 )  D. Joana de Toledo, marquesa de Velada. 
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é boa paga o padecer. Dia Virá em que Vossa Senho
ria entenderá o lucro, e por nenhuma coisa o quisera 
ter perdido. 

Muito consolada me sinto de estar aí meu Padre 
Duarte ."  Já que não posso eu servir a Vossa Senhoria,  
ulegro-me de que tenha quem tão bem a aj ude a su
portar seus trabalhos. Está o mensageiro esperando, e 
assim não me posso alargar mais senão para beij ar a 
essas minhas senhoras muitas vêzes as mãos. 

Nosso Senhor tenha a Vossa Senhoria nas Suas, e 
a livre depressa dessas febres ; :itle lhe conceda forta
leza para contentar em tudo a Sua Maj estade, como 
Lho suplico. Amém. 

Da Encarnação de A vila, a 7 de novembro. 
Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : A Muito Ilustre Senhora D. Luísa de la Cerda,  
minha sen hora, e m  Parac uellos. 

CA RTA 32 . 

• 4 D. Isab el de Jimena, em Segóvia. 

Encarnação de Ávila, janeiro de 1 572 .  Dá-lhe parabén s por 
sua resolução de tomar o hábito d e  Descalça e deixar seus 
haveres ao Convento onde professar. 

Jhs. 
O Espírito Santo sej a sempre com Vossa Mercê 

e lhe dê graça para entender o muito que deve ao Se
nhor, pois em riscos tão perigosos como são a idade 
pouca, fortuna e liberdade, lhe dá luz para querer eva
dir-se dêles ; e o que a outras almas costuma espantar, isto 
é, penitência e encerramento e pobreza, foi ocasião para 
Vossa Mercê entender o valor dêste último caminho, 
e o engano e perda que, de seguir o primeiro , lhe po
deria vir. Sej a o Senhor por tudo bendito e louvado ! 

Com isto fàcilmente me poderia Vossa Mercê per
suadir de que é muito boa e própria para filha de 

72)  Da Companhia de Jesus. 
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Nossa Senhora , entrando nesta sagrada Ordem que lhe 
é consagrada . Praza a Deus vá Vossa Mercê tão adi ante 
em seus santos desejos e obras, que não tenha eu de 
me queixar do P. João de León . " de quem recebi in
formações que me satisfizeram, e não quero outras ; 
<' tão consolada estou em pensar que há de ser VossH 
l\forcê uma grande santa, que só com a sua pessoa me 
daria por satisfeita. 

Pague o Senhor a esmola que determinou fazer ao 
convento onde entrar ; é bem gr_ande, e pode Vossa Mer
cê ter muita consolação, pois cumpre o conselho do 
Senhor, dando-se a si mesma, e tudo quanto possui, 
aos pobres, por seu amor. E para o muito que Vossa 
Mercê tem recebido, não me parece teria correspondido 
fazendo menos do que faz ; e, pois dá tudo o que pode, 
não dá pouco,, nem será pequena a p a ga. 

Pois Vossa Mercê j á  viu nossas Constituições e nos
sa Regra , não tenho mais a dizer senão que, se per
sistir Vossa Mercê nesta de termin ação, venha quando 
houver por bem e escolha aquela de nossas casas que 
lhe aprouver, pois nisto quero servir ao meu P. João 
de León. Verdade é que por meu gôsto tomaria Vossa 
Mercê o hábito no Convento onde eu estivesse, pois de
sej o deveras conhecê-la. Tudo encaminhe Nosso Senhor 
como f ôr mais para seu serviço e glória sua .  Amém. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

Sobres crito : À Muito Magní fica Senhora D. Isabel de Jim e n a ,  
m inha sen hora. 

CARTA 33.  

À D. Joana de A humada, em Galinduste, aldeia da j u
risdição de Alba de Tormes. 

Encarnação de Avila , 4 de fevereiro de 1 57 2 .  Achaques e ocu
pações da  Santa na  E n carnação. Assuntos da família Ovalle 
em Alba e dos irmãos da Santa na América. 

Jesus estej a com Vossa Mercê. Parece que estão no 
outro mundo quando se re tiram a êsse lugar. Deus me 

7 3 )  Jesuíta . 
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J i He dêle, e também dêste onde estou, pois tenho pouca 
saúde quase desde minha chegada, e para não dar essa 
no tícia a Vossa Mercê, gostei de não ter tido ocasião 
d e  lhe escrever. Antes do Natal deram-me mnas fe
bres ; passei mal da garganta e por duas vêzes fui san
grada e tomei purga. Desde antes de Reis tenho tido 
febres quartãs ; contudo não sinto fastio, nem deixo de 
andar com a Comunidade, nos dias em que não tenho 
o acesso, e assim vou ao Côro e algumas vêzes ao re
feitório ; espero não hão de durar. Como vej o quanto 
o Senhor tem feito e melhorado nesta casa, esforço-me 
para não ficar de cama, a não ser quando me dá a fe
hre� a qual dura tôda a noite. Os calafrios começam às 
duas horas da madrugada, mas n ão são violentos. No 
mais tudo vai bem, por entre tantas ocupações e tra
balhos qu e não sei corno se pode dar conta. O pior são 
as cartas. Para as índias escrevi qua tro vêzes, pois estú 
em vésperas de partir a frota. 

Espanta-me ver como se descuida de mim Vossa 
Mercê, vendo-me com tantos trabalhos. Tendo sabido 
que o senhor João de Ovalle estava para chegar, es
perava-o cada dia, porque, se êle fôsse a Madrid, seria 
boa oportunidade para remeter por seu meio o que meu 
irmão me mandou pedir. Já não há tempo, nem sei o 
que pensar. Dir-se-ia que tudo lhes há de vir às mãos 
sem trabalho : por certo que isso a ninguém parece bem. 

Disseram-me que o senhor João de Ovalle e o se
nhor Gonçalo de Oval le " se opõem a que se faça ao 
mosteiro cessão · de uma ruelazinha ; não o posso crer. 
Não quisera eu que começássemos. a inventar questões ; 
sendo com mulheres parece mal, mesmo havendo oca
sião, e seria de muito desdouro para êsses senhores, 
especialmente tratando-se de religiosas minhas. Não 
creio, aliás, que elas conscientemente tenham dado mo
tivo de queixa, a não ser que por simplicidade não se 
tenham sabidQ exprimir. Avise-me Vossa Mercê de como 
vão as coisas, porque, como digo, as Irmãs são novas 
e poderiam enganar-se. E não se aflij a com minhas doen-

70 Irmão de João de Ovalle. 
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ças, pois espero que não será nada ; ao menos, pouco me 
estorvam, embora eu o pague caro. 

Muita falta me faz aqui Vossa Mercê ; sinto-me só. 
Como do Convento só aceito o pão, e mais nada, terei 
necessidade de alguns reais ; procurem enviar-mos. A 
êsses senhores beij o as mãos, e à minha Beatriz. Mui
to me alegraria se a tivesse aqui. Gonçalo j á  sei que 
está bem. Deus os guarde. Agostinho de Ahumada está 
com o Vice-rei, assim me escreveu Frei Garcia. Meu 
Irmão casou duas sobrinhas, e muito vantajosamente ; 
antes de seu regresso as deixará remediadas. Já vai 
dar meia-noite e estou bem cansada, e assim termino. 
Foi ontem dia de S. Brás ; e anteontem de Nossa Senhora. 

CARTA 3 4 .  

De Vossa Mercê muito serva, 
Teresa de Jesus . 

A D .  Maria de Mendoza. 

Encarnação de Avila, 7 de março de 1 572. Pede desc ulpas a 
D. Maria por não lhe haver escrito antes, devi do a seus 
achaques. Pobreza extrema da Encarnação e e d i ficante 
recolhimento de suas monjas.  Recusa , cortês e engenho
samente, receber n as Descalças uma jovem proposta por 
D. Maria. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vos

sa Senhoria.  Amém. Muito me tenho lembrado de Vossa 
Senhoria neste tempo tão rigoroso, com receio de que 
o frio tenha feito mal a Vossa Senhoria ; e penso que o 
não terá deixado de fazer. Sej a Deus bendito, que nos 
havemos de ver na eternidade, onde não haverá mu
danças de tempo. Praza a Sua Maj estade passemos esta 
vida de maneira que possamos gozar de tão grande bem. 
Quanto a mim, tenho sido provada de tal maneira nes
ta terra, que não pareço ter nascido nela : creio que só 
tive mês e meio de saúde, logo ao principio, por ver o 
Senhor que sem isto não se podia por então assen
tar coisa alguma ; agora Sua Majestade faz tudo em 
meu lugar. Não me ocupo senão em regalar.me, espe-
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cialmente de três semanas para cá, porque, além das 
quartãs, deu-me uma dor no lado e tive angina. Bas
tava um dêsses males para matar, se Deus assim fôsse 
servido ; mas não parece que algum haj a capaz de fa
zer-me êste benefício. Com três sangrias melhorei. Dei
xaram-me as quartãs ; mas a febre não passa, e, assim, 
tomarei purgante amanhã. Estou j á  enfadada de me ver 
tão imprestável, que, a não ser para a Missa, não saio 
de meu canto, nem posso. Uma dor de dente, que te
nho acêrca de mês e meio, é o que me faz sofrer mais. 

Conto a Vossa Senhoria todos êsses males para que 
não me j ulgue culpada por não ter escrito a Vossa 
Senhoria,  e vej a que tudo são mercês que o Senhor 
me faz, dando-me o que sempre Lhe peço. Certo é que 
a mim me parecia impossível, logo que aqui cheguei, 
agüentar tanto trabalho com minha pouca saúde e na
tureza fraca. Com efeito, há ordinàriamente muitos ne
gócios de assuntos que dizem respeito a êstes mostei
ros, além de outras muitas coisas, que, mesmo sem f a
lar nesta casa, j á  me traziam cansada. E' bem verdade, 
como diz S. Paulo, que tudo se pode em Deus. Dá-me 
êste Senhor habitualmente pouca saúde, e com isto 
quer que eu faça tudo ; chego a rir-me algumas vêzes. 
Deixa-me sem confessor� e tão sozinha que nas minhas 
necessidades não tenho com quem tratar de modo a 
ter alívio ; preciso andar com muita circunspecção. 

Só para o que diz respeito ao regalo do corpo, 
não tem faltado quem me provej a, e com muita pie
dade ; e do povo tenho recebido muitas esmolas, de sor
te que da casa só aceito pão , e ainda isto o não qui
sera fazer. Já se está acabando a esmola que nos deu 
D. Madalena ; com esta, até agora ,  e com o que nos dão 
Sua Senhoria , .  e algumas outras pessoas, temos cus
teado uma refeição para as mais pobres. 

Como j á  as estou vendo tão boas e sossegadas, te
nho pena de presenciar seus sofrimentos, que são bem 
reais. E' para louvar a Nosso Senhor a mudança que 
operou nelas. As mais duras são agora as mais con-

75)  O bispo D. Álvaro. 
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tentes e muito minhas amigas. Nesta quaresma não se 
recebe visita nem de homem nem de mulher, a inda que 
scj am os próprios pais, o que é muito novo para esta 
casa.  A tudo se submetem com inteira paz. Verdadei
ramente temos aqui grandes servas de Deus, e quase 
tôdas vão melhorando. Minha Priora '" faz estas ma
ravilhas. Para que se entenda que realmente é assim, 
ordenou Nosso Senhor estej a eu de tal sorte, que, dir
se-ia, só vim para aborrecer a penitência e não tratar 
de outra coisa senão de meu regalo. 

Agora, para que eu de todos os modos padeça , es
creve-me a Madre Priora dessa casa de Vossa Senho
ria," que quer Vossa Senhoria admitir nela uma noviça , 
e ,  segundo souberam, está descontente, porque eu a re
cusei. Pedem -me licença para recebê-la, assim como ou
tra apresentada pelo P. Ripalda. ' "  Aí deve haver en
gano. Pesar teria eu se fôsse verdade, pois Vossa Se
nhoria tem poder para repreender-me e dar-me suas 
ordens ; e não posso crer que estej a desgostosa comigo 
sem me manifestar seu descontentamento, a não ser que 
assim proceda p ara ver - se livre dêsses Padres da 
Companhia,  empenhados neste caso. Muito consôlo te
ria eu se assim f ôsse, pois com êstes Padres bem me 
sei entender. Não tomariam êles alguém que não fôsse 
conveniente para sua Ordem, só em atenção a mim. 
Contudo se Vossa Senhoria absolutamente quer man
dar assim, não h á  para que falar mais nisso ; pois está 
claro que nessa casa e em tôdas as nossas tem Vossa 
Senhoria direito de mandar, e cu seria a primeira a 
obedecer. Mandarei pedir licença ao P .  Visitador, ou 
ao P. Geral, j a  que é contra as nossas Constituições 
admitir alguma noviça com o defeito que essa tem ; e 
sem recorrer a algum dêles não será válido o que eu 
contra a lei fizer. E elas terão de aprender a ler cor-

7 6 )  Nossa Senhora, cuja imagem havia colocado na cadeira 
prioral. 

7 7 )  Mosteiro de Valladolid,  fun dado por D. Maria de Men
doza. 

78) Jesuíta. 
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retamente o latim , porque está ordenado que não se 
receba pretendente alguma que o não saiba.  

Por desencargo de minha consciência, porém , não 
posso deixar de dizer a Vossa Senhoria o que faria eu 
neste caso, depois de o ter encomendado ao Senhor ; 
não, j á  se vê, no caso de o querer Vossa Senhoria, re
pito ; pois, só para não a con trariar, a tudo me suj ei
taria sem dar mais uma palavra . Só .suplico a Vossa 
Senhoria que o vej a bem e sej a mais exigente para sua 
casa ; não aconteça que mais tarde, vendo Vossa Se
nhoria que as coisas não vão muito bem, venha a ter 
pesar. Se fôsse convento de muitas monj as , melhor se 
poderia relevar algum defeito ; mas onde são tão pou
cas, pede a razão que sej am bem escolhidas, e sem
pre vi esta intenção em Vossa Senhoria ; tanto que para 
todos os outros acho monj as que me satisfazem , mas 
p ara essa casa j amais ousei enviar alguma, por dese
j ar que fôsse tal e tão completa, que j amais a encon
trei a meu gôsto . E assim, a meu parecer, nenhuma 
das duas deveria ser recebida, porque nelas nem vejo 
santidade, nem valor, nem tanto cabedal de j uízo e 
talentos que redundem em proveito da casa. Sendo 
assim, há de querer Vossa Senhoria que se aceitem, 
se hão de causar prej uízo ? Se é para as amparar, bas
tantes mosteiros há onde, como digo, por serem mui
t a s, se relevam melhor as falhas ; mas aí, nesse con
vento cada uma que se admitisse deveria ter capacida
de para exercer o ofício de Priora e qualquer outro de 
que f ôsse incumbida. 

Por amor de Nosso Senhor, pense bem Vossa Se
nhoria e vej a que sempre se há de considerar antes 
o bem comum que o particular ; e, pois estão enclau
suradas e hão de viver umas com as outras, suportando 
mutuamente suas faltas, além de outros trabalhos da 
Religião, - e êste de não acertar nas admissões é o 
maior, - favoreça-as Vossa Senhoria neste ponto, assim 
como em tudo nos mostra benevolência. Deixe Vossa 
Senhoria que eu chame a mim o negócio, se lhe apraz 
ordenar assim, pois, como digo, com os Padres me en
tenderei. Entretanto se Vossa Senhoria insiste, será feito 
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o que manda, repito, e a responsabilidade será de Vossa 
Senhoria se não suceder hem. Essa de que fala o P. Ri
p alda não me parece má para outro convento ; mas aí, 
onde se está principiando, convém ter cuidado a fim de 
não resultar desdouro para a casa. Tudo ordene o Se
nhor como fôr para sua glória e dê a Vossa Senhoria 
luz para fazer o que mais convier. roe no-la guarde mui
tos anos, como Lhe suplico, que disto não me descuido, 
por pior que estej a passando . 

A minha senhora a duquesa , beij o as mãos de Sua 
Excelência muitas vêzes, assim como à minha senhora 
D. Beatriz, e às minhas senhoras a condêssa e D. Leo
nor. Escreva-me Vossa Senhoria, ou antes, ordene o 
que cm tudo isto é servida que se faça. Quanto a mim, 
creio que, deixando a decisão sôbre a consciência de 
Vossa Senhori a ,  terei segura a minha ; e não j ulgo mos
trar-lhe nisto pouca estima, pois em nenhuma de1 nossa 
casa se achará monj a com tão notável defeito,' "  e eu 
por nenhum empenho a receberia. Será, a meu ver, 
causa de contínua mortificação para as demais, por 
andarem sempre tão j untas ; e como se querem tanto, 
sempre andarão penalizadas. Basta a boa Madalena, 
que j á  têm aí ; e prouvera a Deus fôssem assim as de 
Vossa Senhoria !  

E' hoj e 7 de março. 

Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

A l\f adre Subpriora beij a as mãos de Vossa Senhoria 
muitas vêzes. Dou-me bem com ela. 

Sobrescrito : A llustrissima Senhora D. Maria de Mendoza, minha 
senhora. 

7 9 )  Era um defei to no rosto, que a desfigurava i n teira
mente. 
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CARTA 35. 

A D. Maria de Mendoza, em Valladolid. 

:Encarnação de Avila, 8 de m arço de 1 5 72. Sôbre a próxima 
entrada no convento das Descalças de uma jovem reco
mendada pela duquesa de Osuna e por D. Maria. Quer a 
D. Maria de Mendoza muito senhora d e  si mesma. 

Jhs. 
O Espírito Santo estej a sempre com Vossa Senho

ria. Amém. Como ontem escrevi a Vossa Senhoria, esta 
é apenas para comunicar a Vossa Senhoria ·que me trou
xeram hoj e cartas da duquesa de Osuna e do Dr. Ayala, 
pedindo recebermos com urgência uma daquelas j o
vens ; e um Padre da Companhia que as examinou, 
escreveu-me dando boas referências sôbre uma delas . 
A outra parece que se espantou com o rigor, pois não fa
lam mais nela ; por êste motivo é bom que sempre se
j am informadas por quem as saiba esclarecer bem. Res
pondi que podiam levar sem demora a pretendente, 
tendo eu já escrito a Vossa Senhoria sôbre o que se 
havia de fazer para logo lhe darem o hábito ; e avisasse 
a Vossa Senhoria assim que chegassem a Valladolid. 

Já escrevi a nosso P. Visitador dizendo a vontade 
que tem Vossa Senhoria de recebê-la e suplicando a 
Sua Paternidade que remeta a licença j unto com esta 
minha carta. Espero que o fará ; no caso contrário, torne 
Vossa Senhoria a escrever logo a Sua Paternidade, e 
o ordene de tal modo que não imaginem que houve 
nisto engano ; porque, tanto quanto' posso entender, não 
deixará o P. Visitador de conten tar Vossa Senhoria na
quilo que puder. Dê-nos Nosso Senhor o contentamento 
que há de durar para sempre, e a Vossa Senhoria tenha 
constantemente de sua Mão e a guarde para nosso bem. 

Hoj e me mandou dizer o senhor Bispo que estava 
melhor e viria cá : portanto não se preocupe Vossa Se
nhoria. Quando me será dado ver a Vossa Senhoria 
mais livre ? Assim o faça Nosso Senhor. A verdade é 
que precisamos fazer de nossa parte . Praza a Deus, 
quando nos virmos, encontre eu · a  Vossa Senhoria  mais 
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senhora de si, pois tem ânimo e disposição para· o con
seguir. Creio que faria proveito a Vossa Senhoria o 
ter-me j unto de si, como faz a mim o estar j unto do 
P.  Visitador ; porque êle, como Prelado, me diz as ver
dades ; e eu, como atrevida e acostumada à benevolên
cia de Vossa Senhoria, que sempre me sofre, faria o 
mesmo. As orações de minha senhora a duquesa me 
encomendo. Estas Irmãs, nas suas preces, muito se 
lembram de Vossa Senhoria.  

Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

Nunca me diz Vossa Senhoria como vai com o Pa
dre Frei João Gutiérrez ; ' º  algum dia lho direi eu . Dê
lhe Vossa Senhoria minhas recomendações. Não soube 
se a sobrinha dêle professou. O P. Visitador dará li
cença para as que houverem de emitir seus votos. Man
de Vossa Senhoria avisar disto à Madre Priora , pois 
me esqueci. 

Sobrescrito : A ilustríssima Senhora D. Maria de Mendoza, mi
nha senhora. Valladolid. 

CARTA 36. 

A D.  Joana ·de Ahumada. 

Encarnação de Avila, março de 1 5 72 .  Exorta D. Joana a levar 
com paciência os trabalhos e a confessar-se freqüente
mente. Pede-lhe uns perus para a Encarnação. 

Jhs. 
Estej a  o Senhor com Vossa Mercê. :tste almocreve . . . 

a carta quando se quer. (Assim) não tenho tempo de 
me estender 1 1 • • • Pense bem Vossa Mercê, senhora 
minha, que, de um ou de outro modo, os que se hão 
de salvar padecem trabalhos, e não os deixa Deus à 
Nossa escolha ;  e, quem sabe ? a Vossa Mercê, como mais 
fraca, os dá mais pequenos. Melhor os conheço eu do 

80)  Dominic ano. 
81 ) Estragos no original . 
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que Vossa Mercê os sabe ou pode referir quando me 
escreve ; e assim a encomendo a Deus com muito cui
dado. Parece-me querer-lhe agora mais do que antes, 
embora sempre lhe tenha querido muito. 

Vai receber ainda outra carta minha. Creio que não 
tem piorado, conquanto assim lhe pareça. Que se con
fesse a miúdo : eis o que lhe peço por amor de Deus e 
de mim. �le estej a em sua companhia . Amém. O de
mais lhe dirá o senhor João de Ovalle, que tão depressa 
se foi. Venham os perus, j á  que os tem tantos. 

CARTA 37. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus . 

A Madre Maria Batista, em Valladolid. 

Encarnação de Avila, em meados de junho de 1 572.  Morte e d i fi
cante de D. Leonor de Cepeda, irmã de Maria Batisla.  

Na véspera de sua morte entendi quão ditoso se
ria seu fim, e creio que não entrou no purgatório . 

CARTA 38. 

À D. Joana de A humada. 

Encarnação de Avila, 27 de agôsto de 1 572. Trata da saúde de 
João de Ovalle e dá noticias de como está. Cartas das 1ndias. 

Jesus estej a com Vossa Mercê. Estou boa, mas tão 
ocupada que nem quisera escrever-lhe isto agora. Ben
dito sej a Deus, que está com saúde o senhor João de 
Ovalle. De nenhum modo lhe consinta Vossa Mercê 
vir cá ; seria temerário. Pela mesma via por onde se
guiram as encomendas foram mais seguramente as 
cartas para as 1ndias; as de Vossa Mercê até agora nun
ca chegavam lá. A senhora D.  Madalena diga , por fa
vor, quanto me alegro de que estej a melhor ; e a êsses 
meus meninos me encomendo . . . 
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Está aqui Frei Diogo, mas pouco o tenho visto ; se 
êle puder, irá também aí. A Madre Priora está boa, 
assim como a minha companheira ; e eu tão melhor 
que me espantarei se continuar assim. Faça o Senhor 
o que fôr de seu agrado, � estej a com Vossa Mercê. 

Hoj e  é véspera de S. Agostinho. Grande êrro será 
empreender o senhor João de Ovalle qualquer viagem. 

Na Encarnação . . .  
De Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

Sobre.�crito : À minha senhora e minha irmã D. Joana de 
Ahumada. 

CARTA 39 . 

.tl D. Joana de Ahumada, em Alba. 

Encarnação de Avila, 27 de setembro de 1 572.  Sõbre assuntos 
de família e das Descalças de Alba de Tormcs. 

Jesus estej a com Vossa Mercê. Bendito sej a Deus 
de ter dado saúde ao Senhor João de Ovalle ; a fraqueza 
lhe há de passar. Essas terçãs têm sido gerais ;  aqui 
não se vê outra coisa, embora a mim me tenham dei
xado. Tudo vai indo cada dia melhor, glória a Deus. 
Tenho passado bem êste verão ; não sei como será o 
inverno, que j á  me começa a fazer um pouco de mal ; 
mas não havendo febre, tudo se agüenta. 

Acêrca da compra da casa, quisera saber em que 
ficou. De Oropesa escreveram-me que, embora não haj a 
muita certeza, consta que a frota está em Sanlúcar ; 
não soube mais. Se tiver ,alguma noticia de meu irmão, 
avisarei a Vossa Mercê. Para recebê-lo conto com a 
casa de Perálvarez. • •  

Desgostam-me êsses j ej uns da  Priora. Diga-lhe isto 
e que por esta razão não lhe quero escrever, nem ter 
negócios com ela.  Deus me livre de quem antes quer 

82 ) Perálvarez - isto é, Pero ou Pedro Alvarez - era 
primo-irmão da Santa. 



CARTAS 87 

fazer a sua vontade do que obedecer. No que eu' puder 
servir à senhora D. Ana, • •  em atenção ao senhor D. 
Cristóvão fá-lo-ei de boa vontade ; havíamos combinado 
que ela ficaria na casa onde morava D. Sancha, mas 
está de tal j eito que não é possível. Aqui, a não ser 
na portaria, ninguém pode entrar, nem pode sair da 
clausura servente alguma ; e duas irmãs dela, embora 
quisessem aj udá-la , penso que pouco poderão fazer, pois 
como do Convento há cinco anos só recebem pão, es
tão desprovidas, e D. Inês quase sempre enfêrma. Mui
to sentem ambas a pouca possibilidade que têm para 
tudo, e, estando elas tão atadas com preceitos, que posso 
eu fazer? 

A Subpriora recomende-me muito ; não me dão tem
po para escrever-lhe nem para me estender mais. Isa
bel Suárez é a que veio de Malagón, e de muito má 
vontade, segundo confessa ; mas, como algumas vêzes 
mostrou desej o de vir, enviou-a a Priora, e também 
esta algum dia, creio, há de voltar: para cá. Tenho não 
pouca preocupação ; Deus nos dê  remédio. Ao senhor 
João de Ovalle minhas recomendações , e aos meus me
ninos. Não me contou de que estêve Beatriz tão doente. 
Deus estej a aí com todos. 

E' 27 de setembro. 

Sua 
Teresa de Jesus. 

Grande hem está fazendo êste Descalço que é con
fessor aqui ; chama-se Frei João da Cruz. 

83) Parece tratar-se de alguma senhora pobre que pre
tendia agregar-se ao mosteiro da Encarnação, onde duas irmãs 
suas eram religiosas. 
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CARTA 40. 

A D.  In ês Nieto. " 

Encarnação de Avila, dezem bro de 1572. Co n sola cm seus tra
balhos a essa senhora. Sen t i m e n t o  pel a morte d a  m a r
quesa de Vel a d a .  

Jhs . 
A graça do Espírito Santo estej a  com Vossa Mercê. 

Uma carta de Vossa Mercê recebi, e também me veio 
falar o Capelão que a trouxe. Pague Nosso Senhor a 
Vossa Mercê o muito que sempre faz por mim. Cabe
me tanta parte dos trabalhos de Vossa Mercê, que se com 
isto os pudesse remediar, j á  estariam acabados. Mas, 
como sou tão ruim, mereço pouco diante de Nosso Se
nhor. Por tudo sej a f:le louvado, e, pois assim o permi
te, devem ser convenientes, para que Vossa Mercê te
nha mais glória. O' minha senhora, quão grandes são 
os j uízos dêste nosso grande Deus ! Virá tempo em que 
preze Vossa Mercê mais êsses trabalhos do que todos 
os descansos que teve nesta vida. Agora nos dói o pre
sente ; mas se considerássemos o caminho que neste mun
do trilhou Sua Maj estade e todos aquêles que sabemos 
gozarem de seu Reino, não haveria coisa que mais nos 
alegrasse do que o padecer ; assim como não deve haver 
meio mais seguro para nos certificarmos de que vamos 
hem no serviço de Deus. 

:ll:stes pensamentos agora me consolaram na morte, 
que senti muito ternamente, dessa santa senhora, mi
nha senhora a marquesa de Velada, cuj a vida na maior 
parte foi só cruz ; de modo que, espero em Deus, j á  
está gozando, naquela eternidade que não tem fim . 
Anime-se Vossa Mercê, pois, passados êstes trabalhos 
- e será depressa, com o favor de Deus, - folgará 
Vossa Mercê, j untamente com o senhor Albornoz, de 
os haver sofrido, e sentirão o proveito resultante para 
suas almas. A Sua Mercê beij o as mãos. Muito quisera 

80 Espôsa de D. João de Albornoz, sec re tário do fam oso 
Duque de Alba, D. Fern a n d o  de Toledo. 
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cu achar Vossa Mercê aqui, pois de todos os modos ha� 
veria vantagem. Faça Nosso Senhor a Vossa Mercê mui
tas graças, como �le pode e eu Lhe suplico . 

E' hoj e 7 de dezembro de 1572. 

CARTA 4 1 .  

Indigna serva de  Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus . 

A Maldonado Bocalán . 

Encarnação de Avila, 1 .º de fevereiro de 1573.  Agradece-lhe 
umas aves que enviara Francisco de Salcedo para as en
fêrmas do Convento de Encarnação. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê, e pague-lhe a caridade e desvêlo com que nos 
enviou a esmola feita pelo senhor D. Francisco. Praza 
a Nosso Senhor guardar a Sua Senhoria muitos anos 
e confirmar a melhora que j á  começa a ter. 

Por não ter sabido para onde endereçar a carta , 
não pedi mais cedo a Vossa Mercê que me remetesse 
as aves. E' tanta a necessidade desta casa, sobretudo 
das enfêrmas, que vieram em boa hora . Tenho estado 
doente várias vêzes, mas j á  estou boa. Consolei-me 
muito com mais esta esmola que agora nos chegou . 
Por tudo sej a Deus bendito. Quem as trouxe deu muito 
boa conta de si. 

Por estas linhas declaro que recebi hoj e, véspera 
de Nossa Senhora da Purificação, ano de 1573, sessen
ta e duas aves. E, porque assim é verdade , o firmo com 
meu nome. Tenha sempre Nosso Senhor a Vossa Mercê 
de sua Mão, e dê-lhe Sua Majestade tantos bens como 
está em seu poder. Amém. 

Serva de Vossa Me.rcê, 
Teresa de Jesus, Priora. 

Já escrevi ao senhor D. Francisco contando-lhe a 
solicitude de Vossa; Mercê e como chegaram bem as aves . 
Sobrescrito : Ao Muito Magnifico Senhor Maldonado Bocalán, 

meu senhor. 
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CARTA 42. 

A o  P. Gaspar de Salazar,• •  em Cuenca. 

Encarn ação de Ávila, 1 3  de fevereiro de 1 573. Obediênci a  e 
recolhimento d as monjas da Encarnação. Edificação do 
P. Visi tador. O fícios exercidos pelos Descalços nos mos
teiros dos Calçados de Ávila. Fala da entrada em reli
gião de uma jovem. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê. Amém. Gostei de se me oferecer ocasião para 
fazer saber a Vossa Mercê notícias minhas, j á  que Vos
sa Mercê tanto se descuida de dar-me as suas. Praza a 
Nosso Senhor estej a com a saúde que lhe desej o e a 
Deus suplico. 

Há muitos dias, é até meses, recebi uma carta de 
Vossa Mercê cheia de bons conselhos e avisos. Veio em 
tempo em que me animou bastante, conquanto mais 
me devam ter aproveitado as orações de Vossa Mercê ; 
porque lhe faço saber que nesta casa tem feito o Se
nhor tantos favores e graças, que verdadeiramente lhe 
digo : coisa que me dê pesar em matéria de resistir à 
obediência ou faltar ao recolhimento, não encontro 
aqui mais do que em S. José havia. Parece que vai o 
Senhor fazendo tantas mercês a tôdas estas almas, que 
fico espantada ; e o mesmo aconteceu ao P. Visitador, 
que, fazendo a Visita, haverá um mês, nada achou a 
emendar. Dê Vossa Mercê a Nosso Senhor graças por 
tudo isto. No mosteiro dos Calçados do Carmo desta 
cidade, nomeou êle Prior, Subprior, porteiro e sacris
tão descalços, e j á  há algum tempo pôs como confessor 
aqui um dêles,11 muito santo. Tem feito grande bem, 
e todos os outros me satisfazem muito. 

Grande coisa foi esta ; e se ficasse completamente 
entregue a êles esta casa, como espero no Senhor, não 
teria eu necessidade de continuar aqui . Peça-o Vossa 

85)  Reitor do Colégio da Companhia de Jeo:;us em Cuenca. 
Dêle fala S. Teresa no cap. 33 da sua Autobiografia. 

86)  S. João da Cruz. 
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Mercê, porque daria remédio a tudo. Trabalhos gran
des, até agora, e ocupações não me têm faltado, além 
de pouquíssima saúde em cada inverno, por ser con
trária a meus males esta, casa. Dou tudo por bem empre
gado, depoi� que vej o as mercês que me tem feito Sua 
Maj estade. Desej ava muito que tivesse Vossa Mercê es
tas notícias, e se me f ôsse dado vê-lo, ficaria muito con
solada. (Passe Vossa Mercê para a outra página por
que o p apel não presta) . Faça o Senhor em tudo o 
que fôr servido. 

Aqui o senhor Corregedor, a quem muito desej o 
contentar, veio uma e outra vez a instar comigo para 
que alcance de Vossa Mercê a admissão, como religio
sa, de uma filha de João de Buedo e de Leonor de Der
mosa num mosteiro daí, se não me engano, de Descal
ças ; em suma, é um onde Vossa Mercê tem muita auto
ridade. Dizem que a j ovem e os pais têm tôdas as 
qualidades requeridas. Informe-se Vossa Mercê se real
mente assim é, e, por amor de Deus, rogo-lhe que a 
favoreça, é do serviço de Deus, e com isto me fará 
grande benefício, pois não posso admiti-la em nenhum 
dos nossos mosteiros, por algumas razões. 

Tudo vai muito bem em Malagón ; Brianda de S. 
José j á  lá  está por priora, e a outra voltou para aqui, 
pois é sua casa. Porque tenho certeza de que me fa
vorecerá Vossa Mercê em tudo que puder, nada mais 
acrescento.  Estou agora com mais saúde que de cos
tume. Não me esqueça Vossa Mercê em suas orações, 
que o mesmo faço eu, embora miserável. Confesso-me 
atualmente com o P. Lárez. " '  

E '  hoj e 13 de fevereiro, ano de 1573. 
De Vossa Mercê serva e filha, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : Ao mui Magnifico e Reverendo Senhor Gaspar de 
Salazar, Reitor da casa da Companhia de Jesus em Cuenca, 
meu senhor e meu pai. 

87 ) Jesuíta. 
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C A R TA 43 • 

.ri Madre In ês de Jesu.'i, em Medi n a .  

Encarnação d e  Ávila ,  março de 1 573 .  Env ia  S .  João da Cruz 
para q u e  exami n e  o espírito de uma religiosa.  

Minha filha, causa-me pesar a enfermidade da Irmã 
I sabel de S. Jerônimo.  Aí lhes envio o santo Frei João 
da Cruz, a quem fêz Deus mercê de dar-lhe graça para 
expulsar os demônios das pessoas possessas. Agora mes
mo aqui em A vila acaba de tirar de uma pessoa três 
legiões de demônios, e a cada um mandou em virtude 
de Deus declarar seu nome, e no mesmo momento obe
deceram . . .  

CARTA 44 .  

A D. Joana de A humada, em Alba. 

Encarnação de Avila,  9 de março de 1 573. Próxima' viagem de 
D. Louren ço de Cepeda à Espanha. Vários encargos que, 
antes d e  partir das 1ndias, dá à sua irmã.  

Jesus estej a com Vossa Mercê. Não pretendia es
crever por êste mensageiro, mas gostei de saber que 
ainda não partiu para lhe enviar esta carta de meu 
irmão, que me entregaram à hora de Vésperas. Gló
ria a Deus, está com saúde e j á  podemos ter por certa 
a sua vinda, como verá Vossa Mercê. Praza a Sua Ma
j estade estej a passando bem o senhor João de Ovalle. 
Teria sido bom se, aproveitando êste mensageiro tão 
certo, me tivessem escrito algumas linhas para me dar 
notícias dêle. Quanto a mim, estou boa, e penso que 
tudo vai indo bem, glória sej a dada a Deus ! E' j usto 
que empreguem logo tôda diligência para haverem à 
mão o que lhes é destinado, de modo a assegurarem 
a posse. 

Essa cidade de que fala meu irmão não sei onde 
é, nem se é muito longe. Lá o saberá meu cunhado, e 
buscará meios de agir com brevidade. Como ai, "a cada 
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credo'', segundo se costuma dizer, há correio para Ma
drid de . . . buscando ativamente êsse senhor, que deve 
andar ocupado em demandas, depressa se conseguirá 
tudo. Em todo êsse negócio, ponha o Senhor sua Mão, 
e a Vossa Mercê faça muito santa. 

Parece-me que esta outra carta é de um cunhado 
do filho de nosso tio Rui Sánchez. Por meio dêle pro
curarei escrever-lhe, que é portador seguro. Vossa Mer
cê,  de seu lado, trate de o fazer por lá.  

E' hoj e 9 de março. 
A meus meninos muito me encomendo. 

De Vossa Reverência, • • -A 

Teresa de Jesus. 

CARTA 45 .  

A Filipe II. • •  

Encarnação de Ávila, 11  de j u n h o  de 1 5 73.  Diz  como em suas 
orações encomenda todos os dias Sua Majestade. Pede
lhe proteção para a Reforma. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Maj estade. Amém. Bem creio tem Vossa Maj estade en
tendido o ordinário cuidado com que encomendo Vossa 
Maj estade a Nosso Senhor em minhas pobres orações. 
E ainda que isto, por ser eu tão miserável, sej a pequeno 
serviço, presto outro maior estimulando para que assim 
façam estas Innãs dos mosteiros de Desca�ças de Nossa 
Ordem, porque sei quanto servem a Nosso Senhor. Nesta 
casa em que estou agora, " faz-se o mesmo ; e j untamen
te pedimos pela Rainha nossa senhora e o Príncipe, a 
quem Deus dê vida muito larga. No dia em que Sua 
Alteza foi j urado herdeiro, fizemos particular oração. 

87-A ) Por distração diz Vossa Reverência em vez d e  Vossa 
Mercê. 

88) A êste grande rei, um dos maiores que tem havido no 
mundo, deveu em grande parte S. Teresa o ter levado a têrmo 
a obra de sua Reforma.  

8 9 )  A Encarnação, de Carmelitas Calçadas. 
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Isto se fará sempre, e, por conseguinte, quanto mais 
adiante fôr esta Ordem, maior ganho será para Vossa 
Maj estade. 

E por esta razão atrevo-me a suplicar a Vossa .Ma
j estade nos favoreça em certos negócios de que lhe fa
lará o Licenciado João de Padilla, que faz as minhas 
vêzes. Vossa Maj estade digne-se dar-lhe crédito. Por 
ver seu bom zêlo, resolvi fiar dêle êste negócio ; por
que, a ser divulgado, haveria prej uízo ; e o que nêle 
se pretende é unicamente a glória e honra de Nosso 
Senhor. Sua Divina Maj estade o guarde tantos anos 
como é necessário para o bem da Cristandade. Grandís
simo alívio é que para os trabalhos e perseguições que 
nela se vêem, haj a Deus Nosso Senhor suscitado tão 
grande defensor e amparo de sua Igrej a como é Vossa 
Maj estade. 

Desta casa da Encarnação de A vila, 1 1  de j unho 
de 1573. 

Indigna serva e súdita de Vossa Maj estade, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

Sobrescrito : A Sua Cesárea e Católica Maj estade,  o Rei nosso 
senhor. 

CARTA 4 6. 

A o  P. Ordófiez, da Companhia de Jesus, em Medina.  

Enc arnação de Ávila, 2 7  d e  julho de 1 573.  Continua a fazer
lhe mal à saúde a estadia no Convento da Encarnação. 
Com enta o projeto d e  fun dação em Medina de um colé
gio para meninas,  dirigido pelas Descalças. Fala da en
trada de D. Jerônima de Quiroga no Convento de Medina. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê. 

Quisera ter bastante tempo e saúde para me estender 
sôbre algumas coisas, importantes a meu parecer. Mas 
desde a partida do môço, tenho passado tão mal, sem 
comparação, pior que antes, que j á  é muito conseguir 
escrever isto ; e sou tão prolixa, que, embora muito quei-
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ra encurtar o assunto, serei larga. Está bem provado 
que esta casa da Encarnação me faz grande mal. Pra
za a Deus sej a com merecimento. 

Como êste nosso negócio parece j á  estar perto de 
concluir-se, fiquei muito mais preocupada, especialmen
te depois de ver hoj e a carta do P. Visitador, na qual 
entrega a decisão de tudo ao P. Mestre Frei Domingos 
e a mim . A êste último escreveu que neste caso nos en
carrega de fazer as suas vêzes, e sempre me sinto tí
mida quando tenho de dar algum voto, parecendo-me 
logo que hei de errar tudo. Verdade é que antes o en
('Omendei ao Senhor, e o mesmo fizeram aqui.  

Parece-me, Padre meu, que temos necessidade de 
considerar muito todos os inconvenientes, porque, se não 
der certo, a Vossa Mercê e a mim hão de lançar a culpa , 
tunto Deus como o mundo ; disto não tenha dúvida. Por
tanto não faça questão Vossa Mercê de que se demore 
mais uns quinze dias. Gostei de Vossa Mercê ter dito 
cm sua carta que a Priora só se tem de envolver nos 
dois pontos mencionados.; pois, creia, que é muito pre
ciso organizar tudo de maneira que, para fazer uma 
boa obra, não se prej udique a outra, como diz Vossa 
Mercê. 

Quanto a serem tantas as alunas, como Vossa Mer
cê queria , sempre fui contrária ; porque, entendo : há 
tantai diferença entre ensinar e manter em ordem mui
tas mulheres j untas, e ensinar rapazes, como entre o 
prêto e o branco. E para fazer alguma coisa boa há 
tantos inconvenientes em serem muitas� que eu nem os 
posso dizer agora ; digo somente que convém fixar o 
número. Mais de quarenta seria demasiado, viraria uma 
confusão, estorvando-se umas às outras para nada se 
fazer de bom. Em Toledo, informei-me : são trinta e 
cinco, e não podem exceder êste número . Repito a Vos
sa Mercê que de nenhuma maneira convém que haj a 
tantas môças e tanto ruído. Se alguns por esta razão 
não quiserem dar esmola, vá indo Vossa Mercê pouco 
a pouco , não há pressa ; faça que sua Congregação sej a 
santa, e Deus aj udará ; mas por causa de esmola não 
havemos de ceder em pontos de substância. 
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Será também mister que, para escolher as edu
candas e ver se convém aceitá-las, sej am necessários, 
além do voto da Priora, mais dois, e êstes de pessoas 
muito capazes. Se o Prior de S.  André • •  quisesse aceitar 
êste encargo não seria mau, j untamente com algum Re
gedor, ou, se não dois Regedores ; e tomarão conta dos 
gastos, pois nisto não se há de meter a Priora, nem o 
há de ver ou ouvir, como ficou assentado desde o prin
cípio. Será mister examinar as qualidades que hão de 
ter as que quiserem entrar, e quantos anos hão de per
m anecer. Sôbre êste ponto lá se entenderá Vossa Mer
cê com o Padre Mestre," e tudo o que se referir a isto 
há de ser antes consultado com o Padre Provincial da 
Companhia, e com o Padre Baltazar Alvarez."  

Muitas outras coisas serão necessárias. Aí já  tra
tamos de algumas, especialmente de não haver saídas ; 
porém as que me parecem de maior importância são as 
duas primeiras, porque tenho experiência do que são 
muitas mulheres j untas. Deus nos livre ! 

No que diz Vossa Mercê - e, segundo me parece , 
o mesmo escreve a Priora: - de se não remir agora o 
censo, entenda Vossa Mercê que a não ser assim, não 
pode entrar a senhora D. Jerônima," nem tenho eu li
cença para admiti-la, a menos que a senhora D.  He
lena o tome sob sua responsabilidade, nada gastando o 
Convento e ficando livre de pagar réditos. Estou certa 
de que se o P. Provincial deu a licença foi só sob esta 
condição, e o contrário seria, a meu ver, usar de fraude. 
Em suma, não o posso fazer. Bem vej Q que tudo j unto 
ficará muito pesado para a senhora D. Helena, mas 
arranj e-se algum meio : ou adiar as obras da igrej a, ou 
não entrar tão depressa a senhora D. Jerônima ; e é o 
melhor, pois entrará com mais idade. 

90) Convento de Dominicanos. 
91 ) Fr. Domingos Báõez. 
92) Jesuíta, u m  dos primeiros e pri ncipais diretores da 

Santa. 
93) D. Jerônima era filha de D. Helena, sobrinha do Car

deal de Quiroga. Ambas foram monjas no mosteiro de Toledo. 
V. Fundações, cap . III. 
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Tive um pensamento : não sej a isto porventura 
edificar demais sôbre alicerce que venha a cair, pois 
não sabemos se essa senhora há de perseverar. Vossa 
Rev:erência pondere tudo com muito cuidado. Mais vale 
fundar no espaço de alguns anos uma obra duradoura, 
<.lo que fazer coisa de. que venham a rir ; e pouco im
portaria isto se não f ôsse de desdouro para a virtude.  

Ainda cumpre advertir : se a Comunidade agora 
admite êsse meio, é preciso ficar determinado com quem 
se há de contar, porque no momento não parece haver 
segurança, e perguntará o P. Visitador : que . . .  • •  vi
mos nós para passar escrituras ? Tudo isto ficaria eu 
livre de considerar se o P. Visitador o tomara sôbre si ; 
agora terei de mostrar-me competente, sem o ser. 

Rogo a Vossa Mercê dê muitas recomendações mi
nhas ao Senhor Asensio Galiano," e faça que leia esta 
carta. Sempre me favorece êle em tudo, e gostei mui
to de saber que minhas cartas lhe chegaram às mãos 
com segurança . Esta minha pouca saúde me faz cair 
em numerosas faltas. Ana de S. Pedro não estima tão 
pouco suas filhas que as leve para aí ; nem lhe passa 
isto pelo pensamento. Partirei depois de amanhã se 
não tiver nova crise de enfermidade ; mas há de ser 
grande para o estorvar. Já levaram tôdas as cartas a 
S. Gil ; • •  ainda não trouxeram resposta ; amanhã, têr
ça-f eira, mandarei buscá-la. 

Indign� serva e filha de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

As orações de meu P. Reitor, me encomendo muito. 

Sobrescrito : Ao Muito Ma,gnífico e Reveren do Senhor o P. 
Ordóõez, da Companhia de Jesus, meu senhor. 

94 ) Faltam palavras. 
95) Negociante de Medina, amigo da Santa. 
96) Colégio d a  Companhia em Ávila. 
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CARTA 47.  

A. D. Pedro de la Banda. " 

SaJ amanca,  2 de agôs to de 1 573. Pede-lhe que volte a Sala
manca para lavrar o contrato da casa que desejava com
prar a êsse cavaleiro. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê. Amém. Vim a êste lugar com desejo de realizar 
logo meu intento de deixar essas Irmãs em boa casa. 
Disponho de pouco tempo, e · assim, por êste motivo e 
porque vai passar a época mais própria para fazer pa
redes, tive pesar de não ter achado aqui Vossa Mercê. 
Trouxeram a cédula do Rei, e convém fazer logo a ve
,rificação. 

Suplico a Vossa Mercê faça-me o favor de vir 
quanto antes, pois é negócio de tanta importância, e 
espero em Deus que Vossa Mercê não se dará mal co
migo. Encaminhe tudo o Senhor, como f ôr mais de 
seu serviço, e a Vossa Mercê tenha sempre de sua l\lão. 

Parece-me boa a casa, conquanto sej a preciso des
pender mais de quinhentos ducados para adaptá-la. Con
tudo estou contente e espero em Nosso Senhor que tam
bém assim ficará Vossa Mercê ao ver tão bem empre
gada sua proprieda de . Guarde o Senhor a Vossa Mercê 
muitos anos. Considere Vossa Mercê que é de grande 
lucro começar as obras com bom tempo, e os dias vão 
passando. 

Por amor de Deus, favoreça-nos Vossa Mercê vin
do sem demora ; e, se tardar, rogo que tenha por bem 
começarmos a fazer as divisões de taipa, que são ne
cessárias mais de duzentas,: e isto nenhum prej uízo faz 
à casa ; ainda que depois de feitas falhe o contrato , 
o prej uízo será nosso, mas espero em Deus que tudo 
se concluirá brevemente. 

9 7 )  Proprietário da casa ocu pada pelas Descalças em Sa
l a manca. V. Fundações, cap. 19. 



CARTAS 

A vinda de Vossa Mercê trará remédio a tudo. Dê 
a Vossa Mercê Sua Maj estade muito larga vida, a fim 
de ir sempre ganhando para a eterna. 

E' hoj e 2 de agôsto. 
Indigna serva de Vossa Mercê, que lhe beij a as 

mãos, 
Indigna, 

Teresa de Jesus . 
CARTA 48.  

i\ Pedro de la Band·a. 

Salama nca, 8 de outubro de 1 573. Dificuldades que opunha êste 
cavaleiro à fun dação das Descalças n a  casa que a San ta 
desej ava comprar-lhe. 

Tudo o que Vossa Mercê diz no seu memorial é 
tomado em consideração. Segundo dizem todos, até que 
chegue a autorização, não sou obrigada a tanto, mas 
o fato de já estarmos na casa muito me move a fazer 
o que Vossa Mercê manda ; e praza a Deus consigamos 
com tudo isto contentar a Vossa Mercê. 

Dê Nosso Senhor a Vossa Mercê sossêgo, para que 
O "possa servir melhor, e tenha sempre a Vossa Mercê 
de sua Mão. 

E' hoj e 8 de outubro. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : Ao Ilustre Senhor Pedro de la Banda, meu senhor. 

CARTA 49. 

A D. Joana de A humada, em Alba.  

Salamanca, 1 4  d e  n ovembro de '1 573. Dá c o n t a  a D. Joana de 
sua saúde e dos negócios do conven to de Salamanca. 

Jhs. 
Estej a com Vossa Mercê a graça do Espírito Santo. 

Louvei a Nosso Senhor por estar melhor o senhor João 
de Ovalle, apesar dêste tempo úmido. Praza a Sua Ma-
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j estade vá sempre melhorando. As minhas quartãs con
tinuam, e o pior é que tem .voltado a dor que tive nes
tes últimos invernos ; a noite passada dormi bem pouco, 
devido a isto. Creio que me vão sangrar de novo. Deus 
assim o deve dispor, para que não pareça que era tudo 
causado por minha permanência na Encarnação ; ver
dade é que ali se originou esta doença, e desde então 
nunca fiquei sem algum vestígio dela .  Quiçá ai nesse 
lugar • •  passasse eu melhor ; mesmo aqui a dor, até 
agora , está muito longe de ser tão forte como lá ; e ainda 
que o fôsse, seria mais fácil de suportar, não havendo 
tanto trabalho. 

Os negócios de Pedro de la Banda andam bem en
caminhados ; contudo, receio que demore algum tem
po, porque lhe é forçoso ir a Madrid. Terminada a 
averiguação, terei de tratar com os operários, que ain
da não acabaram, e Deus, ao que parece, me quer aqui, 
porque entre as Irmãs não há quem entenda de obras 
nem de negócios. 

Ontem demos o hábito a uma môça de muito boas 
qualidades, e, creio, traz alguma coisa, e até muito, 
com que nos poderá aj udar. E.' ta.Jhada para nós, gló
ria a Deus ! filha de Martinho de A vila Maldonado e 
tem por mãe D. Guiomar de Ledesma. Foi uma sorte 
para nós. Está muito contente conosco, e nós com ela. 

Ao senhor João de OvaUe rogo que tenha esta 
carta por sua ; dê muitas recomendações a êle e às mi
nhas filhas. " D .  Antônia se recomenda ; j á  está boa, 
sem quartãs ; o mesmo faz a Priora, e eu a essas Ir
mãs e à caçula, ' º º  pois não tenho esperança de poder 
escrever, nem me resta a dizer agora senão que me re
comendem a Deus. Sua Maj estade ma faça santa. 

Sua serva, 

Teresa de Jesus. 

9 8 )  Alba de Tormes, onde morava D. Joana. 
99 ) As monjas do mosteiro de Alba. 
1 0 0 )  A mais nova de profissão era Inês da Cruz. 
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O Senhor pague a Vossa Mercê o favor que me 
faz, pois muita razão tem Vossa Mercê de dizer que 
assim convém. Muito me alegrei de saber que. está me
lhor o senhor João de Ovalle, e Vossa Mercê e êsses 
anj os têm saúde. 

CA RTA 50.  

Ao P. Domingos Báíiez ' º '  em Valladolid . 

Salamanca, janeiro de 1 574.  Sen te não ouvir os sermões do 
Padre. A princesa d e  �boli em Pastran a ; os desgostos que 
dá às D escalças.  Trata a Santa com o P. Medina. 

Jhs. 
A graça. do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê 

e na minha alma. Não sei como não lhe chegou às mãos 
uma carta bem longa que lhe escrevi estando adoentada, 
e enviei por via de Medina , nela dava boas e más no
ticias a meu respeito . Agora também quisera alargar
me, mas tenho de escrever muitas cartas e sinto alguns 
calafrios, por ser dia de quartã. Tinham-me as febres 
deixado durante dois dias, mais ou menos ; mas como 
não me voltou a dor que sentia antes, tudo parece nada. 

Louvo a Nosso Senhor pelas notícias que me têm 
chegado de seus sermões ; estou com muita invej a, e 
dá-me grande desej o de estar ai agora, por ser Vossa 
Reverência Prelado dessa casa ; aliás : - quando o dei
xou de ser meu ? O vê-lo nesse cargo, parece-me, seria 
para mim novo contentamento ; mas, como tal não me
reço, louvo a quem me dá sempre cruz. 

Deu-me gôsto essa troca de cartas entre o P. Vi
sitador e meu Padre ; realmente não só é santo aquêle 
seu amigo, mas sabe mostrar que o é ;  e, quando não 
estão em desacôrdo suas palavras e suas obras, age 
com muita prudência. Mas, embora sej a verdade o que 
êle diz, não deixará de admiti-ila porque de senhores 
a senhores há muita diferença. 

1 01 )  Célebre teólogo dominic ano, um dos mais insignes di
retores de S. Teresa. 
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A princesa de "f;boli ,., transformada em monj a era 
de fazer chorar. Quanto a êsse anjo'°" pode causar 
grande proveito a outras almas, e quanto mais barulho 
fizerem os mundanos, melhor ;  não vej o inconveniente. 
Todo o mal que pode suceder é que ela tenha de sair 
do convento ; ainda nesse caso terá o Senhor feito re
sultar outros bens, como digo, e porventura moverá al
guma alma, que, se não fôra por êsse meio, talvez se 
oondenaria. Grandes são os j uizos de Deus, e quem o 
ama tão deveras vivendo entre tanto perigo como anda 
tôda essa gente ilustre, não há razão para nos negarmos 
a admiti-la, nem para nos deixarmos de expor a al
gum trabalho e <lesassossêgo a trôco de tão grande bem . 
Meios humanos e cum primen tos com o mundo se me 
afigura o <lelê-la e a tormentá-la por mais tempo; pois 
está claro que, em trinta dias, ainda que se arrepen
desse não o haveria de dizer. Ma� se, com essa demora 
em retê-la no mundo, se hão de aplacar os parentes e 
reconhecer a justiça de sua causa e do procedimento 
de Vossa Mercê,'º' repito: será apenas adiar alguns 
dias. Deus estará com ela, pois não é possível que, 
tendo deixado muito, não lhe dê muito o Senhor, que 
tanto dá a nós que nada deixamos. 

Muito me consola que esteja Vossa Mercê aí para 
confortar a Priora••• a fim de que em tudo acerte . 

1 02 )  Fundadora de um mosteiro de DcsC'alçoi1 e de outro 
rle Descalça!! em Pastrana, vila de seus domínios. Morrendo o 
príncipe Rui Gómez da S i lva, seu mari do, teve a fantasia de 
entrar no mosteiro a fazer-se monja, m as, no pouco tempo 
que ai estêve, fêz tanta d esordem e oprimiu tanto a comuni
dade,  que S. Teresa, depois de se ter bem aconselhado , se
cretamente saiu junto com tôdas as filhas para a fundação 
de Segóvia. Antes de partir chamou um notário e fêz-lhe en
trega de tudo quanto da Princesa tinha recebido. V. Livro 
das Fundações, cap. 17. 

103) Cassild a  de Padilla, filha do Adiantado de Castela. 
V. Fundaçõe.9, cap. 10 e 11. 

104) O P. Báõez apoiava a vocação de Cassilda, que tinha 
apenas onze anos. 

105) A Madre Maria Batista, Priora de Valladolid, sobri
nha, ou antes prima em segundo grau, da Santa. 
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Bendito seja Jl:le, por assim haver ordenado os acon
tecimentos. Espero em Sua Maj estade que tudo termi
nará bem. J;:ste negócio de Pedro de la Banda é um não 
acabar; penso que antes de concluí-lo terei de ir a Alba. 
para não perder tempo, porque bá perigo na transa
�:ão, pelo fato de estarem em desacôrdo êle e sua mulher. 

Sinto grande lástima das monjas de Pastrana ; em
bora a Princesa tenha regressado à sua casa, estão co
mo cativas ; a tal ponto que há pouco tempo passou 
por lú o Prior de Atocha, e nem ousou ir visitá-las. Já 
está também de mal com os frades, e não acho motivo 
para que se sofra aquela escravidão. Com o P. Medina 
vou indo bem: creio que se me f ôsse dado falar-lhe 
mais, depressa se aplacaria. Está tão ocupado, que o 
não vej o  quase . .. Dizia-me D. Maria Cosneza que não 
quisesse tanto bem a êle como a Vossa Mercê . . .  

D. Beatriz está boa. Na sexta-feira passada ofere
ceu-me muito seus serviços ; mas, glória a Deus, já não 
tenho necessidade de seu auxílio. Contou-me quanto 
recebeu de Vossa Mercê. Muito suporta o amor de Deus. 
pois se houvesse alguma coisa que não procedesse dêle, 
.i á tudo estaria acabado. Dir-se-ia que a dificuldade 
que Vossa Mercê tem em ser extenso, 'º' tenho eu em 
ser concisa. Contudo, é muito o que faz por mim Vossa 
Mercê, livrando-me da tristeza de receber cartas e não 
ver letra sua.  Deus o guarde; não parece que esta carta 
vá ter . . .  'º' Praza a Deus que lá não se mitigue meu 
gôsto com o silêncio de Vossa Mercê. 

De Vossa Mercê serva e filha, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito: Para meu Padre e meu senhor o Mestre Frei Do
mingos Bâii.ez. 

106) Nas cartas. 
107) Faltam algumas palavras. 
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CARTA 51 . 

À Madre Ana d.a Encarnação, Priora de Salamanca. 

Alba de Tormes, janeiro de 1574. Encontra-se contente em Alba, 
gozando das vistas do rio. História de uma truta. lnterêsse 
pela saúde de algumas monjas. 

Jesus sej a com Vossa Reverência. Faça-me saber 
como está, e como vão tôdas, e dê-lhes minhas reco
mendações. Bem quisera eu poder gozar da companhia 
das de lá  e das de câ ao mesmo tempo. Creio que hei 
de achar aqui menos embaraços; tenho uma ermida 'º' 
de onde se vê o rio, e onde também durmo ;  até da cama 
posso gozar da vista,  e é muita recreação para mim . 

Hoj e me tenho achado melhor que de costume. D. Qui
téria'ºº continua com sua febre ; diz que tem sauda
des daí . Saiba que levaram daqui um médico para a 
senhora D. Jerônima, que ainda está mal. Encomen
dem-na a Deus aí, que o mesmo fazemos por cá ;  estou 
p reocupada. Tenha Deus a Vossa Reverência  de sua 
Mão. 

Esta truta, mandou-me hoje a Duquesa; parece-me 
tão boa, que arranj ei êste mensageiro para enviá-la 
ao meu Padre o Mestre Frei Bartolomeu de Medina."º 
Se chegar antes do j antar, Vossa Reverência lha mande 
levar logo por Miguel, j untamente com esta carta ; e 
se mais tarde, nem por isso deixe de enviar-lha, para 
ver se êle quer responder-me algumas linhas. 

108) Cela ou capelinha tôsca e solilária, cons lruírla na 
cêrca, onde as monjas se reti ravam a ler oração à semelhança 
dos Padres do êrmo. Na cêrca, isto é, no terreno d e  todos os 
seus mosteiros, gostava a Santa de edificai· diversas ermidas. No 
Caminho de Per/ eição, cap. 13, diz: O estilo que pretendemos le
var é não só d e  ser monjas, mas de ermitãs. 

109) Monja da Encarnação. Acompanhou a Santa à fun
dação !le Salamanca. 

110) Gran de teólogo dominicano, a princípio muito con
trário a S. Teresa, a qual por esta mesma razão, mais o esti
man do, procurou tê-lo por superior e confessor e deu-lhe conta 
de todos os seus pecados. Mais tarde dizia êle que não havia 
tão gran de santa  na terra como a Madre Teresa de Jesus. 
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Vossa Reverência não se esqueça de me escrever 
como está, e não deixe de comer carne êstes dias. In
formem de sua fraquez� ao Doutor, e dêem-lhe muitas 
recomendações minhas. Em todo caso, esteja sempre 
Deus com Vossa Reverência. Amém. 

Ao meu P. Osma muito me recomende e diga-lhe 
que grande falta sentirei dêle aqui ; e a Joana de Jesus, 
que me faça saber como está, porque estava com uma 
cara muito murcha no dia em que vim. 

E' hoj e quarta-feira, depois da meia-noite, e eu de 
Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Como estão a Condêssa e a espôsa do Correge
dor? ''' Mande de minha parte indagar de ambas e 
fuça-mo saber. Escreverei a Vossa Reverência sôbre o 
estado de sua irmã ; '" não quis despachar Navarro 
antes de ter notícias dela, para enviar-lhe também al
guma coisa. Levará êste portador os dezesseis reais, se 
amanhã me lembrar, porque hoj e me esqueci. Se Les
cano "ª pedir algum dinheiro, dê-lho, e eu pagarei, pois 
disse-lhe que, se tivesse alguma necessidade, recorresse 
a Vossa Reverência. Penso que nada pedirá. 

CARTA 52 . 

.4. D. Alvaro de Mendoza, Bispo de Avila .  

Alba de Tormes, fevereiro de 1574. Tem freqüentes noticias de 
D. Álvaro pela Priora de Valladolid. Fala à duquesa de 
Alba de um assunto que interessa ao senhor Bispo. Quei
xa-se a D. Álvaro de a ter tão esquecida. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Senhoria. Deus sej a bendito por estar Vossa Senhoria 
com saúde. Praza a Sua Maj estade continue sempre 
assim, como Lhe suplico. 

111) V. Fundaçõ.es, cap. 19. 
112) Inês de Jesus, Priora de Toledo. 
113) O portador da truta. 
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Fôra consolação para mim dispor de tempo para 
me alargar nesta carta; mas tenho tão pouco que nem 
sei como a começo. Maria Batista dará conta a Vossa 
Senhoria de como estou passando, j á  que não posso fa
zê-lo por mim mesma. Ela me fala de Vossa Senhoria 
quando me escreve, dando notícias tais como eu desej o, 
glória a Deus ! Com isto agüento passar tanto tempo 
sem ver letra de Vossa Senhoria. Algumas cartas lhe 
tenho escrito : uma .iá soube que, por certa causa, não 
foi entregue a Vossa Senhoria ; as demais não sei que 
fim levaram. Só uma recebi de Vossa Senhoria depois 
que aqui cheguei ; ou antes : recebi em Salamanca . 

Já disse à' Duquesa o que Vossa Senhoria me man
dou falar. Contou-me ela o negócio, afirmando-me que 
nunca imaginou que Vossa Senhoria estivesse envol
vido no caso ;  por certo merece ela <1ue não se perca 
sua amizade. A minha senhora D. Maria também não 
posso escrever. Beij o a Sua Senhoria as mãos muitas 
vêzes, mas fazendo-lhe ver que Nossa Senhora parece 
defender melhor suas filhas do que ela a suas súditas, 
pois, segundo me disseram, conservou-se calado Sua 
Senhoria em todos êsses negócios. "' O Senhor aj ude 
aquêle anj inho! Coisa bem nova é agora no mundo o 
que Nosso Senhor faz por ela. Penso que para melhor 
o dar a entender, permite que a deixem, sem defesa , 
no meio de tais combates . Muito me faz iouvar a Sua 
Maj estade. 

Já, senhor, como Vossa Senhoria tem muitas santas, 
vni entendendo as que o não são, e assim se esquece 
de mim ;  contudo creio que no Céu há de ver Vossa 
Senhoria que deve mais a esta pecadora do que a• elas. 
De melhor vontade daria  à minha senhora D.  Maria 
e à minha senhora a Condêssa parabéns por outro mo
tivo, que não o desposório; contudo fiquei consolada 
de se haver realizado tão depressa .  

Praza a Nosso Senhor sej a para seu serviço, e o 
gozem Vossa Senhoria e minha Senhora D. Maria por 

114) Refere-se ao caso de Cassilda de Padilla. 
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muitos anos. A minha senhora D.  Beatriz e à minha 
senhora a Duquesa ·beijo as mãos muitas vêzes. Nas 
Suas tenha sempre Nosso Senhor a Vossa Senhoria. 

Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus. 

Suplico a Vossa Senhoria me mande avisar se 
conseguiu elo P. Visitador licença para eu passar em 
S. José alguns dias; a. Priora me transmitirá a resposta. 

CARTA 53. 

A Madre Maria Batista, em Valladolid. 

Segóvia, H ele maio de 1574. Assuntos do Convento de Valla
dolid. Favorável acolhimento feito em Andaluzi a  aos Padres 
Gracián e Mariano. Pouca importânci a  que dá a Santa aos 
desdéns do P. Medina. 

Jesus estej a com Vossa Reverência, filha minha. 
Tem tão boas pernas êsse seu criado, que pensei  só 
amanhã chegasse de Madrid, aonde o enviei por não 
saber de quem me fiar nestes negócios ; e eis que che
ga hoj e, quinta-feira. Juntamente com esta, terei de 
responder a algumas cartas de A vila, e assim não po
derei despachá-lo até amanhã ao meio-dia, porque meus 
olhos e minha cabeça não estão dando para nada; e 
ainda praza a Deus possa êle ir amanhã. Quisera es
crever-lhe bem longamente, e também à senhora D. 
Maria. Já estou quase boa, porque o xarope, como es
crevo a nosso Padre, me tirou aquêle tormento de me
lancolia, e penso que até a febre, inteiramente. 

Como eu já estava sem êsses padecimentos, fêz
me rir algum tanto a carta do P. Frei Domingos, do 
próprio punho; mas não lho diga, porque vou escre
ver-lhe uma carta muito engraçada, e talvez êle lha 
mostre. Asseguro-lhe que me alegrei muito com a dêle 
e com a de Vossa Reverência ;  e até muitíssimo com 
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esta última, por saber que já descansou aquela santa,"ª 
e teve tal morte. Espanto-me de que possa alguém 
ter pesar de seu grande bem ; é antes motivo de ter
lhe invej a . Pena sinto eu do grande trabalho que Vossa 
Reverência, filha minha, terá tido, e ainda tem com 
êsses negócios tão grandes e tantos ; bem sei no que 
isso dá ; mas creio que não teria mais saúde - e tal
vez menos ! - se estivesse no sossêgo que deseja . Isto 
tenho por muito certo porque conheço seu tempera
mento, e assim tolero que trabalhe tanto, pois de um 
modo ou de outro há d� ser santa, e mais bem lhe faz 
desej ar soledade do que viver nela. 

Oh 1 se visse que barafunda anda por cá, embora 
secretamente, em favor dos Descalços !  E' coisa para 
louvar ao Senhor; e tudo isto devido aos dois Padres 
que foram à Andaluzia: Gracián e Mariano. Diminui 
não pouco o meu prazer, o pensamento de pena que 
há de isto causar a nosso Padre Geral, a quem tanto 
quero ; por outra parte , vej o que a não ser assim, es
taríamos perdidos. Encomendem o caso a Deus. O Pa
dre Frei Domingos lhe dirá o ·que se passa, e lhe entre
gará uns papéis que lhe envio. O que me escrever, não 
o remeta senão por pessoa segura, de absoluta con
fiança, pois é coisa importantíssima,  ainda que seja 
preciso demorar alguns dias. Muita falta nos faz o P. 
Visitador estando tão longe; em certos negócios, ainda 
que o estivesse mais. terei de mandar-lhe, creio, men
sageiro, pois aqui o Prelado não tem autoridade bas
tante para aquilo de que se trata. Praza a Deus sej a 
êle muitos anos nosso Superior. 

A respeito do P. Medina , ainda que venha a fazer 
muito mais, não tenha mêdo que eu me incomode, an
tes me tem feito rir ; mais sentira eu meia palavra de 
Frei Domingos; porque o outro nada me deve, nem faço 
muita questão de ·que me estime. �le nunca tratou' com 
êstes mosteiros, e não sabe o que há ; nem poderia igua-

1 15) Beatriz da Encarnação, cujo elogio escreveu S. Te
resa no cap. 12 das Fund ações. 
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lar-se sua amizade com a ·que nos tem Frei Domingos, o 
qual os considera como coisa própria sua, e verdadeira
mente os tem sustentado. Bastantes aborrecimentos têm 
havido aí com êsses negócios, mas também qualquer 
Priora os aceitaria para a sua casa. 

Dê um grande recado a D. Maria de Samago por 
mim, e diga-lhe que assim é êste mundo : só mesmo 
em Deus podemos confiar. Creio tudo o que Vossa Re
verência escreve acêrca dela e de sua irmã. Foi bom 
não se ter feito mais, pois devemos ser agradecidos, 
e seria grande ingratidão, ainda em relação ao Bispo .... 
Com o correr dos tempos, ordenará o Senhor as  coisas 
de outra maneira, e então se poderá fazer alguma coisa 
para consôlo dessas senhoras, pois bem vi não seria' do 
gôsto da senhora D. Maria . Pensei em escrever a ela, 
mas creio que não poderei. Saiba que D .  Maria Cibrián 
é falecida; encomende-a a Deus. Envie um recado meu 
muito carinhoso à Priora da Madre de Deus, "' por� 
que por seu meio aqui nos fazem muita caridade; corno 
eu não estou passando bem e os olhos não estão bons, 
perdoe-me ela se não lhe escrevo. Vossa Reverência 
olhe por sua saúde ; ·com todo êsse trabalho e noites em 
claro como tem tido, não quisera eu que o viesse a pagar. 

Oh! que desej o tenho de poder chegar até aí al
gum dia, pois não estamos longe ! mas não vejo meios. 
Se a Vossa Reverência parecer bem, insista com a mi
nha Cassilda para que leia esta carta de sua tia, a quem 
enviei a que ela me escreveu. Tenho muito boas rela
ções com essa senhora, desde algum tempo, e fiaria 
dela qualquer negócio. Devo ter esquecido alguma coisa 
necessária. Deus estej a com Vossa Reverência e ma 
guarde, pois sabe ter extremos de amizade ; n ão sei eu 
como sofro que lenha tanta com meu Padre. 111 Por 
aqui verá corno me traz enganada, e corno a tenho em 
conta de muito serva de Deus. Santa a faça Jtle ! 

116) D. Alvaro de Mendoz::t, um dos mais fortes susten
táculos da Reforma. V. Autobiografia, cap. 36. 

117) De dominicanas. 
118) O P. Báiiez. 
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E' hoj e 14 de maio. 
A minha boa Maria da Cruz 111 muito desej o tenho 

de ver ; diga-lhe muito de minha parte, e à Estefâ
nia. 121 Paulo Hemández veio espantado com ela, e tem 
razão. 

Sua, 
Teresa de Jesus. 

Soube agora dos conselhos que lhe dá Isabel de 
S. Paulo ; "' não pude deixar de rir, com seus mosteiros. 
Fêz-me reviver nesta enfermidade, porque me alegrou 
com sua j ovialidade e contentamento, e, para aj udar
me a rezar o Ofício, deu-me vida. Eu · lhe asseguro que 
será também assim de muito valor para tudo, e, a ter 
saúde, bem se lhe podia confiar o govêrno de uma casa. 

CARTA 54. 

A F1·ei Domingos Bái'i.ez em V nlladolid. 

Segóvia, maio de 1574. Elogio de uma postulante enviada pelo 
P. Báõez às Descalças de Segóvia e de Frei Melchior Cano, 
sobrinho do célebre teólogo do mesmo nome. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Mercê 

e com minha alma. Não é de espantar que muito se 
faça por amor de Deus, pois tanto poder tem o de Frei 
Domingos, que se uma coisa lhe parece bem, logo a 
mim parece; e aquilo que quer, eu também quero; e 
não sei em que há de parar esta espécie de fascinação. 

Estamos satisfeitas com a sua Parda. ... Está tão 
fora de si de con tentamento depois que entrou, que nos 

119) Uma das quatro primeiras Descalças. 
120) Estefânia dos Apóstolos, Irmã de véu branco, muito cé

lebre pela sua santidade. V. Fundações, cap . 1 1. 
1 21) Prima-segunda, ou sobrinha como então chamavam, 

e.la Santa e ed ucada sob seus �uidados no mosteiro da Encar
nação. Professou em S. José de Avila aos dezessete anos. 

122 ) Postulan te recomendada pelo P. Báõez, da qual não 
se conserva memória. 
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faz louvar a Deus. Creio que não terei coração para 
deixá-la ser conversa, vendo o quanto Vossa Mercê fêz 
por ela; estou determinada a mandar ensinar-lhe a ler, 
e, conforme o seu aproveitamento, veremos o que se 
fará. 

Bem entendeu meu espírito o dela, embora não lhe 
tenha eu falado ; e até há monj a que não sabe como 
distrair-se desde que da entrou, tanta é a oração que 
nos causa a sua vista. Creia, Padre meu: é um deleite 
para mim, cada vez que recebo alguma pretendente 
que nada traz e é aceita só por amor de Deus, ao ver 
que não tem dote e deixaria de ser monj a por falta 
de meios. Vej o que me faz Deus pa rticular mercê to
mando-me por instrumento para remediá-la.  Pudesse 
eu receber tôdas assim, e teria grande alegria ; aliás não 
me recordo de ter deixado de receber por não ter dote 
nlguma que me contentasse. 

Tem sido para mim particular contentamento o ver 
como faz Deus a Vossa Mercê tão grandes favores, em
pregando-o em semelhantes obras ; e ver como Vossa Mer
cê encaminhou esta vocação. Está feito pai dos que não 
têm recursos ; e a caridade que o Senhor lhe infunde 
neste ponto me traz tão alegre , que tudo farei para 
ajudá-lo nessas obras, quando estiver ao meu poder. 
Era de ver o chôro da que a veio acompanhando !  pen
sei que não acabasse. Não sei para que a mandou aqui. 

Já o P. Visitador deu licença para uma fundação, 
e com isto ahre porta para autorizar outras mais, com 
o favor de Deus ; então poderei quiçá receber essa "cho
ramingas", "' se contenta a Vossa Mercê, pois para Se
góvia já tenho gente demais. 

Bom pai achou a Parda em Vossa Mercê. Diz que 
ainda lhe parece mentira estar aqui . E' para louvar 
a Deus seu contentamento. Igualmente O louvei por ver 
aqui o sobrinhozinho de Vossa Mercê, na companhia 
de D. Beatriz, e gostei de ' conhecê-lo; por que não me 
avisou antes? 

123)  A amiga e companheira da "Parda". Esta fôra da casa 
da marquesa de Velada, que é a santa am iga mencionada por 
S. Teresa um pouco abaixo. 
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Também fiquei contente por saber que esta Irmã 
conviveu com aquela minha santa. amiga. Muito mais me 
parece querer-lhe agora, do que lhe queria quando viva. 
Escreveu-me sua irmã oferecendo-se muito a aj udar
me. Asseguro-lhe que me enterneceu. Já terá sabido 
que teve Vossa Mercê um voto para Prior em S. Es
têvão ; todos os outros recaíram sôbre o que foi eleito 
p ara êste cargo ; fêz-me devoção vê-los tão conformes. 

Estive ontem com um Padre de sua Ordem, chamado 
Frei Melchior Cano. Eu lhe disse que, a haver na Or
dem muitos espíritos como o dêle, poderiam fazer mos
teiro de contemplativos. 

Escrevi para Avila, animando os que o pretendiam 
fundar, para que não se entibiem se não acharem fa
cilidade aqui ; desej o muito que se dê comêço. Por que 
não me conta o que tem feito? Deus o faça tão santo 
como desej o .  Vontade tenho de falar-lhe algum dia sô
hre êsses temores com que anda ; só servem para fa
zer perder tempo, e,  de pouco humilde, não me quer 
dar crédito . Melhor faz o P. Frei Melchior, de quem lhe 
falei ; diz que só de uma vez que tra tei com êle em 
A vila, tirou proveito, e parece-lhe que a tôda hora me 
traz presente. Oh ! que espírito e que alma tem Deus 
ali ! Consolou-me sumamente. Dir-se-ia que não tenho 
outra coisa a fazer senão falar-lhe dos espíritos alheios. 

Fique-se com Deus, e peça-Lhe que me dê a mim 
graça p ara não me apartar de coisa alguma que sej a 
de sua Vontade. Estou escrevendo domingo à noite. 

De Vossa Mercê filha e serva, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito: Ao Reverendíssimo Senhor e Padre meu, o Mestre 
Frei Domingos Báõez, meu senhor. 
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CARTA 55. 

À Madre Ana da Encarnação, em Salamanca. 

Segóvia, 30 de maio de 1 574. Suplica-lhe que encomende a 
Deus os negócios de D. Fadrique,'14 duque de Huéscar. 
Viagem dos irmãos da Santa. 

. . . encomendar a Deus seus negócios e os de D. 
Fadrique. De meus irmãos não tenho notícia. Muita 
caridade me faz em ter tanto cuidado com êles ; a esta 
hora devem estar vindo por mar. Isabel de Jesus dirá 
alguma coisa que faltar, e assim não escrevo mais. 

E' hoj e dia da Santíssima Trindade, e eu de Vossa 
Reverência,  

Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 56. 

A Madre Maria Batista, em Valladolid. 

Segóvia, junho de 1574 .  Morte exemplar de Isabel dos Anjos. 
Desapêgo e liberdade de espírito. Recomenda D. Guiomar. 

Jhs. 
Estej a com Vossa Reverência, minha filha, o Es

pírito Santo. Com pesar estaria eu pensando que Vossa 
Reverência não me escreve há tanto tempo por falta 
de saúde, se não soubesse que está boa, por uma carta 
da Priora de Medina. Seja Deus bendito, que muitíssimo 
lhe desej o  saúde . Se Deus é servido de que essas outras 
estej am doentes, sej a como 11.:le quer; assim terão em 
que merecer. 

Saiba que Isabel dos Anj os - aquela que foi objeto 
de tantas contendas em Medina, - levou-a o Senhor 

124) D. Fadrique de Toledo, filho primogênito dos Du
ques de Alba, intentara contrair matrimônio com D. Madalena 
de Guzmán, sem a necessária permissão régia. Por esta razão 
foram ambos, pai e filho, encarcerados por Filipe II, um n o  
Castelo d e  Uceda e o outro no da Mota. Em Uceda o grande 
Duque de Alba tinha por leitura predileta a Autobiografia da 
Reformadora do Carmelo. 



SANTA TERESA DE JESUS 

consigo. Foi tal sua morte, que poderia ser tido por 
santo quem assim morresse. Certamente foi-se com Deus, 
e eu aqui fiquei, como uma criatura sem proveito. Du
rante três semanas tive um resfriado terrível, acompa
nhado de muitas indisposições. Embora ainda não te
nha passado de todo, j á  estou melhor, e bem alegre 
com as notícias que escrevo ao P. Frei Domingos ; dêem 
graças a Nosso Senhor, que assim o temos feito cá. 
Por tudo sej a �le bendito. 

Esta carta mande à Priora da Madre de Deus, j un
tamente com o remédio que aí vai ; parece ter-me feito 
hem. Muita pena me dá sua doença, como quem tanto 
sofreu do mesmo nestes últimos anos : é impiedosa essa 
dor. Não sei para que teve o trabalho de enviar-me es
corcioneira ! 121 Quase não a comi, porque fiquei com 
terrível fastio de coisas doces; mas estou muito grata 
pelo seu cuidado e por tudo o que mandou às Irmãs, 
especialmente a Isabel. Esta já parece gente; é sensata , 
amorosa, uma môça perfeita. 

Que bobagem é a sua, com tantas satisfações que 
me dá sôbre o lavor de mãos e outras coisas ! Até que 
nos vej amos não ouso dizer-lhe minha intenção a êsse 
respeito. Saiba que cada dia estou com mais liberdade. 
O principal é que essa pessoa estej a segura de não ofen
der a Deus ; não são outros meus temores, porque te
nho visto grandes quedas e perigos em casos semelhan
tes. Quero muito a essa alma (parece que o 'próprio 
Deus me infundiu êssc cuidado), e quanto mais é sim
ples, mais temo por ela. Por esta razão muito estimo 
que goste de estar em lugar seguro, conquanto , absolu
tamente certo não o haj a nesta vida ; nem é bom nos 
j ulgarmos em segurança, pois estamos em tempo de 
guerra e rodeados de muitos inimigos. 

Olhe, minha filha, quando estou sem aquêle tão 
grave mal que tive aqui , o mínimo primeiro movimen
to,'" em qualquer coisa que sej a, me assusta muito. 

125) Erva medicinal. 
1 2 6 )  Da vontade,  ou antes da sensibilidade. 
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Isto sej a  só para Vossa Reverência, pois a quem nunca 
chega a entender-me , é mister levar conforme seu tem
peramento. E é verdade que se alguém aí nessa casa 
me faz experimentar êste pouquinho, é aquela a quem 
o escrevo ;  mas, ainda êsse pouquinho, muito faz so
frer uma alma livre. Porventura quer Deus que o sinta, 
para que Llle fique assegurada a parte necessária a 
seu divino serviço . O' filha minha, estamos em um 
mundo de tal natureza, que, mesmo se Vossa Reverência 
tivesse meus anos, não o acabaria de entender ! Não sei 
para que escrevo isto sem ter pessoa certa que lhe leve 
a carta . Pagarei bem o mensageiro . 

Tudo o que fizer por D. Guiomar será bem feito, 
pois é mais santa do que pensam, e cheia de trabalhos. 
Grande coisa foi para nós ter saido tão em paz esta 
outra noviça . Praza a Deus que melhor nos suceda com 
a que recebemos, - não sem bastante receio de mi
nha parte ; porque estas que foram donas de suas casas 
nunca se acham bem de todo nas nossas ; contudo por 
enquanto parece não ir mal. Isabel lho escreverá melhor. 

Tinha escrito até aqui, sem achar mensageiro ;  ago
ra acabam de dizer-me que há um, e que preciso en
tregar logo as cartas . . . 

CARTA 57. 

A Antônio Gaytán '21, em Alba. 

Segóvia, junho de 1574. Dá a êsse cavaleiro algun s  conselhos 
acêrca da oração. Compra de uma casa para as Descalças 
de Segóvia. 

Jbs. 
Estej a com Vossa Mercê o Espírito Santo, filho meu . 

Não tenho a dita de dispor de tempo para lhe escre
ver largamente ; mas asseguro-lhe que a vontade é gran-

127) Amigo da Santa, muito aprovei tado, graças a ela, 
no caminho da oração. Acompanhou-a às fun dações de Se
góvia, Beas e Sevilha, e, com Julião de Avila, preparou a de 
Caravaca. S. Teresa faz seu elogio no cap. 21 das Fundações. 
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de, e também o contentamento que me dão suas cartas, 
por saber as mercês, cada dia maiores, que lhe faz o 
Senhor. Assim lhe paga o que tem trabalhado aqui. 

Vossa Mercê não se canse em querer pensar muito, 
nem faça questão de meditar. Se não está esquecido, 
muitas vêzes lhe tenho dito como há de proceder, e como 
é maior mercê do Senhor essa, de perseverar sempre 
em seu louvor ; e querer que todos o façam é ·grandís
simo efeito, próprio das almas ocupadas com Sua Ma
jestade. Praza ao Senhor que o saiba servir Vossa Mer
cê, e eu também, para pagarmos um pouquinho do que 
Lhe devemos, e nos dê muito em que padecer, nem que 
sej am pulgas e fantasmas e caminhos trabalhosos. 

Antônio Sánchez nos vinha j á  ceder a casa, .sem 
mais falatórios, mas não sei onde Vossa Mercê e o P. 
Julião de Ávila tinham os olhos, quando quiseram com
prar tal coisa. Foi uma sorte não ter êle querido ven
dê-la. Agora estamos querendo comprar uma perto de 
S. Francisco, na rua Real, no melhor ponto do bairro, 
j unto ao mercado. E' muito boa. Encomendaremos a 
Deus êste negócio. 

Tôdas se recomendam muito a Vossa Mercê. Estou 
melhor ; quase ia dizendo que estou boa, pois quando 
tenho apenas os males ordinários, considero-me com 
muita saúde. O Senhor a dê a Vossa Mercê, e no-lo 
guarde. 

De Vossa Mercê serva, 

Teresa de Jesus. 
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CARTA 58. 

A D. Teutônio de Bragança "º, em Salamanca. 

Segóvia, junho de 1574. Felicita-o por sua volta a Salamanca. 
Elogio dn Priora de Segóvia. Morte do Rei de França. 
Oportuni dade de uma fun d ação de Descalços em Sala
manca. Lastima a pouca saúde do P. Reitor da Companhia. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Se

nhoria; e sej a muito bem vindo. Foi para mim de muito 
contentamento saber que está com saúde, ainda que, 
após tão larga viagem, curta me tenha parecido a carta; 
nem ao menos me diz nela Vossa Senhoria se conse
�niu o que Vossa Senhoria ia fazer. Que estej a desconten
te de si, não é coisa nova; nem se perturbe Vossa Se
nhoria se, em conseqüência do trabalho do caminho 
e de não poder ter o tempo tão bem ordenado, sentir 
alguma tibieza . Assim que Vossa Senhoria tomar a seu 
sossêgo, também o tornará a gozar a alma. 

Tenho agor0; alguma saúde, em comparação de co
mo estive. Soubera eu tão bem queixar-me como Vossa 
Senhoria, nada lhe pareceriam suas penas. Foi extre
mo o grande mal que tive durante dois meses, e era de 
sorte que redundava no interior, pondo-me como uma 
criatura incapaz. Quanto ao que toca ao interior, j á  
estou boa;. n o  exterior, com os males ordinários, e bem 
regalada com o presente de Vossa Senhoria . 

Nosso Senhor lho pague. Foi suficiente para mim 
e pura outras enfêrmas, algumas vindas bem doentes 
de Pastrana , porque a casa de lá era bastante úmida . 
Estão melhor e são muito boas almas ;  Vossa Senhoria 
gostaria de tratar com elas, especialmente com a 
Priora . ••• 

128) Da famma real de Braga nça, mais tarde Arcebispo 
de ll:vora . A S. Teresa confiara sua alma. Foi êle que publicou 
o Caminho de Perfeição, primeiro livro da Santa que saiu à 
luz. 

129) A grande Madre Isabel de S. Domingos, uma das mais 
santas da Reforma. 
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Já eu sabia da morte do Rei de França . ... Grande 
pena me dá ver tantos trabalhos, e quantas almas vai 
ganhando o demônio. Deus acuda com o remédio, pois, 
se f ôssem de proveito nossas orações, asseguro-lhe que 
não há descuido cm pedi-lo a Sua Majestade, a quem 
suplico igualmente pague a Vossa Senhoria o cuidado 
que tem de fazer mercês e favores a esta Ordem. 

O P. Provincial tem andado tão ·longe (digo: o Visi
tador), que, ainda por cartas, não pude tratar dêste 
negócio. O que sugeriu Vossa Senhoria, de fazer aí casa 
dêstes Descalços , "' seria muito bom, se, j ustamente por
que assim é, o demônio não o estorvar. A benevolência 
que nos mostra Vossa Senhoria é grande vantagem, e 
af{ora há facilidade, porque os Visitadores foram con
firmados nos seus cargos, e não por tempo limitado. 
Creio que têm mais au toridade em vários pontos do 
que antes, e podem permitir fundações de novos mos
teiros. Sendo assim, espero no Senhor que há de ser 
aprovado nosso projeto. Vossa Senhoria não desista, por 
amor de Deus . 

Brevemente, penso, estará perto o P. Visitador, e 
eu lhe escreverei. Ouvi dizer que irá aí. Vossa Senhoria 
me fará a mercê de falar-lhe , dizendo-lhe em tudo 
seu p arecer. Pode usar de tôda confiança, que é muito 
bom e merece que se trate assim com êle; e, em atel'lção 
a Vossa Senhoria , talvez se determine a fazê-lo . Até 
ver isto realizado, suplico a Vossa Senhoria não aban
done o proj eto . 

A Madre Priora se encomenda às orações de Vossa 
Senhoria . Tôdas têm tido cuidado, e ainda têm, de en
comendá-lo a Nosso Senhor, e o mesmo farão em Me
dina, e em qualquer outra parte onde me quiserem cau
sar prazer. Dá-me pena a pouca saúde com que anda 
nosso P. Reitor. Nosso Senhor lha dê melhoras, e a 
Vossa Senhoria tanta santidade como a ele suplico . 
Amém . 

1 30 )  Carlos IX, que morreu a 30 de maio de 1574. 
131 ) Em Salamanca. 
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Mande Vossa Senhoria dizer ao P. Reitor,"' que 
estamos empenhadas em pedir ao Senhor sua saúde, e 
que me vou dando bem com o P. Santander.'"' O mes
mo não me acontece com os Frades Franciscanos; íamos 
comprar uma casa muito acomodada para nós, e por 
ser um tanto perto dêles, puseram-nos demanda : não 
sei em que irá parar. 

Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 59. 

A D. Teutônio de Bragança, em Salamanca. 

Segóvia, 3 de julho de 1 574. Queixa-se do tratamento de Ilus
tríssima que lhe dá D. Teotônio. Compra casa em Segóvia. 
Conselhos sôbre a oração e a melancolia. Próxima chegada 
do P. Visitador. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Senho

ria. Eu lhe digo, e é muito certo : se outra vez me so
hrescritar do mesmo modo sua carta,... não responde
rei. Não sei por que me quer dar desgôsto, - que de 
cada vez o é para mim, --1 e eu ainda não tinha caído 
na conta : só hoj e o percebi. Indague Vossa Senhoria 
do P. Reitor como êle costuma fazer, e saiba que não 
há de pôr outro título, pois é muito fora de minha Re
ligião aquêle tratamento. Alegrei-me de que esteja êle 
com saúde, pois me f êz andar cuidadosa. Suplico a 
Vossa Senhoria lhe dê minhas recomendações. 

Impróprio me parece agora o tempo para Vossa 
Senhoria tentar a sua cura. Praza ao Senhor tenha bom 

132) O P. Jerônimo Ripalda, Jesuíta. 
133 ) Também Religioso da Companhia. 
134) Nas Constituições que fêz para suas monjas diz a 

Santa: "Não se use com a Priora , nem com outra qualquer re
ligiosa, de têrmos honoríficos, como Dona o u  Senhora ou outros 
semelhantes que se costumam dar por honra, mas tôdas se 
tratem com palavras humildes; de sorte que à Priora e Sub
priora e à que tiver sido Priora chamem Madre e Vossa Re
verência; e às mais religiosas Irmãs e Vossa Caridade. 
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resultado, como eu Lho suplicarei. Sua Maj estade dê 
boa viagem à, comitiva de Vossa Senhoria ; isto já Lho 
tenho suplicado, mas quisera que Vossa Senhoria não 
se afiligisse tanto: de que servirá tanta aflição para sua 
saúde? Oh! se entendêssemos estas verdades, quão pou
cas coisas nos afligiriam na terra 1 

Enviei logo a carta , e escrevi ao P. Reitor ... di
zendo-lhe quanfo tomo a peito que se faça isto com dili
gência; devo-lhe muito. f:le tratou da compra de uma 
casa para nós, e j á é nossa, glória a Deus ! E muito 
boa, j unto da que agora ocupamos ; ficam bem situadas. 
Conte-o Vossa Senhoria ao P. Reitor. Era de um cava
leiro chamado Diogo de Porras. O P. Acosta ... dirá 
que tal é. Também suplico a Vossa Senhoria que lhe 
dê minhas recomendações ; diga-lhe que suas noviças 
estão cada dia mais contentes, e nós com elas. Reco
mendam-se às orações de Vossa Senhoria, assim como 
tôdas. Mas quão malcriada estou em rogar a Vossa Se
nhoria que transmita êstes recados! A verdade é que, 
por ser tão humilde, sofre tudo. 

Disso que Vossa Senhoria tem de querer deixar 
pelo meio a oração, não fuça caso ; antes '1ouve ao Se
nhor pelo desej o que h abitualmente nutre de fazê-la, 
e creia que sua vontade o quer e gosta de estar com 
Deus. E' a melancolia que o aflige, com a impressão de 
que o hão de obrigar à fôrça. Procure Vossa Senhoria 
algumas vêzes, quando se vir nesses apertos, ir a al
gum lugar de onde vej a o céu, e andar passeando, que 

nem por isso deixará de fazer oração ; e é mister le
var esta nossa fraqueza de modo a não afligir por de
mais o natural. Tudo será buscar a Deus, pois é por 
�le que andamos à procura dêsses meios, e é preciso 
levar a alma com suavidade. Para isto e para tudo, 
melhor entenderá meu P. Reitor o que lhe convém. 

Estão à espera do P. Visitador, que j á  vem próxi
mo. Deus pague a Vossa Senhoria o cuidado que tem de 
sempre nos fazer benefícios. Escreverei ao P. Visitador 

'1 35 ) Santander. 
136) Diogo de Acosta, mais tarde Provincial da Companhia. 
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assim que souber onde estã ; o mais importante é que 
Vossa Senhoria lhe fale, quando êle aí fôr. Já fiquei 
boa ; praza ao Senhor, também o estej a Vossa Senhoria , 
e tire muito proveito do tratamento que vai empreender. 

E' hoj e  dia 3 de j ulho. 
Indigna serva de Vossa Senhoria e súdita, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

Sobrescrito : Ao Muito Ilustre Senhor D .  Teutôn io de Bragança, 
m eu senhor, em Salamanca.  

CARTA 60. 

�t Madre Maria Batista. 

Segóvia, 16 de julho de 1 574.  Responde a certas q�eixas da 
Madre Maria Batista. Diz que deve ser fixo o numero de 
Irmãs l eigas em cada Convento. Achaques da Santa. As
suntos das Descalças de Valladolid e de Segóvia. 

Jesus estej a com Vossa Reverência, filha minha.  
Achei graça nos seus enfados ; pois eu lhe digo que não 
é por falta de vontade que deixarei de  vê-la ; pelo con
trário, desej o-o tanto, que me pareceu não seria per
feição tratar eu disso, não vendo necessidade que o 
exij a. Com efeito : onde está o Padre Mestre,' " que 
falta posso eu fazer ? Por conseguinte,  se mo mandarem 
irei, e se não, não tocarei nesse ponto. Bem me parece 
que algum proveito se tira nas casas aonde vou , embora 
aparentemente nada haj a a fazer ; mas, como Vossa 
Reverência é tão prudente, pode ser que eu aí nada 
tenha a fazer senão folgar-me : aliás já não devo ser
vir para outra coisa . 

Nesse caso da Irmã leiga não vale a pena falar, 
pois é fato consumado ; mas confesso que é coisa bem 
errada para meia dúzia de monj as, como se costuma 
dizer, ter tantas Irmãs leigas ; é muito sem cabimento. 
Julgo necessário procurar que o P. Visitador determine 
o número fixo para elas, como para as monj as. Não 

137 ) Fr. Domi ngos Báiiez. 
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sei dizer quanto fico triste por não me contar Vossa 
Reverêneia como está doente, dá-me muita pena. E' gran
de bobagem andar com escrúpulos sôbre perfeições no 
que toca ao seu tratamento, pois vê quanto nos importa 
n sua saúde. Não sei que faz êsse meu Padre . . . Olhe 
que me zangarei muito se não obedecer a Maria da 
Cruz neste ponto. 

Quanto a mim, estou muito moderada em seme
lhantes matérias. A falar verdade, sempre tive nisto 
pouca perfeição, e agora parece-me haver mais motivo, 
pois tão velha e cansada estou que se espantaria de ver
me. Tenho andado êstes dias com o estômago relaxado 
e em boa ocasião vieram as nozes, embora ainda res
tem das que me tinham enviado para cá ; estão ótimas. 
Coma Vossa Reverência as que aí ficaram, por amor 
de mim, e dê um grande recado de minha parte à 
Condêssa de Osorno. Só uma carta, segundo me parece, 
recebi de Sua Senhoria, e escrevi outra ; tornarei a es
crever-lhe, mas quando puder, pois hoj e me chegaram 
três pacotes de cartas, t; não poucas ontem ; além disto 
meu confessor está na grade,"' e, como preciso des
pachar depressa êste môço, não me poderei alargar. 

Oh 1 quão melancólica vem a carta de meu Padre 1 
Indague logo Vossa Reverência se há documentos que 
provem as faculdades do P. Visitador, pois me cansam 
êstes Cônegos, ' "  e agora pedem licença do Prelado 
para sermos obrigadas a pagar o censo. Se meu Pa
dre tal autorização pode dar, é preciso que a dê por 
escrito e perante tabelião que verifique os poderes que 
êle tem ; e, se assim fôr, mande-me logo o papel, por 
caridade, se não quer ·que eu me vá carcomendo. , . .  Já 
estaríamos na  casa se não fôsse a questão dêsses mise
ráveis três mil maravedis que faltam ; e talvez me so
brasse tempo para me mandarem ir a Sevilha.  Ainda 
que só f ôsse para ver que tal é essa sua monj a, eu gos
taria. Diga a Maria da Cruz que folguei com sua carta , 

1 3 8 )  Do locutório, ou do confessionário. 
1 39 )  Os cônegos de Segóvia exigiam que lhes fôsse pago o 

ce nso a que t inham direito sôbre as casas adquiridas pela comu
n i da d e  a Diogo de Porras. 
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e o regalo que dela quero agora é que regale a Vossa 
H.everência. 

Não deixe de tratar com o Reitor dos Teatinos, pois 
eu lhe digo, talvez sej a êle mais seu amigo que ne
nhum outro ; e, enfim, é proveitoso o trato com êsses 
Padres. O Reitor daqui fêz a compra da casa, e con
cluiu o negócio com o Cabido, e tudo muito bem feito. 
Boa faça Deus a Vossa Reverência, filha minha, e não 
se aborreça comigo, pois j á  lhe expliquei o que me im
pede de ir aí. Seria mentira dizer que não quero. Mui
to me hei de cansar, se aí für, no meio de tanta gente 
fidalga e tanta barafunda ; mas tudo sofrerei a trôco 
de vê-la. 

Escrevi ontem à noite a Vossa Reverência algumas 
linhas, e já é muito o qu� lhe escrevo agora, tanta é a 
minha pressa.  Tôdas as Irmãs se lhe recomendam. Deus 
ma faça santa. Muito engraçadas são as respostas que 
põe Vossa Reverência na carta de meu Padre ; não sei 
a qual dos dois dê crédito. Não se canse em exortá-lo 
u escrever-me ; contanto que Vossa Reverência me diga 
como vai êle de saúde, muito bem sofrerei seu silêncio . 

Diga-me qual é sua terra, ' "  porque se é Medina, 
muito mal fará em não passar por aqui. �ste môço che
gou hoj e, 16 de j ulho, às dez horas. Despachei-o às 
quatro do mesmo dia. Por que não me informa dos 
negócios da senhora D. Maria ? Dê-lhe muitos recados 
de

· 
minha parte. Deus me guarde a Vossa Reverência. 

Sua, 
Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : Para minha filha a Madre Maria Batista, Priora 
da Conceição . 

1 4 0 )  Si no quiere me pudra - se não quer que eu apo
dreça. 

1 4 1 )  Do P. Báõez. Depois de longa contro vérsi a, ficou 
verificado ser nat ural de Medina dei Campo. 
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CARTA 61 .  

A Mateus de las Peíiuelas • . . .  em A vila. 

Segóvia, ano de 1 574 .  Sôbre a pobreza das monjas da Encar
nação de Avila. Compadece-se da enfermidade de Fran
cisco de Salcedo. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a  com Vossa Mercê. 

Asseguro-lhe que causou muito prazer a sua carta, que, 
aliás, não tinha outro fim senão dar-me gôsto. Deus 
pague a Vossa Mercê� pela honra que me fêz por meio 
dela e por tudo o que me escreveu. No demais, há dias 
cm que nem me l embro de mim : quanto mais de comida . 
Se tenho algum tempo livre, para pensar, posso dizer a 
Vossa Mercê que me preocupo mais com êsse Convento 
da Encarnação do que nos tempos em que ai estava . 
Não sei como me diz que eu lhe infundia ânimo ; era 
antes Vossa Mercê quem no-lo dava, a tôdas nós ; e 
assim lhe suplico que o mesmo faça agora. 

Tenho muito pesar de que se comece a gastar do 
trigo. Era minha intenção pagar as fianças com o re
sultad� de sua venda, pois não posso contar com outra 
coisa, e tenho receio de que se perca por uma parte o 
que se ganh a pel a outra. Já mandei dizer que comprem 
o necessário para fazer o pão ; convém que sej a pago 
com o que se vender do nosso trigo . Ando por aqui a 
ver se consigo alguns auxílios, para levar comigo quan
do f ôr. Enfim , espero no Senhor que não nos faltará ; 
por isso, continue Vossa Mercê a favorecer-nos como 
é seu costume. Eu lho retribuirei recomendando-o ao 
Senhor ; o mesmo faça por mim . Estou boa, e com tantas 
cartas a escrever, que não posso dizer mais . 

De Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

Por caridade visite em meu nome o senhor Fran
cisco de Salcedo e diga-lhe quanto me deu pesar sua 

142 )  Benfeitor e talvez administrador do mosteiro da 
Encarnação. 
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doença, e quanto me alegrei ao saber por êste môço 
que êle não está dando importância à demanda. Depois 
de minha última carta, tinham-me contado que andava 
contrariado, e isto me causou pesar. Provàvelmente não 
a recebeu. E' preciso ter muito cuidado com as cartas 
para as aldeias ; veja que assim convém. 

CARTA 62. 

A Madre Maria Bati.da, em Valladolid. 

Segóvia, 11 de setembro ele 1 574.  Part icipa-lhe que não pode 
ir a Valladolid.  Não é possivel ir  à Encarnação com as 
mãos vazias, e não possui um ceil il. Duas jovens abas
tadas desejam entrar nas Desc alças de Segóvia. Assun
tos do P. Báiiez e da Ordem Dom inicana .  

Jhs. 
Esteja com Vossa Reverência o Espírito Santo, fi

lha minha. Pela carta que escrevi ao P. Mestre Frei 
Domingos verá o que sucedeu, e como ordenou o Senhor 
as coisas de maneira que não a posso ir ver. Assegu
ro-lhe que me dá muito, muito pesar, porque é uma 
das coisas que neste momento me dariam gôsto e con
solação. Mas viria também a passar, como passam tô
das as coisas da vida ; e quando disto me lembro, qual
quer dissabor é fácil de levar. 

Ã minha querida Cassilda muito me recomende (o 
não poder vê-la também me faz pesar) , e a Maria da 
Cruz. De outra vez ordenará o Senhor que eu fique 
aí mais demoradamente do que agora poderia ser. 
Trate de sua saúde (já vê o quanto é importante e a 
pena que me dá qualquer -notícia de que não a tem) , 
e igualmente de ser muito santa ; que eu lhe asseguro : 
de tudo isto precisa para levar o trabalho que aí tem. 
Já me passaram as quartãs. Quando o Senhor quer 
empregar-me em alguma coisa, logo me dá mais saúde. 

Partirei daqui no fim dêste mês, e estou com receio 
de que não hei de deixar ainda as Irmãs em sua casa ; 
porque nos comprometemos com o Cabido que entra-
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ríamos logo com seiscentos ducados, mas, embora tenha
mos um censo muito bom de uma Irmã, no valor de 
seiscentos e trinta , não achamos quem o queira por 
caução, nem o tome, nem nos empreste quantia alguma . 
Encomende isto a Deus, pois muito folgaria de as dei
xar em casa própria . Se a senhora D. Maria tivesse 
dado o dinheiro , muito bem lhes ficaria tomarem aí 
o censo, pois é muito bom e seguro. A vise-me se lhe é 
possível fazer êste negócio , ou se sabe quem o queira , 
ou quem no-lo empreste ; daremos boa caução no valor 
de mais de mil duca dos ; e encomende-me a Deus, pois 
vou empreender tão longa caminhada em tempo de 
inverno. 

No fim dêste mês, ao mais tardar, irei à Encar
n ação . Se até lá quiser mandar-me alguma coisa , escre
va-me, e não se entristeça por não me ter aí. Talvez so
fresse mais se me visse tão velha e cansada . A tôdas dê 
minhas recomendações . Bem quisera ver Isabel de S. 
Paulo . A tôdas nos mortificaram êstes Cônegos . Deus 
lhes perdoe . 

Vej a se tem por lú quem me empreste alguns reais ; 
não os quero dados, é só enquanto não me pagam os que 
meu irmão me enviou. Até ouvi dizer que j á foram 
cobrados. E' porque estou completamente sem dinheiro ; 
e ir assim à Encarnação, não é admissível. Aqui não 
há possibilidade agora. por ser preciso acomodar a 
casa : portanto pouco ou muito, procure arranj ar-me 
algum. 

Propuseram-nos agora duas pretendentes muito 
vantaj osas, que desej am entrar aqui e trazem mais de 
dois mil ducados ; com isto se poderá pagar a casa, 
que custou quatro mil, além dêsses seiscentos, e ainda 
sobrará . Para que louve ao Senhor lhe conto isto, pois 
foi uma grande graça, e também por serem tão boas 
as que vamos receber. Nada tenho sabido acêrca dos 
negócios da senhora D. Maria ; dê-me notícias. Man
de-lhe um recado de minha parte, para ver se me en
via alguma coisa . 

Glória se j a a Deus, que chegou com saúde meu P. 
Frei Domingos . Se por acaso o P. Mestre Medina pas-
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sar aí, mande entregar-lhe a minha carta, pois, segun
do me disse o P. Provincial, imagina que estou abor
recida com êle por uma que me escreveu e antes achei 
nela motivo para lhe ser grata do que para me zangar. 
Deve estar pensando também que eu sei o que êle fa
lou àquela pessoa, embora eu nada lhe tenha dito. Nosso 
P. Visitador me disse que ela j á  é noviça, e só levou 
mil ducados de dote. Escreva-me contando como vai 
ela e o que diz Nosso Padre a êsse respeito. Enfim,' co
mo é em sua Ordem, terá paciência. 

Há pouco escrevi a Vossa Reverência uma carta ; 
não sei se lha entregaram. Faz mal de passar tanto 
tempo sem me escrever, pois sabe quanto gôsto me dão 
as suas cartas. Estej a Deus com Vossa Reverência .  Sin
to uma pena extraordinária de não poder ir vê-la, pois 
ainda tinha alguma esperança. 

E' hoj e  dia 11 de setembro. 
De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : Para a Madre Priora Maria Batista. 

CARTA 63. 

A D. Teutônio de Bragança, em Salamanca. 

Segóvia,  15 de setem bro de 1 574 . Sôbre diversos assuntos de 
particulares e da Reforma. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Senhoria. Muito grande consôlo me deu o saber que 
está com saúde Vossa Senhoria. Praza a Nosso Senhor 
vá sempre melhor. Pague-me agora o muito que en
comendei Vossa Senhoria a Sua Maj estade fazendo ou
tro tanto por mim, que tenho bastante necessidade para 
as longas caminhadas que tenho de andar. 

Ao P. Reitor escrevo o que deixou ordenado o P. 
Visitador a meu respeito ; Vossa Senhoria lho pergun
te.  Mandou-me igualmente escrever a Vossa Senhoria 
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contando-lhe como deixou determinado que �ennane
cesse eu em S. José. Também me disse que o P. Pnor 
ae Atocha lhe tinha escrito contando que o Núncio pro
metera dar licença para o mosteiro, no caso de estar de 
acôrdo Sua Paternidade. Não me mandou escrever isto a 
Vossa Senhoria ; provàvelmente por pensar que j á o 
tinha sabido pelo próprio Núncio. Conheci que tem de
sej o de dar a Vossa Senhoria contentamento em tudo, 
o que muito me alegrou ; e assim gostarei de que fi
que êsse clérigo a serviço de Vossa Senhoria, se dêle 
se agradar. 

O P. Gómez • • •  tem estado aqui várias vêzes ; pa
rece-me muito boa pessoa. Disse-me que desej ava saber 
se Vossa Senhoria tinha ficado com aquêle outro que 
foi daqui, pois soube que está ai nessa cidade. Insisti 
muito com êle que recomendasse Vossa Senhoria a 
Deus, pois estava doente, e êle o tomou a seu cargo. 
O mesmo faremos no negócio pelo qual Vossa Senho
ria nos manda rezar, pedindo que determine Nosso Se
nhor aquilo que f ôr mais para seu divino serviço. Fa
ça-o Sua Maj estade como pode, e tenha a Vossa Senho
ri a de sua Mão. Não tive hoj e tempo bastante para. es
crever, e assim não me alargo mais. 

E' hoj e 15 de setembro. 
Indigna serva de Vossa Senhoria e súdita, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 64 . 

... l Madre Mar ia Batista, em Valladolid. 

Segóvia, setembro de 1 574.  Terminada a fun dação de Segóvia, 
d ispõe-se a regressar a A vila. Próxima fundação de Beas 
de Segura . Propõe A n a  de Jesus para Priora desta. fundação. 

Jhs. 
Estej a com Vossa Reverência, filha minha, o Es

pírito Santo. Parece-me que me consolou, no pesar que 
me dá o ter de partir sem ir vê-la, saber que Vossa Re-

1 4 3 )  Jesuíta. 
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verência sente o mesmo. Mas, afinal, pode o Senhor 
muito em breve arranj ar as coisas de algum modo que 
agora não entendemos, para me, demorar eu mais tem
po aí. Enquanto aqui estive, é certo que isto não seria 
possível, e o ver-nos tão pouquinho é grande cansaço ; 
todo tempo se vai em visitas e em perder sono para fa
lar, e, como é tanta a vontade,  não faltará alguma pa
lavra ociosa. Entretanto há muitas coisas que gostaria 
de dizer a Vossa Reverência, e não o posso fazer por 
carta : uma delas é que não quero desagradar ao Mes
tre Medina. Creia que não me faltam motivos, e com 
êste modo de agir j á  tenho visto algum proveito ; por isso, 
não deixe de enviar-lhe a carta, nem se aflij a de que 
êle não sej a muito amigo, pois nem tem muita obri
gação, nem tem importância o que disser de mim ; e 
por que Vossa Reverência não me conta tudo ? 

Saiba que eu disse ao P. Provincial que haviam 
negociado bem para tirar-nos a j ovem Samanó. Sabe 
o que estou vendo ? E' que Deus as quer pobres hc>n
nul as, e assim lhes deu Cassilda que o é e vale mais 
que todos os dinheiros. Parece que o P. Visitador re
conheceu isto, e quis dar-me satisfações ;  ao menos d es
culpou muito ao P. Orell ana, " '  e, assim, creio que ela 
mesma o quis . Já estou cansada de falar nessa bendita. 

Escrevi a Vossa Reverência uma carta que foi por 
um Teatino, ou não sei por quem, depois daquela à 
qual j á  me respondeu. Foi pelo mensageiro que cos
tuma levá-las à Priora da Madre de Deus. Nessa carta 
lhe contava como havíamos conseguido o dinheiro e 
como tudo está acabado, glória a Deus. Estou apres
sando os preparativos para fazer a mudança antes da 
min ha partida ; não sei se entregarão a casa. Há pouco 
que fazer, por ser j unto da nossa. Com isto não se afli
.i a. Deus lhe pague os conselhos. Creio ter entendido o 
<1ue está riscado na carta. Saiba que Beas não é em 
Andaluzia, é cinco léguas antes1 e j á  sei que não posso 
fundar na província andaluza. • • •  

144 ) Dominicano. 
145) Nas Fundações, cap. 24, conta S. Teresa como se 

enganou nessa ocasião, porque Beas estava no terri tório de 
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Está em minhas mãos o livro ; "' recebi-o dois ou 
três dias, se não me engano, após a partida do Bispo 
para a Côrte ; devia remeter-lho para lá, mas não soube 
onde está hospedado. Remeto-o a Vossa Reverência 
para que lho entregue em mão própria, assim como 
está, quando êle partir, mas antes de tudo dê-lhe esta 
carta que vai endereçada a Sua Senhoria e não sofre 
demora. Nela incluo um recado. para a senhora D. Maria. 

Levo para a Priora Ana <le Jesus, que é uma de Pla
cência, que1 tomamos em S. José, e tem estado, e ainda 
está em Salamanca. Não vej o  agora outra que conve
nha p ara ali. E saiba que dizem maravilhas da santi
dade e humildade de uma daquelas duas senhoras fun
d adoras, " '  ambas, aliás, são boas, e é mister não le
var quem lhes pegue imperfeições, pois está aquel a 
casa em lugar onde há de ser princípio para muito 
bem , segundo esperamos. Digo isto por causa daquel a 
sua monj a . 

Muito breve , com o favor de Deus, fundaremos' ou
tra ; mas quem não se dá bem com Vossa Reverência 
será mau elemento para principiar uma fundação ; bem 
quisera eu tirá-la daí. Das de Pastrana hão de ir qua
tro, e ainda acho poucas ; pois, com duas que entrarão 
brevemente, ·completaremos o número de vinte e duas. 
A dos mil e quinhentos ducados entra sábado e tem 
admirado a todos com seu fervor ; não sei até onde 
irá ; as que estão aqui, asseguro-lhe,  são extremamen te 
boas. Indo seis, com a Priora, que não é daqui, e a Sub
priora , fica um número razoável. Temos quatro Irmãs 
l eigas que verdadeiramente são ótimas . Forçosamente 
havemos d e  tirar daqui outras monj as, porque acho 
que vão entrar muito boas pretendentes. Vej a se era 
possível deixar agora de lado a fundação de Beas ; a té 
precisamos ainda de outro mosteiro . 

Castela, mas pertencia ao Bispado andaluzo de Cartagena para 
os n egócios eclesiásticos. 

1 4 6 )  Sua Autobiografia. 
1 4 7 )  D. Catarina Godínez e D. Maria de Sandoval, irmãs, 

que fundaram o mosteiro de Beas. Chamaram-se na religi ão 
Catarina  de Jesus e Maria  de Jesus. V. Fundações, cap. 22. 
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Pensava Vossa Reverência, minha filha, fazer-me 
grande honra dizendo-me que eu não f ôsse. Terei de 
ir êste inverno , porque assim Deus determinou ; não sei 
como poderei passá-lo nessas terras frias, que me fa
zem tanto mal. Sem terem em nenhuma conta o que 
tenho passado aqui . Poderá ser que assim como . . .  

CARTA 65 • 

. 4 o  P. Domingos Báne.z, em Valladolid . 

Avi la, 3 de dezembro de 1 574. Sofrimen tos i n teriores da Sa nta .  
Assuntos de suas  Descalças. 

. . . Eu lhe digo, meu Padre, que j á  meus prazeres, 
ao que me parece, não são dêste mundo ; pois o que 
quero não o tenho, o que tenho não o quero . E o pior 
é que a consolação que costumava ter com os confessores 
j á  não encontro ; preciso de quem sej a mais do que con
fessor. Coisa que sej a menos que contacto de alma, não 
satisfaz seu desej o . Asseguro-lhe entretanto que em lhe 
escrever esta, achei alívio. O mesmo conceda sempre 
Deus a Vossa Mercê em amá-lo . 

Diga a essa sua freirinha, " "  tão preocupada em 
pensar se as Irmãs lhe vão dar, ou não, os votos, que é 
adiantar-se demais e ter pouca humildade ; deixe por 
conta de Vossa Mercê e dos que olhamos o hem dessa 
casa,  o ver a monj a mais conveniente · para o cargo, 
pois isso mais nos interessa a nós do que a elas. E' 
mister dar-lhes a entender estas e outras coisas seme
lhantes. Quando vir a senhora D. Maria, recomende
me muito a ela, que há bastante tempo não lhe escrevo . 
Não é pouco o estar passando melhor, com tanto gêlo. 
Creio que é dia 3 de dezembro, e eu filha e serva de 
Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

1 4 8 )  "Esa su poca cosa " .  Refere-se à Madre Maria Bati sta.  
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CARTA 66 . 

. A A ntôn io Gaytán em Alba . 

Valladolid, dezembro de · 1 574. D á  conselhos sôbre a oração 
e contemplação. 

Jesus estej a com Vossa Mercê e lhe pague a esmola 
do livro, que está muito a meu gôsto . Para responder 
ao que Vossa Mercê pergunta, precisaria eu ter mais 
tempo (refiro-me ao que diz respeito à oração) ; mas 
em substância digo-lhe que, para as almas que chegaram 
à contemplação , é muito ordinário êsse modo de pro
ceder. Tenho-o dito a Vossa Mercê muitas vêzes, mas 
vej o que se esquece. Saiba que, assim como neste mun
do há variedade de tempos, o mesmo acontece no in
terior, e não pode deixar de ser ; por isso, não se aflij a, 
não é por sua culpa . 

No demais, não tenho voto, porque sou parte in
teressada ; e também, por inclinação natural, prefiro 
sempre o estado de soledade ___. embora não tenha mere
cido gozar dêle -, e, sendo isto o que se professa em 
nossa Ordem, poderia aconselhar Vossa Mercê sob o 
meu ponto de vista e não segundo o que lhe convém. 
Trate-o claramente com o P. Reitor, " º  e Sua Mercê 
verá o que fôr melhor ; e por outro lado vá conside
rando qual o pendor de seu espírito . Deus o guarde. 
Escrevo tantas cartas, que nem sei como lhe pude di
zer isto, e o portador está à espera. 

Sôbre minha ida, por enquanto nada sei, nem ve
j o como sej a possível êste ano ; mas Deus tudo pode. 
Encomende-me muito Vossa Mercê a Sua Maj estade, 
que o mesmo lhe prometo eu ; e faça-me sempre saber 
de si . 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : Ao Muito Magnifico Se nhor Antônio Gaytán, meu 
senhor. 

149)  O P. Ripalda. 
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CARTA 67 .  

A D. A na Enríquez, em Toro. 

Valludol id ,  23 de dezembro de 1 5 7 4 .  Sen t i mento por não estar  
D. Ana em Valladolid. Elogio do P.  B a l t a z a r  Alvarez e d e  
algu mas Descalças desta c a s a .  O m  sermão do P. Báii.ez . 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê. Muito consôlo f ôra p ara mim achar a Vossa 
Mercê neste lugar ; por bem empregado dera o caminho 
para gozar de Vossa Mercê mais de assento que em 
Salamanca. Não mereci de Nosso Senhor esta graça.  
Sej a f:le para sempre bendito. Esta Priora gozou tudo ; 
aliás, é melhor que eu, e grande servidora de Vossa 
Mercê. 

Muito me folguei de que tenha Vossa Mercê apro
veitado de meu P. Baltazar Alvarez alguns dias, achan
do nêle alívio para seus muitos trabalhos. Bendito sej a 
o Senhor, que dá a Vossa Mercê mais saúde que de 
costume . A minha está agora muito melhor do que cm 
todos êstes outros anos passados, o que é muito d e  ad
mirar com êste tempo . Encontrei nesta casa tais almas, 
que me fazem louvar a Nosso Senhor. E -ainda que, a 
meu parecer, Estefânia certamente é santa, não me
nos me satisfez o ver o talento de Cassilda, e as mer
cés que Deus lhe faz, desde que ela tomou o hábito. 
Sua Maj estade o leve adiante ; são muito de prezar 
essas almas que êle tão cedo toma para si. 

A simplicidade de Estefânia para tudo, exceto p ara 
Deus, é coisa que me espanta , quando vej o a sabedoria 
com que, a seu modo, fala da verdade. 

Visitou o P. Provincial ' " °  esta casa, e presidiu à 
eleição. Escolheram a mesma Priora que tinham. "' 
Para Subpriora trouxemos uma de S. José de Avila , 
que foi eleita e se chama Antônia do Espírito Santo . "" 

1 5 0 )  Fr. An gelo de Salazar. 
151 ) Madre Maria Batista. 
152 )  Uma das quatro primeiras que professaram em S. 

José de Avila. V. Livro da Vida, cap. 35. 
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A .senhora D. Guiomar a conhece ; é de muito bom 
espírito . 

A fundação de Zamora parou por enquanto, e vou 
tornar à longa j ornada que pretendia fazer. , . .  Já eu 
havia pensado em procurar meu contentamento passan
do por essa cidade a fim de beij ar as mãos de Vossa 
Mercê . Há muito não recebo carta de meu P. Baltazar 
Alvarez, nem lhe escrevo ; e não , por certo, com o fim 
de me mortificar, que neste ponto nunca faço pro
gresso, e até, penso, posso dizer o mesmo em todos os 
outros ; mas vivo tão atormentada com estas cartas, 
que, em sendo alguma só para minha consolação, sem
pre me falta tempo. Bendito sej a Deus, que havemos de 
gozar d'�le com segurança eternamente ; mas cá na 
terra, com tantas ausências e variedades a tôda hora, 
pouco aprêço podemos fazer de tôdas as coisas. Com êste 
esperar o fim, vou passando a vida ; dizem que com 
trabalhos, mas a mim não me parece. 

A Madre Priora aqui me tem falado do meu "guar
da", 1 1 '  não está menos encantada com seus encantos do 
que eu. Nosso Senhor o faça muito santo. Suplico a 
Vossa Mercê lhe dê minhas recomendações. Eu o en
trego a Nosso Senhor muitas vêzes, assim como também 
ao senhor D. João Antônio . Vossa Mercê não me es
queça, por amor do Senhor, que sempre vivo necessi
tada. Da senhora D. Guiomar j á nos podemos descui
dar, segundo diz Vossa Mercê, e ela o confirma. Muito 
gostarei de ter alguma pequena notícia por onde possa 
atinar qual o sucesso de que se trata, a fim de me ale
grar, partilhando o contentamento de Vossa Mercê. Nos
so Senhor lhe dê a Vossa Mercê tão grande alegria de 
alma, neste Natal, com� lho suplicarei.  

Neste dia de S. Tomé ' " "  fêz aqui o P. Frei Do
mingos um sermão, onde elevou tanto o valor dos tra
balhos, que muitos quisera eu ter tido , e que ainda o 
Senhor mos dê no porvir. Extremamente me têm con-

1 53 )  A fundação de Beas. 
1 54 )  Provàvelmente algum filho de D. Ana. 
1 55 )  21 de dezembro. 
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tentado seus sermões. Elegeram-no por Prior. Não se 
sabe se será confirmado. Anda tão ocupado que muito 
pouco me foi dado gozar dêle, mas, se outro tanto pu
dera eu ver a Vossa Mercê, já me daria por contente . 
Assim o ordene o Senhor, e dê a Vossa Mercê tanto des
canso e saúde como lhe f ôr necessário para ganhar 
aquêle que não tem fim. Amanhã é vigília de Natal. 

Indigna serva e súdita de Vossa Mercê, 
Teresa de J esus. 

CARTA 68. 

A um a senhora. 

Dezembro de 1574. Diz quando poderá recebê-la e falar-lhe de 
assuntos espirituais. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê. Não foi preciso ver a Vossa Mercê para me con
siderar muito favorecida em querer Vossa Mercê pro
porcion ar-me o prazer de beij ar-lhe as mãos ; porque 
desde que entendi como Vossa Mercê compreende bem 
tudo o que é bom, teria eu mesma procurado êste con
tentamento, se me fôsse possível . E assim, suplico a 
Vossa Mercê : tenha por certo que me fará grande honra 
quando vier cá ; e tanto maior quanto a hora lhe per
mitir demorar bastante. Dispunha eu de tão pouco tem
po no dia de S. Tomé, que gostei de aparecer um mo
tivo para Vossa Mercê deixar sua vinda para outro dia. 

A respeito do que diz Vossa Mercê, antes fôra 
acrescentar contentamento . . .  que impedi-lo ; porque não 
havia ensej o para tratar das coisas da alma, e todos os 
outros assuntos dariam em muita perda de tempo. As
sim o deve Vossa Mercê fazer no serviço de Nosso Se
nhor, pois goza de tão boa doutrina. Bem parece que o 
mereceu Vossa Mercê. Praza a Nosso Senhor não se 
prej udique com esta serva tão ruim que quer tomar. 
Vej a pois Vossa Mercê o que faz, porque, uma' vez que 

1 56 )  Abstendo-se de con versas i núteis. 
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me receba por tal. está obrigada a si mesma a não me 
despedir. Em tôdas as coisas é de grande proveito olhar 
bem os princípios, para que os fins sej am bons. Para 
mim não o pode deixar de ser ; e assim, no dia em que 
Vossa Mercê mandar e à hora que lhe aprouver, serú 
muito favor para mim a sua visita. 

Sej a sempre Nosso Senhor luz e guia de Vossa 
Mercê. 

CARTA 69 . 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

.ti D.  Inês Nieto. 

Valladolid,  28 de dezem b ro de 1 574 .  Dificuldades que tem a 
San t a  para a d m i t i r  sem dote u m a  jovem recomen dada por 
D. Inês. 

Jhs . 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê. 

Embora não lhe tenha podido escrever mais cedo, pode 
Vossa Mercê estar certa : não a esqueço diante ele Nosso 
Senhor em minhas pobres orações, e muito me ale
grei com o contentamento de Vossa Mercê. Praza a Nosso 
Senhor assim o goze muitos anos em seu serviço . Es
pero em Sua Maj estade que nada servirá de impedi
mento a Vossa Mercê, embora não lhe faltem estorvos. 
São dêste número todos os chamados bens desta vida 
miserável ; e assim, de muito aproveitará a Vossa Mercê 
o ter vivido empregada em Deus nos anos passados, 

para dar a cada coisa o j usto valor estimando-a como 
merece o que tão breve há de acabar. 

A senhora Isabel de Córdova, há j á muito tempo, 
trata com a Priora desta casa , que a tem na conta de 
muito serva de Deus, e por esta razão procurei falar
lhe. Soube que é parenta próxima do senhor Albornoz, 
o que me fêz desej ar sua entrada aqui. Todavia, como 
está ainda por fazer esta casa, da qual é fundadora 
a senhora D.  Maria de Mendoza, é preciso , para a rece-
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hermos, que contribua com alguma esmola. Contou
me ela que o senhor Albornoz lhe prometera aj udá
la para fazer-se monj a, e eu lhe disse que, segundo me 
parece, de melhor vontade o fará Sua Mercê quando 
souber que é para o ser neste mosteiro. Realmente, ain
da que eu quisesse recebê-la de outro modo não o po
cleria fazer, tanto por causa da senhora D. Maria como 
em atenção às monj as, pois, estando elas necessitadas, 
sendo tão limitado o número e havendo tantas preten
dentes, não seria j usto privá-las de receber quem as 
possa a j udar. D. Isabel tem uma propriedade, segun
do me disse, mas é de tal natureza, que não sei se po
derá ser vendida.  Se houver alguma solução - ainda que 
sej a trazer menos do que outras poderiam trazer, -
farei o que estiver em minhas mãos, pois, pode estar 
certa, desej o servir, como é de meu dever, a Vossa 
Mercê e ao senhor Albornoz, a cuj as orações me re
comendo ; e eu nas minhas, embora miserável , farei o 
que manda Sua Mercê. 

Pague-lhe Nosso Senhor a imagem ; reconheço que 
a mereci. Suplico a Vossa Mercê que a deixe aí bem 
guardada , até que eu lha peça, o que será quando eu 
estiver mais de assento em algum mosteiro , do que 
estou agora, a fim de a poder gozar. Faça-me Vossa 
Mercê a graça de não me olvidar em suas orações. D ê  
Nosso Senhor a Vossa Mercê todo o bem espiritual que 
Lhe suplico . Amém. E' hoj e dia dos San tos Inocentes. 

CARTA 70. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

A D. Teutônfu de Bragança em Salamanca. 

Valladolid, 6 de janeiro de 1 575. Congratula-se com D. Teo
tônio por sua boa saúde e pelos seus trabalhos em bene
ficio d a  Descalcez. Zamora e outras fun dações d e  Des
calças. Elogio da Irmã Estefânia. Fu ndação de Madrid .  
Mais fundações. A casa de  Salamanca. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Senhoria e lhe dê tantos e tão bons princípios de ano, 
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com muita santidade, como eu desejo e suplico. Estava 
ansiosa por ·ver letra de Vossa Senhoria e saber se j á  
estava em Salamanca, pois: não sabia para onde escre
ver a Vossa Senhoria ; e agora não sei se dará o tempo 
para poder alargar-me, como desejo, por aproveitar um 
mensageiro muito certo, que vai levar esta carta. Louvo 
a Nosso Senhor por estar Vossa Senhoria passando 
hem. Quanto a mim , estou com saúde e geralmente a te
nho tido, o que é de admirar nesta estação. 

Sua Maj estade pague a Vossa Senhoria o bom de
sempenho que deu a tudo que lhe supliquei ; parece
me verdadeiramente que tomou a Vossa Senhoria a 
Virgem Nossa Senhora por valedor de sua Ordem. Con
sola-me pensar que Ela lho pagará melhor do que eu 
saberei pedir, embora sempre o faça. 

O mosteiro de Zamora por enquanto está de lado ; 
de uma parte por não haver tempo, pois agora mais 
convém fundar em terras de muito calor ; de outra parte, 
porque a pessoa que uos dava a casa parece não estar 
muito disposta e foi para fora, conquanto não tenha 
desistido de todo. Aliás, tenho também considerado que, 
para mosteiro de pobreza,  é ocasião de muitos dissa
bores ser fundador quem não pode aj udar suficiente
mente, sobretudo se exigir o padroado. Melhor serú, 
ao que me parece, fundar de outro modo, comprando 
nós a casa ; mas para isso precisaremos de mais tempo. 
O Senhor provcrú quando f ôr servido de que se faça a 
fundação. 

Muita mercê me fêz Vossa Senhoria de ter traba
lhado tan to para obter a licença . Quando se oferecer 
mensageiro, poderá mandá-la, mas n ão hú necessidade 
de despachar um próprio só para isto. 

A respeito de Torrij os, ' ° '  não se incomode Vossa 
Senhoria, pois, asseguro-lho, o lugar não é n ada de meu 
gôsto. Só aceitaria por obediência a Vossa Senhoria ; 
pois receber pessoas de cuj os bens tenhamos tanta ne
cessidade, que se não servirem para a Ordem não as 

1 57 )  Não chegaram a realizar-se as fundações de Zamora 
e de Torrijos. 
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possamos despedir logo, é condição que nestas casas não 
se pode admitir. 

Tenho pesar de que não tenha logrado inteira
mente Vossa Senhoria o fruto de seus intentos ; contudo, 
espero no Senhor que não deixarão de ter proveito 
as palavras de Vossa Senhoria,  ainda que não se vej a 
logo o resultado. Praza ao Senhor se resolva bem o 
negócio de Roma. Muit(\ Lho suplico, se há de reverter 
cm seu serviço ; e assim espero que será, se o Senhor 
o determinar, pois tanto Lho temos pedido. 

Acêrca do mosteiro da Condêssa , não sei que di
zer, porque, embora há muito tempo se fale nisso, con
fesso a Vossa Senhoria : antes quisera fundar, desde o 
comêço, quatro dos nossos de monj as, porque em quinze 
dias fica assentado nosso modo de viver, e as que en
tram não fazem mais do que seguir o que vêem nas 
que já estão. E' mais fácil do que adaptar essas ben
ditas, por santas que sej am , à nossa maneira de pro
ceder. Falei a duas em Toledo ; vej o que são boas, e ,  
no seu gênero de vida, vão indo bem ; além disso,' asse
guro, não sei como me atreveria a tomá-las a meu cargo, 
porque me parece vão mais por via de aspereza e pe
nitências que por mortificação e oração, ao menos em 
geral ; contudo, se aprouver ao Senhor, colherei mais 
informações, pois Vossa Senhoria assim o j ulga conve
niente.  

Muito grande coisa foi ter Vossa Senhoria tão a 
seu favor o Marquês ;  é de suma importância . Praza a 
Deus venha bom despacho, pois, nos negócios de cá, 
estando Vossa Senhoria interessado, espero no Senhor 
que tudo se fará bem. Poderei disp ensar-me de escre
ver cartas que prej udiquem ao P. Olea, , . .  j á  que é a 
Vossa Senhoria que agora se deve escrever. Tive pesar, 
pelo que se lhe deve ; mas, a m eu parecer, foram as 
minhas cartas parar em outras mãos. Deve ter havido 
descuido por parte da Priora de Segóvia, por não j ul
gar que fôssem tão importantes. Gosto de saber para 
onde hei de escrever quando fôr necessário ; e prouvera 

1 58 )  Padre muito acatado, d a  Compa n hia.  
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a Deus que em alguma destas minhas saídas se me ofe
recesse ocasião de falar a Vossa Senhoria.  Por certo , 
são das coisas que mais me cansam na vida ' " "  e das 
que maior trabalho são para mim ; e vej o que, ainda por 
cima, o levam a mal ! Muitas vêzes tenho pensado quan to 
melhor seria para mim ficar no meu sossêgo, se não fôssc 
ter preceito do Geral ; por outro lado, quando vej o como 
é servido o Senhor n estas casas, tudo me parece pouco. 
Sua Maj estade me encaminhe a fazer sua vontade. 

Digo a Vossa Senhoria que neste convento há al
mas que me têm despertado a louvores de Deus quase 
de contínuo, ou pelo menos muito ordinàriamente. Ain
da que Estefânia é grande coisa e, a meu parecer, santa , 
asseguro-lhe que a Irmã Cassilda da Conceição é tal, tan to 
no exterior como no interior, que me causa espanto . 
S� Deus a guard ar assim, há de ser grande santa,  por
que se vê claramen te a ação divina em sua alma .  Tem 
muito talento ( para sua idade,  parece incrível )  e muita 
oração, tendo-a o Senhor favorecido desde a tomada 
de hábito. Grandes são o seu contentamento e a sua 
humildade ; é coisa fora do comum . Ambas prometem 
encomendar muito particularmente Vossa Senhoria a 
Nosso Senhor. 

Não quis deixar Cassilda escrever a Vossa Senho
ria : primeiro , porque an damos com cuidado para não 
transpa recer que se faz caso dela, embora certamente 
não haj a perigo ; pois é muito singela : em certas coi
sas é um Frei Juníp ero. " º  Segundo, porque não quero 
que Vossa Senhoria dê importância ao que nós outras, 
mulhcrezinhas, lhe dissermos, tendo Vossa Senhoria tão 
bom pai que o estimula e ensina e tão bom Deus que 
lhe tem amor. 

No que se refere a Madrid, não lho sei explicar : 
apesar de ver que convém a estas casas ter uma ali , 
sinto estranha repugnância ; deve ser tentação . Ainda 

159) As saídas da clausura em con seqüência das fundações. 
160) Francisc ano, contemporâneo d e  S. Francisco ; era 

de uma simplicidade i n crível.  
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não vi carta do Prior Covarrubias. ' ª '  Dificultoso se
ria fazer essa fundação sem licença do Ordinário, por
que assim o mandam, tanto, a patente que tenho, como 
o Concílio ; mas se não houver outro obstáculo, creio 
que conseguiremos. O Senhor o encaminhe. 

Partirei daqui, após o dia de Reis. Vou a Avila, 
passando por Medina, onde, penso, não me deterei mais 
<le um a dois dias ;  nem tão pouco demorare.i em Avila, 
pois irei logo a Toledo. Quisera pôr de lado êste negócio 
de Beas. Por onde quer que eu vá, escreverei a Vossa 
Senhoria sempre que ache mensageiro. Por caridade, 
encomende-me a Nosso Senhor. 

Sua Maj estade pague a Vossa Senhoria o cuidado 
que tem com essas Irmãs ; é bem grande caridade, pois 
não lhes faltam trabalhos. Muito gostaria eu de me 
achar ai, mas, como não é caminho para a fundação, 
ser-me-ia penoso ; e, a não ser que assim me ordenem, 
não o farei, nem hei de fazer mais do que os letrados 
declararem ser lícito . Creio que se derem mais ao pro
prietário, êle se contentará ; e vale a pena, porque o 
lugar é muito bom, pode-se aumentar o terreno, e é 
bonita a igrej a. Quanto ao que Vossa Senhoria propõe, 
acho-o fora de mão. Enfim, o local é o ·que mais im
porta, do resto não faço questão, mesmo que se tivesse 
de perder o que j á está feito. Vossa Senhoria olhe tudo 
isso, j unto com o P. Reitor, como coisa de Nossa Se
nhora ; e conforme o que decidirem, faremos. Até que 
eu volte de Beas, de um ou de outro modo, gostaria 
que esperassem, para não surgir alguma novidade. Se 
me fôr possível' virei por todo o mês de abril. 

Das imperfeições de Vossa Senhoria não me es
panto, que muitas vej o eu em mim, conquanto aqui te
nha eu tido muito mais ocasião de estar só do que de 
muito tempo para cá, - o qu� foi para mim grande con
solação. A mesma dê Nosso Senhor à alma de Vossa 
Senhoria, como eu Lho suplico. Amém. Dos exageros 
de que me fala Vossa Senhoria, j á tinha entendido ai-

1 61 )  D. Diogo de Covarrubias e Leiva, Bispo de Segóvia e 
Presidente do Conselho de Castela. 
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guma coisa, e também outros pontos, mas sou tão agra
decida por natureza e é tão grande o zêlo daquela pes
soa, que me vej o obrigada a passar pelo que está bem 
longe de ser verdade. Contudo fico de sobreaviso. A 
Priora se encomenda muito às orações de Vossa Se
nhoria, e, agora que o conhece, sente pesar de não ter 
entendido bastante a mercê que lhe fazia Deus com a 
visita de Vossa Senhoria. 

E' hoj e dia 6 de j aneiro . 
Serva indigna de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 7 1 .  

A D. Álvaro de Mendoza, em Ávila. 

Beas, 11 de maio de 1 575. Elogio do P. Grac ián. Fu nda\�iio 
de Sevilha.  Bons serviços de J ulião de Avila. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Senhoria. Cada dia entendo mais a mercê que me faz 
Nosso Senhor por me ter convencido do bem que há no 
padecer, para levar com ânimo tranqüilo o contenta
mento tão escasso que há nas coisas desta vida, pois 
são de tão pouca duração. 

Saiba Vossa Senhoria que me dei muita pressa para 
ter um bom verão êste ano, aí  em Ávila ou Valladolid ; 
mas veio aqui o P. Gracián , . . .  Provincial de Andalu
:7.ia, por comissão do Núncio, o qual o enviou para cá 
depois de o Con trabreve . . .  ' " '  . . .  boas, ' "  e é tal, que 

1 62 )  No cap. 23 do Livro das Fundações conta S. Teresa 
o seu p rimeiro encontro com o P. Gracián,  destinado a ser o 
b áculo de sua trabalhosa velhice. 

1 6 3 )  Em 4 de agôsto de 1 573 foi o P. Gracián nomeado 
Visi tador dos Carmeli tas Calçados de Andaluzia, por delega
ção do P. Baltazar de Jesus e do P. Vargas. Descontente, o 
P. Geral do Carmo em 3 de agôsto de 1 574 alcançou de Gre
gório XIII um Contrabreve, pelo qual, revogadas as paten tes 
dos Visitadores, não poderiam êles visi tar em Espanha as ca
sas já antes visitadas pelo mesmo P. Geral ou seus delegados. 
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cu me folgaria muito se êle lhe fôsse beij ar as mãos, 
para ver Vossa Senhoria se me engano. Muito o desej a 
êle, porque lhe relatei a benevolência que sempre mos
tra Vossa Senhoria à Ordem. Ver nela um homem tão 
capaz, muito me tem consolado. 

Finalmente, partiremos para Sevilha na segunda
f eira da semana que vem . A distância é de cinqüenta 
léguas . Bem creio que o Prelado não me obrigaria a 
ir, mas vi nêle tanta vontade, que se eu o nã9 fizesse, 
ficaria com muito escrúpulo de não cumprir a obe
diência, como sempre desej o .  De minha parte tive pe
sar, e até não gostei muito de ir com êste fogo passar 
o verão em Sevilha. Praza ao Senhor sej a para seu 
scrdço ; o resto pouco importa .  Suplico a Vossa Se
nhoria me lance a sua bênção e não se esqueça de me 
encomendar a Nosso Senhor. 

Conforme ouvi dizer, acharei lá mensageiros - o 
que neste lugar faltam por ser muito retirado, - e es
creverei a Vossa Senhoria. Praza a Nosso Senhor dar
lhe saúde, como sempre Lho suplico. O mesmo faz o 
P. Julião de Avila ;  aj uda-me muito bem. Beij o as mãos 
de Vossa Senhoria muitas vêzes. Sempre temos a Vossa 
Senhoria presente, e a . . . e penso no descanso que eu 
encontraria aí. De tudo sej a  o Senhor servido, e guar
de-me a Vossa Senhoria muito mais do que a mim. 

E' hoj e véspera da Ascensão. 

Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 

Teresa de Jesus. 

Tenho tido saúde aqui, e até muito mais que de 
costume, glória a Deus. 

Filipe II, porém, e o Núncio Ormaneto, que tinha poderes 
especiais para a reformação das Ordens religiosas, vendo de 
mais perto as necessidades do Carmo andaluzo, alcançaram, 
a 22 de setembro do mesmo ano, que fôsse revalidada a comis
são do P. Gracián. 

164 ) Há estragos no original. 
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CARTA 72 .  

À Madre Priora das Descalças de Medina. 

Beas, 12 de maio de 1 575 .  Grata impressão rec ebida da visita 
do P. Grac i á n  em Beas.  Elo.gios dêste  Padre.  Fu n dações 
de Sevilha e Caravac a.  

Jhs . 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Reve

rência , filha minha. Bendito sej a Deus ! Chegaram aqui 
suas cartas, que eu não pouco desej ava. Sempre me 
parecem curtas, e n isto vej o que lhe quero mais que a 
outras parentas muito próximas. Fiquei muito conso
lada por saber que está com saúde ; o Senhor lha dê, 
como suplico . Sinto muita pena por vê-la sempre com 
êsse tormen to, como se não fôssem poucos os que o 
ofício da Priora traz consigo ; e está sendo tão ordinária 
agora, que há necessidade de tomar muito remédio. O 
Senhor faça acertar com o que lhe convier. 

O' Madre minha , como desej ei tê-la comigo nestes 
últimos dias ! Saib a  que, a meu parecer, foram os me
lhores de minha vida, sem encarecimento. Passou aqui 
mais de vinte dias o P. Mestre Gracián. Eu lhe asse
guro que, embora tenha tratado tanto com êle, ainda 
não entendi todo o valor dêste homem. A meus olhos 
é perfeito, melhor do que o saberíamos pedir a Deus 
p ara nós. O que agora há de fazer Vossa Reverência, 
e tôdas, é suplicar a Sua Maj estade que no-lo dê por 
Prelado. Se assim fôr, posso descansar do govêrno des
tas casas, pois tanta perfeição com tanta suavidade, 
nunca vi. Deus o tenha de sua Mão, e o guarde ; por 
nenhuma coisa do mundo quisera eu deixar de o ter 
visto e tratado com êle.  

Ficou à espera de Mariano ; e nós muito contentes de 
que êste tardasse tanto. Julião de Ávila está perdido 
por êle, e o mesmo acontece a todos. Prega admiràvel
mente. Creio que tem progredido muito desde o tempo 
em que Vossa Reverência o viu ; os grandes trabalhos 
que passou lhe foram de grande proveito. Tantas voltas 
deu o Senhor, que parto na próxima segunda-feira, com 
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o favor de Deus, para Sevilha. Ao P. Frei Diogo es
crevo, explicando mais particularmente as razões. 

No fim de contas descobriu-se que está esta casa em 
Andaluzia, onde é Provincial o P. Mestre Gracián, de 
modo que, sem mesmo o entender, eis-me feita sua sú
dita, e como a tal teve autoridade para me mandar. 
Além disso j á  estávamos com intenção de ir a Cara
vaca, tendo dado o Conselho de Ordens a licença ; mas 
veio esta em tais têrmos, que nada adiantou, e assim 
ficou determinado fazermos logo a fundação de Sevi
lha. Muito me consolaria de levar Vossa Reverência 
comigo ; mas vejo que tirá-la daí agora seria a ruína 
dessa casa, sem falar em outros inconvenientes. 

Penso que o P. Mestre irá vê-la antes de voltar para 
cá, porque o mandou chamar o Núncio ; estará em Ma
drid quando Vossa Reverência receber esta minha carta. 
Estou com muito mais saúde que de costume, e assim 
sempre tenho estado aqui. Como passaria eu melhor o 
verão j unto de Vossa Reverência que no fogaréu de Se
vilha ! Encomende-nos ao Senhor, e diga-o a tôdas as 
Irmãs, dando-lhes minhas recomendações . 

Em Sevilha haverá mais mensageiros e poderemos 
ter correspondência mais a miúdo ; e assim nada mais 
acrescento do que pedir-lhe que me recomende muito 
ao P. Reitor e ao Licenciado ; conte-lhes o que se passa 
e diga-lhes que me encomendem a Deus . A tôdas as 
I rmãs, minhas lembranças. O Senhor a faça muito santa. 

E' hoj e dia da Ascensão . 

São Jerônimo se recomenda a Vossa Reverência. 
Vai para Sevilha com outras cinco de muito bons ta
lentos ; e a que será Priora é muito própria para o cargo . 

De Vossa Reverência serva, 

Teresa de Jesus. 

Não sei para que tanta pressa em fazer professar 
Joana Batista. Deixe-a esperar um pouco mais, que é 
muito mocinha ; se lhe parece outra coisa, e se está 
contente com ela, faça-o ; mas não me pareceria mal o 
prolongar-lhe a provação, pois me pareceu enf êrma. 
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CARTA 73. 

A uma pessoa de Â vila. 

Sevilha, 4 de junho de 1 575.  Pede entregar a Julião de Ávila 
o dinheiro que êle gastara no seu regresso de Sevilha . 1 1 1  

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vos

sa Mercê. Grande coisa é ter tão bom depositário para 
o tempo d a  necessidade. Agora é grande a que tenho, e 
por isso suplico a Vossa Mercê, dêsse dinheiro que tem 
em sua mão, dê ao senhor' Julião de Avila o que Vossa 
Mercê puder ; é para pagar as despesas da viagem, 
porque o tomou emprestado. Por êste papel, firmado de 
meu nome, o dou por recebido ;. e encomende-me a Nosso 
Senhor, que eu, embora tão ruim, lho pago ; o mesmo 
diga ao P. Mestre e à minha boa irmã, a senhora Cata
rina Daza. " '  

Muitas saudades me causa o estar tão longe de uma 
pessoa a quem quero tanto bem ; assim se há de passar 
esta vida. Se eu' j á  não estivesse determinada a j amais 
viver sem cruz, seria custoso. Dê Nosso Senhor a Vossa 
Mercê o descanso que lhe desej o, com muita santidade. 

Em data de 4 de j unho, ano de 1575. 
Desta casa de S. José de Sevilha. 

CARTA 74. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

Ao Revmo. P. Frei João Batista Rubeo, Geral do Carmo 
em Roma. 

Sevilha, 18 de junho d e  1 575.  Cari nho filial da Santa para com o 
P. Geral. Dá-lhe conta de algumas fun dações. Desculpa os 
Padres Gracián e Ambrósio Mariano contra os quais es
tava i n disposto o P. Geral . Vida exemplar dos Descalços 
primitivos. 

1 6 5 )  Fôra acompa nhar a Santa n a  fundação de Sevilha. 
1 66)  Fala do P. Mestre Gasp ar Daza e de sua irmã D. Ca

tarina. 
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Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Senhoria . A semana passada escrevi a Vossa Senhoria 
longamente, por duas vias, sôbre o mesmo assunto, por
que desej o que lhe chegue às mãos a carta. Ontem, 
17 de j unho, entregaram-me duas de Vossa Senhoria, 
as quais muito desej ava : uma com data de outubro e a 
outra de j aneiro. Ainda que não eram tão recentes co
mo eu quisera, consolei-me muitíssimo com elas, so
bretudo por saber que está Vossa Senhoria ·com saúde. 
Dê-lha Nosso Senhor, como tôdas nós, suas filhas, su
plicamos, que é muito contínuo êste cuidado nestas casas 
de Vossa Senhoria. Todos os dias fazemos particular 
oração no côro para êste fim, e,  além disto, tôdas se 
desvelam, pois, como sabem quanto amo a Vossa Se
nhoria e não conhecem a outro por Pai, consagram a 
Vossa Senhoria grande amor; e não é muito, pois não 
temos outro bem na terra. Como tôdas vivem muito 
contentes, não sabem como agradecer a Vossa Senhoria 
o ter-lhes dado princípio. 

Escrevi a Vossa Senhoria contando a fundação de 
Beas e como, em Caravaca, haviam pedido outra, mas 
deram licença com tal inconveniente que não a quis 
admitir. Já tornaram a dá.Ja nas mesmas condições da 
de Beas, que é estarem suj eitas a Vossa Senhoria ; e 
assim faremos para tôdas, se o Senhor fôr servido. Es
crevi também a Vossa Senhoria as causas pelas quais 
vim fundar o mosteiro de Sevilha. Praza a Nosso Se
nhor consiga eu explicar o caso dêstes Descalços a 
Vossa Senhoria, para que isto não lhe sej a motivo de 
contrariedade. Deus me faça a mercê de ver tudo apla
nado. Saiba Vossa Senhoria que tomei muitas infor
mações antes de minha vinda a Beas, com o fim de me 
certificar de que não era Andaluzia, onde eu de ne
nhum modo pensei em vir, pois não desej ava viver en
tre esta gente. Acontece, porém, · que Beas, embora não 
sej a terra andaluza, está situada . na província de An
daluzia . , . ,  Só o vim a saber quando havia mais de• um 

1 6 7 )  Beas estava situada no território de Castela, mas 
fazia parte da província eclesiástica ·da Andaluzia. 
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mês estava fundado o moste iro . Como j á  me achava 
ali com ou tras monj as, pareceu-me não dever abando
nar a fundação ; e daí se originou também minha vinda 
para Sevilha.  Meu principal desej o, entretanto, é, co
mo escrevi acima a Vossa Senhoria, deslindar os negó
cios tão complica dos dêstes Padres. Embora êles j us
tifiquem sua causa - e posso assegurar que os tenho 
em conta de filhos verdadeiros de Vossa Senhoria,  de
sej osos de não lhe causar desgôsto , - não posso deixar 
de  culpá-los. Parece que já vão entendendo como fôra 
melhor outro caminho, a fim de não contrariarem a 
Vossa Senhoria. Muito temos discutido, especialmente 
Mariano e eu, pois é mui to arrebatado. Quanto a Gra
cián , é como um anj o ; se fôsse só por êle, tudo se teria 
feito de outra sorte ; e veio para cá por ordem de Frei 
Baltasar, que era então Prior da Pastrana. Posso dizer 
a Vossa Senhoria que, se o conhecesse, gostaria de o 
ter por filho, e verdadeiramente entendo que o é, como, 
aliás, o próprio Mariano . 

�ste Mariano é homem virtuoso e penitente, notado 
de todos pelo seu engenho,  e creia Vossa Senhoria que, 
certamente, só agiu movido pelo zêlo de Deus e o bem 
da Ordem ; mas, como j á  disse, foi exagerado e indis
creto. Ambição não entendo que haj a nêle ; é o demônio. 
como Vossa Senhoria diz, que arma êsses enredos, e o 
move a dizer muitas coisas sem refletir. Tem-me feito 
sofrer bastante algumas vêzes, mas, como vej o  que é 
virtuoso, vou passando por cima. Se Vossa Senhoria 
ouvisse como êles se j ustificam, não deixaria de apla
car-se. Disse-me hoj e mesmo que, enquanto não se lançar 
aos pés de Vossa Senhoria, não terá descanso. Já escrevi 
a Vossa Senhoria como ambos me rogaram que escre
vesse a Vossa Senhoria, apresentando-lhe suas descul

pas, pois não ousam fazê-lo ;  e assim não direi aqui 
senão aquilo a que me parece estar obrigada, pois j á  
escrevi a Vossa Senhoria sôbre êste assunto . 

Em primeiro lugar, entenda Vossa Senhoria, por 
amor de Nosso Senhor, que todos os Descalços j untos 
nada são para mim, em comparação da mínima coisa 
que atinj a as vestes de Vossa Senhoria. Isto é a pura 
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verdade ; dar a Vossa Senhoria algum desgôsto, é fe
rir-me na menina dos olhos. 1l:les não viram, nem hão de 
ver estas cartas ;  apenas disse a Mariano que, tenho 
certeza,  desde que êles sej am obedientes, Vossa Senho
ria usará de misericórdia. Gracián não está aqui ; foi 
chamado pelo Núncio, como a Vossa Senhoria escrevi ; 
e, creia Vossa Senhoria : se eu os achasse desobedientes, 
não os quisera mais ver nem ouvir ;  porém n ão posso 
ser mais filha de Vossa Senhoria do que êles se mostram. 

Direi agora meu parecer e, se  f ôr bobagem, per
doe-me Vossa Senhoria. A respeito da excomunhão , o 
que Gracián escreveu da Côrte a Mariano, é o seguinte :  
o P. Provincial Frei Angelo declarou não poder tê-lo 
no convento por estar excomungado , de modo que teve 
de ir para a casa de seu pai . Soube-o o Núncio e,  man
dando chamar ao P. Frei Angelo , repreendeu-o muito, 
dizendo que se sentia afrontado, pois, estando aqui 
êsses Padres por sua ordem, os chamam excomungados ;  
e ,  portanto, quem tal disser será castigado. Logo vol
tou Gracián ao mosteiro, e aí está, e prega na Côrte. 

Pai e senhor meu, não estão agora os tempos para 
estas coisas . 1l:ste Gracián tem um irmão que está sem
pre com o Rei ; é seu secretá1io, e muito querido dêle ; 
e o Rei, segundo tenho sabido, não está longe, de inter
vir em favor da  Reforma . Os próprios Calçados dizem 
que não sabem como Vossa Senhoria trata assim, a ho
mens tão virtuosos ; gostariam de conviver com os con
templativos por verem sua virtude, e Vossa Senhoria 
com esta excomunhão os privou dêsse bem. A Vossa 
Senhoria dizem uma coisa e por aqui dizem outra. Vão 
ao Arcebispo e alegam que não ousem castigá-los por 
temor de que logo recorram a Vossa Senhoria. E' uma 
gente esquisita. Eu, senhor, tenho-os diante dos olhos, 
tanto a uns como a outros - sabe Nosso Senhor que 
digo a verdade, - e creio que os mais obedientes são, e 
hão de ser os Descalços. De lá não vê Vossa Senhoria 
o que se passa aqui ; eu o vej o e relato as coisas como 
são, porque bem conheço a santidade de Vossa Senho
ria e quanto é amigo da virtude. E como, por nossos 
pecados, as coisas da Ordem chegaram por aqui a tal 
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ponto, parecem-me agora muito bons os frades de Cas
tela, depois que vej o os de cá. Ainda depois de minha 
chegada aqui, aconteceu uma coisa muito desagradá
vel : no meio do dia achou a Justiça dois frades nu
ma casa mal freqüentada ; e publicamente foram le
vados presos. Foi isto muito mal feito ; quisera eu que se 
tivesse mais cuidado em não lhes tirar a honra ; quan
to a fraquezas humanas, não me espantam. Isto acon
teceu depois que escrevi a Vossa Senhoria. Contudo, 
dizem que fizeram bem em prendê-los. 

Alguns vieram visitar-me. Fiquei' bem impressiona
da ; especialmente o Prior é muito boa pessoa . Veio re
querer que lhe mostrasse eu as patentes com que havia 
fundado. Queria levar cópia. Respondi-lhe que não in
tentasse pleito, pois bem via como tenho faculdad� pa
ra fundar. De fato, a última patente, redigida em la
tim, que me enviou Vossa Senhoria, depois que vieram 
os Visitadores, dá ampla licença para que eu possa 
fundar em qualquer lugar. Assim o entendem os Le
trados : j á  que não assinala Vossa Senhoria coisa al
guma, nem reino, nem províncias, estende a licença a 
tôdas as partes. E até vem com preceito, e foi isto o que 
me tem feito esforçar-me além da minha possibilidade, 

velha e cansada como estou. Até mesmo o cansaço que 
sofri na Encarnação, tudo me parece nada. Nunca te
nho saúde, nem mesmo vontade de a ter ;  minhas gran
des ânsias são de sair j á  dêste destêrro ; isto, sim, te
nho, embora cada dia me faça Deus maiores mercês. 
Por tudo sej a �le bendito . 

Sôbre êsses Frades 1 1 1  que receberam, já  falei a 
Mariano. Diz êle que êsse Piiíuela usou de astúcia para 
tomar o hábito : foi a Pastrana e declarou que o havia 
recebido das mãos de Vargas, que é o Visitador aqui ; 
e, vindo a saber-se a verdade, êle mesmo o vestiu . Já 
há tempo estão querendo mandá-lo embora, e assim o 
farão ; o outro j á  não está com êles. Os mosteiros fo
ram feitos por mandado do Visitador Vargas, com a 
autoridade apostólica que tinha, pois as fundações de 

1 68 )  Que da Observância passaram para a Descalcez. 
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casas de Descalços aqui são tidas em conta de prin
cipal meio de reforma. E assim, quando o Núncio man
dou como reformador a Frei Antônio de Jesus, deu-lhe 
licença para fazer as visitas e fundar mosteiros ; mas 
êle procedeu melhor, nada fazendo sem pedir a Vossa 
Senhoria. E se aqui estivera Teresa de Jesus, porven
tura teriam olhado mais o que faziam ; porque nunca 
S{� tratou de fazer casa sem licença de Vossa Senhoria, 
que eu não me pusesse muito brava. Neste ponto pro
cedeu muito bem Frei Pedro Fernández, Visitador de 
Castela, e sou-lhe muito devedora porque era sempre 
solícito em não desgostar a Vossa Senhoria. O Visita
dor aqui tem dado tantas licenças e f acuidades a êstes 
Padres, rogando-lhes que usem delas, que se Vossa Se
nhoria as vir entenderá que não são tão culpados. Di
zem até que j amais quiseram admitir a Frei Gaspar nem 
ter amizade com êle, por mais que lhes pedisse, e o mes
mo fizeram com outros ; e o convento que tinham tomado 
aos Calçados, logo o restituíram. Estas e muitas outras 
coisas dizem para se j ustificar, por onde vej o que não 
agiram com malícia ; e, quando considero os grandes 
trabalhos que passaram e a penitência que fazem, real
mente entendo que são servos de Deus e tenho pesar de 
tmnsparecer que Vossa Senhoria não os favorece. 

Os mosteiros foram feitos pelo Visitador, que os 
mandou para lá com grandes preceitos de não saírem ; 
e o Núncio deu patentes de reformador a Gracián, en
carregando-o de cuidar das casas dos Descalços. Por 
ordem de Vossa Senhoria, devem êstes observar o que 
mandam os Visitadores ; e o mesmo, como Vossa Se
nhoria sabe, manda o Papa no Breve, livrando-o de 
qualquer intervenção. Como agora se há  de desfazer. 
não entendo. Além de tudo, segundo ouvi dizer, man
eiam as nossas Constituições, que se estão imprimindo, 
haver em cada província casas de frades reformados. 
Se tôda a Ordem j á  o está, não sei, mas aqui não o 
j ulgam assim; enquanto a êstes, são tidos em conta de 
santos, todos êles, e verdadeiramente vão bem, com 
grande recolhimento e vida de oração. Há entre êles 
pessoas principais, e mais de vinte fizeram cursos, ou 
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não sei como se diz : uns de direito canônico, outros 
de teologia, e há muito bons talentos. E, entre esta casa , 
a de Granada e a Peiiuela, parece-me ter ouvido que há 
mais de setenta . Não compreendo o que se haveria de 
fazer de todos êstes, nem o que pensaria  agora o mundo, 
pois os tem em tão boa opinião. Talvez viéssemos to
dos nós a pagá-lo caro ; porque j unto ao Rei têm crédito, 
e o Arcebispo aqui diz que só êles merecem o nome de 
Frades. Saírem agora da Reforma - se Vossa Senhoria 
os não quer, - creia-me : ainda que Vossa Senhoria 
tivesse tôda a razão do mundo, a ninguém pareceria 
j usto. Privá-los Vossa Senhoria de seu amparo, nem 
êles o querem, nem é razão que Vossa Senhoria o faça, 
nem Nosso Senhor ficará contente . Encomende-o Vossa 
Senhoria a Sua Maj estade, e, como verdadeiro pai, 
olvide o passado. Vej a Vossa Senhoria que é servo da 
Virgem, e que Ela não levará a bem que Vossa Senho
ria desampare aos que, com seus suores, querem aumen
tar a sua Ordem. Estão j á  as coisas de sorte, que é mis
ter muita consideração . . . "' 

CARTA 75. 

A D. Inês Nieto, em Madrid. 

Sevilha, 1 9  de junho de 1 575.  Agradece uma imagem que D.  
Inês lhe ofereceu. Recorda-lhe o negócio da postulante 
de Valladolid de que lhe falou em outra carta. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê. 
Não tenho esquecido o favor que me fêz Vossa Mer

cê em dar-me a imagem de Nossa Senhora, que certa
mente é muito bonita, pois contentou ao senhor Al
bornoz, e assim rogo a Vossa Mercê a mande entregar 
a quem fôr buscá-la a mandado do P. Mestre Gracián, 
pois Sua Reverência se encarregará de remetê-la para 
mim com segurança.  

1 69 )  Não se conservou o final desta admirável carta. 
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Terei cuidado de pedir à mesma Senhora que faça 
a Vossa Mercê muito sua, assim como também ao se
nhor Albornoz . Como vim para tão longe, não soube 
se se continuou a tratar do negócio sôbre o qual Vossa 
Mercê me escreveu quando eu estava em Valladolid. 
Tenho tido saúde, glória a Deus, e sinto-me bem nesta 
terra para onde me trouxe a obediência. Muito desej o  
que Vossa Mercê também estej a com saúde e v á  progre
dindo no bom caminho que começou a trilhar no ser
viço de Nosso Senhor. 

Praza a Sua Maj estade fazê-la ir muito adiante e 
tirá-la da barafunda da côrte, conquanto a quem deveras 
ama a Deus, nada sirva de estôrvo . 

E' hoj e 1 9  de j unho. Desta casa do glorioso S. José 
de Sevilha. 

CARTA 76.  

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

A A ntônio Gaytán, em Alba. 

Sevilha, 1 0  de julho de 1 575. Boa disposição do Arcebispo 
para ajudar as Descalças. Fundação de Caravaca. Reco
mendações a várias pessoas de Alba. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê, 

meu bom fundador. Até ontem não tinha  chegado o 
almocreve. Praza a Deus tenha o Licenciado remetido 
com segurança a encomenda, como tanto me prometeu . 
Eu tornarei a dar-lhe aviso, pois ando bem cuidadosa . No 

envólucro mando uma moeda de dois dobrões para a 
Priora, dizendo-lhe que pague o que faltar. Já esta
mos ricas e, para falar a verdade, nunca nos faltou di
nheiro, exceto quando eu mais o quisera, que foi quando 
Vossa Mercê partiu daqui. 

O Arcebispo veio cá, e em tudo f êz minha vontade. 
Tem-nos dado trigo e algumas esmolas, com muita be-
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nevolência. Oferecem-nos a casa de Belém,1 ' º  com sua 
igrej a ;  não sei o que faremos. Está bem encaminhado ; 
não se preocupem. Diga-o às nossas monj as e à mi
nha irmã, à qual não tenciono escrever até que tenha al
guma boa notícia de nossos irmãos a enviar-lhe. Vossa 
Mercê não deixe de escrever-nos, pois sabe quanto con
sôlo me dão suas cartas. Estou passando bem, assim 
como também a Priora e tôdas as Irmãs. Está um calor
zinho bem forte , contudo mais suportável que o sol da 
venda de Albino. m Temos um tôldo no pátio, o que é 
grande coisa. Já  lhe escrevi contando como a licença 
de Caravaca está dada nos mesmos têrmos que a de 
Beas ; por conseguinte , j á que Vossa Mercê empenhou 
sua palavra, , , .  arranj e meios. 

Asseguro-lhe que se os fundadores não trouxerem 
de Segóvia as monj as, nada se fará. Até ver em que 
param os negócios da côrte, não podemos agir. Muito 
hábil e dedicado tem sido nosso bom amigo D. Teutô
nio ; e, ao que parece, o resultado será satisfatório. 
Peça a Deus por êle e por mim. A Madre Priora, a To
masina e a S. Francisco dê minhas recomendações. 

Escreva-me que tal achou sua casa, e se não es
tava caída ; e como encontrou a nossa "bichinha", . . .  e 
também a sua ama. A quem j ulgar conveniente, dê re
comendações minhas ; e fique-se com Deus ; confesso
lhe que j á  estou desej osa de vê-lo, ainda que me cus-

1 70 )  Ermi da de Nossa Senhora de Belém. 

1 7 1 ) Refere-se a uma grande briga entre home n s  embria
gados e furiosos que, sob o sol escaldante da Andaluzia, pre
senc iara o mesmo A n tôn io Gaytán quando acompanhava S. 
Teresa e suas filhas à fu n dação de Sevilha, real iza d a  nesse 
mesmo ano de 1 5 75. 

1 7 2 )  Prometera seu concurso e cooperação. 
1 73 )  Antônio Gaytán era viúvo e deixara aos cuidados 

da ama a sua filhinha, mais tarde Carmelita. A esta dá a Santa 
no original o nome de sabandijita, sevandijazinha. O pergun
tar se achou a casa caída é alusão às excessivas preocupa
ções que lhe manifestara seu bom amigo durante a viagem. 
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tasse outros tantos trabalhos. Faça-o Sua Maj estade tão 
santo como peço em minhas orações. Amém. 

E' hoj e 10 de j ulho. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 
CARTA 7 7 .  

A. Filipe II. 

Sevilha, 1 9  de julho de 1 575. Pede-lhe seu amparo para ser a 
Descalcez constituída em província independente dos Cal
çados. Recomenda o P. Gracián para Superior. Dá graças 
a sua Majestade pela licença de fun dar em Caravaca. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Maj estade. Estando eu a encomendar muito aflita a Nos
so Senhor os negócios desta sagrada  Ordem de Nossa 
Senhora, e considerando a grande necessidade que tem 
<le não virem a decair êstes princípios que Deus nela 
realizou, ocorreu-me que o melhor meio para nosso 
remédio é entender Vossa Maj estade qual o modo de 
assentar definitivamente êste edifício, remediando, com 
seu aumento, também os Calçados. 

Há quarenta anos vivo entre êles, e ,  consideradas 
tôdas as coisas, vej o claramente que se não se fizer 
com brevidade província dos Descalços autônoma, será 
grande o mal, e tenho por impossível poderem ir adian
te. Como tudo está nas mãos de Vossa Maj estade - e 
vej o que a Virgem Nossa Senhora o quis tomar por 
amparo e remédio de sua Ordem, - atrevo-me a es
crever para suplicar a Vossa Maj estade, por amor de 
Nosso Senhor e de sua gloriosa Mãe, ordene Vossa Ma
j estade que assim se faça ; porque o demônio está tão 
interessado em estorvá-lo, que não deixará de opor 
muitos inconvenientes, quando na verdade nenhum 
existe, senão muito bem, sob todos os pontos de vista .  

Seria de muito proveito para nós se ,  nestes pri
meiros tempos, se entregasse o govêrno a um Padre 
Descalço chamado Gracián, o qual conheci há pouco. 
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Embora môço, muito me tem feito louvar a Nosso Se
nhor pelos dons que depositou naquela alma, e as gran
des obras realizadas por seu meio, em benefício de mui
tos ; e assim , creio o escolheu para grande bem desta 
Ordem. Encaminhe Nosso Senhor as coisas de sorte 
que Vossa Maj estade queira prestar-nos êste serviço, 
ordenando o que acabo de sugerir. 

Pela mercê que Vossa Maj estade me fêz, conce
dendo licença para fundar mosteiro em Caravaca, beij o 
a Vossa Maj estade muitas vêzes as mãos. Por amor de 
Deus, suplico a Vossa Maj estade me perdoe, pois bem 
vej o sou muito atrevida ; mas, considerando como o 
Senhor ouve os pobres, e vendo que Vossa Maj estade 
está em seu lugar, não penso ter sido importuna. 

Conceda Deus a Vossa Maj estade tan to descanso 
e tantos anos de vida como de contínuo Lhe suplico 
e é nccessúrio à cristandade. 

E' hoj e dia 19 de j ulho. 
Indigna serva e súdita de Vossa Maj estade , 

Teresa de Jesus, Carmelita . 

CARTA 78.  

A D. Joana de Ahumada, em Alba. 

Sevilha, 12 de agôsto de 1 575. Chegam os irmãos e sobrinhos 
da Santa a Sanlúcar de Barrameda, Morte de D. Jerônimo 
de Cepeda em Nome-de-Deus. Sôbre a viagem de João 
de Ovalle a SeYilha.  Lembranças a seus amigos de Alba.  

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê, 

amiga minha, e a deixe gozar de seus irmãos, que, gló
ria ao Senhor, estão j á em Sanlúcar. Hoj e escreveram 
para cá, ao Cônego Cueva y Castilla , para êle nos avisar 
- ao senhor João de Ovalle em Alba e a mim, - em 
A vila, onde p ensam que estou. Creio que se hão de ale
grar muito quando me acharem aqui ; " '  mas os contenta
mentos desta vida são todos mesclados de trabalhos, 
para que não nos embebamos nêles. 

1 74 )  Em Sevilha, bem perto de onde haviam desembarcado. 
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Saiba que em Nome-de-Deus " "  morreu o bom Je
rônimo de Cepeda como um santo .  Chegou também Pe
dro de Ahumada, que, segundo me disseram, perdeu 
sua espôsa. "'  Não há de que ter pena, porque sei como 
ela vivia : há muito tempo se entregava à oração, e foi 
tal sua morte, que deixou admirados a todos. Assim 
contou quem me trouxe a notícia. Também morreu um 
menino de D. Lourenço ; trazia três, e mais a Teresita . 
Chegaram com saúde, glória a Deus ; vou escrever-lhes 
hoj e, e enviar-lhes algumas coisinhas. 

Dizem-me que dentro de dois a três dias estarão 
aqui. Alegro-me em pensar no contentamento que te
rão de me acharem tão perto. Admiro os caminhos de 
Deus, trazendo agora aqui os que eu j ulgava tão dis
tantes. Escrevi hoj e a nosso P. Gracián em Madrid, e 
pela mesma via, por ser muito certa, remeto esta carta ; 
assim Vossas Mercês saberão logo a notícia. Não cho
rem pelo que está no Céu ; dêem antes graças ao Se
nhor, que trouxe os outros. 

Não me parece conveniente que o senhor João de 
Ovalle se ponha a caminho até que eu fale a meu ir
mão, tanto por estar o tempo muito quente, como por
que preciso saber se êle pretende deter-se aqui para 
tratar de seus negócios. Se a demora fôr muita, talvez 
queira que venha Vossa Mercê com seu espôso, para 
voltarem todos j untos. Escreverei de novo a meu ir
mão, o mais depressa possível , dizendo-lhe como lhes 
aconselhei a não virem até ficar mais temperado o ca
lor. Dê Vossa Mercê os parabéns de minha parte ao se
nhor João de Ovalle e, peça-lhe que tenha por sua esta 
carta. 

Saiba também que deram poder ao P. Gracián sô
bre todos os Descalço" e Descalças, tanto de Andaluzia 
como de Castela. Não nos podia suceder coisa melhor. 
Creia que é uma pessoa de raros predicados, como lhe 
terá contado o senhor Antônio Gaytán. A êste diga de 

1 75 )  Cidade do Panam á que ainda conserva o mesmo nome. 
1 7 6 )  Chamou-se a virtuosa espôsa de D. Pedro de Ahu

mada D. Ana Pérez. 
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minha parte muitas coisas boas, e que tenha esta por 
sua, pois não posso escrever mais ; e à Madre Priora 
me encomende muito, assim como a tôdas. Visite de mi
nha parte a senhora Marquesa, e diga a Sua Senhoria 
que estou bem ; à senhora D. Maior m dê os parabéns 
pela vinda do senhor Pedro de Ahumada, que, se bem 
me lembro, lhe era muito dedicado ; e a tôdas dê mui
tas recomendações. A Madre Priora de Salamanca man
de estas notícias, e diga-lhe que o Senhor levou outra 
irmã sua. 

Sua Maj estade me guarde a Vossa Mercê, senhora 
minha. Prometo tomar a escrever-lhe extensamente. 
Há bem razões para estarem sossegados e alegres. 

E' hoj e 12 de agôsto. 
Na carta que escrevi agora para ser enviada por 

Vossa Mercê, pus a data de dez, e parece-me que é doze, 
dia de S. Clara. Se passar por aí o P. Gracián, tudo 
quanto Vossa Mercê lhe fizer em regalos e carinhos, 
será fazê-los, e muito grandes, a mim. 

CARTA 78 BIS. 

Serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

A Madre Maria Batista, Priora em Valladolid. 

Sevilha, 28 d e  agôsto de 1 575. Chegam das fndias os irmãos 
da Santa.  Virtude de D. Lourenço de Cepeda. Assuntos 
do Convento de Medi na  e de algumas Descalças. "Desgos
ta-me que lhe pareça não haver quem olhe pelas coisas 
tão bem como Vossa Reverência".  Aprêço em que tem o 
P. Grac i án . Sôbre o " Cami nho de Perfeição". Conselhos 
espirituais em uns caderni nhos. "" 

Jesus estej a com Vossa Reverência, filha minha.  
Coisa estranha é que quase tôdas as cartas me cansam, 
a não ser as suas (isto não se entende dos confessores) , 

1 7 7 )  Monja Beneditina em Alba, irmã de João Ovalle. 
1 78 )  Esta carta foi encontrada em poder das Carmelitas 

de Lima, no Peru, depois de numeradas e entregues ao prelo 
as demais. Por esta razão traz o número 78 bis. 
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e o responder a elas ainda muito mais ; e uma e outra 
coisa me servem de alívio quando se trata de Vossa Re
verência, sobretudo agora, pois diz que está (me) lhor. 
Sej a Deus bendito por tudo . 

Já terá sabido como vieram meus irmãos nesta 
frota. Lourenço de Cepeda é a quem mais quero ; e, pos
so dizer-lhe : ainda que não f ôsse meu irmão, por ser 
tão virtuoso e servo de Deus é muito digno de ser ama
do. Que bela alma a sua ! Vai recuperando a saúde, 
pois chegou muito fraco. Foi providência de Deus achar
me eu aqui ; de modo que não acaba de alegrar-se com 
isto. Por muitas coisas lhe tem sido . . . 1 1 1  Enfim, so-
fro isto melhor. A Teresa terá uns oito . . .  muito gen-
til e formosa. 

f:le quer passar aqui êste inverno, para não se se
parar de mim. Providenciei para que venham encon
trar-se com êle m inha irmã e seu marido, e ficarão em 
sua casa quando êle f ôr à côrte, pois forçosamente há 
de ir.  Trouxe meios suficientes para passar, e está bem 
desenganado de tudo. Seu contentamento seria viver 
na solidão. Faz-lhe Deus muitas mercês. Peçam lá que 
lhe dê o Senhor um lugar para se estabelecer onde 
melhor O (sirva) . . .  que me . . .  Quero ir respondendo 
à sua carta, pois eu . . . tenho a responder muitas que 
me chegaram ; especialmente preciso escrever a Medina. 

E' esta a casa que sempre me atormenta ; agora an
dam pedindo a Asensio que tome a si a capela-mor, 
para que D. Helena possa construir. a igrej a ;  e é tanto 
o que a êle devemos, e, por outro lado, têm as monj as 
tão grande necessidade de sair daquele côro, que não sei 
o que dizer, nem por que há tanto quem se meta em 
negócios alheios. 

Por mais presumida que Vossa Reverência estej a 
com a sua noviça, " º  faço-lhe saber que, se tiver com
promisso com a outra de quem tanto fala, não poderá 
deixar de tomá-la, porque muito mais importa o que 

179) Hâ estragos no original. 
180) Provàvelmente Cassilda de Padilla. mais notâvel pelo 

seu espírito que pela nobreza de seu sangue. 
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j á  está feito ; e não sej a Vossa Reverência tão astuta. 
Basta que se ocupe de sua casa ; poderia ter causado 
muito prej uízo o protelar tanto essa entrada. 

Creia que onde se tem em vista o proveito de mui
tas almas, pouca importância se dá a essas considera
ções, - pois, só com o fa to de mandar a noviça para 
onde não a conheçam, ficará tudo acabado . Não pense 
que em todos os mosteiros se encontre tudo o. que Vossa 
Reverência descj a :  em alguns não haveria monj as se 
houvesse tanta exigência ; e, para os começos e negó
cios, alguma concessão se há de fazer, como aconte
ceu em S. José de Avila, e aliás em tôdas as partes ; e 
mesmo aí terão de fazer assim sob pena de ficarem 
sem noviças . . . Se eu o tivesse entendido ao princípio, 
não a teria adm itido , mas j á  não havia remédio ; e 
Vossa Reverência não deveria sem me ter consulta do 
perturbar as monj as, sabendo que a noviça j á estava 
aceita por mim. Claro é que eu havia de saber se o nú
mero estava, ou não, completo . Não tenha mêdo de que 
falta casa para onde a levarmos. 

Não é direito pensar que sabe tudo. E diz que é hu
milde ! Vossa Reverência só tem em vista a sua casi
nha ; não olha o que é essencial para tôdas. E' comêço 
para introduzir desassossegos, até darmos com tudo no 
chão. Não era essa a pretendente que eu queria mandar 
para aí,  e sim uma parenta do próprio Olea, mas desistiu. 
Será possível que, havendo de realizar-se um negócio, 
venha a falhar por ser Vossa Reverência tão intran
sigente, como nenhuma Priora se mostrou j amais co
migo, nem tão pouco as que o não são ? Se assim f ôsse, 
asseguro-lhe, seria quebrar a amizade. 

Fjque sabendo : desgosta-me que aí lhes pareça não 
haver quem olhe pelas coisas como Vossa Reverência ; 
e é, como digo, porque não se preocupa senão com essa 
casa, e não vê o que importa para muitas outras. E 
não lhe basta ser independente , e <JUer ensinar o mes
mo às demais ? Talvez venha a ser essa noviça a mais 
santa de tôdas. Não sei como conciliar tanto espírito 
com tanta vaidade . Se visse o que se passa neste Con
vento : como fazem os ofícios, ganham com os trabalhos 
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de suas mãos e se têm em baixa conta, ficaria espan
tada. E' bom ponderar as coisas, mas não as tomar 
tanto a peito ; isso ninguém me convencerá de que nasça 
de humildade ; e põe tôda a culpa  sôbre mim, por não 
me ter informado dêle mesmo, para saber ao certo quem 
era. Como êle me tinha enviado outra extremamente 
boa, pensei que essa também o f ôsse . Tudo foi bem em
pregado, porque é certo, lhe devemos muito . 

No que toca à amizade que com êle 1 1 1 tenho, fica
ria espantada do que se passa . Não pude agi� de outro 
modo, nem estou arrependida . Se nêle achar faltas, será 
porque as tem Vossa Reverência e porque o conhece 
pouco. Posso afirmar-lhe que é santo e longe de ser 
imprudente, é muito circunspecto . Já disto tenho ex
periência, e podemos deixar em seu poder não só li
vros, senão qualquer outra coisa . Diz Vossa Reverência 
que depois que o tenho, não me recordo de meu P. Frei 
Damião. 1 1 1  Será talvez por ser u m  tão diferente d o  ou
tro, que me tem . . . , amizade que a nenhuma coisa se 
apega, a não ser à alma . E' como tratar com um anj o, 
que assim o é e o tem sido sempre. 1 1  • E ainda que o 
outro também o sej a, - não sei que tentação é esta ! -
acho uma diferença enorme. Dê-lhe minhas recomenda
ções. Bendito sej a Deus, que está melhor. 

Oh ! que vida lhe estará dando aí essa de quem 
me diz Vossa Reverência que é pior do que eu ! 1 1 • Mas 
bem vej o que, afinal, tudo em mim se reduz a temores ; 
principalmente temor de que venha Vossa Reverência 
a perder sua liberdade santa. Estivesse eu tranqüila a 
êste respeito, e, a não ser a ingratidão de sua parte , 
sei que absolutamente nada me preocuparia, assim co
mo não me preocupa essa tal que agora aí está. Saiba 
que depois de minha estadia em Valladolid, mais do 
que nunca vim convencida de que Vossa Reverência 
não é ingrata , e isto me causou proveito, assim como 

181 ) Parece tratar-se do Padre Gracián. 
182) Dominicano. 
1 8 3 )  O Padre Frei Jerônimo Gracián da Madre de Deus. 
184 ) Talvez queira dizer que a exercita mais na virtude 

que a Santa Madrf'. 
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também o ver que, a cada dia que passa, Vossa Reverên
cia . . . 1 1 1 dor. Quanto à outra amizade de que falei, 1 1 1  

antes infunde liberdade. E'  coisa diferentíssima ; e a 
suj eição não vem da vontade própria, senão da certeza 
de estar fazendo a de Deus, como j á lhe disse. 

Por que não me contou se aquela pessoa "' que deu 
por aprovado o livro grande, achou bom o livro pe
queno ? Faça que êle assinale o que devo tirar, pois muito 
me alegrei de que não o tenham queimado, e ficaria 
muito contente . . . o grande ficasse para quando . . . sa
bendo o que sei . . . aproveitar a muitas almas, pois, a 
mim, que outra coisa pode interessar? A glória de meu 
Senhor quero, e que haj a muitos que o louvem ; e gos
taria, certamente, que conhecessem minha miséria. 

E uma das coisas que me faz aqui estar contente 
e far-me-á demorar mais, é não haver vestígio dessa 
farsa de santidade que havia por lá. Isto me deixa vi
ver e andar sem mêdo de que essa tôrre de vento um 
dia caia sôbre mim . . . 

Também disso teria pesar, 1 1 1  se f ôsse por outra 
coisa pior. Diga-lhe m muito de minha parte . Asse
guro-lhe que me custa bastante não lhe escrever. Não 
tenha mêdo de que alguém tire de mim essa amizade, 
que tem custado tanto. 

No que se refere a Catarina de Jesus, j á  terá estado 
aí o P. Gracián, a quem escrevi que a examinasse bem ; 
e Vossa Reverência também lhe terá falado. &tou con
soladíssima de que sej a êle o encarregado de . . .  Vossa 
Reverência.  

No demais, digo que é dia de Santo Agostinho. 
Para que não tenha que buscar a data, torno a pô-la.  

Está querendo entrar uma pretendente rica e boa. 
Se fôr recebida, logo trataremos de procurar casa. Saiba 

1 8 5 )  Palavras in decifráveis no autógrafo. 
1 86 )  Ao mesmo Padre Graci án. 
1 8 7 )  Refere-se ao Padre Domingos Báfiez. �ste havia apro

vado pouco antes o Livro da Vida, e depois também o Cami
nho · da Perfeição, · OU livro pequeno. 

1 88 )  Não se sal.Je a que alude. 
1 8 9 )  Refere-se  ao Padre Domingos Báõez. 
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que muitas destas Irmãs bordam, e a que entrou tem 
mãos primorosas. 

De Vossa Reverência, 
Teresa de Jesus, Carmelita. 

�sses cadernos guardem muito. Em alguns há coi
sas boas para antes da profissão, e também sôbre o 
modo de proceder quando sobrevêm tentações. Faça que 
o leia minha Cassilda, e depois em . . . Enviem com se
gurança essa carta a D. Guiomar ; não faço senão es
crever-lhe, e as cartas se perdem e ela logo se queixa . . .  
com. A Subpriora . . . da Cruz quereria escrever .  . . acu
dido tantas car . . . estou cansada. Diga . . .  , que há de 
sabê-ilo mie . . . uma maneira ou outra procurarei saia, 
ainda que não me posso persuadir . . . 

Sobrescrito : Para a Madre Priora Maria Batista. 

CARTA 79. 

Ao P. Jerônimo Gracián. 

Sevilha, 27 de setembro de 1575. Boa disposição que aparen
taram os Calçados de Andaluzia em relação à Visita do 
P. Gracián. Dá o hábito à sua sobrinha Tcresi la de Cepeda. 
Recomen da a S. João da Cruz para o cargo de Vigário 
da Encarnação. Sente a Santa a ausência  do P. Gracián. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Pa

ternidade, Padre meu. Como certamente estará j á  Vossa 
Paternidade em caminho para cá, e não o achará j á  
esta carta em Madrid, não me alargarei. Ontem estêve 
aqui o P. Provincial dos do Pano, . . .  com um Padre 
Mestre, e logo veio o Prior e depois outro Mestre . O dia 
anterior tinha estado aqui Frei Gaspar Nieto. Achei a 
todos determinados a obedecer a Vossa Paternidade e 
a aj udá.,.lo em tudo que sej a eliminar qualquer pecado, 
esperando que não exij a  demasiado sôbre outros pontos., 
Pelo conhecimento que tenho de Vossa Paternidade, asse-, 

1 9 0 )  Calçados. 
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gurei-lhes que tudo fará com doçura ; e, conforme lhes 
disse, assim me parece. 

Não me descontentou a resposta que deram acêrca 
do Motu. Espero em Nosso Senhor que tudo se há de 
fazer muito bem. O P. Elias " '  está mais calmo e ani
mado. Digo a Vossa Paternidade que, se começar sem 
ruído e com suavidade, creio que seu trabalho será muito 
frutuoso ; mas não imagine que num só dia se há de 
conseguir tudo. Verdadeiramente pareceu-me que en
tre êles há gente sensata ; prouvera a Deus houvera o 
mesmo por lá 1 Saiba que Macário está tão terrível, se
gundo me dizem, que fiquei muito penalizada, por ser 
coisa que toca à sua alma. Escreveram-me que tencio
nava agora ir a Toledo. Passou-me pela idéia que seu 
intento será porventura voltar à sua guarida, 11 1 por 
j á  estar visitada, e dêsse modo não se encontrar com 
meu Eliseu.  " '  Se assim f ôsse, não o acharia mau, até 
que fique mais acomodado. Realmente faz-me temor 
o ver almas boas tão enganadas. 

Chamamos para resolver o caso da Teresita o Dr. 
Enriquez, que é dos melhores letrados da Companhia. 
Diz êle que, entre outras determinações do Concílio, 
que recebeu, há a decisão de uma j unta que fizeram 
de Cardeais sôbre êste ponto, e foi esta : não se pode 
receber o hábito com menos de doze anos ; mas criar
se no mosteiro, sim. O mesmo disse Frei Baltasar, do
minicano. Já ela está aqui com seu hábito, que parece 
um duende dentro de casa ; seu pai não cabe em si de 
contente, e tôdas gostam muito dela ; tem uns modinhos 
de anj o, e sabe entreter bem as Irmãs nas recreações, 
contando histórias dos índios e do mar, melhor do que 
eu seria capaz. Alegro-me vendo que não lhes será pe
sada. Já estou desej ando que Vossa Paternidade a co
nheça. Foi grande mercê de Deus para ela, e bem o pode 
agradecer a Vossa Paternidade. Penso que será do di-

191)  Desta carta em diante começa a Santa, por prudên
cia, a usar de pseudônimos, tais como Elias, Macário, Eli
seu e outros. 

192)  Guarida : no sentido de covil de feras. 
193)  O Padre Gracián. 
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vino agrado não se criar esta alma no meio das coisas 
do mundo. Compreendo bem a graça que Vossa Pater
nidade me f êz ; foi grande, e tornou-se maior por ser 
de maneira a não me causar escrúpulo. 

Tem-me parecido agora que possuo alguma cari
dade, porque, sendo-me tão penosa a ausência de Vossa 
Paternidade, gostaria que se detivesse mais um mês, 
a trôco de se remediarem as necessidades da Encarna
ção ; e até mesmo que fôsse encarregado do govêrno 
daquela casa. Penso que só oito dias seriam suficien
tes se deixasse ali a Frei João '" por Vigário ; sei o pé 
em que estão as coisas, e, se virem cabeça, depressa 
se renderão, embora a princípio gritem muito. Cau
sam-me grande lástima ; se o Núncio quer fazer uma 
grande obra, deveria agir dêste modo. Acuda-lhes Deus 
com o remédio, pois só êle o pode fazer. 

Nos confessores, Lourença 1 1 '  não consegue achar o 
mesmo que costumava achar outrora ; e como era êsse 
o único alívio que tinha, j á  não tem mais consôlo al
gum. Como sabe Nosso Senhor mortificar delicada
mente 1 Até o confessor que i;:1e mesmo lhe deu • • •  tem 
tantos afazeres, que ela receia gozar pouco dêle. 

Aqui está fazendo tanto calor como aí em j unho, 
e ainda mais. Bem fêz Vossa Paternidade de protelar 
sua vinda. Ao bom Padilla escrevi sôbre o negócio da 
Encarnação. Suplico a Vossa Paternidade que o conte ao 
meu P. Olea e lhe dê um grande recado meu. A êle 
escrevi três cartas ; indague Vossa Paternidade se as 
recebeu. O' Jesus, e como se poderiam remediar tan
tas almas com pouco trabalho ! Estou a dmirada de ter 
agora êste desej o, sendo que antes uma das coisas que 
mais me contrariava era ver a Vossa Paternidade me-

190 Propõe que S. João da Cruz, além de confessor, fõsse 
Vigário, isto é, Superior imediato no mosteiro da Encarnação, 
de Carmelitas Calçadas. 

195)  A própria Santa. 
1 9 6 )  Frei Jerônimo Gracián. 
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tido em casos tão difíceis. Agora acho tudo mais fácil. 
Deus o tome à sua conta e guarde a Vossa Paternidade . 

E' hoj e dia 27 de setembro . 

Indigna serva e súdita de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 
CARTA 80. 

Ao P. Jerônimo Gracián. 

Sevilha, outubro de 1 575. Sôbre alguns assuntos do govêrno 
das Descalças. 

Para a organização da casa, melhor é, a meu ver, 
pôr qualquer uma, do que trazê-la de fora . . . Em se 
tratando da saúde da alma, convém passar por cima de 
tudo ; mas para a do corpo, há grandes desvantagens em 
abrir precedentes ; e são tantos, que respondi há pouco 
citando os muitos que no momento se me apresenta-
1."am à .memória. 

CARTA 8 1 .  

Ao P.  Jerônimo Gracián. 

Sevilha, outubro de 1 575.  Assuntos de Malagón e Toledo. Não 
convém mudar mo njas de um Convento para outro. S. João 
da Cruz acha em Gracián excelentes condições para Pre
lado. Pouca destreza de Gracián para andar a cavalo . 

. . .  . . . se ela quisesse, faria Vossa Paternidade mui-
to bem à casa se a deixasse ali ; se não, mande-a para 
cá ; poderia vir na companhia das monj as até Malagón. 
Por certo que nunca me fará Vossa Paternidade êste 
prazer. Não há casa mais necessitada de pessoas de ta
lento que a de Toledo. Aquela Priora breve acabará o 
triênio ; mas não creio que haj a outra melhor "' para 
ali ; na verdade está muito mal de saúde, mas é cuida
dosa e, embora amiga dos gatos,"' t

.
em muitas virtudes. 

197 ) Estragos no papel. 
1 9 8 )  Para ser Priora. 
1 9 9 )  Os Calçados. Como ficou dito, escreve muitas ·vêzes 

por cifras. 
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Se Vossa Paternidade achar bom, ela poderá renun
ciar, e fazer-se eleição ; pois todos sabem que o clima 
quente quase a faz morrer. Mas não entendo quem possa 
substituí-la no priorado, pois na quase totalidade lhe 
querem tanto, que não se a j eitariam com outra, penso 
eu. Contudo nunca faltará alguma tentada, e é certo 
que há. 

Vossa Paternidade, Padre meu, preste atenção ; 
creia que entendo melhor as variações das mulheres 
do que Vossa Paternidade. De nenhum modo convém, 
nem às Prioras nem às súditas, dar Vossa Paternidade 
a entender que é possível mudar a alguma de casa, 
a não ser por motivo da fundação. E a verdade é que, 
ainda mesmo neste caso, vej o resultar tanto prej uízo 
de haver esta esperança, que muitas vêzes chego a de
sej ar que tenham fim as fundações, para que tôdas 
acabem de ficar de assento em seus mosteiros. Creia de 
mim esta verdade (e  se eu morrer, não se esqueça) : 
de monj as tão encerradas não que o demônio mais do 
que lhes meter na cabeça que alguma coisa é possível .  
Muito teria eu a dizer a êste respeito ; e,  embora tenha 
licença de Nosso P. Geral, pedida por mim, para quando 
alguma se der mal numa terra, poder mandá-la para 
outra, tenho visto depois tantos inconvenientes, que, a 
não ser em algum caso para proveito da Ordem, não 
me parece tolerável. Melhor é que morram umas, do 
que ficarem tôdas prej udicadas.  

Em nenhum mosteiro dos nossos está completo o 
número ; em alguns há muitas vagas ; em Segóvia, creio, 
três ou quatro, pois a meu parecer, tenho tido muito 
cuidado neste ponto. Em Malagón dei não sei quantas 
licenças à Priora para receber noviças, porque . trou:
xemos de lá algumas e ficaram poucas, mas recomen
dei-lhe muito · que o fizesse com grande circunspecção. 
Peço que lhe tire essas licenças, pois mais vale recorre
rem a Vossa Paternidade, e creia-me, Padre meu - ago
ra que não estou tentada, - como vej o o cuidado com 
que Vossa Paternidade olha por nós, grande consôlo 
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será para mim se me tirar essa responsabilidade . Ago
ra, nQ ponto em que estão as casas, poderá haver mais 
rigor, mas quem precisou de uns e de outros para fun
dá-las do nada, forçosamente teve necessidade de con
tentar algumas vêzes os benfeitores. 

Sêneca • • •  está contentíssimo ; diz que achou em 
seu Prelado mais do que teria podido desej ar. Dá mui
tas graças a Deus ; quanto a mim, não quisera fazer 
outra coisa.  Sua Maj estade nos guarde Vossa Paterni
dade por muitos anos. 

Quero dizer-lhe que me dão aborrecimento essas 
suas quedas ;  seria bom que o amarrassem ao animal, 
para não poder cair. Não sei que qualidade de burri
co é êsse, nem para que há de andar Vossa Paterni
dade dez léguas num dia, e numa albarda : é para aca
bar com a vida ! Estou preocupada : quem sabe se se 
lembrou de agasalhar-se mais ? O tempo está frio. Praza 
ao Senhor não lhe tenha feito mal. Olhe, pois é tão 
amigo do proveito das almas, o prej uízo que a muitas 
resultaria de sua falta de saúde e, por amor de Deus, 
tome cuidado consigo. 

Elias j á  está mais sem mêdo. O Reitor e Rodrigo 
Alvarez têm grande esperança de que tudo se há de 
fazer do melhor modo. Da minha parte, todo o mêdo que 
tinha antes desapareceu , e não posso mais tê-lo, ainda 
mesmo que o queira. Mal de saúde passei uns dias 
atrás ; graças a um pu rgativo estou boa, o que não me 
acontecia bú quatro meses ou mais ; j á  não podia 
agiientar. 

Indigna filha de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

200) S. João da Cruz. Algumas vêzes Senequita, isto ê :  
Sêneca pela sabedoria, com diminutivo pela sua pequena es
tatura. 
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CARTA 82. 

A um seu confessor, em Salamanca. 

Sevilha, 9 de outubro de 1 575. Compra de uma casa para as 
Descalças de Salamanca. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê, 

Padre e senhor meu. O P. Julião de Ávila, e também 
o senhor Padre Mestre ' ° '  escreveram-me que está à 
venda a casa de João de Ávila da Veiga. Quadra-nos 
muito bem, quer pelo preço - pois me diz o P., Julião 
de Ávila que será pouco mais de mil ducados - quer 
pelo local ótimo para nosso fim. Basta estar perto de 
Vossa Mercê. 

Bem creio que, sendo tão velhas as ditas casas, será 
preciso fazer obras quanto antes, mas isto pouco im
porta, desde que tenham bastante terreno e poço. Su
pllico a Vossa Mercê que se trate logo disto, mas sem 
dar mostras de gostar muito, para não acontecer au
mentarem o preço. 

Meu irmão ••• vai a Madrid, e ali poderá Vossa Mer
cê avisá-lo para que mande a Vossa Mercê a autoriza
ção. O Senhor o encaminhe ; grande vantagem seria p as
sar para casa própria. Porque tenho muitas cartas a 
escrever, não me posso alargar. Deus me guarde a Vos
sa Mercê muitos anos, concedendo-me a graça de ain
da o ver. 

Parece-me haver tanto mais a fazer aqui do que por 
lá, que penso hei de demorar bastante. &tou boa ; meu 
irmão beij a as mãos de Vossa Mercê muitas vêzes. 

E' hoj e dia 9 de outubro. 
Indigna serva e verdadeira amiga de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

201 ) Gaspar Daza. 
202 ) Lourenço de Cepeda. 
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CARTA 83. 

A uma parenta, em A vila. 

Sevilha, 24 de outubro de 1 575.  Chegada a Sevil.ha de D. Joana 
de Ahumada e seu marido. Estadia de Beatriz de Jesus 
em Malagón. Lembranças a seus parentes de Ávila. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê. 

Chegaram hoj e minha irmã, com seu marido e filhos, 
para verem a meu irmão Lourenço ; mas j á tinha par
tido para a côrte., embora deixando aqui seus filhos. 
Foi com intenção de voltar a fim de passar em Sevi
lha êste inverno ; logo depois irá diretamente a Ávila. 
Veio bem fraco e adoentado, porém j á  está melhor. 
Muito temos falado em Vossa Mercê. Agostinho ficou 
por lá.  

A Irmã Beatriz de Jesus cobrou tal amor à Priora 
de Malagón, que me pediu muito não a tirar dali, em
bora não tenha tido saúde. Praza· ao Senhor conceder
lha ; muito contentes estão tôdas com ela e com seu bom 
gênio. Eu é que não o estou muito com o senhor Luís de 
Cepeda ; pois seria bom que alguma vez me fizesse sa
ber de si. De Isabel de S. Paulo recebi carta hoj e . Deus 
as faça suas servas, e a Vossa Mercê guarde por muitos 
anos. Tenho aqui mais saúde que por lá. A tôdas essas se
nhoras me encomendo muito . 

E' hoj e dia 24 de outubro. 

CARTA 84.  

Indigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus. 

À D. Inês Nieto, em Madrid. 

Sevilha, 31 de outubro de 1 575. Recomenda seu sobrinho Gon
çalo de Ovalle para o lugar de pajem do Duque de Alba. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê. 

Tendo escrito há alguns dias a Vossa Mercê, escrevo 
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de .novo para rogar ao senhor Albornoz que em tudo 
o que puder favoreça a Gonçalo, meu sobrinho, como 
se o fizesse a mim. Espero que será êle protegido em 
atenção a esta serva de Vossas Mercês ; e assim torno 
a suplicar que me aj ude muito neste negócio . 

E' que escrevo à minha senhora a Duquesa, supli
cando a Sua Excelência que o admita como paj em ; e, 
embora me pareça j á  muito crescido, sei que o senhor 
Albornoz poderá fazer não pouco em seu favor. Como 
andam êsses rapazes uns com os outros, receio muito 
que lhe digam que é grande demais para paj em, e com 
isso êle vá por êste mundo a fora. E, se eu entendesse 
que seria ocasião de servir ao Senhor, não ficaria preo
cupada, mas as coisas pela Itália andam perigosas. Sua 
Maj estade o guarde, como pode, e a Vossa Mercê dê 
um parto feliz . 

Gostei de receber, por minha irmã, mais particu
lares notícias de Vossa Mercê e dêsse anj o que tem. 
Deus no-lo guarde e dê a Vossas Mercês o que Lhe 
suplico. Quanto mais olho a imagem, mais me parece 
linda, e a coroa muito graciosa. Tenciono levá-la co
migo, se voltar p ara Castela. 

E' hoj e o úJtimo dia de outubro. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 85. 

Ao P. Jerônimo Gracián em Sevilha. 

Sevilha, meados de novembro de 1 575.  Está escrupulosa a Santa 
e pede um confessor Descalço. Assuntos das Descalças de 
Castela. Sôbre a obediência ao Visitador dos Calçados de 
Andaluzia. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê, 

Padre meu. Oh ! se visse quão atrapalhada e escrupu
losa estou hoj e !  Asseguro-lhe que sou bem ruim, e o 
pior é que nunca me emendo. Disse hoj e ao Bispo ' º '  

203 ) D. Frei Diogo León,. Carmelita Calçado. ( · 
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o que fêz Frei Angelo em Alba, mas não ligou impor
tância, e perguntou-me : que mal nos havia de vir de 
governar êle êstes mosteiros ? Que, poderia fazer contra 
nós ? Contei-lhe também algumas coisas sôbre o de Me
dina parecendo-me não cometer falta ; pois j á  que êles 
não fazem segrêdo, convinha informá-lo de certos fatos, 
porque, a meu ver, não está a par do mais importante. 
Apesar disto , fiquei tão escrupulosa, que, se não vier 
amanhã alguém dai confessar-me, não comungarei. Olhe 
que acréscimo para os muitos cuidados que agora te
nho com Vossa Reverência. 

Falei também ao Bispo sôbre o outro caso, e êle 
pensou que Padilla  mo havia escrito. Eu deixei passar. 
E' de opinião que : - venha quanto Prelado houver, e 
até mesmo o Arcebispo de Granada de quem são muitos 
amigos, - ninguém os fará obedecer, se não tiver j u
risdição sôbre êles. • • •  Quando ao Bispo contam alguma 
coisa, é para ver se o dobram a seu parecer, pois ne
nhum caso fazem do que lhes diz ; portanto não está 
obrigado êle a intervir para os fazer obedecer e se não 
quiser tratar disso, a ninguém faz agravo. E por que 
haveriam de fazer caso dêle ? A sua intervenção não 
resolveria o negócio ; para isto outros meios seriam 
precisos . 

Pareceu-me, por uma coisa que êle me disse, que 
se os ameaçarem com censuras, obedecerão. Não mo 
disse claramente, nem se deve isto levar em conta, pois 
talvez eu me tenha equivocado. Muito recomendamos 
a Deus êste negócio ;  e, bem considerado, melhor seria 
que obedecessem, para impedir o escândalo na cidade, 
pois devem ter muita gente a seu favor. Deus os es
clareça ! 

Não sej a fácil Vossa Paternidade em fulminar sen
tenças de excomunhão, ainda que não obedeçam ; é 
bom dar-lhes tempo para pensarem. Assim me parece. 
Aí o saberão fazer melhor do que digo ; mas quisera 

200 Refere-se aos Padres Calçados. 
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eu que não fOsse como se os afogassem com um cheque
mate. • • •  

Disse-me ainda o Bispo que o Frade enviado à 
côrte seguiu para Roma, sem falar ao Núncio. Já de
vem ter compreendido que não terão ganho de causa. 

Diga-me Vossa Reverência como está ; bem vej o que 
não lhe faltam dissabores, nem a mim tão pouco, com 
êsses Padres ; e a aj uda que Vossa Paternidade tem em 
mim é ser tão ruim como está vendo. Deus me faça 
melhor e guarde Vossa Paternidade para meu bem. 

Contudo, acêrca do Frei Angelo - pois ao outro 
caso não deu muita importância, - falou livremente, 
aconselhando-me que informasse ao Núncio, j á que se 
trata de um Superior maior. Quanto mais penso, me
lhor me parece Vossa Paternidade escrever ao Geral, 
com a maior reverência que puder;  e creio que a nin
guém parecerá mal. Já basta estarem fazendo as coi
sas contra a sua vontade, sem ao menos lhe dirigi
rem uma boa palavra, dando-lhe mostras de aprêço 
à sua autoridade. Olhe, meu Padre, que a êle prome
temos obediência : procedendo dêste modo nada have
rá a perder. 

Filha indigna de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

Esta carta que lhe remeto foi trazida por meu ir
mão. Diga-me Vossa Reverência como está o seu, que 
nunca se lembra de me dar notícias ; e faça que ama
nhã venha alguém que me confesse. Há muitos anos 
não tenho tanto trabalho como depois que começaram 
estas reformas • • • ; e aqui e ali sempre digo mais do 
que quisera, e nem tudo o que desej aria dizer. 

Sobrescrito : Para Nosso P. Visitador. 

205) No original : .. les dan mate ahogado". Têrmo técnico 
do jôgo de xadrez. 

206 ) Dos Calçados andaluzos. 
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CARTA 86. 

A Diogo Ortiz, em Toledo. 

Sevilha, 2 6  de dezembro de 1 575. Assuntos particulares da 
familia dos fundadores das Descalças de Toledo. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mer

cê. Amém. Sej a Deus bendito, que a Vossa Mercê, e a 
todos de sua casa, tem dado saúde. O mesmo muitís
simo desej o ao senhor Alonso Alvarez, pois asseguro
lhe que o amo ternamente no Senhor e. o recomendo a 
Deus, assim como a Vossa Mercê ; e insisto com estas 
Irmãs para que também o façam. 

A Sua Mercê beij o as mãos, pedindo que tenha 
por sua esta carta, e saiba que, onde quer que eu es
tej a, tem em mim uma verdadeira serva. A senhora 
D. Francisca Ramirez, rogo a Vossa Mercê dizer o mes
mo. Como sei noticias de todos pela Madre Priora, 
não tenho achado necessário escrever ; e, verdadeira
mente, não o consigo, tantas e tão freqüentes são as 
minhas ocupações. Aqui tenho passado bem de saúde, 
glória a Deus ! No demais, melhor me dou com a gente 
da sua terra ; com a daqui não me entendo muito. 

A Nosso P. Provincial falei sôbre o negócio que 
Vossa Mercê recomenda. Disse-me que seria necessário 
a sua presença ; e, como Vossa Mercê agora há muitos 
dias está com um irmão muito mal de cama, não se 
pode fazer nada . Tratei do negócio por cá ; acham du
vidoso realizá-lo, portanto , se pode contar aí com a 
Justiça e se há prej uízo na demora, não se descuide 
Vossa Mercê, pois em matéria de interêsse tenho pou
ca influência na côrte ; contudo faremos o que estiver 
em nossas mãos. Praza ao Senhor levá-lo a têrmo, J;:le 
que conhece a nossa necessidade, pois j á  vej o quanto 
é importante para pós. E' muito trabalho êsse que lhes 
sobrevém agora , além dos muitos que j á  têm Vossas 
Mercês nesse negócio . Sua Maj estade guarde a Vossa 
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Mercê e o tenha de sua Mão, amém ; assim como tam
bém ao senhor Alonso Alvarez. 

E' hoj e dia 26. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

CARTA 87. 

A Madre Maria Batista em Valladolid. 

Sevilha, 30 de dezembro de 1 575. Elogia os conselhos dados 
pela Priora de Valladolid . Comunica-lhe que,  por ordem 
do Reverendíssimo, vai recolher-se a um mosteiro de Cas
tela. Os irmãos d a  Santa em Sevilha. Fala de um protegi do 
do P. Báiiez p ara serv i r  de pajem aos filhos de D. Lou
renço. Perigos da Reforma. Não se sente disposta a fazer 
copias. 

Jesus estej a em sua alma, filha minha, e lhe dê 
tantos e tão bons anos como Lhe suplico. Deixe-me di
zer-lhe que me faz rir, quando escreve que de outra 
vez me dará seu parecer sôbre algumas coisas : j á  sei 
que tem conselhos a dar. No último dia das festas do 
Natal entregaram-me sua carta que veio por Medina, e, 
antes desta, outra com a de meu Padre ; ••• não tive por 
quem responder. Gostei muito desta última, por tra
zer notícias da senhora D. Maria ; tinha sabido pelo Bispo 
que ela estava com febre e fiquei muito cuidadosa. Tô
das a temos encomendado muito a Deus. D iga-lhe isto, 
com um grande recado de minha parte. Sej a f:le ben
dito, por lhe haver restituído saúde, e também à sua 
fi lha.  Recomende-me a tôdas as Irmãs. 

A tal carta "' foi escrita mais por afeição e devota
mento que por dever. Prouvera a Deus não sentissem 
tanto, e fôssem meros cumprimentos algumas coisas 
que lhe digo. E' coisa estranha : a amizade·  que tenho 
a Nosso Padre "" não influiu sôbre meu modo de j ulgar ; 
é como se êle não fôsse parte interessada. f:le agora não 

207 ) Frei Domingos Báiiez. 
208 ) Ao mesmo. 
209 ) Ao Padre Gracián. 
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está bem a par do que lhe escrevo . Tem gozado de boa 
saúde . Oh ! quantos trabalhos passamos com estas suas 
reformas ! . . .  delas me tem cabido muito mais pesares 
que contentamentos.,. desde que êle veio para cá ; muito 
melhor me sentia antes. 

Se me fôsse permitido, j á  estaria eu com Vossa Re
verência, porque me notificaram o mandamento do Re
verendíssimo Geral, no qual me ordena não mais fun
dar e escolher uma casa onde resida sempre, 1 1 1  pois, 
de acôrdo com o Concílio, 1 1 1  não posso sair. Bem se 
vê que é descontentamento de minha vinda para cá. 1 1 1  

Imaginam fazer-me muito mal ; e é tanto bem para 
mim, que até penso que o não hei de ver realizado. 
Quisera escolher êsse mosteiro por algumas razões que 
não são para carta, a não ser esta : que é ter aí a. meu 
Padre . . .  e a Vossa Reverência . Não me deixou o P. 
Visitador 1 1 1  sair daqui ; e por enquanto a sua autori
dade é maior ·que a de nosso Reverendíssimo Geral ; não 
sei em que irá parar. 

Para mim muito bom f ôra não estar agora cercada 
destas barafundas de reformas ; mas não quer o Senhor 
livrar-me dêstes trabalhos que tanto me desgostam. 
Diz Nosso Padre que no verão me deixará partir. Pelo 
que toca a esta casa, no que se refere à fundação , ne
nhuma falta farei. Para minha saúde é claro ser mais 
favorável esta terra , e em parte até para meu descan-

210 ) Trabalhos exteriores e interiores. V. Fundações, cap. 
26 e 29 e Relação LX. 

2 1 1 ) Mal informado e sem poder julgar acertadamente por 
causa da distâ ncia,  o Geral Rubeo, que antes chamava S.  Te
resa "la mia figlia",  ordenou-lhe que elegesse um dos mos
teiros da Reforma onde fixasse residência, quase prisioneira , 
sem mais sair a fundar, ou a visitar as casas j á  fundadas. A 
Santa escolheu Toledo.  

212 )  De Trento.  . 
2 1 3 )  Para a Andaluzia, aonde fôra por equivoco. Aliás, 

como diz acima, os letrados haviam decidido ser licito, pois 
a patente para fun d ar era ampla, sem limitação alguma de 
província. 

2 1 4 )  O Padre Báõez. 
215) Como Visitador Apostólico, tinha o Padre Gracián 

autoridade superior ao do próprio Geral da Ordem. 
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so por não haver aqui nem rasto do vão aprêço que 
ai fazem de mim ; mas há outras causas que me fazem 
crer que melhor será ficar por lá, e uma delas é por 
estar mais perto dos nossos mosteiros. O Senhor tudo en
caminhe. Minha intenção é não dar parecer : onde quer 
que me mandarem, ficarei contente. 

Meu irmão chegou, e muito enfêrmo, mas já lhe 
passou a febre. Nada conseguiu, porém com o que pos
suía aqui j á está seguro, tem bastante com que passar. 
Voltará no verão ; agora o tempo não é próprio. Está 
contentíssimo com minha irmã e João de Ovalle e êles 
ainda mais ! Não sabem o que hão de inventar para 
o regalar e satisfazer. Veio aqui só um instante, e assim 
não lhe falei sôbre o desej o de Vossa Reverência ; mas 
penso que bastará dizer-lhe uma palavra para que êle 
aceite o tal paj em, ... embora eu  ache desnecessário 
para êsses meninos. 

Se o aceitar, diz minha irmã que pode a, mãe dêle 
ficar segura como se o conservasse em sua companhia ; 
e, no caso de se dar bem e ser virtuoso, estudará com 
êles em S. Gil ficando assim melhor que em qualquer 
outra parte. E João de Ovalle, como lhe contei que 
era do agrado de Vossa Reverência, prometeu tomar 
o negócio muito a peito ; o que me fêz rir, porque basta 
meu irmão imaginar que eu quero uma coisa, para logo 
ter gôsto em fazê-la. Aproveitei-me disto para estreitar 
tanto a amizade entre êles, que, espero em Deus, D. 
Joana e seu marido hão de ganhar muito ; e êle nada 
perde, porque descansará sôbre os dois. 

João de Ovalle tem sido extremamente bom para 
com meu irmão ; meus sobrinhos não se cansam de lou
vá-lo. Digo assim porque de todos só terá que aprender 
virtudes êsse menino, se acaso vier para cá, ou antes, 
para Avila, - se lá estiverem no mês de abril. Se eu 
pudesse remediar tudo, muito me alegraria, por livrar 
a meu Padre dêsse cuidado, pois, dado o seu tempera
mento, admiro-me de que tenha tomado isso tão a peito, 

2 1 6 )  Queria o Padre Báõez que um rapazinho seu prote
gido fôsse pajem dos filhos de D. Lourenço. 
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e deve ser obra de Deus, j á  que não há outra solução. 
Muito me pesará se êle f ôr para Toledo. Não sei como 
gosta mais de estar ali que em Madrid ; receio que tudo 
venha a dar em nada. Deus ordene o que fôr mais para 
seu serviço, que é o essencial.  Pelo que toca a Vossa 
Reverência, terei pesar, e até em parte perco a vontade 
de residir nesse seu mosteiro. Bem creio, como disse, 
que me darão ordem para estar onde houver mais ne
cessidade. 

A respeito da irmã do paj em, não vale a pena fa
lar, até que vá aí o Nosso Padre. E, asseguro-lhe, te
nho receio de que nós, querendo poupar-lhes trabalho, 
lhes demos outros maiores ; pois, tendo sido ela criada 
tôda a sua vida em lugar tão diferente, não sei como 
se há de acostumar aqui, e, segundo ouvi dizer, parece 
que não se dá bem com suas irmãs. Penso que, se guia 
um tanto por sua cabeça. Permita Deus não sej a santi
dade de melancolia ! Em suma, Nosso Padre se infor
mará de tudo, e até então não há que falar no assunto. 

Já lhe terão dado uma carta minha em que lhe 
contava como enviei daqui uma Irmã para ser Priora 
em Caravaca. Ela admitiu com muita alegria a sua pre
tendente, e esta, segundo me escreve a Priora de Mala
gón onde se hospedaram, está contente. Parece-me que 
deve ser uma boa alma ; escreveu-me desejosa de saber 
suas ootícias ; encarece muito o que lhe deve, e com 
muito amor fala em Vossa Reverência. Penso que a casa 
estará fundada até antes do Natal ; não tenho sabido 
de mais nada. 

Creio que será bom não dar resposta a meu Padre 
acêrca do menino, até que eu fale a meu irmão. Escre
va-me dizendo que idade tem, e se sabe ler e escrever, 
porque é conveniente que vá à escola com os meus 
sobrinhos. A minha Maria da Cruz, e a tôdas recomen
de-me muito, assim como à Dorotéia. E por que não 
me diz que tal é o capelão ? Conservem-no, que é bom 
homem. Conte-me se deu certo o quarto planej ado e 
se nêle, tanto no inverno corno no verão, ficam bem. 
Para lhe falar verdade, apesar do que me diz da Sub· 
priora, não creio que Vossa Reverência lhe estej a mais 
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submissa. O' Jesus, como não nos conhecemos ! Sua 
Maj estade nos dê luz, e a guarde à minha afeição. 

Sôbre os negócios da Encarnação, pode escrever a 
Isabel da Cruz, que eu aqui muito mais posso fazer 
por elas do que estando lá ; e assim o faço, e espero 
em Deus, que, se der vida um ou dois anos ao Papa , 
ao Rei e ao Núncio e a Nosso Padre, estará tudo muito 
remediado . Qualquer dêles que falte, ficamos perdidos, 
por se achar tão indisposto contra nós Nosso Padre Re
verendíssimo ; mas Deus o remediaria por outra parte. 
Agora pretendo escrever-lhe e ser..:lhe mais dedicada do 
que antes, pois é muito o que lhe quero e lhe devo. Tenho 
grande pesar de ver como procede, em conseqüência 
de más informações. 

Tôdas se recomendam muito a Vossa Reverência . 
Não estamos agora para copias. 2 1 1  Pensa que se  pode 
tratar disso agora ? Encomendem muito Nosso Padre a 
Deus, que hoj e disse uma pessoa grave ao Arcebispo 
que há perigo de o matarem ; estão que é uma lástima ! 
Se visse as grandes ofensas de Deus cometidas neste 
lugar por monj as e frades ! Sua Maj estade dê remédio 
a tudo e me livre, a mim, de o ofender, pois aí não 
sei . . .  

1 1 1  visitar Nosso Padre, que é lástima . . .  or  se
ria na Encarnação ; mas se Deus de algum modo sei há 
de servir disso, pouco seria dar minha vida : antes qui
sera ter muitas. E' amanhã véspera de ano novo. 

De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

A idéia que meu irmão teve de ser frade "' não foi 
adiante, nem irá. 

217) A Santa Madre e suas familias costumavam fazê-Jas 
para cantar na recreação, sobretudo no tempo de Natal. 

218) Estragos no papel. 
219)  No original : MLa frailía de mi hermano" . . •  
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CARTA 88. 

Ao P. Jerônimo Gracián. 

Sevilha, dezembro de 1 575. Dificuldade de encontrar postu
lantes com o dote e as demais condições para Descalças. 

Não pense Vossa Paternidade, como de outras vêzes 
lhe tenho escrito, que sej a fácil achar dinheiro e j un
tamente tôdas as outras qualidades requeridas. Não me 
tivesse eu acomodado às circunstâncias, asseguro-lhe 
que não teria Vossa Paternidade agora monj as para 
êste mosteiro nem para enviar a outro, tão poucas são 
as pretendentes. 

CARTA 89.  

A Frei Luís de Granada, em Lisboa. 

Sevilha, dezembro de 1575.  Elogio dos escritos do Padre. De
sejo de conhecê-lo. Encomenda-se às suas orações. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Paternidade. Amém. Sou uma das muitas pessoas que 
no Senhor amam a Vossa Paternidade por ter escrito tão 
santa e proveitosa doutrina, e dão graças a Sua Maj es
tade que nos concedeu Vossa Paternidade para tão 
grande e universal be111i das almas. E j ulgo poder afir
mar : por receio de nenhum trabalho me privaria de ir 
ver aquêle cuj as palavras - düo tanto consôlo, a quem 
as ouve, se assim fôss� possível ao meu estado e à mi
nha condição de mulher. Além disto, tenho tido motivoa 
de buscar pessoas semelhantes a Vossa Paternidade, 
para me assegurarem acêrca dos temores em que mi
nha alma tem vivido de alguns anos para cá. E, j á  que 
não mereci a graça de falar a Vossa Paternidade, con
sola-me o escrever-lhe esta carta a mandado do senhor 
D. Teotônio, pois por mim não teria tal atrevimento. 
Fiada, porém, na obediência, espero em Nosso Senhor 
que será para meu proveito, e servirá para Vossa Pa-
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ternidade recordar-se de encomendar-me alguma vez 
ao mesmo Senhor. Disto tenho grande necessidade, por 
andar com pouca provisão de virtude, posta diante dos 
olhos do mundo, e sem merecimento algum para tor
nar verdadeiras algumas coisas que imaginam de mim. 

Se Vossa Paternidade entendesse quão grande é êste 
trabalho para quem tem vivido tão mal como eu, seria 
o bastante para fazer-me esta mercê e esmola, pois 
tão bem conhece o que vai pelo mundo. Apesar de tão 
ruim, tenho-me atrevido a pedir a Nosso Senhor que 
muito longa sej a a vida de Vossa Paternidade. Praza 
a Sua Maj estade conceder-me esta mercê, e que vá 
sempre Vossa Paternidade crescendo na santidade e no 
divino amor. Amém, 

Indigna serva e súdita de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

O senhor D. Teotônio, creio, é um dos que estão en
ganados a meu respeito. Tem-me dito que quer muito 
a Vossa Paternidade. Em paga disto, está Vossa Pater
nidade obrigado a visitar a Sua Senhoria : não pense 
que sej am inúteis tais visitas. 

CARTA 90. 

A Madre Maria Batista, em Valladolid.  

Sevilha, princípios de 1576. Obediência da Santa. Achaques 
do P. Domingos Báõez e conselhos  para os remediar. Boas 
qualidades de uma postulante de véu branco. 

Jesus estej a com Vossa Reverência, filha minha. 
Quisera eu estar mais folgada para escrever-lhe ; mas 
é tanto o que tenho lido e escrito, que me espanta de 
como pude agüentar, e por isso estou determinada a ser 
breve. Praza a Deus que o consiga. 

A respeito de minha ida para aí : onde estavam 
com a cabeça quando imaginaram que havia eu de es
colher algum lugar, em vez de ir para onde quer que me 
mandassem ? E' certo que se falou em assinalarem para 
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mim êsse mosteiro. Nosso Padre assim queria por cer
tas causas que presentemente j á não existem, mas nunca 
foi sua intenção, segundo creio, que eu ai ficasse para 
sempre ; eu sim, pensei nisso. E eis que me manda di
zer agora o Núncio que não deixe de fundar como antes. 
Parece que Nosso Padre lhe  disse as coisas dE; tal ma
neira que Sua Senhoria deu mostras de concordar, e 
depois de assim inf onnado, está nas disposições que lhe 
digo. Quanto a mim, acho-me bem determinada a não 
fundar a não ser por sua ordem expressa. Bast8i o que 
está feito . . . que agora é tempo de começar Nosso Pa
dre, sem demora, a Visita dos Frades, que ainda não 
começou. 

Meus irmãos estão movendo mundos e fundos para 
eu ir com êles ;  especialmente Lourenço, que diz espe
rará aqui a decisão de Nosso Padre : o qual parece estar 
um tanto abrand ado. "º  Por mim, não faço senão calar 
e rogar ao Senhor lhe ponha no coração aquilo que f ôr 
melhor para seu serviço e me dê ocasião de fazer o 
que fôr de seu agrado, pois só isto me dará contenta
mento. O mesmo façam aí, por caridade. Diga isto a 
essas minhas filhas, e também que Deus lhes pague 
o seu regozijo.  Contudo, creiam-me : nunca ponham seu 
contentamento em coisas que passam, pois ficarão lo
gradas. A minha Cassilda dê o mesmo recado, pois não 
lhe posso escrever. 

Por Medina, numa carta que a Priora lhe deve te r 
enviado, dizia a Vossa Reverência como recebi suas 
cartas e o porte ; agora não me mande mais dinheiro 
até que eu lho diga . . . . . .  Agostinha .  . . aqui até que eu 
escreva, e d direi . . . digo falar-lhes. A quantia é muito 
pouca, e se dela tirarem o dote que lhe deram e as des
pesas para a alimentação, nada sobrará. E assim me tor
nou a escrever a mãe dela, certificando-me não ser êsse 
o motivo, e sim o desej o da menina. Levo também em 

220 ) Mais i nclinado a deixar partir a Santa. 
221 ) No original há palavras ilegíveis, assim como no resto 

da carta. 
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conta êsse desej o, e talvez convenha assim. Se fôr de 
Deus, �le nos dará luz. 

Não sei ·como deixei para só no fim dizer-lhe a 
pena que me causou a doença de meu Padre ; . . .  receio 
que êle tenha feito alguma penitência das suas no Ad
vento, como deitar-se no chão, pois não costuma ter 
essa enfermidade. Faça que êle agasalhe os pés . Verdade 
é que não é forte essa dor, mas quando se torna habi
tual é coisa muito incômoda, e dura muito tempo. Vej a 
se êle tem agasalho suficiente. Bendito sej a Deus por 
já estar melhor ! Não há coisa que me faça tanta pena 
como ver alguém com uma dor violenta, ainda meus 
inimigos . . . eu sentira se a houvesse quanto mais numa 
pessoa a quem tanto quero. Dê-lhe minhas recomenda
ções e um grande recado. 

O paj enzinho é pequeno demais, se tem apenas 
onze anos ;  melhor f Ora que tivesse doze. Gostaria que 
aprendesse a escrever antes de vir, a fim de ir com ês
tes meus sobrinhos ao Colégio de S. Gil e iniciar, tam
bém êle, seus estudos. Diz meu irmão que, sendo reco
mendado do P. Frei Domingos, ainda mesmo sem ne
cessidade o tomará, porque lhe contei quanto devo a 
êste Padre. A bondade de es . . . respondesse que não há 
lugar para essa pretendente . 

A pretendente leiga bem quisera eu que f ôsse re
cebida aí, mas não vej o meio : porque o bom Asensio 
nos rogou que tomássemos uma sua criada, e sou obri
gada a tirar uma de Medina para que haj a vaga. Tão 
santa é como Estefânia (e ainda antes de receber o 
hábito ! )  ; se quiser, pergunte a Alberta se não é assim. 
Se aceitar aí essa santa, eu cobraria  nova vida.  Sem 
dúvida, se soubesse a senhora D. Maria quem ela é, ha
via de pedi-la para seu mosteiro. Poderia Vossa Re
verência tomá-la em lugar de D. Mariana, e eu arran
j a ria lugar para essa recomendada de Nosso Padre. 

Estranho que não me tenha dito sua opinião, e deve 
ser por não ter percebido que eu a estava aguardan
do . . . que não era para isso. Ponha muito empenho em 

222) Padre Báiiez. 
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ver que tal é ;  e se fôr boa, ainda que não haja vaga 
havemos de tomá-la.  Aqui temos lugar para uma, e bem 
quisera eu que nos viesse daí, mas é tão longe que não 
vej o possibilidade. Saiba que Nosso Padre 2 2 0  tem grande 
número de irmãs e nmito pobres, e, pois a Virgem o 
tomou a seus pais, que o tinham por seu amparo, j usto 
é que as amparemos nós. 

CARTA 91.  

A o  P. João Batista Rubeo, Geral dos Carmelitas 
em Roma. 

Sevilha , fevereiro ·de 1 5 7 6 .  Dá-lhe conta da fundação de Des
calças em Beas, Caravaca e Sevilha. Suplica ao Geral te
nha aos Descalços na conta de filhos bons e obedientes. 
Pede-lhe benevolência para com o P. Gracián. Acata a de
cisão do Capitulo que lhe ordena retirar-se a um con
vento d e  Castela. Procedimento do P. Ãngelo de Salazar. 
Inquietações das monjas da Encarnação. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vos

sa Senhoria . Amém. Depois que cheguei aqui a Sevi
lha, escrevi a Vossa Senhoria três ou quatro vêzes ; e 
não escrevi mais, porque, de volta do Capítulo, me 
disseram êstes Padres que andava Vossa Senhoria a 
visitar os Mantuanos " '  e não estava em Roma. Ben
dito sej a Deus, que se acabou êste negócio . Nas mes
mas cartas dava a Vossa Senhoria conta dos mosteiros 
que se fundaram êste ano, que são três : em Beas, em 
Caravaca e aqui. Tem nêles Vossa Senhoria súditas 
que são grandes serva s de Deus. Os dois primeiros 
se fundaram com rendas ; o desta cidade é de pobre
za.  Ainda não temos casa própria, mas espero no Se
nhor se há de fazer. Porque tenho certeza de que al
gumas destas cartas terão chegado às mãos de Vossa 
Senhoria, não lhe dou aqui mais particular conta de 
tudo. 

223) Padre Gracián. 
224 ) Ramo reformado da Ordem do Carmo. 
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Nelas dizia que diferença · há entre falar a êstes 
Padres Descalços, e ouvir o que por lá se conta dêles. 
Refiro-me ao P. Mestre Gracián e a Mariano, porque, 
não há dúvida, são filhos verdadeiros de Vossa Senho
ria, e, no substancial,  ousarei afirmar : nenhum dos que 
muito presumem de o ser, lhes faz vantagem. Como 
êles me puseram por medianeira para alcançar de Vos
.sa Senhoria que lhes restitua as  suas boas graças, pois 
j á  não ousavam escrever-lhe, suplicava eu a Vossa Se
nhoria nessas cartas, com todo o encarecimento possí
vel , o mesmo

· 
que agora lhe suplico. Por amor de Nosso 

Senhor, faça-me Vossa Senhoria esta mercê, e dê-me 
algum crédito, pois não tenho motivo par� raiar senão 
tôda a verd a d e. Teria, aliás, por ofensa de Deus não 
agir assim, e,  ainda que não fôra ir contra l,;:le, consi
deraria grande traição e maldade proceder de outro mo
do com o Pai a quem eu tanto quero.  

Quando estivermos, um dia, ambos diante de Deus, 
verá Vossa Senhoria o que deve à sua verdadeira filha 
Teresa de Jesus. Só isto me consola nestes transes por
que, bem sei, deve haver quem diga o contrário. Faço 
tudo por Vossa Senhoria quando está em minhas mãos, 
como entendem - e enquanto eu viver entenderão sem
pre - todos os que j ulgam desapaixonadamente, pois 
só a êstes me refiro . 

.Já escrevi a Vossa Senhoria acêrca da comissão 
que o P. Gracián recebeu do Núncio, e como êste agora 
o tinha mandado chamar. Já terá sabido Vossa Senho
ria que de novo lha tornaram a dar, para visitar a Des
calços e Descalças e a província de Andaluzia. Sei com 
muita certeza que êste último encargo recusou êle o 
mais que pôde, embora não o digam assim. Esta é a 
verdade, e seu irmão, o Secretário, . . .  também o não\ que
ria, porque o resultado é só grande trabalho. 

Mas, pois estava feito, se me tivessem dado crédito 
êstes Padres220 tudo se teria executado sem publicidade 
e muito como entre irmãos . Fiz tudo o que foi possí-

225) D. Antônio Gracián, secretário de Filipe II. 
226)  Calçados.  
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vel de minha parte para êste fim, porque, além de ser 
conforme à razão, êles desde que aqui estamos nos têm 
socorrido em tudo ; e, como a Vossa Senhoria j á  escrevi, 
acho entre êles pessoas de bom talento e letras. Bem 
quisera eu os houvesse semelhantes em nossa provín
cia de Castela . 

Sou sempre amiga de fazer da necessidade virtude, 
como dizem ; e assim quisera que, em vez de resistir, 
vissem primeiro se poderiam sair com a vitória. Por 
outra parte, não me espanto de que estej am cansados 
de tantas visitas e novidades como por nossos pecados 
têm havido nestes últimos anos. Praza ao Senhor nos 
saibamos aproveitar de tudo, pois é bem certo que 
muito nos sacode Sua Maj estade. Agora, porém, como 
são do mesmo hábito, não parece ser tão em desdouro 
da Ordem ; e espero em Deus se Vossa Senhoria favore
cer êste Padre de maneira a entender êle que recuperou 
as boas graças de Vossa Senhoria, de tudo há de re
sultar muito bem. Escreve êle a Vossa Senhoria, e tem 
grande desej o, repito, de não lhe dar qualquer des
gôsto, porque se preza de ser filho obediente de Vossa 
Senhoria. 

O que torno agora a suplicar a Vossa Senhoria, por 
amor de Nosso Senhor e de sua gloriosa Mãe (a quem 
Vossa Senhoria tanto ama, assim como também a ama 
êste Padre, que por lhe ser muito devoto entrou nesta 
sua Ordem) , é que Vossa Senhoria lhe responda, com 
brandura, deixando em esquecimento as coisas passa
das, embora tenha havido alguma culpa, e recebendo
º generosamente por filho e súdito, pois na verdade 
o é ;  e o mesmo digo do pobre Mariano, conquanto al
gumas vêzes não avalie bem as coisas. E não me es
panto de que tenha escrito a Vossa Senhoria de modo 
tão diferente do ·que êle na realidade quer. Não terá 
sabido exprimir-se, pois declara que j amais teve a in
tenção de contrariar a Vossa Senhoria, nem por pala
vras nem por obras. Como o demônio ganha tanto com 
êsses malentendidos e os faz servir a seus fins, deve ter 
aj udado para que, involuntàriamente, êsses Padres te
nham falta do de tino nesses negócios. 
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Mas olhe Vossa Senhoria, dos filhos é próprio o 
errar, e dos pais o perdoar e não se deter nas faltas. 
Por amor de Nosso Senhor, suplico a Vossa Senhoria : 
faça-me esta mercê. Vej a  que assim convém por muitos 
motivos, que talvez aí Vossa Senhoria não os entenda, 
como eu aqui ; e, ainda que nós mulheres não presta
mos para dar conselho, alguma vez acertamos. Não en
tendo que prej uízo possa vir de Vossa Senhoria prg
ceder assim, e, como digo, proveitos pode haver muitos. 
Que mal pode resultar de acolher Vossa Senhoria êstes 
filhos que de muito boa vontade se lançariam a seus 
pés, se estivessem em sua presença, pois Deus não deixa 
de perdoar ?  Convém que todos entendam como é do 
agrado de Vossa Senhoria ser a Reforma promovida 
por um súdito e filho seu, "' e como, a trôco disto, se 
sente feliz de perdoar. 

Se houvera muitos a quem encomendar tal obra ! 
mas j á  que, tanto quanto se pode j ulgar, nenhum há com 
os talentos dêste Padre - e tenho por certo, se Vossa 
Senhoria o visse diria o mesmo, - por que não há de 
mostrar Vossa Senhoria que se alegra em ter tal sú
dito, de modo a entenderem todos que esta Reforma, 
se se levar a bom têrmo, procede de Vossa Senhoria e 
de seus conselhos e a visos ? E, se virem que Vossa Se
nhoria é favorável , todos se aplacarão . Muitas outras 
coisas quisera eu dizer sôbre êste caso ; parece-me, po
rém, mais eficaz suplicar a Nosso Senhor dê a entender 
a Vossa Senhoria o que será mais conveniente, por
que, de tempos para cá, não faz Vossa Senhoria caso 
de minhas palavras. Bem segura estou que, se nelas 
há algum êrro, não erra minha vontade. 

O P. Frei Antônio de Jesus está aqui ; não pôde 
deixar de vir, embora também tenha procurado escu
sar-se, como êsses outros Padres. Escreveu a Vossa Se
nhoria ; quiçá terá mais dita do que eu, encontrando 
crédito em Vossa Senhoria acêrca de tudo que sugeri 

227 ) Não raramente o encargo de reformar era cónfiado 
a religioso de outras Ordens. 
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como sendo conveniente. Faça-o Nosso Senhor como 
pode e vê que é necessário. 

Tive conhecimento da ata vinda do Capítulo Ge
ral, determinando que fique eu numa casa sem mais 
dela sair. Mandou-a para cá o P. Provincial, Frei An
gelo, ao P. Ulloa, encarregando-o de ma notificar. Pen
sou que me causaria muita pena, pois a intenção dêsses 
Padres foi de magoar-me, e por isso a tinha guardado. 
Deve haver pouco mais de um mês, procurei que me 
chegasse às mãos, porque o soube por outra parte. 

Asseguro a Vossa Senhoria : certamente, tanto quan
to posso entender de mim, ser-me-ia de grande regalo 
e contento se Vossa Se.nhoria mo tivesse escrito pessoal
mente, e eu visse que, por compaixão dos muitos tra
balhos , ( grandes ao menos para mim, pois não sou ca
paz .de muito padecer) que nestas fundações tenho pas
sado, e em prêmio dêles, me mandava Vossa Senhoria 
descansar. E, ainda mesmo entendendo de onde procede 
a ordem, tem-me dado muito consôlo o poder estar em 
meu sossêgo . 

Como tenho tão grande amor a Vossa Senhoria, não 
deixei de sentir, na qualidade de filha outrora tão ama
da, esta ordem, porque veio como dirigida a pessoa 
muito desobediente, em tais têrmos que o P. Frei Angelo 
pôde publicá-lo na côrte antes de chegar a meu conheci
mento. Pensava êle que era fazer-me muita violência , 
e assim me escreveu que eu podia apelar para a Câma
ra do Papa. Como se não f ôsse um grande descanso ! 
Por certo, ainda no caso de não ser gôzo para mim o 
fazer o que Vossa Senhoria manda, senão grandíssimo 
trabalho, não me passaria pelo pensamento deixar de 
obedecer ; nem permita Deus j amais que eu procure 
contentamento contra a vontade de Vossa Senhoria . Pos
so dizer com verdade, e isto sabe N. Senhor, que, se 
algum alívio tinha nos trabalhos e desassossegos e afli
ções e murmurações que passei, era por entender que 
fazia a vontade de Vossa Senhoria, e lhe dava gôsto . 
O mesmo terei agora em fazer o que Vossa Senhoria 
me manda. 
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Quis obedecer imediatamente, mas vinha próximo 
o Natal, e, como é tão longo o caminho, não me deixa
ram, entendendo não ser da vontade de Vossa Senhoria 
que eu aventurasse a saúde. Por esta razão ainda es
tou aqui, não com intento de ficar sempre nesta casa, 
mas só até passar o inverno ; porque não me entendo 
com a gente de Andaluzia. E o que suplico muito a Vos
sa Senhoria é que não me deixe de escrever aonde quer 
que eu estej a, porque não havendo j á ocasião de tratar 
de negócios (e isto. certamente me dará grande con
tentamento) , receio que Vossa Senhoria se esqueÇa de 
mim. De minha parte não darei a Vossa Senhoria pos
sibilidade de esquecer-me, e ainda que se canse, não dei
xarei de lhe escrever para minha consolação. 

Por a-qui nunca se entendeu, nem se entende, que o 
Concílio • " , - nem tão pouco o Motu próprio - tire 
aos Prelados o direito de mandar as monj as de uma 
a outra casa, para o proveito e os interêsses da Or
dem, que muitas vêzes se podem oferecer. Não digo isto 
em relação a mim, que j á  não presto para nada, nem 
por ter de ficar numa só casa, pois é tão bom ter al
gum sossêgo e descanso ; e mesmo num cárcere, sabendo 
que Vossa Senhoria se satisfaz com isso, estarei• de boa 
vontade tôda a vida. Digo-o para que não tenha Vossa 
Senhoria escrúpulo do passado. Embora estivesse eu 
munida de patentes, j amais saí para fundar em parte 
alguma, - pois para os demais, claro está que não po
dia - sem ordem por escrito, ou licença do Prelado. 
Com a do P. Frei Angelo, fui para Beas e Caravaca, e 
com a do P. Gracián vim para Sevilha , porque naquele 
tempo tinha êste a mesma comissão que recebeu agora 
do Núncio, embora não usasse dela. Entretanto disse o P. 
Frei Angelo que vim para cá como apóstata e estava ex
comungada. Deus lho perdoe ! Vossa Senhoria é teste
munha de como sempre procurei que estivesse Vossa 
Senhoria bem com êle, e lhe fizesse a vontade (quando 
não importava em desagradar a Deus) ; e contudo nun
ca se decide a ficar bem comigo. 

228 ) Concílio de Tre n to .  
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Prouvera a Deus tomasse êle a mesma atitude com 
Valdemoro ! �ste, como é Prior de A vila , tirou da Encar
nação os Descalços, com não pouco escândalo do' povo ; 
e, estando antes a casa que era para louvar a Deus, de 
tal modo tratou aquelas monj as, que é lástima vê-las 
em tão grande desassossêgo. Elas me têm escrito que 
para o desculparem a êle lançam sôbre si a culpa i Já 
voltaram para lá os Descalços, e, segundo me escre
veram, mandou o Núncio que não as confesse nenhum 
outro Padre do Carmo . 

Muito me tem penalizado a aflição daquelas monj as ; 
por alimento só recebem pão, e de outro lado tantas 
inquietações sofrem, que me causam grande lástima. 
Deus dê remédio a tudo ; e a Vossa Paternidade nos 
guarde muitos anos. Disseram-me hoj e que vem cá o 
Geral dos Dominicanos. Ah ! se me fizesse Deus mercê de 
acontecer vir também Vossa Senhoria ! Contudo, por 
outra parte, sentiria eu o trabalho de tão longa via
gem, e assim terá de ficar meu descanso para aquela 
eternidade que não tem fim, onde verá Vossa Senhoria 
o que me deve . 

Praza ao Senhor, por sua misericórdia, que assim 
o mereça eu. A êsses meus Reverendos Padres, asse� 
sares de Vossa Senhoria, muito me recomendo, pedindo 
as orações de Suas Paternidades. Estas súditas e fi
lhas de Vossa Paternidade suplicam que lhes dê sua 
bênção, e eu o mesmo peço para mim . 

CARTA 92. 

A D. Rodrigo de Moya, 2 2 1  em Caravaca . 

Sevilha, 1 9  de fevereiro de 1 576.  Gratidão da Santa a D. Ro
drigo. Pequenas dificuldades da fundação de Caravaca. 

229 ) Pai de uma das três primeiras noviças, fundadoras 
de Caravaca. Dêle diz a Santa no c ap .  27 do Livro das Funda
ções : Uma tinha pai, chamado Rodrigo de Moya, grandíssimo 
servo de Deus e de muita prudência. 
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Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê. 

Grande consôlo me deu a carta de Vossa Mercê, bem di
ferente do que se dizia por aqui.  Sej a Deus em tudo 
bendito, pois eu muito me espantava da Madre Prio
ra, . . .  e ficaria descontente se ela fizesse alguma coisa 
contra a vontade de Vossa Mercê. Pouco mais ou menos 
entendo o que devia mover essa pessoa que lhe falou, 
pensando dizer a verdade. Quanto a mim, custei a crer 
tal coisa, e por isso mandei perguntar a Vossa Mercê 
o que viu ; porque a Madre Priora sempre me diz quanto 
lhe deve e quanto se consola com Vossa Mercê, pois a 
favorece em tudo. 

Com o preço da casa não estou descontente, nem 
Vossa Mercê o estej a ;  porque, a trôco de fundar em bom 
local, j amais faço questão de dar a têrça parte mais do 
valor, e até me tem acontecido dar a metade a mais ; 
porque é tão importante para um mosteiro o estar bem 
situado, que seria êrro fazer caso de minudências. Só 
em consideração da água e das vistas que essa tem, 
tomaria eu casa em qualquer parte, pagando muito mais 
e de muito boa vontade. Glória a Deus, que assim nos 
deu tão bom acêrto. 

Em relação ao Provisor, não tenha Vossa Mercê a 
menor inquietação, pois, como Vossa Mercê diz mui
to bem, não é a primeira autoridade. O mosteiro está 
fundado com licença do Conselho das Ordens e a man
dado do Rei. Se o não mandara Sua Maj estade, - que 
nisto me testemunha muita benevolência pela estima 
que tem dêsses mosteiros, - seria difícil, pois doze anos 
andou a fundadora do Convento de Beas , . .  procuran
do obter licença para fazê-lo de outra Ordem (que ain
da não tinha chegado à sua notícia a existência desta 
nossa) , sem nada conseguir. E não se desfaz tão fàcil
mente um mosteiro, depois de fundado ; neste ponto 
não há que temer. Creio que agora levarão todos os 
despachos, exceto um, como explico na carta ao senhor 

230)  Ana de S. Alberto. 
23 1 ) Catarin a  de Jesus (Godinez) . Vide tomo II, cap. 22. 
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Miguel Caj a ; . . .  mas breve o enviarei. Se assim não 
fizer, é que o Bispo, como me assegura numa sua carta 
que hoj e recebi, irá aí pessoalmente e está com tão 
boas disposições, que admitirá logo o mosteiro, porque é 
muito fidalgo e tem parentes e outras pessoas que nos 
farão tôda sorte de favores. Portanto sôbre êste ponto 
não há dúvida. 

O êrro foi não mo dizerem logo ; e eu, como tinha 
escrito tantas vêzes que não o fundaria sem licença do 
Ordinário, estava certa de que j á  a tinham, pois de 
outro modo não me teria descuidado. Será necessário 
obtê-la ; porque eu aqui havia dito que, segundo me 
informou a Madre Priora, contam com setecentos duca
dos de renda. Assim o haviam escrito ao Bispo e veri
fiquei ser verdade ; e, se ainda faltar alguma coisa, com 
ulguma noviça que se receba, mesmo com dote pequeno, 
ficará completa a soma. Tudo se fará bem ; não se aflij a 
Vossa Mercê, pois quer N. Senhor que padeçamos um 
pouquinho. Até andava receosa com esta fundação, por 
se ter realizado tão em paz. Com efeito, em tôdas as 
casas em que Nosso Senhor há de ser muito bem ser
vido, sempre há alguma tribulação, porque desagrada 
ao demônio. Muito me folguei por estar melhor nossa 
Irmã e senhora . . . .  Praza a Deus que assim se conser
ve por muitos anos, e guarde a Vossa Mercê e à senho
ra D. Constança. Beij o muitas vêzes as mãos de Suas 
Mercês. 

E' hoj e domingo da Septuagésima. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

232 ) Regedor de Caravaca, irmão de uma das religiosas. 
233)  Francisca da Cruz, filha de D. Rodrigo. 
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CARTA 93. 

À Madre Maria Batista, em Valladolid. 

Sevilha, 29 de abril de 1 576. Tram;ladação à nova casa em 
Sevi lha . Bons serviços de D. Lourenço de Cepeda. Tra
balhos do P. Gracián e das Descalças. Elogio de Maria 
de S. José, Priora de Sevilha. Sôbre o ti tulo de Dom em 
relação aos sobrinhos da Santa. Assu ntos do convento de 
Valladolid.  

Jhs .  
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Re

verência , filha minha . Amanhã parte o correio, e e u  
não tencionava escreTer-lhe por não ter coisa boa a 
contar. Esta noite, pouco antes de fecharmos a porta, 
mandaram-me dizer que o inquilino da casa consente 
em passarmos para lá amanhã, dia de S. Filipe e S. Tia
go ; por onde entendo que j á  vai o Senhor querendo 
mitigar nossos trabalhos. 

Envie esta carta, logo que puder, à Madre Priora 
de Medina, que deve estar aflita com uma que lhe es
crevi ; e contudo, longe de encarecer nela os nossos 
trabalhos, ainda lhe disse pouco . Saiba que, sem falar 
na fundação de S. José, tudo tem sido nada em com
paração dos que tenho passado aqui . Quando os sou
berem, hão de ver que tenho razão. Só por misericór
dia de Deus sairemos bem dêles ; e j á  se pode dizer 
que assim será. E' coisa espantosa as inj ustiças que 
abundam nesta terra, a falta de verdade, e os fingi
mentos . Posso dizer-lhe que é com razão a fama que 
tem. Bendito sej a o Senhor que tira bem de tudo ; e 
eu, no meio de tantos males j untos , tenho sentido um 
contentamen to estranho. Se aqui não estivera meu ir
mão, absolutamente nenhuma coisa se poderia fazer. 

í!:le tem padecido' não pouco, e é generoso em gas
tar e arrostar tudo. Faz-nos louvar a Deus. Com muita 
razão lhe querem bem estas Irmãs, pois nenhuma aj uda 
tiveram fora dêle, antes acharam quem lhes desse mais 
trabalho . Agora , por nossa causa, teve de ocultar-se, 
e foi grande felicidade não o terem metido no cárcere, 
que é aqui semelhante a um inferno ; e tudo contra a 
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j ustiça, por nos pedirem o que não devemos, e ser êle o 
nosso fiador. Isto acabará indo dar na côrte ; é coisa 
sem pés nem cabeça, e êle gostou de o sofrer por Deus. 

Está no Carmo com Nosso Padre ;  caem sôbre êle 
tantos trabalhos, que parece chuva de pedras. Enfim, 
vej o obrigada a disfarçar os nossos, porque são os que 
mais o atormentam, e com razão . 

Para lhes dar a entender alguma coisa , saibam que 
as falsidades que levantou aquela noviça . . .  quandoi saiu, 
segundo lhes escrevi, nada foram em comparação da!l 
acusações que nos fêz depois . Imaginem ! Vinha fora 
de hora , sem motivo algum, repetindo seus ditos a um 
e outro. Pela própria pessoa que foi chamada, "' sou
bemos claramente com que intenção assim procedia . 
De minha parte, confesso-lhe que me f êz Deus mercê 
de estar em tudo como num deleite .  A lembrança do 
grande prej uízo, que a tôdas estas casas podia resul
tur, não bastava para diminuir em mim o excessivo 
contentamento. Grande coisa é ter segurança de cons
ciência e sentir-se livre. 

A outra ingressou em outro mosteiro.  Ontem me 
certificaram de que está fora de seu j uízo, e não por 
outra causa, senão por ter saído daqui. Vej a como são 
grandes os j uízos de Deus, e como acode em defesa da 
verdade ! Agora se entenderá que tudo não passava de 
desatinos. E tais eram os que espalhavam por aí, que 
chegavam a acusar-nos de atar de pés e mãos às mon
j as e açoitá-las ; e prouvera a Deus fôra só isto ! Sôbre 
êste negócio tão grave, acrescentaram outras mil coi
sas; vi claramente que o Senhor queria apertar-nos 
tanto para fazer acabar tudo bem ; e assim foi. Por isso 
fiquem sem nenhuma pena. Espero no Senhor que até 
poderemos partir brevemente , depois da mudança para 
a nova casa ; porque não apareceram mais os Francis-

234 ) Uma famosa beata, santa na opm1ao do mundo, não 
tendo podido adaptar-se à verdadeira santidade do Carmelo, 
saiu e pôs-se a difamar e atacar violentamente a comunidade, 
denunciaodo-a por último ao Tribunal da Inquisição. 

235) Pela Inquisição a prestar depoimento sôbr� o caso. 
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canos, e, mesmo que venham, uma vez tomada a posse, 
o mais não importa. 

Grandes almas são as dêste mosteiro. Esta Priora 
tem tal ânimo, que me espanta ; muito mais do que eu. 
Parece-me que contribui para isto o me terem aqui, 
porque sôbre mim se descarregam os golpes. Ela tem 
muito bom entendimento. Posso dizer-lhe que foi feita 
para a Andaluzia, a meu p arecer. E como foi conve
niente tê-las trazido tão escolhidas ! Agora estou pas
sando bem ; antes nem por isso. �ste xarope me dá vida. 
Nosso Padre anda achacado, mas sem febre. Não sabe 
que lhe estou escrevendo. Recomende-o a Deus, e peça 
que nos faça sair bem de todos êstes negócios. Creio, 
sim, que o fará. Oh ! que ano êste que passei aqui ! 

Venhamos a seus conselhos. Quanto ao primeiro, 
acêrca do título de Dom, assim chamam nas índias a 
todos os que têm vassalos. Contudo, apenas chegaram 
os meninos, pedi eu ao pai que não usassem tal tra
tamento, dando-lhe minhas razões. Concordou, e fica
ram quietos e sossegados ; mas João de Ovalle e minha 
irmã, quando chegaram, não me atenderam, - quiçá 
para salvaguardar o Dom do filho dêles. Como meu 
:irmão não estava aqui e demorou muito tempo, e eu 
não os seguia de perto, encheram-lhe tanto os ouvidos 
quando chegou, que nada mais consegui. A verdade é 
que j á  em A vila não se usa outra coisa ; é uma vergo
nha. E, asseguro-lhe, fico v€xada, ' "  por se tratar dêles ; 
pois de mim, penso poder dizer com verdade, nunca me 
lembrei, nem se preocupe comigo, porque nada é em 
comparação de outras coisas que dizem a meu respeito . 
Tornarei a falar ao pai, por amor de Vossa Reverência ; 
mas creio que não haverá remédio por causa dos tios 
e por j {i estarem tão acostumados ao título. Fico muito 
contrariada cada vez que o ouço.  

Quanto a escrever Teresa a Padilla, não creio que 
o tenha feito ; só escreveu à Priora de Medina e a Vossa 
Reverência, para contentá-las, e a mais ninguém. A êle, 
se não me engano, escreveu uma vez duas ou três p a-

236 ) "Me dan en los ojos" . 
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lavras. Vossa. Reverência se convenceu de que eu estou 
por demais encantada com ela e com meu irmão, e não 
há quem lho tire da cabeça ; e êles são tais, que assim 
deveria ser, se eu fôra outra ; mas olhe : apesar do 
muitíssimo que a êle devo, tenho gostado de que estej a 
foragido , para não vir tanto aqui . Na verdade atra
palha-me um pouco ; embora, dizendo-lhe eu que se re
tire apenas chega Nosso Pa dre ou outra pessoa,  obe
deça como um anjo. Não é que eu deixe de lhe que
rer muito ; quero sim, mas desej aria ver-me só. E' a 
pura verdade ; pensem lá o que quiserem : pouco importa . 

O ter dito Padilla ·que era Visitador, certamente foi 
gracej ando . Já o conheço.  Apesar de ser assim, êle nos 
aj uda bastante, e é muito o que lhe devemos. Ninguém 
há sem falta. Que quer Vossa Reverência ? Gostei muito 
de saber que a senhora D .  Maria "' está contente com 
essa licença . Assegure-a de minha grande amizade e di
ga-lhe que por ser muito tarde n ão lhe escrevo, e, em
bora com pesar da partida da senhora Duquesa, "" vej o 
ser vontade do Senhor que ela só em Deus encontre 
companhia e consolação. 

De Ávila sei apenas o que Vossa Reverência me 
escreve em sua carta .  Deus estej a com Vossa Reverên
cia .  Recomendo-me a C assilda e a tôdas, e a meu P. 
Frei Domingos muitíssimo. Bem quisera que êle dei
xasse p ara ir a Ávil a quando eu aí estivesse ; mas, se 
é preciso que tudo para mim sej a cruz, assim sej a !  Não 
deixe de escrever-me. Essa no viça que Vossa Reverên
cia me diz ser tão boa, não a despeça . Oh ! quem me 
dera quisesse vir para cá ! Bem desej a ria eu trazer al
gumas daí, se fôsse possível.  Vej am que, a meu parecer, 
agora não há mais motivo de preocupação, pois creio 
se há de fazer tudo bem. 

Não se esqueça de enviar esta carta à Madre Priora 
de Medina, recomendando-lhe que a remeta à de Sa
lamanca ; e tôdas três a tenham por sua. Deus as faça san-

237 ) D. Maria de Men doza, fundadora do Carmelo. de Val
ladolid. 

238 ) Provàvelmente a Duquesa de Sessa, filha de D. Maria. 
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tns para minha consolação . Confesso que esta gente daqui 
não combina comigo, e desej o ver-me quanto antes na 
Terra da Promissão, ... se assim Deus f ôr servido ; con
tudo se eu entendesse que melhor O serviria ficando 
aqui, sei que o faria de boa vontade, conquanto os abo
min áveis pecados que há por estas bandas sej am muito 
<le lamentar. Ficariam espantadas . O Senhor ponha têr
mo a isto. 

E' hoj e Domínica in Albis. 
De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

A minha Maria da Cruz e à Subpriora muitas re
comendações. A minha Maria da  Cruz leia Vossa Reve
rência esta carta . Tôdas nos encomendem a Deus. 

CARTA 94.  

A o  P. A mbrósio Mariano de S. Bento . • • •  

Sevilha, 9 de maio de 1 576.  Esquecimentos do P. Mariano. Ex
celentes cond ições da nova casa das Descalças. Questões 
com os Padres Calçados. Torna à Castela o P. Gracián. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Reve

rência. Oh ! valha-me Deus ! Que gênio êsse seu, pró
prio para exercitar os outros ! Eu lhe digo : muita deve 
ser minha virtude, para lhe estar escrevendo como faço ; 
e meu maior receio é que pegue êsse seu modo a meu 
Padre , o senhor Licenciado Padilla, pois também êle 
não me escreve, nem me manda lembranças, - tal 
qual como Vossa Reverência.  Deus lhes perdoe , a am
bos ; mas é tanto o que devo ao senhor Licenciado Pa
dilla, que, por mais que se descuide de mim, não po-

239 ) Castela. 
240)  Um dos primeiros e pri ncipais Padres Descalços, cuja 

vocação narra largamente S. Teresa no Li vro das Fundações, 
cap. 1 7 .  
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derei eu descuidar-me de Sua Mercê, a quem suplico te
nha como sua esta carta.  

Quando considero em que negócios emaranhados 
me deixou Vossa Reverência, e como está tão descui
dado de tudo, não sei o que pensar, a não ser : maldito 
o homem et  cétera. . . .  Mas, como se deve pagar o mal 
com o bem, quis escrever a Vossa Reverência para co
municar-lhe que no dia de S. Tiago foi a tomada de 
posse da nova casa, e os Frades ficaram calados " ' ,  

como mortos. Nosso Padre falou a Navarro, e penso 
ter sido êste que lhes impôs silêncio. 

A casa é tão boa que não acabam as Irmãs de dar 
graças a Deus. Por tudo sej a �le bendito. Dizem todos 
que foi de graça , e certificam que não a compraríamos 
agora nem com vinte mil ducados. O local, segundo 
ouvi dizer, é dos melhores de Sevilha. O bom Prior das 
Covas está contentíssimo ; ve io cá duas vêzes, e Frei Bar
tolomeu de Aguilar " '  uma, antes de partir, pois ia para 
o Capítulo como j á  escrevi a Vossa Reverência. Foi uma 
fortuna muito grande acharmos tal casa. Temos tido 
grande contenda a respeito da alcabala . . . .  Enfim, creio 
que acabaremos por pagar tudo, emprestando-nos meu 
irmão o dinheiro. �le anda dirigindo a obra, e poupa
nos muito trabalho. O êrro acêrca da ai cabala foi por 
causa do escrivão . Nosso Padre está contentíssimo com 
a casa, e geralmente todos. O P. Soto tem conceitos muito 
eleva dos ; estêve aqui agora e diz que não lhe há de 
escrever porque Vossa Reverência não me escreve a 
mim . A Igreja  será feita no portal ;  ficará muito bo
nita.  Tudo vem a calhar. Até aqui, o que se refere à 
casa . . . .  

241 ) Maldito o homem que confia e m  outro homem (Jer 
1 7, 5 ) .  

242 ) O s  Franciscanos, que antes s e  opunham . 
243 ) Dominicano , que muito ajudou a Santa na funda

ção de Sevilha. 
244 ) Certo impôs to. 
245) S. Teresa narra lindamente, no cap. XV do Livro 

das Fundações, os extraordinários festejmi com que se trans
ladaram à nova casa as monjas de Sevilha. 
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Quanto à questão do Tostado, • • •  acaba de chegar 
um Frade conventual daqui, e diz que em março o dei
xou em Barcelona ;  traz uma patente dada por êle na 
<1ualidade de Vigário Geral de tôda a Espanha. Cota . . .  
veio ontem. Está escondido em casa de D. Jerônimo à 
espera de Frei Agostinho Suárez, • • •  que, segundo di
zem, chega hoj e .  Estas duas primeiras notícias são ver
dadeiras, pois vi a patente e sei também que êsse outro 
está aqui. Igualmente dão por certo o que se diz do 
Provincial, isto é, que vem reassumir seu oficio e traz 
um Motu do Papa, tão favorável aos Calçados que êles 
nada mais terão a pedir. Assim consta ; e até o pró
prio Prior me assegurou hoj e que o sabe com certeza 
por meio de pessoa de sua confiança. 

Pareceu bem a Sua Ilustríssima Senhoria, nosso 
bom Arcebispo, assim como também ao Assistente e ao 
Fiscal, que Nosso Padre, antes que lhe fizessem alguma 
notificação, lhes furtasse o corpo, até saber do llus
tríssimo Núncio o que lhe ordena. Por muitas razões 
j ulgaram ser assim conveniente, de modo que êle vai 
para aí, por caminho diferente e não para visitar os 
conventos. Disto não há agora possibilidade, porque estão 
alvorotadíssimos. Deus perdoe a quem impede tanto bem ; 
contudo tenho por certo que é graça do Senhor para 
maior glória Sua. Praza a Sua Maj estade mereçam êles 
remédio ; quanto a deixarem de ir muito adiante os Des
calços, nenhum temor tenho, antes penso que tudo ordena 
o Senhor para maior proveito. Deixou Nosso Padre por 
Vigário Provincial o P. Evangelista, ... Prior do Carmo, 
que está a cada hora esperando o golpe ; mas, pode estar 
certo, como não é cabeça, não será notificado. Bom 
ânimo tem êle, e o Assistente está muito disposto a so
corrê-lo se houver algum perigo. 

246)  Carmelita da Observância nomeado pelo Geral da 
Ordem para, com a energia que o caracterizava, executar as 
determinações contrárias aos Descalços. Gozava da inteira con
fiança, aliás merecida, do Geral Rubeo. 

24 7 )  Prior dos Calçados de Córdova. 
248)  Provincial dos Calçados de Andaluzia.  
249 )  �ste humildemente se sujeitou ao Padre G racián. 
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Amanhã o Prior e o Subprior dos Remédios vão 
a Umhrete, a chamado do Arcebispo, que lá está.  Se os 
Calça dos não conseguirem anular os atos do P. Visi
tador - e penso que o não conseguem - muito tere
mos ganho. O Senhor tudo encaminhe para seu serviço , 
e a Vossa Reverência livre do canto da sereia • • •  assim 
como a meu Padre e o Licenciado Padilla, a quem meu 
irmão beij a as mãos muitas vêzes, e também as de 
Vossa Reverência. Quisera sumamente ter a Vossa Re
verência aqui, porque, penso, gostaria muito de ver co
mo fomos bem sucedidas. 

Viemos três dias antes de partirem o Tenente e 
sua mulher, e ficamos grandes amigos. Todos nos de
ram de comer, com largueza , e nos mostraram muito 
agrado. Diz o Tenente que em Sevilha não há melhor 
casa que a nossa, nem em melhor situação. Parece-me 
que nela não se há de senti r calor. O pátio dir-se-ia feito 
de alcorça . "' Atualmente todos penetram nêle, e podem 
ver todo o mosteiro. porque, até que se faça a igrej a, a 
Missa é celebrada numa sala .  No interior, dando para 
o pátio de serviço bit bons aposentos, onde estamos me
lhor que na outra casa . O j ardim é muito gracioso ; há 
vistas lindas. Custou-nos muito trabalho ; mas dou tudo 
por bem empregado, porque nunca pensei obtermos coi
sa tão boa. A Madre Priora e tôdas as Irmãs muito se 
recomendam às orações de Vossa Reverência e de meu 
P. Padilla, e eu às do P.  Provincial Frei Ange lo ; fiquei 
espantada de saber como chegou êste tão depressa u i .  
Praza a Deus sej a, para sua glória o Capítulo ; e assim 
será se se fizer como Vossa Reverência diz. Deus o 
guarde, com tôdas as suas faltas, e o faça muito santo. 

E' hoj e dia 9 de maio. 

Mande Vossa Paternidade avisar-me do que houver, 
pois vê que não está aqui Nosso Padre e portanto não 
terei meios de saber notícias. Não quereria eu que 
saísse Vossa Reverênci a dai, até ver em que param es-

250)  Os atrativos mundanos de Madri d. 
251 ) Massa d e  a çúcar para cobrir bolos, etc . 
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tas coisas. Asseguro-lhe que sinto muita falta de Vossa 
Reverência, que em tudo é entendido. Agora andaremos 
todos aqui com muita atenção e cuidado. Ao P. Frei 
Vicente minhas recomendações, e parabéns por j á  es
t a r  professo . 

Indigna serva de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

Oh ! quantas mentiras circulam por cá ! E' de en
tontecer. Agora mesmo acabam de dizer-me que está 
em Carmona o Visitador (que assim chamam) dos do 
Pano, ..., e em muitos Conventos lhe prestaram obediên
cia. Contudo tenho mêdo dêsses negócios de Roma, à 
J embrança do que aconteceu no passado ; mas não re
ceio que resulte mal para nós, senão, pelo contrário, 
tudo ficará melhor. �les devem ter alguma coisa em seu 
favor ; de outro modo não seriam tão néscios de vir 
para aqui, pensando encontrar Nosso Padre, pois ig
noram sua partida. Temos recebido grandes parabéns ; 
há muito regozij o entre o povo. Quisera ver concluídos 
os negócios de nossos Descalços, pois, afinal de contas, 
não há de sofrer sempre o Senhor êstes abusos, e hão 
de ter fim tantas desventuras. 

CARTA 95.  

Ao P. Jerôn imo Gracián. 

M alagó n ,  15 de junho de 1 576 .  Sôbre a fu n dação de Descal
ças em Paracuellos. Chega, após feliz vi agem, a M alagó n,  
e m uito se en tretém com sua sobrinha Tere s i t a .  História 
de uma lagartixa.  A Priora de Malagón muito alinhada .  
Nos locutórios não se deve d a r  d e  comer, n e m  tão pouco 
tolerar extensas conversações. 

A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Pater
nidade, meu Padre. Muito nie a legrei de ter encontrado 
hoj e êste arrieiro, pois é alívio para mim o poder es-

252 ) Isto é,  o s  Pa dres Calçados que usavam bom pano,  
ao passo que os Descalços vestiam grosseiro saial. 
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crever-lhe por mensageiro tão seguro. Creia : o pensa
mento de que Vossa Paternidade j á  está em Sevilha, 
pela pressa com que o tornaram a enviar para lá, não 
pouco me aflige ; e vej o que o melhor meio para me tran
qüilizar seria estar eu aí presente. Quando penso que só 
de longe em longe hei de saber de Vossa Paternidade, não 
sei como poderei agüentar. Deus nos dê remédio e me 
faça a grande mercê de ver a Vossa Paternidade livre 
dessa gente. 

Não sei com que intento querem a Vossa Paterni
dade e a todos tão aperreados aí .  Como se j á  não bas
tasse terem excomungado o P. Mariano e o P. Prior. 1 1 1  

Nenhum outro alívio acho senão em ver que tem Vossa 
Paternidade a seu lado o senhor Doutor Arganda. 1 1 •  

Dê-lhe muitas recomendações minhas. Bem quisera eu 
tornar a vê-lo ; e não se esqueça de suplicar-lhe, da 
minha parte, que não tenha tanta confiança nessa gente, 
pois não deixarão de fazer tudo para recuperar a li
berdade, mesmo à custa das vidas alheias. Assim, di
zem êles, hão de fazer se Vossa Paternidade voltar para 
lá ; e, ainda no caso de não chegarem a tanto, sempre 
é bom andar prevenido para o que der e vier, estando 
no meio de gente tão cega pela paixão. 

Saiba, meu Padre, que senti grande contentamento 
no dia em que o vi, e nunca lamentarei o fato de não 
ter Vossa Paternidade presenciado os disparates que por 
aqui tem havido . Sim, êles não teriam sido mais come
didos em sua presença, e seria desacato à autoridade 
de seu ofício e de• sua pessoa. 

Muito dese jo  saber se Vossa Paternidade está bem, 
depois de andar de novo tão largo caminho. Procure 
Vossa Paternidade, por amor de Nosso Senhor, escre
ver-me sem tardança, enviando suas cartas por di
versas vias. Eis outra aflição para mim : ver a pouca 
facilidade ·que há em Avila p ara saber notícias de Vossa 
Paternidade, a não ser muito de longe em longe, porque a 

253 ) Frei An tônio de Jesus, um dos dois primeiros Des
c alços. 

254 ) Fiscal da Inquisição em Sevilha. 
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correspondência tem de ir por Madrid, Segóvia e, algu
ma vez, por Toledo. Vej a que rodeio para as necessi
dades em que andamos atualmente, quando até espe
rar algumas horas para saber de Vossa Paternidade 
parece longo ! Pois Vossa Paternidade isto sabe, muita 
crueldade será descuidar-se ; se não me puder escrever 
largamente, ao menos ponha-me a par de sua. saúde. Esta 
lhe dê Nosso Senhor, conforme a necessidade da Ordem. 

Faça-me saber como estão os negócios e diga-me 
se gostou Vossa Paternidade de ver a casa de S. José . . .  
. i á acabada, e tão conhecida do povo em conseqüên
cia da festa que se fêz na inauguração. Já eu sabia 
que havendo comodidade para gozar de algum des
canso, não me havia o Senhor de deixar ai. Bendito 
sej a para sempre ! Aqui as Irmãs estão mal acomoda
das, e, como eu vinha de tiio boa casa, pareceu-me esta 
ainda pior. 

A Madre Priora tem melhorado, embora não es
tej a de todo boa ; muita pena me dá sua doença, e 
maior teria se me faltasse a esperança de que há de 
sarar, por ser perigoso o mal. Perderíamos nela a me
lhor Priora que tem a Ordem. Das faltas que tinha, 
está j á  tão escarmentada, segundo me diz, que não há 
de dar mais um passo sem refletir bem. Muito lhe quero, 
e fico mais cativa dela por ver quan to quer a Vossa 
Paternidade, e o cuidado que tem de sua saúde. Não se 
esqueça de encomendá-la muito a Deus ; se ela faltasse, 
ficaria, por assim dizer, perdida esta casa. 

Mandei logo mensageiro a D. Luísa, "' e, enquanto 
espero, se ela não providenciar satisfatoriamente, de
terminada estou a procurar que passem as monj as à 
casa que ela tem em Paracuellos, até ficar pronta a 
daqui. E' um lugar a três léguas de Madrid e duas de 
Alcalá, ao que me parece, e lugar inteiramente sadio. 
Desej ei muito que se fizesse aí  o mosteiro, e D. Luísa 
não quis. Agora, j á  estando êle aqui, preferiria não 

255 ) De Sevilha, recentemente inaugurada.  
256)  D. Luísa de la Cerda, fun dadora de Malagó n.  
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sair, pois é lugar de trânsito ; . . ,  mas, se não é possível, 
praza a Deus que ela concorde ; e Vossa Paternidade, o 
tenha por bem. Não aguardarei outra l icença, porque 
penso que a dará e, aliás, não há outro remédio, pois 
su primi r  o mosteiro, como o de Pastrana , de nenhum 
modo convém . Em suma, se ela agora não responder 
favoràvclmente, irei a Toledo para mover algumas pes-. 
soas a lhe falarem em nosso favor, e de lá não sairei 
até que, de um ou de outro modo, fique tudo resolvido. 
Não se preocupe Vossa Paternidade . 

Cheguei com saúde e bem regalada por meu irmão ; 
foi mais acertado vir com êle que em carros cobertos, 
por caminharmos às horas que nos convinham . 1l:le mui
tas vêzes beij a a Vossa Paternidade as mãos. Chegou bem 
e ainda o está ; é muito bom homem. Prouvera a Deus qui
sesse êle deixar-me em Toledo, e retirar-se até ficar tudo 
aí sossegado ! Assim teria eu mais noticias de Vossa Pa
ternidade ; mas não há j eito de consegui-lo. Teresa nos 
divertiu por todo o caminho e não foi pesada a ninguém. 

O' meu Padre ! que desastre me aconteceu ! está
vamos bem satisfei tos sentados sôbre uns feixes de trigo, 
j unto a uma venda,  por não se poder estar nela, eis 
senão quando entra-me uma grande salamandra ou la
gartixa pelo braço acima, entre a túnica e a carne. 
E foi misericórd ia de Deus não ser em outra p arte ,  
pois creio, morreri a, t al foi o que senti, apesar de meu 
irmão a ter logo pegado e a tirado longe , dando com ela 
na bôca a Antônio Ruiz. 1l:ste nos serviu muito bem 
durante a viagem , e Diogo não ficou atrás ; por isso 
dei-lhe j á  o hábito : é um anj inho. Penso ter sido êle 
quem nos trouxe uma noviça, a qual muito mais qui
sera eu levar daqui do que a Catarina, como era minha 
intenção ; porque esta embora tenha melhorado, ao que 
parece, é doente e, com a ânsia de mudar de casa está 
com a cabeça inteiramente perdida. Bem pode Vossa 
Paternidade estar certo de que j á  estava assim quando 
f êz aquela proeza. E gaba-se de o ter feito para honrar 
mais a Ordem ! 

2!i7 ) Nas v i age n s  entre Castela e A n d aluzia. 
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A Madre Priora se encomenda muito a Vossa Pa
ternidade. Diz que não escreve para poupar-lhe o can
saço. Está de pé, e, como é tão alinhada e amiga de não 
faltar aos atos de comunidade, creio que isto lhe ser
virá de impedimento para sarar depressa. Quando Vossa 
Paternidade fôr à nossa casa, faça muita festa por mim 
a S. Gabriel, que ficou muito saudosa ; é um anj o de 
singeleza e ótimo espírito. Devo-lhe muito. 

Mande Vossa Paternidade que a ninguém se dê de 
comer no locutório por motivo algum, porque é muita 
inquietação para as Irmãs ; e, a não ser com Vossa Pa
ternidade (que não há de entrar nesta conta, quando é 
preciso) , fazem-no de muito má Yontade.  Pior ainda a 
tenho eu, e assim deixei recomendado que o não façam. 
Há muitos inconvenientes. E basta dizer que não terão 
com que sustentar-se se o fizerem ; porque as esmolas 
são poucas, e,  embora calem, ficarão sem ter de comer. 
Isto é o menos. Quando eu lá estava, via que não lhes 
faltasse o necessário, e não deixava gastar do dinheiro 
do Convento. Tôdas as coisas vêm do modo pelo qua l 
principiaram, e é êsse um princípio de que pode pro
vir muito mal ; por isso entenda Vossa Paternidade que 
importa muito e que a elas dará grande consôlo saber 
que Vossa Paternidade quer que se guardem as atas 
feitas e confirmadas pelo P. Frei Pedro Hernández. Tô
das são môças, e creia-me, Padre meu : o mais seguro é 
que não tratem com Frades. Nestes mosteiros, de ne
nhuma outra coisa tenho tanto mêdo corno disso ; por
que, ainda que agora é tudo san to, não sei no  que virá 
a parar, se não fôr logo atalhado ; por isso sou tão ri
gorosa neste ponto. Perdoe-me, Padre meu, e fique-se 
com Deus. Sua Maj estade mo guarde e me dê paciên
cia para ficar tanto tempo sem ver letra sua. 

No segundo dia de Páscoa cheguei aqui, e estamos 
na sexta-feira seguinte.  Vim por Almodóvar ; fêz-me 
muita festa Frei Ambrósio. '" Estou contrariada com a 
ida do P. Frei Baltasar "º a Toledo ; não sei como o 

258 ) Frei Ambrósio de S. Pedro, Vigário do mosteiro dos 
Descalço&. 

259 ) Também Descalço. 
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P. Mariano o torna a meter em ocasião de perigo, que 
mesmo de longe não falta . . . . . .  Praza a Deus suceda 
hem aquela ca . . . sar creio há de ser muito boa . . .  

Tinha chegado a êste ponto quando veio a resposta 
de D. Luísa . Diz que enviará um oficial muito compe
tente esta semana. Deu-me pesar. 

Esquecia-me de dizer que estando eu aí falou-me o 
P. Subprior, Frei Alonso, sôbre uma dor que está so
frendo no rosto ; tencionava pedir a Vossa Paternidade 
que o transferisse a outro lugar. E' bom homem ; será 
conveniente atendê-lo. Em Almodóvar, penso que pas
saria bem , pois terá boa alimentação ; e, como está 
ausente o Prior, seria bom nomear algum Vigário . Frei 
Gregório poderia substituí-lo, e, penso, andaria tudo 
muito bem. Quanto mais trato com êste Padre, melhor 
me parece. Aí verão se não é assim. 

O que mais suplico a Vossa Paternidade é que se 
trate bem, por amor de mim ; não quisera que se des
cuidasse tanto de sua saúde, para não virmos a dar 
com tudo no chão. Tenho certeza : o que f ôr preciso , aí 
o fará a Madre Priora, que é filha desta casa, proven
do-o de tudo ; e a mim também não me faltará a quem 
recorrer . Digo assim porque enviaremos agora dinheiro 
à Priora para que Vossa Pa ternidade quando precisar 
lho peça, e o mesmo faremos com qualquer outra coisa 
que lhe fôr necessário. Não sei quantos reais deixei nas 
mãos de S. Gabriel : o que havia restado, era muito pou
co. E olhe que não é minha intenção estender a mesma 
licença a êstes outros Frades. Não estranhe isto Vossa 
Paternidade, porque é eviden te a necessidade que tem ; 
e até mesmo estou com bastante receio de vê-lo passar 
aí êste verão. E estas diligências de prover de cá às 
suas despesas não é porque não o façam aí com a má
xima boa vontade a Priora,  a Subpriora , e tôdas as 
outras ; senão porque talvez disponham de poucas es
molas, e Vossa Paternidade, à vista disso, ficará receoso 
de pedir. 

260) Estragos no original. 
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Praza a Deus lhe dar saúde e no-lo guardar. Tôda 
ausência aceitaremos, embora nos custe. 

Indigna serva de Vossa Paternidade e súdita, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 96. 

A Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Malagón, 15 de junho de 1 576. Assu n tos diversos do Convento 
de Sevilha. Recomenda à Irmã S .  Francisco exatidão his
tórica nas crôn icas. Tristezas de Teresita.  

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Reve

rência, filha minha. Oh ! como quisera escrever-lhe bem 
longamente ! Mas, tendo outras cartas, não é possível . 
Ao P. Frei Gregório recomendei que lhe escrevesse ex
tensamente sôbre tôda a nossa viagem. A falar verdade, 
não há  muito a contar. Viemos otimamente, e não com 
muito calor ; e chegamos todos bons, glória a Deus, no 
segundo dia da páscoa de Pentecostes. Achei melhor a 
Madre Priora, . . . embora não estej a de todo restabe
lecida ; sej am muito cuidadosas de encomendá-la a Deus. 
Tenho gostado não pouco de estar com ela. Sempre 
me tenho lembrado dos compromissos com que aí fica
ram. Praza a Deus não tenha havido falta.  

Por caridade peço-lhe que me escreva por tôdas 
as vias que puder, para que eu saiba sempre como 
estão. Não deixe de escrever por Toledo ; avisarei à 
Priora que me envie as cartas prontamente. Terei tal
vez de deter-me aqui algum tempo, pois receio que não 
me hão de faltar trabalhos até concluir êste negócio 
com D. Luísa. Encomendem-no aí a Deus. A Madre Sub
priora e a tôdas as Irmãs dê muitas lembranças mi
nhas. Tenha cuidado de regalar por mim a S. Gabriel, . . .  
que ficou muito bôba 2 1 1  com a minha p artida. Reco-

261 ) Brianda de S. José. 
262) Leonor de S. Gabriel, Subpriora, que havia servido 

de  enfermeira à S. Madre em Sevilha. 
263) Sentida, chorosa. 



208 SANTA TERESA DE JESUS 

mende-me muito a Garcia Alvare� e dê-nos notícias do 
pleito e de tudo, e ainda mais de Nosso Padre, se j á  
chegou. Escrevi a êle insistindo muito para que não 
consinta a pessoa alguma tomar aí refeição. Olhe que 
não abra precedentes, a não ser para êle que tem tanta 
necessidade e a quem poderá fazê-lo sem dar a enten
der ; e, ainda que o venham a saber, há muita dife
rença de Prelado a súdito, e tão importante é para nós 
sua saúde que tudo o que pudermos fazer será pouco. 
A Madre Priora mandará pelo P. Gregório algum di
nheiro para êste fim e para outras necessidades que 
se apresentem ; verdadeiramente ela muito o estima e 
assim faz de boa vontade. E é bom que êle entenda isto : 
porque, repito, aí recebem poucas esmolas, e se derem 
de comer a outros, poderão ficar sem ter para si. De
sej o extremamente que não haj a inquietações em ne
nhum ponto, para que muito sirvam a Nosso Senhor. 
Praza a Sua Maj estade assim sej a ,  como não deixarei de 
suplicar-lhe .  

Diga à Irmã S. Francisco que sej a  fiel cronista dos 
acontecimentos dos Frades. Como vim dessa casa tão 
boa, ainda achei esta pior. Muito trabalho têm aqui 
estas Irmãs. Teresa, especialmente no primeiro dia, 
veio bem tristezinha, dizendo ·que era por ter deixado 
as Irmãs. Mas, em aqui chegando, foi como se tôda sua 
vida tivesse estado com estas ; de tão contente , quase 
não ceou na noite de nossa chegada. Alegrei-me com 
isto , porque vej o que é muito enraizada sua afeição 
por tôdas. Pelo P. Frei Gregório tornarei a escrever. 
Por enquanto nada acrescento ; só peço' ao Senhor que 
a guarde e a faça santa, a fim de que tôdas o sej am. 
Amém . 

E' hoj e sexta-feira de Pentecostes. 

Entregue esta carta em mão a Nosso Padre, e se 
êle não estiver ai, não a envie senão por pessoa muito 
segura, pois é importante. 

De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 
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Teresa• não lhe escreve porque está muito ocupada. 
Diz ela que é Priora, . . .  e muito se recomenda. 

Sobrescrito : Para a Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

CARTA 97. 

À Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha.  

Malagón, 1 8  de junho de 1 576. Solicitude d a  Santa pela comuni
dade de Sevilha. Uma postulante. Teresita não se esquece 
de suas monjas. 

Jesus estej a com Vossa Reverência, filha minha. 
Asseguro-lhes que se lhes causa saudades a minha au
sência, são bem pagas. Sej a  o Senhor servido de aceitar 
tantos trabalhos e penas que sinto por deixar filhas tão 
queridas, e permita que Vossa Reverência e tôdas te
nham passado bem. Quanto a mim, estou boa, glória 
a Deus . 

Já devem ter recebido as cartas que foram pelo ar
rieiro ; esta será bem curta, porque tencionava demorar
me ·aqui, mas domingo é dia de S. João, e por isso abreviei 
minha partida e disponho de pouco tempo. Como o P. 
Frei Gregório será o mensageiro, não tem muita im
portância . 1 1 1  

Ando com cuidado de que Vossa Reverência se  vej a 
em dificuldades para pagar os censos dêste ano, pois 
no ano próximo j á o Senhor terá trazido quem os pa
gue. A Santo Angelo '"  dêste Convento, além de uma 
Irmã que é noviça aqui, tem outra muitíssimo louvada 
pela Madre Priora � que a considera a melhor de tôdas. 
Diz ela que do dote da nossa, que completa em agôsto 
seu ano de noviciado, dará trezentos ducados para aj u
dar a Vossa Reverência. A mesma quantia levará a 
mais nova para ai, e com o total poderão pagar os cen
sos dêste ano. E' bem pouco, mas se é verdade o que 

264 ) Isto é : está tão cheia de ocupação como se fôsse 
Priora. 

265) Porque êle dará pessoalmen te as noticias. 
266) Elvira de Santo An gelo. 
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dizem, até sem dote é boa . Por ser ela daqui, tratem 
da admissão com Nosso Padre, e se não puderem lan
çar mão de outro recurso, ... usem dêste . Só há um mal, 
é que ela não tem mais de quatorze anos, e por êste 
motivo digo que só a tomem se não houver outro re
médio ;  aí j ulgarão . 

Seria bom, parece-me, se Nosso Padre ordenasse 
que Beatriz fizesse logo profissão , por muitas causas, 
e uma delas é para acabar com suas tentações. Reco
mendem-me a ela e à sua mãe, à Madre Subpriora e 
a tôdas as Irmãs, especialmente à minha enfermeira , e 
em geral a todos e tôdas que Vossa Reverência vir. Deus 
a guarde para mim, filh a minha, e a faça muito santa. 
Amém. 

Meu irmão lhes escreveu há poucos dias, recomen
dando-se muito às orações da comunidade . Mais corda 
to é êle que Teresa : a esta não há quem faça querer 
mais bem a outras monj as do que às de Sevilha. Porque 
a Madre Priora, com quem muito me consolei, pode crer, 
vai escrever-lhe, e Frei Gregório contará o resto, não vou 
adiante. Tenciono ficar algum tempo em Toledo ; es
crevam-me para lá.  

Ontem foi dia da Santíssima Trindade. 
Procure enviar-me carta. de Nosso Padre e notícias 

pormenorizadas, pois nada tenho sabido dêle. Deus as 
faça santas. 

De Vossa Reverência , 
Teresa de Jesus. 

A respeito da pretendente, informei-me melhor, por 
enquanto não se trate disso. 

CARTA 98. 

Ao P. Jerôn imo Gracián, em Sevilha . 

Toledo, fi n s  de junho de 1 576. Sôbre alguns  negócios dos Cal
çados de An daluz i a  . 

. . . to • • •  que está Vossa Paternidade nesse lugar. 
Por aqui passou hoj e o Prior de Carmona com outro 

267)  Para p agar o c enso. 268) Estragos no papel. 
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Presentado ; o P. Frei Gregório contar-lhe-á algumas 
coisas das que nos sucederam. Disse-me que Cota sô
mente se havia retirado ao Carmo, e o Fiscal do Conce
Jho Real tinha tomado a seu cargo o pleito , o qual está 
sendo agora j ulgado pelo Concelho. Medida é esta muito 
branda, a meu parecer, em vista dos disparates come
tidos. Bem entende êste Padre que agiram mal , e diz 
que os admoestou muitas vêzes. Tenciona ir pedir ao 
Núncio que só castigue os culpados, e não o paguem to
dos, e nomeie o Visi tador que lhe aprouver, não, po
rém, Vossa Paternidade , porque ninguém lhe obedecerá. 

Pensei comigo que seria bom Vossa Paternidade, 
de sua parte, pedir o mesmo ao Núncio e ao Rei, con
tando como estão obstinados e com tanta inimizade , 
que pouco proveito lhes poderá fazer Vossa Paterni
dade. A êles • • •  parecerá . . . bem, e seria  dar satisfa
ção a todo mundo ; e, mesmo no caso de não aceitarem 
suas razões , ao menos ficaria eu consola d a  por ter Vossa 
Paternidade feito o que está em suas mãos para dei
xar o cargo.  E' morte para mim o pensar que hão de 
vol tar à obediência de Vossa Paternida de,  e que tudo 
vai recomeçar. Pense bem nisto, meu Padre ; e, se não 
puder desvencilhar-se do cargo, indo j á fortalecido pela 
obediência, o Senhor tomará con ta . 

Dizem êles : fiquem-se lá com seu Provincial ! que 
nós temos o Tostado ! O Senhor nos acuda, e, pois Vossa 
Reverência j á  deixa tudo encaminhado, seria  bom to
mar alguma medida séria  com essa gente tão desespe
rada. O' Jesus ! como custa estar longe para tôdas es
tas coisas ! Asseguro-lhe que é grande cruz para mim. 

Estou de partida para Toledo e tenciono não sair 
de lá  até D .  Luísa dar alguma providência sôbre esta 
casa. Agora promete enviar um oficial , a quem . . . mas 
não mostra muita vontade . Boa estou . . .  

269 ) Ao Rei e a o  Núncio. 
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CARTA 99. 

A Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Toledo, 2 de julho de 1 576.  Amor mútuo entre a Santa e Maria 
d e  S. José. Assuntos do Convento de Sevilha, e alegria 
que lhe causam as cartas que de lá recebe. 

Jesus estej a com Vossa Reverência. Asseguro-lhe 
que lhe pago bem as saudades que diz ter de mim. De
pois de escrita a carta que vai com esta, recebi as suas. 
Alegrei-me tanto, que fiquei enternecida e achei graça 
nos perdões que me pede. Contan to que me queira tanto 
como eu lhe quero, perdôo-lhe o que f êz e o que possa 
fazer. Até agora a maior queixa que tenho de Vossa 
Reverência é que gostava pouco de estar comigo ; mas 
bem vej o - e assim o disse à Madre priora de Mala
gón - não ser sua a culpa , e sim determinação do Se
nhor que, tendo querido dar-me aí tantos trabalhos, 
houve por bem tirar-me o alívio que eu encontraria em 
Vossa Reverência .  Por certo que, a trôco de terem fi
cado Vossa Reverência e essas Irmãs com algum des
canso, dou tudo por bem empregado, ainda que f ôsse 
muito mais. E creia-me que lhe quero muito, e, se vir 
correspondência de sua parte, o demais é ninharia, 
não há que fazer caso ; contudo , quando eu aí estava, 
como aos outros trabalhos se aj untou êsse , e cu a tra
tava como a filha para mim muito querida, custou-me 
bastante não receber de sua parte a mesma franqueza 
e amor. Mas com esta sua carta j á  esqueci tudo, pode 
estar certa, e a amizade permanece ; e o pior é não ter 
eu agora essa defesa . . .  para não se tornar dema siada 
a afeição. 

Sumamente me alegrei de que tudo se tenha feito 
tão bem. Não deixe de fechar o contrato, embora não 
ofereça muita segurança para o futuro ; porque é de
sagradável andar com demandas, especialmente no 
princípio de uma fundação. Procuraremos pagar quan-

270 ) Essa pequen a  queixa. 
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to antes a meu irmão ; refiro-me ao dinheiro da alcabala, 
pois tenho muita preocupação com essa casa, mais do 
que tinha aí, ou, pelq menos, tanto. Oh ! como êle 1 1 1  se 
alegrou com suas cartas ! Não se cansa de falar na sua 
prudência. Achei-as boas, somente acontece que Vossa 
Reverência quando quer melhorar a letra, a faz pior. 
Como meu irmão e Teresa lhe escrevem, nada digo 
sôbre êles. Tinha escrito a meu Padre, Prior das Co
vas, "' e hoj e tenho de escrever a Malagón acêrca de 
negócios, e a Nosso Padre ; e assim dificilmente poderei 
responde:r às Irmãs. Além disso não me deixam as 
visitas. 

Creio bem nos benefícios que lhes faz o bom Garcia 
Alvarez, pois conheço sua caridade. Diga-lhe muito de 
minha parte. Com a carta do P .  Prior fiquei contente. 
Muitas obrigações fico devendo a meus amigos pelo bem 
que lhes fazem . Não deixe de conservar essas amiza
des, e, em havendo ensej o, façam alguma coisa, embora 
com moderação, por Mariano e Frei Antônio, pois não 
quero que tenham queixa de Vossa Reverência. Deus 
perdoe a quem tal barafunda fêz com êsses Frades ! 
Bem se poderia evitá-la, e concluir de outro modo ; 
muito pesar com isto tem Nosso Padre. Está bom, e.. ao 
Núncio pareceu bem que não volte para aí. 

Não pode dizer que não lhe escrevo com freqüên
cia .  Faça o mesmo, que me alegro muito com suas car
tas. Nada sabia do que se estava passando por aí ; Nosso 
Padre escreve-me muito pouco, certamente por não po
der fazer mais. Deus estej a com Vossa Reverência e a 
faça muito santa. Soube que não está passando bem, 
por carta de Gabriela, mas só a li depois de ter escrito 
a maior parte desta ; diz que Vossa Reverência tem tido 

271 ) Seu irmão Louren ço. Realmente a Madre de S. José 
( Salazar) foi mui to sábia e santa, e grande escritora, como se 
pode ver pelas suas obras : Livro das recreações, Ramalhete 
de m irra e um pequeno e admirável tratado sôbre o modo 
de governar os mosteiros e as almas, em forma de carta di
rigida a uma de suas filhas espirituais. 

272)  O santo Prior da Cartuxa Frei Fernando Pantoja, ao 
qual se refere muitas vêzes. 
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dor de estômago . Praza a Deus não vá adiante . Não me 
recordo a quem encomendei o velar sôbre sua saúde. 
Fique sendo a Sub priora ; olhe que não deixe de obe
decer-lhe, e tenha cuidado consigo, por amor de mim, 

que terei infinito pesar se a souber doente. Praza ao 
Senhor dar-lhe saúde, como Lhe suplico . A mãe de 
Beatriz e a Delgado muito me recomendo ; e a Priora 
daqui, a Vossa Reverência.  Tôdas se alegraram de sa
ber como aí  vão hem. Assim continue sempre. 

Creio j á  ter di to que é dia da Visitação. 
O clérigo chegou durante a Missa e, depois de ter 

também celebrado, p artiu . Falei com êle ; se houvesse 
permanecido mais tempo, ter-lhe-ia feito algum agra
do, mas disse-me que vinha com outros e por isso pre
cisava partir. 

De Vossa Reverência, 
Teresa de Jesus. 

Escreve-me também Gabriela que traz Vossa Reve
rência  a casa muito alinhada. Bem quisera vê-la agora . 
Até êste momento não pude ainda verificar de quem 
eram as cartas. Alegrei-me com a do nosso bom Padre 
Garciálvarez. De boa vontade vou escrever-lhe ; quanto 
1:1 essas minhas filhas, que me perdoem, pois preciso 
retribuir a quem lhes faz bem. 

CARTA 1 00.  

À Madre Maria de S . .Tosé, Priora d e  Sevilha. 

Toledo, 11 de j ulho de. 1 576. A Santa fica em Toledo. D. Lou
renço e su a filha a caminho de Ávila. Assun tos das Des
calças de Sevilha e da Reforma. 

Jesus estej a com Vossa Reverência . Não poderá di
zer que não lhe escrevo a miúdo ; talvez lhe chegue 
esta primeiro ·que outra que lhe escrevi, há três ou qua
tro dias, se não me engano. Saiba que por ora fico aqui, 
e que anteontem partiu meu irmão. Fiz que levasse 
Teresa, porque não sei se me mandarão fazer algum 
rodeio, e não quero menina nas minhas costas. Estou 
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boa e fiquei descansada, livre de tanto ruído ; pois, 
embora queira muito a meu irmão, dava-me cuidado 
vê-lo fora de sua casa. Não sei até quando ficarei aqui, 
porque ainda estou pensando qual será o melhor modo 
tle fazer as obras de Malagón. 

Deu-me pesar sua enfermidade, e o ter-se purga do 
fora de tempo não me pareceu bem. A vise-me de sua 
saúde, e dê-lha Nosso Senhor, como cu desej o  a Vossa 
Reverên cia e a essas minhas filhas. A tôd as me reco
mendo muito. Causaram-me grande prazer com suas 
cartas. A algumas já respondi ; vou escrever agora à 
minha Gabriela e a S. Francisco, que sahem ambas 
t�ncarecer bem as coisas. Praza a Deus não haj a  algu
ma mentira !  Para outra vez, quan do uma me contar um 
fato, não o repita outra ; digo-o porque tôdas três me 
contaram a oitava do Santíssimo Sacramento, quero di
zer, a festa. Contudo não me enfa d ei, antes me alegrei 
muito de que tudo tenha corrido tão bem. Deus o pa
gue a Nosso Padre Garciálvarez. Beij e-lhe as mãos por 
mim ; escrevi-lhe outro dia. 

De que se tenha concluído o acôrdo sôbre o alca
bala, muito nos alegramos, meu irmão e eu ; é fora do 
comum o bem que lhes quer, e pegou-o em mim. Tam
bém fiquei contente com os livros que êle lhes enviou , 

e com os benefícios que aí recebem de meu santo Prior-. 
Deus o recompense. 

Muito quisera me contasse bem por miú do que tais 
andam êsses pobres Frades, isto é, se há  esperança de 
apaziguá-los ; e como se portam os Franciscanos. A Nos
so Padre encomendem a Deus, que tem muitos traba
lhos . Praza ao Senhor tenham sido acertadas tantas me
didas de rigor com êsses Padres ! Ao P. Frei Antônio 
de Jesus e ao P. Mariano dê minhas recomendações ; 
diga-lhes que j á  quero imitar a perfeição que êles têm 
de não me escreverem ; e ao Padre Mariano, que esta
mos muito amigos, o P. Baltazar e eu.  

Ontem passou aqui João Díaz ,  . , .  vindo de Madrid. 

273) Virtuoso sacerdote, discípulo do ven erável João de 
Ávila, apóstolo d n  Andaluzia. 
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Nem se pensa em fazer mosteiro " '  aqui, porque João 
Diaz volta para a côrte . Mandou o Rei a Nosso Padre 
que para êstes negócios da Ordem se dirij a ao Pre
sidente do Concelho Real e a Quiroga. Praza a Deus 
dê certo ! Acredite no que lhe digo : é preciso muita 
oração. Também encomendem a Deus Nosso Padre Ge
ral, que caiu de uma mula e quebrou a perna ; e fi
quei bem pesarosa, por ser j á  velho. 2 1 1  A todos os 
meus amigos e amigas, muitos recados meus. Façam 
o que determino neste p apel incluso. 

Oh ! como me sinto bem com as túnicas que fiz do 
lençol ! Por aqui dizem que parece linho. Deus as faça 
santas para minha consolação, e a Vossa Reverência 
dê saúde. 

Tome muito cuidado consigo ; mais vale regalar
sc do que ficar doente. 

E' hoj e dia 11 de j ulho. 
De Vossa Reverência serva, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 01 .  

A D .  Lourenço de Cepe.cla e m  Ávila .  

Toledo, 24 d e  julho d e  1576. "O mestre de cerimônias" .  Linda 
cela a de Toledo. Zelos d e  João de Ovalle. Os manuscri 
tos das " F u n dações". U m a  cópia da "Vida". Marmelos e 
marm elada. A e d u c a ç ã o  d o s  filhos de D. Loure n ço. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê. Oh ! quão longos me parecem êstes quinze dias ! 
Bendito sej a Deus, que Vossa Mercê está com saúde . 

Foi grande consôlo para mim. Sôbre o que me contou 
de sua casa e criadagem n ão me parece haver demasia . 
Fêz-me rir gostosamente o mestre de cerimônias ; "" 

270 De Descalços. 
275 )  O Padre Geral Ruheo ti nha 68 anos nessa ocas1ao. 
276 )  Provàvelmente a Senhora Ospedal, mordoma da casa 

de D. Franci sco de Salcedo. 
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asseguro que achei muita graça. Bem pode confiar nela, 
que é muito boa e muito sensata . Quando Vossa Mercê 
a vir, dê-lhe minhas recomendações, que muito lhe 
devo, assim como a Francisco de Salcedo. 

Fico triste com a sua indisposição. Já começa o frio 
a fazer-lhe mal. Estou melhor do que de uns anos para 
cá,  a meu parecer, e tenho uma cela muito linda, com
pletamente isolada , com uma j anela que dá para um 
j ardim. Visitas muito raras. Se não fôssem tantas as 
cartas e me deixassem sossegar, tão bem estaria, que 
não fôra possível durar muito, pois assim costuma 
acontecer quando estou bem. Tivera eu Vossa Mercê 
aqui, e nada me faltaria ; mas, se Deus me fizer a graça 
de lhe conceder saúde, o resto não custa passar. Deus 
l h e  pague o cuidado que tem com a minha, consolei
me da sua ausência, vendo que Vossa Mercê também 
sofre por estar eu aqui. Espero em Deus não ficarei tanto 
tempo que me deixe de alcançar o frio de Ávila.  Ao 
menos, pelo mal que me havia de fazer não deixaria de 
ir ; n em me deterei um dia mais ; pois, quando Deus quer, 
em qualquer parte dá saúde. Oh ! para meu contenta
mento, quanto mais desej o a de Vossa Mercê ! Deus lha 
dê, como está em suas Mãos. 

João de Ovalle escreveu-me uma carta muito longa, 
encarecendo a amizade que tem a Vossa Mercê e quanto 
está pronto a servi-lo. Tôda a sua tentação foi o pare
cer-lhe que Cimbrón "' lhe era preferido, mandando 
e desmandando no que a Vossa Mercê toca e sendo 
causa de que não viesse minha irmã. Todo o seu sen
timento não é mais que ciúme ; e é fora de dúvida, creio, 
porque é ciumento de natureza, e não foi pouco o que 
passei com êle por sermos amigas D.  Guiomar "" e eu.  
Tôdas as suas queixas são contra Cimbrón. Em certas 
coisas é muito criança , mas portou-se bem com Vossa 
Mercê em Sevilha e tem-lhe grande afeição ; portanto, 
por amor de Deus, Vossa Mercê releve essas coisas. 

277 ) Perálvarez ( Pedro Alvarez ) Cimbrón : trata-se de  uma 
só pessoa.  Era primo irmão de D. Lourenço. 

278 ) D.  Guiomar de Ulloa. 
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Respondi-lhe dizendo meu parecer. Assegurei-lhe 
que vej o quanto Vossa Mercê lhe quer e que, portanto, 
antes se deve êle alegrar de que Cimbrón trate dos in
terêsses de Vossa Mercê. Insisti muito, aconselhando-o 
a contenta r Vossa Mercê e a enviar-lhe, assim que lho 
pedisse, o dinheiro. 2 1 0  Acrescentei que melhor estava 
c ada um e m sua casa, e talvez Deus o tivesse ordena
do assim. Em suma , lancei a culpa sôbre êle e descul
pei a Perálvarez. O pior é que estou prevendo sua vinda. 
e de nad a  valerú tudo quanto fiz para impedi-la .  Cer
tamente tenho muita pena de minha irmã 2 0 0  e por amor 
dela havemos de sofrê-lo assim ; quanto à sua vontade 
de contentar a Vossa Mercê e servi-lo, posso j urar que 
é mui ta . Deus não o favoreceu com maiores dons. Por 
outro lado, f êz a outros bem acondicionados, para que 
sofram os que têm d êsses gênios . E' o que deverá fazer 
Vossa Mercê. 

Acho que o Agnus Dei, se não estiver no baú, j unto 
com os anéis, está na arquinha.  Já disse à Subpriora 
que envie esta a Vossa Mercê, para que de dentro tire 
os manuscritos das "Fundações", e lhos devolva , en
voltos num papel, e selados. Ela os remeterá a mim, 
j u nto com não sei que obj eto de minha companheira, e 
um manto meu, que fomos precipitadas em mandar 
p ara aí antes de tempo. Não sei que outros papéis esta
rão na arquinha,  e não quisera que alguém os visse ; e 
nem tão pouco as "Fundações", por isso lhe faço êste 
pedido. Quanto a Vossa Mercê não me importa que os 
vej a .  

Quebrou-se a chave da arquinha ;  abra-a Vossa 
Mercê e, depois de ter tirado a fechadura, guarde-a em 
nlguma arca, até que sej a substituída . Dentro dela 
achará a chave de um porta-cartas que por minha or
dem vão enviar a Vossa Mercê, no qual estão também 
a lguns papéis, se não me engano, de coisas de' oração. 
Bem os pode ler, e tirar umas f ôlhas com algumas no-

279 )  Alguma quantia que teria D. Lourenço confiado a 
João d e  Ovalle para que lha remetesse quando a pedisse. 

280) Por c a usa das esquisitic es de seu marido. 
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tas sôbre a fundação de, Alba. Remeta-me Vossa Mercê 
tudo j unto, porque me mandou o P. Visitador terminar 
as "Fundações", e tenho necessidade dêsses apontamen
tos para ver o que j á  ficou dito e escrever a fundação de 
Alba.  E' muito penoso para mim, porque o tempo que 
me sobra das cartas, preferi a  passar na solidão e des
cans'lr. Não parece que assim o queira Deus. Praza a 
f:le sej a p a ra seu serviço. 

Saiba Vossa Mercê que me escre veu a Priora de 
Valladolid contando como D. Maria de Mendoza man
dou tirar uma cópia do livro "' que estava nas mãos 
do Bispo, e êle agora lha tomou. Pelo que toca a Vossa 
Mercê, fiquei contente ; assim quando eu estiver aí, po
derei pedi-lo p ara que o vej a .  Não o conte a ninguém. 
Se acontecesse ir aí o Bispo, hem lho poderia Vossa 
Mercê pedir. 

Escreverei para Sevilha dando seu recado, pois não 
sei se as cartas lú chegaram. Por que fazer caso de 
qu atro reais ? f:les não pagaram o porte porque se o 
mensageiro entendesse que ia algum a  coisa dentro, não 
as teria entregue . Muito hem está passando a Priora 
daqui, em comparação do que estava antes ; ela e tô
das beij am as mãos de Vossa Mercê. Muito o temos 
encomendado a Deus, pedindo ·que lhe dê sa úde. Envio
lhe uns marmelos para sua criada fazer uma compota 
que lhe sirva de sobremesa ;  e duas caixas de marme
lada , sendo uma para a Subpriora de S. José, a qual 
ouvi dizer que anda muito fraca . Diga-lhe quer a coma, 
e a Vossa Mercê suplico que da sua não reparta : co
ma-a tôda por amor de mim .. A vise-me quando acabar, 
pois aqui são bara tos os marmelos, e não é dinheiro do 
Convento. De fato, mandou-me o P. Gracián, por obe
diência, fazer o que costumava, pois o que tinha não 
era para mim, e sim para a Ordem. Por um lado tive 
pesar, mas, por outro, gostei ; porque surgem tantas ne
cessidades aqui onde estou - ainda só falando em por
tes para cartas, - que me dá pena o gastar tanto,  e 
são muitas as ocasiões que se a presentam . . .  

281 ) "A Vida". 
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MEMORIAL SôBRE A EDUCAÇÃO DOS FILHOS 
DE DOM LOURENÇO. 

Quero que Vossa Mercê não o esqueça, e por isso 
o ponho aqui. Tenho grande receio de que, se desde j á  
não tiver grande cautela com êsses meninos, bem de
pressa poderão j untar-se aos mais presunçosos de Ávila ; 
e é preciso quanto antes mandá-los Vossa Mercê ao Co
légio da Companhia. Neste sentido escrevo ao Reitor, 
como aí verá ; e, se ao bom Francisco de Salcedo e ao 
Mestre Daza parecer bem, usem bonés. 2 1 2  A filha de 
Rodrigo teve seis filhos, dos quais só um foi homem, 
e - feliz dêle ! - sempre o aplicaram aos estudos, e 
ainda agora está em Salamanca ; e tanto êste como o fi
lho de D. Diogo dei Aguila, andavam assim. 1 1 1  Em su
ma, lá combinarão o que f ôr mais acertado. Praza a 
D eus não criem meus irmãos com muitas vaidades os 
seus filhos. 

Não poderá Vossa Mercê ver com muita freqüên
cia a Francisco Salcedo, nem ao Mestre se não f ôr pes
soalmente às suas casas, porque moram longe de Perál
varez, e essas conversas espirituais se devem fazer em 
particular. Não se esqueça Vossa Mercê de não tomar, 
por enquanto, confessor certo, e em sua casa tenha o 
menor número de criados que puder ser ;  é preferível 
tomar outros, mais tarde, a despedir os que j á  tem. 
Vou escrever a Valladolid para que venha o pagem. 
Ainda que saiam sem êle alguns dias, não importa, pois 
são dois e podem andar j untos ; vou escrever que ve
nha quanto antes. 

Vossa Mercê é inclinado a muito fausto, e até se 
acostumou a êle. E' mister mortificar-se neste ponto e 
não dar ouvido a todos. Tome o parecer dêstes dois 
amigos em tudo, e também o do P. Muiioz da Compa
nhia, se achar bom. Para as coisas mais graves, po
rém, basta os dois, e siga o que aconselharem. Vej a 

282 ) Assim usavam os estudantes. E' de ver como em 
certos assuntos a Santa manda consultar os que, vivendo no 
mun do, entend em mais dos usos dêles. 

283 ) Isto é, usavam bonés. 
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que nos começos não se entende logo o mal que resul
tará de certas coisas ; e Vossa Mercê ganhará mais, aos 
olhos de Deus e até aos do mundo, e ganharão tam
bém seus filhos, se tiver mais para fazer esmolas. Por 
ora acho melhor não comprar mula ; basta-lhe um ca
valo ordinário, que sirva para montaria e para carga. 
Não vejo motivo agora para não passearem a pé êsses 
meninos ; deixe-os estudar. 

CARTA 1 02. 

As Descalças de Beas. 

Toledo, julho ele 1 57 6. Confiança em Deus para suportar a po
breza do Convento. 

Parece-me falta de confiança em Nosso Senhor 
pensar que nos há de faltar o necessário, pois Sua Ma
j estade tem cuidado até do mínimo bichinho, proven
do-o de sustento. Filhas minhas� ponham sua solicitude 
e diligência em nosso bom Jesus e procurem servi-lo, 
que eu lhes asseguro que não nos há de faltar nem re
tirará de nós o seu amparo. 

Também, havendo tão pouco tempo que se fun
dou essa casa, não parecerá bem tirá-la daí ; aguar
dem alguns anos, e se Nosso Senhor não der remédio, 
será sinal de ser sua vontade que se mudem, e então 
se poderá fazer, conforme parecer aos Prelados. 

CARTA 103. 

Ao P. Jerônimo Gracián. 

Toledo, agôsto de 1 576. Pobreza de espírito nos Conventos. 
Confiança em Deus. Assuntos da Reforma . 

. . . Os seculares, em se tratando de seus interêsses, 
pouco atendem à razão. Essa Madre Priora 1 1 '  não sofre 

284 ) Isabel de S. Domingos, aliás uma das mais san tas 
filhas de S. Teresa. 
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penuna, mas, como se acostumou a ter de sobra em 
Pastrana, ficou-lhe pouca pobreza de espírito, e isto 
me causava pena, e ainda causará de cada vez que o 
perceba . Estas casas, glória a Deus ! só com a confiança 
posta n':f:le se fundaram ; e assim temo que, se come
çarmos a confiar em meios humanos , venham-nos a 
escassear os divinos , ao menos em parte. Isto não o digo 
em relação a êsse negócio ; mas sei que não poria êsse 
senhor aí a sua filha, se não fôra nestas condições ; mas 
a êle se deve tão pouco , que Deus deve querer que assim 
se faça. O modo de visitar as Descalças . . .  está saindo 
como ensinado por Deus. Sej a :f:le por tudo bendito ! 

Não é preciso Vossa Paternidade mandar-me po
sitivamente ; dou a ordem por recebida e obedecerei . 2 1 1  

E verdadeiramente far-me-á prazer, livrando-me dêste 
cansaço ; só tenho mêdo de haver em algumas casas 
mais cobiça do que eu quisera ; e praza a Deus não 
enganem a Vossa Paternidade mais fàcilmente que a 
mim . Com isto fiquei mais sentida ,  a meu parecer, 
do que com tudo mais. E, tanto quanto posso entender, 
era minh a determina�ão, não receber noviça sem dar 
parte a Vossa Paternidade, mesmo que não fôsse Pre
lado, quando estivesse perto, e até creio , estando longe. 
E' impossível acertar em tudo . O tempo o mostrará ; 
e se andarmos atrás de dotes, pior para nós . 

Esta é a informação que recebi d a  Priora . Se de
sej o muitas informações é para bem das casas e dos 
negócios delas. Não sei como o podem levar a mal . 
Deus o aceite e dê luz para que daqui em diante se 
acerte melhor. Mas quanta desculp a estou dando ! O pior 
é que estou tentadíssima com a pessoa de quem falei  . . .  

285 ) Refere-se ao opúsculo i n titulado Modo de visitar os 
Conventos de Carmelitas Descalça.ç, que escreveu por obediên
cia ao Padre Gracián. 

286 )  A ordem era de não receber postulan te alguma sem 
licença do Padre Gracián.  
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CARTA 1 04. 

Ao P. Jerônimo Gracián . 

Toledo, 5 de setembro de 1 576. Escolhe por con fessor o Dou 
tor Velásquez. Consulta o P. Salazar. Ninguém como Paulo '" 
para confessor . 

. . . Agora quero dizer a Vossa Paternidade uma 
coisa, pois o mensageiro é de confiança. Já sabe como 
Angela tomou por confessor ao Prior da La Sisla, 2 1 1  

porque, pode crer, para muitas coisas não convém estar 
sem ter quem dê conselho : nem eu acertaria, nem teria 
sossêgo. O dito Prior costumava muitas vêzes ir vê-la, 
mas desde que começou a confessá-la,  quase nunca 
aparecia. Não podíamos entender a causa, nem a Priora 
nem eu. Estando a pobre Angela "' a falar uma vez com 
José, ouvi dêle : que o detinha• por ser melhor para ela 
o Doutor Velásquez, Cônego muito douto e grandíssimo 
letrado daqui ; com êste teria algum alívio. �le faria 
que a ouvisse e entendesse (porque havia a dúvida de 
ser muito ocupado) . E por ser José pessoa tão grave, 
como Vossa Paternidade sabe, e quando lhe aconselha 
coisas semelhantes sempre resultar bem, não sabia ela 
o que fazer, por estar j á tratando com o outro, e de
,·er-lhe tanto ;  por outra parte, temia contrariar a, José. 

Nisto passou alguns dias ; custava-lhe não poder to
mar o parecer de Vossa Paternidade ; e também tinha 
receio de desassossegar-se e de tratar com tantos. Acon
tecendo vir aqui o P. Salazar, determinou-se a fazer 
o que êle dissesse, conquanto não lhe sorrisse a mu
dança.  Quase se queixava de José por não a ter avi
sado antes. Relatou, pois, ao P. Salazar tudo o que se 
passava ; e note-se que, de outra vez que havia estado 

287 ) Como ficou dito, por receio de se extraviarem as 
cartas , usa a Santa de pseudônimos : José é Jesus ; Paulo e Eli
seu, Gracián ; A ngela e Lourcnça, a própria Sa n ta ; e vários 
outros. 

288 ) Padre Diogo de Yepes, religioso Jerônimo. mais tarde 
Bispo de Tarazona. 

289) No origin al : la negra de A ngela. 
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aqui, êle mesmo lhe havia sugerido o Prior de La Sisla. 
E' o P. Salazar, como Vossa Paternidade sabe, uma pes
soa com quem se pode falar abertamente, porque j á  
está informado de tudo. Respondeu que fizesse como 
José havia dito ; assim se fêz, e ao pé da letra se vão 
cumprindo as palavras de José. Com efeito, tendo vindo 
cá o Prior e perguntando-lhe a Madre como fazia assim 
com ela, respondeu, que o não sabia explicar, pois, não 
havendo coisa que mais desej asse, e vendo que muito 
o havia de chorar mais tarde, não era senhor de si nes
te ponto, nem podia reagir, e ficava muito espantado 
de não conseguir dominar-se. 

Quanto ao outro, •••  não se f êz esperar nem um dia ; 
disse logo que, por maiores ocupações que tivesse, viria 
cada semana, tão grande é sua bondade .  Tal contenta
mento mostrou como se lhe dessem o Arcebispado de 
Toledo, e até, penso, o não apreciaria tanto. Frei Fer
nando de Medina . . ,  contará a Vossa Paternidade de 
quem se trata ; não deixe de perguntar-lho. Para que 
vej a Vossa Paternidade como o toma a peito o Doutor 
Velásquez, envio-lhe um bilhete que me escreveu, ten
do-o eu chamado para consultar sôbre algumas dúvidas. 
Por serem coisa� longas, não repito ; aliás não eram de 
oração. 

Assim pois, meu Padre, confessou-se Angela com 
êle e está muito contente ; e o melhor é que, depois de 
ter conhecido a Paulo, em ninguém achava alívio nem 
contentamento para sua alma, e agora, embora não 
sej a tanto como com êle, tem sossêgo e satisfação e 
sente a vontade inclinada a obedecer-lhe. E' isto gran
díssimo alívio para ela, que, pelo costume de tôda vida 
estar suj eita, em se vendo sem Paulo, não se sente 
satisfeita em nada que faz ; nunca lhe parecia estar acer
tando, e, por outro lado, queria suj eitar-se a outro e 

290)  Cônego Dr. Veslásquez, mais tarde Bispo de Sória 
e promotor da fun dação de um Carmelo na sua diocese. 

291 )  Carmelita da  Observância, ao qual profetizou a S. 
Madre que p assaria à Descalcez e, como Descalço, converte
ria uma certa alma, como efetivamente aconteceu. Mais tarde 
voltou à Observância. 
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não podia . Creia : o mesmo Senhor que tolheu a um, 
moveu a outro . Tão espantada ficou ela com a novi
dade, como o Prior por sen tir-se atado, sem fazer o que 
queria. 

Asseguro a Vossa Paternidade que pode alegrar
se muito , se desej a dar algum alívio a Angela.  Já não é 
pouco o não ser tanto - refiro-me ao contentamento -
como sentia com Paulo, mas ao menos não anda sem 
arrimo a alma. O Dr. Velásquez n ão ignorava a ami
zade que há entre ela e José ; j á  tinha ouvido falar 
muito, e não se espanta porque, sendo tão letrado, con
firma-o com a autoridade da Sagrada Escritura. E' 
grandíssimo alívio para a pobre, que de tôdas as ma
neiras a mantém o Senhor desterrada de tudo aquilo que 
a ma. Sej a bendito para sempre ! 

Resta agora não nos indispormos com o primeiro," '  
nada lhe dando a entender. Pensará que por vir rara
mente, algumas vêzes será feita a confissão com o ou
lro.  Ordene Vossa Pa ternidade que ela faça o que êste 
lhe disser, como se Vossa Paternidade mesmo lho ti
vesse dito, para que ande sua alma com merecimento ; 
pois, creia-me, são tã0t grandes o s  desej os que tem esta 
mulher e seus ímpetos de servir a Deus de algum modo, 
que, não podendo fazer coisas grandes, sente necessi
dade de buscar ocasiões para mais contentá-lo naquilo 
que está em suas mãos. 

Indigna serva e filha de Vossa Paternidade, 
Teresa de Jesus, C armelita . 

CARTA 1 05 . 

• 4 o  P. Jerônimo Gracián . 

Toledo, 5 de setembro de 1 576. O P. Tostado em Portugal. 
Necessidade de clareza nos negócios dos Descalços em 
Roma. Instrução acêrca das cartas endereçadas a Madrid. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a  com Vossa Pater

nidade. Remeti hoj e umas cartas a Vossa Paternidade 

292 ) O Prior de La Sisla, Frei Diogo de Yepes. 

Santa Teresa VI - 15 
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pelo correio-mor. E' preciso não se esquecer de dizer
me se as recebeu, mas penso que foram com muita se
gurança daqui a Sevilha, por ser êle irmão de uma 
nossa monj a.  

Contava a Vossa Paternidade como o Tostado par
tiu para Portugal no mesmo dia em que Vossa Pater
nidade chegou aqui ; assim soube porque o lnf ante ' " '  
e outro pregador de Andaluzia, que o estavam espe
rando, mandaram um mensageiro a Madrid, que lhes 
trouxe esta notícia. Bendito sej a o Senhor que assim 
houve por bem ordená-lo ! 

Saiba que os do Concelho dizem que se a licença 
depender do processo, não será dada, porque é preciso 
mais documentação de nossa parte ; mas se virem uma 
letra do Núncio declarando que a dá, logo a concederão 
sem mais demanda. A êste respeito D. Pedro Gonzá
lez ·• • •  recebeu aviso de um Ouvidor de sua amizade. 
Escreva-me Vossa Paternidade pelos Padres que vol
tarem do Capítulo, . . .  dizendo o meio a tomar ; e se 
conviria recorrer a algumas pessoas da côrte, como o 
Duque • • •  ou outros. 

Vem-me a suspeita de que por. meio de cartas vindas 
de Roma impedem o Núncio de dar estas licenças, pois 
ao P. Frei Antônio ' " '  as deu fàcilmente, se não me 
engano. Tenho pensado também que, se apresentarem ao 
Papa essas informações não verdadeiras sem que haj a 
h í  quem nos defenda,  alcançarão quantos Breves qui
serem contra nós. E', pois, importante e urgente que 
alguns dos nossos este,j am lá ,  porque , vendo seu modo 
de vida,  logo se conhecerá a paixão dos acusadores, e 
penso que sem isto nada se fará ; na volta, trariam li
cença para fundar algumas casas. Creia que é grande 
coisa estarmos apercebidos para o que der e vier. 

293 ) Frei João das Infanlas, Prior de um convento da 
Observância. 

294 ) Cônego de Toledo. 
295 )  Capitulo reu nido pelos Descal ços em Almodóvar dei 

Campo. 
296) De Alba. 
297 ) Para fundar em Almodóvar. 
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Escrevq às pressas ; apenas digo que tôdas se reco
mendam às orações de Vossa Paternidade, e eu às de 
todos êsses meus Padres, especialmente o P. Prior dos 
Remédios, embora estej a eu zangada com êle . . . .  De
sejo saber se já chegou o P. Mariano. Deus guarde a 
Vossa Paternidade e o tenha de sua Mão. Amém. 

Muito me alegra ver como faz bom tempo para 
viaj ar. Estou à espera de Antônio. • • •  Não esqueça Vossa 
Paternidade de escrever-me como se chama aquêle cria
do de seu pai a quem devo remeter as cartas para Ma
drid. Olhe não se esqueça, e diga-me como hei de pôr 
o sobrescrito, e se é pessoa a quem se podem dar os 
portes. 

E' hoj e 5 de setembro. 
Estamos boas, e parece que vou cobrando algum 

alivio por ver que terei aqui meio seguro para escre
ver a Vossa Paternidade. 

Indigna filha e súdita de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

Olhe, meu Padre, não perca o papel que lhe dei ; 
disse-lhe que o guardasse na pasta, e não o f êz. Gos
taria que tivesse outra cópia dêle na arquinha, pois cau
saria muito embaraço se viesse a perdê-lo. 

CARTA 106. 

A o  P. Frei Jerônimo Graâán. 

Toledo, 6 de setembro de 1 576. Os Calçados andaluzos. O Nún
cio a favor da Descalcez. Enfermidade da Priora de Ma
lagón e dificuldade de substi tui-la no cargo. 

Jesus estej a com Vossa Paternidade. Acaba de che
gar agora o mensageiro que leva esta carta, e, como dis
ponho de bem pouco tempo, não me estenderei. Louvo 
ao Senhor por ter Vossa Paternidade chegado bem. Por 

298 ) Frei Antônio de Jesus. 
299 ) Antônio Ruiz, de quem já se fêz menção. 
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duas vias J ª  lhe escrevi que Peralta ' " '  partiu para 
Portugal na mesma quinta-feira em que Vossa Pater
nidade aqui chegou. Santelmo • • •  escreveu-me hoj e (e 
remeto inclusa a sua carta)  dizendo que nada temos a 
temer, pois é fora de dúvida que Matusalém '° '  está 
muito resolvido a cumprir nosso desej o de separar 
as águias ;  • • •  j á  viu que assim convém. 

De Sevilha escreveram-me hoj e contando o barulho 
e regozij o que há por lá com a publicação das patentes 
de Peralta ; apregoam por todo o povo que hão de su
j eitar as maripôsas. " '  Por certo, foi conveniente o que 
fêz o Senhor. Bendito sej a para sempre ! Infante veio 
falar-me ; queria carta para Paulo. Respondi-lhe que por 
mim nada conseguiria, e êle mesmo lhe falasse ; acha 
que em nada teve culpa. Penso que se houvesse espe
rança da volta de Peralta, não estaria tão submisso. 

Acêrca do que diz Vossa Paternidade da Priora de 
Malagón, j á  escrevi a Vossa Paternidade sôbre o assunto. 
Mas coisa tão grave não a deve descarregar Vossa Pater
nidade sôbre mim ; não tem cabimento, nem eu coris
ciência para estorvá-lo, vendo que Vossa Paternidade 
o quer. Suplico-lhe portanto : faça o que lhe parecer 
mellior, e vej a  quem servirá , pois para aí há de ser 
mais do que simples Subpriora. Não vej o outra senão 
a Priora de Salamanca. A que Vossa Paternidade pro
põe, não a conheço, e é muito nova ; mesmo a outra 
preencherá bem mal o lugar de Priora. Estou muito 
preocupada . Vossa Paternidade o encomende a Deus, 
e deixe ordenado debaixo de preceito o que houver por 
bem. Muito imprópria ocasião é para levar e trazer mon
j as. O Senhor o encaminhe, que a necessidade não 
tem lei . 

E' hoj e 6 de setembro, quinta-feira. 

300 ) Refere-se ao Padre Tostado. 
301 ) Padre Olea, S.J. 
302) O Núncio Ormaneto. 
303 ) Os Descalços. 
304 ) As Descalças. 
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Não tenho tempo para escrever a me u P. Frei An
tôn io, nem para dizer m ais. 

Serva e filha de Vossa Reverência, 
Teresa de Jesus.  

CARTA 1 07. 

À Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha.  

Toledo, 7 de setembro de 1 5 7 6. O Tostado e os Descalços. 
Sôbre a segurança das cartas. Teresita em S.  José de Ávila. 
Desapêgo dos parentes. Dotes e outros assunto s  das Des
calças de Sevilha. A Priora de l\falagón e várias pessoas 
c o n heci d a s  da Santa.  

J esus estej a com Vossa Reverência.  Asseguro-lhe 
que folgo tan to com suas cartas, que chego a desej á
las. Não sei o motivo dêsse particula r  amor que ten ho 
a essa casa e às que nela estão ; talvez porque aí  pas
sei tantos trabalhos. Já estou boa, glória a Deus ; as 
f ehres foram dar num grande defluxo . 

Bem via o trabalho que teriam com êsses ditos e 
feitos dêsses Padres ; ' "  por aqui também não nos tem 
fa ltado. Mas, assim como nos livrou Deus do Tostado, 
espero em Sua Ma j estade, que em tudo nos há de fa
vorecer. Por certo que a êle não levantaram falso, pois 
deu boas mostras de como vinha mal intencionado con
tra os Descalços e contra mim. Precisamos sempre de 
muita oração, a fim de que Deus livre dêsses homens 
a Nosso Padre, e lhes dê luz, de modo a ficarem bem 
assentadas tôdas estas coisas, pois enquanto o Reveren
díssimo Geral estiver assim desgostado, creia-me : te-
1•emos bem ocasião de merecer. 

Como por Nosso Padre saberá tudo, nada lhe direi 
agora sôbre êste assunto ; só lhe rogo, por caridade, que 
tenha muito cuidado de me pôr a par dos acontecimen
tos, quando Nosso Padre não puder, e que lhe entregue 
minhas cartas e se encarregue das dêle. Bem sabe o que 
passei, com sobressaltos, ainda estando eu aí ; que será 

305 ) Da Observância. 
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de tão longe ? O correio-mor aqui é primo de uma das 
nossas monj as de Segóvia. Veio ver-me e diz que, em 
atenção a ela, fará maravilhas . Chama-se Figueiredo. 
E', repito, o correio-mor da cidade . Ficamos combinados ; 
promete que, se Vossa Reverência tiver cuidado de en
tregar as cartas ao correio-mor daí, em oito dias, pouco 
m ais ou menos, poderei receber suas notícias. Vej a que 
grande coisa seria ! Assegura que, se puserem sôbre o pa
cote das cartas um papel dizendo que são para Figuei
redo, correio-mor de Toledo, mesmo que sej am muito 
importantes, nenhuma se há de perder. Tudo é trabalho 
para Vossa Reverência ; mas sei que outros maiores to
maria  por mim, assim como eu também os tomaria por 
tôdas essas minhas filhas. 

Saiba que me dão às vêzes tantos desej os de vê-la, 
que pareço não ter outro pensamento ; é a pura ver
dade . Lá se informe, se ao correio-mor hei de dar o tí
tulo de Magnífico, ou qual outro.  1tle está muito bem 
colocado. Por esta razão gostei de ficar-me aqui por 
enquanto, pois em Ávila há falta de comodidade para 
correspondência, e mesmo para outras coisas. Só tenho 
pesar por estar longe de meu irmão, que o sente muito. 
Vossa Reverência faz mal de não lhe escrever de vez 
em quando. Por esta carta dêle verá como está mal da 
saúde ; contudo louvo a Deus por não ter febre. 

Nunca me lembro de guardar as cartas em que me 
falam de Teresa . " ª  Escreveram-me que tôdas se sen
tem confusas por ver sua perfeição e gôsto para os ofí
cios baixos. Diz que ninguém pense que por ser sobrinha 
da fundadora hão de fazer mais caso dela,  senão menos. 
Querem-lhe muito e tecem-lhe grandes elogios. Louvem 
a Deus, pois lhe deram a ganhar tanto bem, e por esta 
razão lho estou contando. Muito me alegro de que a 
encomendem a Sua Maj estade.  Quero extremamente a 
ela e a seu pai ; mas creio e posso dizer-lhe com verdade 
que me sinto aliviada por estarem longe. Eu mesma n ão 
entendo a causa ; só pode ser porque os contentamentos 
da vida j á são cansaço para mim. Deve ser pelo mêdo 

306) Teresita, filha de D. Lourenço. 
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c1ue tenho de me apegar a coisa da terra ; e, assim, o 
melhor é fugir da ocasião . Contudo, neste momento, para 
não ser desagradecida a meu irmão pelo que tem feito 
por nós, quisera estar j unto dêle, porque está à minha 
espera para assenta� algumas coisas. 

Não deixem de avisá-lo acêrca da alcabala ; e a 
mim também, de acôrdo com o pap&l que lhes envio. 
Bem vejo que lhes há de faltar dinheiro, e por isso te
nho tratado da candidata apresentada por Nicolau, para 
ver se lhes dão quanto antes os quatrocen tos ducados. 
Já eu a tinha despedido, por ou vir dizer que tem não 
sei que sinal, mas escreveu-me Nicola u outra vez esta 
carta, que lhe remeto. Nosso Padre diz que não nos 
convém. Contudo� não tornei a rej eitá-la , porque sendo 
tal a necessidade do convento, podem ver se dará certo 
fazer a experiência.  Talvez sej a boa . Tra te-o lá com 
Nosso Padre, se estiverem apertadas, e informem-se das 
faltas que el a tem, que eu pouco lhe falei sôbre êste 
nssunto. Vej o que aí não contam com muitos recur
sos. Com efeito, admirei-me de que a mãe de Beatriz 
não tenha dado mais de mil e quinhen tos ducados ; mas 
é tão boa, que até de graça seria grande lucro recebê-la .  
Gostei de saber das meias e dos trabalhos que fazem 
para vender : aj uda-te, e Deus te aj udará. 

Em resposta ao que me propõe de remir os censos 
med iante a venda dêsses outros, cla ro está que seria 
grandíssimo bem ir aos poucos diminuindo a carga que 
pesa sôbre o convento. Se a êles aj untasse o dote de 
Bernarda - refiro-me à filha de Pablo - • e o total 
completasse três mil ducados, não deveria deixar de 
assim fazer. Consulte primeiro algumas pessoas. de au to
ridade. Quando impuseram essa condição, disse-me o 
P. Mariano que não havia importân cia e ainda assim 
se havia  de aceitar, porque seria contra a j ustiça agir 
de outro modo. Informe-se de tudo ; antes de remir o 
censo, é preciso estar com o dinheiro em casa . O P. 
Garcia Alvarez fale com uns e com outros, e tratem
no com Nosso Padre, que , estando êle ai, não ve .i o para 
que acudir a mim com negócios, senão a êle . Praza a 
Deus não dimin u am o dote de Leonor ; digam-me como 
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anda e se, de sua parte , se esforça, que eu não estou 
n ada satisfeita de seu entendimento. 

Sôbre a pretendente de Fanegas, é m uito arriscado 
receber neste momento alguma postulante sem dote ; 
só poderá ser se a recebermos únicamente por amor de 
Deus, pois aí nunca se tomou alguma por esmola.  f;le 
nos aj udará, e talvez traga outras, para que no futuro 
possamos ainda fazer isto por Êle ; hem entendido quan
do importunarem m uito a Nosso Padre e êle assim man
dar a Vossa Reverência. De sua parte não diga uma pa
lavra ; e cuide muitíssimo, amiga, em não ser preci pi
tada no receber noviças : importa tanto quanto a vida 
entender se servem para nós. Essa de Nicolau não deve 
ter mais do que ser gentil. 

A sobrin ha ou prima de Garciálvarez é tal qual 
c u  lhe falei, se não me engano. O mesmo me assegurou 
Callahar. Não creio que sej a D. Clemênci a ,  e sim a ou
tra . Pod e  contar francamen te u Garciálvarez como ou
viu dizer que ela j Íl estêvc a tacada de grande me lan
coli a .  A mim disseram duramente que estêve louca ; 
por isso, não falei mais nela, ao que me parece, e creio 
não me enganar. As outras têm pai vivo, e,  antes qm' 
recebam alguma coisa, não faltará trabalho. Ainda que 
assim não fôra , (� preciso atualmente não sobrecarre
gar a casa, a não ser para nos livrar logo da dívid a .  
Esperemos um pouco ; com tantos enredos dêsscs Pa
dres, não me espanto de não entrar noviça alguma. 

Tudo o que gastar cm portes ponh a por escri to, 
para descontar dos quarenta ducados que lhe enviaram 
de S. José de Ávila ; e olhe bem ! não faça outra coisu , 
pois não seria  generosidade, senão tolice. Não é à toa 
que lhe digo isto. Como tem a presunção de j á  me estu r 
enviando dinheiro ! Achei graça, por estar eu aqui com 
tanto cuidado, pensando como se poderão remediar. 
Contudo veio em boa hora e servirá também para pa
gamento de portes. Deus lhe pague, e também a água de 
flor de laranj a, que ch egou muito bem ; e a Joana da 
Cruz, o véu. Entretanto, de outra vez n ão se adiantem 
a f azcr tais coisas, pois quando eu tiver alguma neces
sidade as avisarei, podem estar certas, e, segundo me 
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parece, com mais franqueza e amizade, ou pelo menos 
tanta, como à quelas em quem mais confio, na certeza 
de que Vossa Reverência e tôdas me servirão de boa 
von tade. 

A tal de boa voz nunca mais apareceu. Tenho mui
ta preocupação de ver se acho alguma que lhes convenha.  

Oh ! que desej o tenho de que a cidade lhes dê água ! 
E' tanto que  nem ouso cspe rú-lo. Alguma confiança m e  
dú o pensar que podc rú o P. l\fariuno,· ou Nosso Padre , 
ter alguma influência sôbre Frei Boaventura, que é 
agora Guardião dos Franciscanos. Deus o permita, pois 
grande descanso seria para nós. Agora acreditarão, es
tando aí Nosso Padre, que mais quisera eu ver-me lá 
do que aqui ,  ainda mesmo que tivesse de passar maus 
bocados com o Bispo. Até me espa nta o contentamento 
que me dá a idéia de ir para aí, m �1s Deus viu que 
ussim é melhor. Por tudo sej a bendito, e gu arde-me :Ele 
a Vossa Reverência muitos anos. 

Para não lhe causar pena, não quisera falar-lhe 
no que sofro com a nossa Priora de Malagón ; mas curá
l a  é o menos, para Deus que a criou. Sem falar no bem 
que lhe quero, é terrível a falta que faz numa ocasião 
como esta. Quis trazê-la ; mas disse-me êste doutor que 
trata de nós que, se lá houvesse de viver um ano, não 
viveria aqui nem um mês. O Senhor nos acuda com o 
remédio. Encomendem-na muito a Sua Maj estade. Es
tá completamente desenganada pelos médicos ; dizem 
que é tísica. Guardem-se de beber água de salsaparri
lha, embora tire dor de . . . ' º '  A Priora e as Irmãs re
comendam-se a Vossa Reverência .  

Muito pesar tem me dado a doença de meu santo 
Prior ; 'º' j á  o encomendamos a Deus. Faça-me saber dêle, 
e Delgado, que fim levou ? Conte-me se a mãe de Bea
triz deixou a êle e a sua irmã alguma coisa e se reverte 
em benefício da casa.  Dê minhas lembranças a quem 
j ulgar conveniente, e a todos em geral ; e fique-se com 
Deus, que muito me alarguei. Gostei de saber que estão 

307 ) Palavra ilegível no original. 
308 ) Da Cartuxa. 
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boas, especialmente Vossa Reverência, pois vivo assus
tada com estas Prioras, pelo que tem havido. Deus a 
guarde para mim, filha minha. 

De Caravaca e Beas recebo cartas algumas vêzes. 
Trabalhos não faltam em Caravaca, mas espero em Deus 
que a tudo dará remédio. 

E' hoj e 7 de setembro. 
De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Agora nos escreveremos mais vêzes. Olhe que não 
se descuide, e não deixe de regalar, uma vez por outra, 
a Nosso Padre.  i;:le pensa inteiramente como nós : não 
convém obsequiar Frades aí. Já insistimos tanto sôbre 
êste ponto, que receio algum exagêro, "'  pois Vossa 
Reverência bem vê a necessidade que êle tem e quanto 
nos importa sua saúde . 

Como não me dá notícias de Frei Gregório ? Re
comende-me muito a êle, e diga-me como vão êsses 
Padres, pois se Vossa Reverência não me informar de 
tudo, ninguém o fará. E como vai Vossa Reverência 
com o P. Frei Antônio de Jesus ? 

Não responderei a Nicolau até, que Vossa Reverên
cia me avise . Meio real há de dar de porte , quando 
não forem senão três ou quatro cartas, aumentando-o 
quando forem mais . 

Como sei o que é ver-se em necessidade e como é 
<lifícil achar dinheiro aí, não me atrevi a desenganar 
de todo a Nicolau.  E' mister informar bem a Nosso Pa
dre de cada coisa em particular quando lhe pedir pa
recer, pois, como anda tão ocupado , não pode atender 
a tudo. 

309) Da parte do Padre Gracián, em recusar até o neces
sário à sua saúde. 
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CARTA 1 08. 

A Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Toledo, 9 de setembro de 1576. Prazer que lhe causam as  cartas 
da Priora de Sevilha. Sôbre algumas postulantes e novi
ças e outros assun tos desta casa. Teresita se lembra de 
Sevilha. Atum, tolas e marmelhos. Saias de estamenha. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Re

verência, filha minha. Eu lhe digo de verdade que me 
clão tanto consôlo suas cartas, que, tendo lido uma e 
pensando não haver mais, ao depara r  com a outra senti 
tanto gôsto como se nenhuma tivesse recebido ; de ma
neira que me espantei de mim mesma. Por isso entenda 
que sempre me servirão de alegria suas cartas. F...nvie
me sempre em um papel à parte os pontos aos quais 
preciso responder, para não ficar esquecida alguma 
resposta. 

Quanto ao referente às monj as, acho que Nosso Pa
dre já deixou ordenado que entre a mãe de Beatriz. 
com o que me folguei muito ; portanto faz bem em re
cebê-la, e pode dar-lhe o hábito em muito boa horu . 
Para mim é particular contentamento ; diga-lhe que eu 
gostaria de estar na mesma casa que ela. Quanto a 
Beatriz, pode fazê-la professar, como lhe escrevi, e eu 
falarei a Nosso Padre. Encomende-me muito a ela ; e 
diga-lhe que, no dia, não se esqueça de mim. 

Acêrca das primas de Garciálvarez, não sei se está 
lembrada de como me disseram que uma andou extre
mamente melancólica, chegando a perder o j uízo. Não 
creio que sej a D. Constança. Trate êsse negócio com cla
reza. Da sobrinha nada sei ; qualquer parenta sua é 
vantaj osa, se fôr própria para nossa vida. Informe-se 
bem e, quando estiver inteirada de tudo, mande pedir 
licença a Nosso Padre, que deve estar em Almodôvar. 
pois j á  terá sabido Vossa Reverência como lá se reu
niram em Capítulo os Descalços, o que é grande bem 
para nós. Por que não me fala da doença do P. Frei 
Gregório ? Fiquei verdadeiramente penalizada. 
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Vollando às noviças : uma d� boa voz, segundo lhe 
escrevi, nunca mais voltou.  Trata-se agora da admissão 
da outra, hem recomendada por Nicolau, e dêste últi
mo "" diz o P. Mariano que há de fazer muito por estu 
casa . Além do enxoval, levará pouco mais de quatro
centos ducados de dote ; mas serão entregues j á, e isto 
é o que nos con vém, para que aí  possam pagar os j uros, 
e não andem preocupadas ; e talvez mesmo o alcahnla,  
conforme combinamos. Foi pena não ficar o negócio con
clui do antes de morrer aquela pessoa ; mas talvez te
nha sido em vista de maior hem. 

Sempre estej a certa de que melhor será entrar em 
aeôrdo ; não se esqueça disto, porquanto, segundo me 
escreveu Nosso Padre, um grande letrado da côrtc foi 
de parecer que a j ustiça não estú do nosso lado ; e ainda 
que estivesse, não se esqueça : é detestúvel andar com 
dcmundas. 

Asseguram-me que a tal noviça é muito boa .  Reco
mendei com instância ri João Díaz que u examine, e se 
bastar para desfigurá-la um certo sinal, que, ouvi dizer, 
tem no rosto, não a recebam. Pôs-me água na bôca êsse 
dinheiro pago à vista no momento em que quisermos, 
porque prefiro que não toquem no da mãe de Beatriz 
e nem no de Pablo, deixando êstes para o pagamento 
1n-incipal . Se o forem diminuindo com outras despe
sas, ficarão com uma dívida pesadíssima, e por certo. 
é coisa ten·ível ; por isso qu isera eu que por êste modo 
se remediassem. Vou informar-me bem desta môçu ; 
muitos a elogiam, e, a final, é das bandas de cá. Procu
rarei vê-la. 

Alegrou-me extremamente que o Bispo estej a com 
saúde. Nessas ocasiões a que Vossa Reverência alude, 
fuça o que lhe dizem ; mas depois é preciso cortar e 
guardar nossas obrigações, por mais que se aborreçam 
conosco. 

Torno a dizer-lhe : não quisera que f ôssem vendendo 
os censos trazidos por essa Irmã ; busquem outra solu
ção, pois ficaríamos muito sobrecarregadas. Será uma 

3 1 0 )  O Padre Nicolau Dória. 
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salva�ão pagar tudo por j unto com o dinheiro <leia e o 
de Pablo, e ficarão muito aliviadas . 

Oh ! como veio a meu gôsto a carta de minhas filhas ! 
Confesso-lhe que me pareceu ótima . Encomende-me 
muito a elas ; não lhes respondo para escrever a nosso 
bom Garciálvarez. Agrada-me ter êle êsse gênio .  Con
tudo andem recatadas, pois é tão perfeito que tal vez ve
nha a escandalizar-se do que a nosso ver lhe causa de
voção. Não é terra essa em que se possa usar de muita 
si mplicidade . 

Alegrei-me extremamente com as boas notícias do 
Bispo e tenho dado graças ao Senhor. Diga-lho quando 
o vir ; e, ainda que não receba muitas vêzes sua visita, 
não se importe . Desta vez estavam muito boas as cartas : 
cada uma me dava conta de uma coisa. Causaram-me 
grande prazer. 

Teresa vai indo mu ito bem. E' para louvar a Deus 
a perfeição que mostrou por todo o caminho : causou 
espanto. Nem uma noite quis dormir fora do mosteiro. 
Posso dizer-lhe : se tiveram trabalho com ela , agora as 
está honrando. Nunca poderei agradecer-lhes bastante 
a boa educação que lhe deram, e nem seu pai tão pouco. 
Está bom. Rasguei uma carta que dela recebi e que nos 
fêz rir. Sempre a encomendem a Deus, por caridade ; 
especialmente o peço à sua Mestra . Escreveram-me que 
Teresa ainda tem saudades de Sevilha, e sempre as 
louva muito. Pretendo enviar umas cartas para o Assis
tente, j unto com estas . Se não forem agora, irão depois . 

Hoj e escrevi ao Conde de Olivares . . .  em Madrid, 
pedindo-lhe que escreva para aí . Se o fizer, será grande 
auxílio para nós. Deus o mova 1 Farei o que puder da 
minha parte, praza a Deus consiga eu alguma coisa. 
Consola-me muito saber que essa casa é fresca ; a trôco 
disto, aceito de bom grado o calor que faz aqui . Não 
me enviem mais presente algum, por caridade, pois 
se paga mais de frete do que vale. Alguns poucos mar
melos chegaram perfeitos ; as tôlas, boas. O atum ficou 

3 11 ) Pai do famoso Conde Duque, valido de Filipe III. 
Pai e filho favoreceram a Reforma Carmelitana. 
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em Malagón, em boa hora ! Como vão escrever-lhe,  não 
preciso falar nos trabalhos que há por lá  e na pouca 
saúde da Priora, embora, Deus louvado, lhe tenham 
cessado as hemoptises. �le as guarde para minha con
solação, minhas filhas, e as faça santas. Amém. 

Não me parece que se atrevam a dar resposta à 
sua carta. Contudo, digo que, pois trazem túnicas de 
estamenha, sem nenhuma imperfeição podem trazer 
dela também as saias. Mais as quisera eu assim que de 
bom pano. 

E' hoj e 9 de setembro. 
Eu de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 09. 

Ao P. Jerônimo Gracián . 

Toledo, 9 de setembro de 1 576.  Queixas contra um Provincial .  
Qui roga sente-se feliz por ter uma sobrinha n a  Descalcez. 
D. Joana Dantisco. Isabel, sua filha, nas Descalças . 

Jhs. 
O Espírito Santo guie a Vossa Mercê e lhe dê luz, 

e sua " '  Virgem o acompanhe. 
Quero dizer-lhe que, a meu ver, será preciso Vossa 

Paternidade lançar mão dos menos culpados entre 
êsses Padres " '  para, que executem suas ordenações. �sse 
Provincial, se não tivesse dado tantos passos errados, 
n ão seria mau para verdugo. ' "  Sinto muito mais ânimo 
agora que da outra vez . 

Saiba que está aqui meu bom amigo Salazar. , , .  
Apenas lhe escrevi que tinha necessidade d e  falar com 
êle, veio, apesar de lhe ser preciso rodear muitas lé
guas ; é amigo deveras. Muito me alegrei de estar com 

31 2 )  Diz assim pela grande devoção que tinha a Nossa 
Senhora o Padre Gracián.  

313)  Da Antiga Observância do Carmo . 
31 4 )  Figuradamente : para corrigir os que fôssem merece

dores de penitência. 
31 5 )  O Padre Gaspar de Salazar, da Companhia. 
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êle ; contou-me que o Anj o  Maior . . .  está muito ufano 
de ter umai sobrinha entre as maripôsas e as considera 
muito. Por sua vez, lhe falou Salazar sôbre as águias ; m 
não se cansa de louvá-las. 

A Priora e estas Irmãs mandam muitos recados a 
Vossa Paternidade e sempre o recomendam a Deus. A 
minha Isabel está muito bonita. Leia esta carta, que in
cluo, de minha senhora D. Joana ; "' muita consolação 
nos dará ela com sua visita, embora sej a terrivel mor
tificação para mim não ter nesta casa acomodação para 
executar o que Vossa Paternidade manda. Mas como 
não avisou a êsse Roque "' a respeito de minhas cartas ? 
Vej o que é êste o nome que eu. queria saber. Perdoe o 
comprimento desta carta : serviu-me de descanso. Deus 
acompanhe a Vossa Paternidade. 

Ontem foi dia de Nossa Senhora . 

Hoj e chegou Antônio. ' 2 º  

Indigna filha, 

Teresa de J esus. 

Escreveu-me Rodrigo Alvarez 3 2 1  falando muito de 
Vossa Paternidade. Rogo-lhe, por caridade, não deixe de 
manter relações com êsses Padres, como tem feito 
sempre . 

Sobrescrito : Para Nosso Padre Frei Jerônimo Gracián, Comis
sário Apostólico da Ordem do Carmo. 

3 1 6 )  Cardeal Quiroga. 
3 1 7 ) Como já ficou dito : maripôsas são as Descalças ;  águias, 

os Padres Descalços. 
318)  D. Joana, mãe, e Isabel, irmã do Padre Gracián. 
3 1 9 )  Roque de Huerta, um dos notários do Rei . 
320 ) Antônio Ruiz. 
321 ) Da Companhia, a quem a Santa dá extensamente 

conta de seu espírito nas Relações IV e V ( V. tomo V ) .  
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CARTA 1 1 0. 

A D. Francisco de Salcedo, em A vila .  

Toledo, 1 3  de setembro ele 1 576 .  Consola D. Francisco em suas 
necessidades materiais.  Agradece a s  esmolas que, apesar de 
tudo, faz às monjas d e  S. José. Deus é bom pagador. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê. Parece-me que trata Nosso Senhor a Vossa Mercê 
como a varão forte, . . .  tirando-lhe a renda . . . por tudo 
sej a bendito, il:le que assim enriquece aquêles que ama, 
exercitando-os no padecer. 

Logo que o soube, fiquei penalizada . . .  '" Contei-o 
a Nosso Padre Visitador, que j á  o tinha ouvido do I lus
tríssimo Presidente do Concelho Real. Depois pensei se r 
isto o melhor, porque não é possível que . . . Vossa Mer
cê, vendo que não tem com que viver. Nosso Senhor 
encaminhe o que há . . .  para que Vossa Mercê mais o 
sirva ; só isto havemos de querer, todos nós que o ama
mos no Senhor, pois é o que mais lhe convém. Muito su
plico a Deus, e estas Irmãs fazem Q mesmo, e as de lá 
não se descuidarão , e é impossível . . . o que f ôr mais 
conveniente a Vossa Mercê, por isso estej a confiado e 
alegre . 

Eu assim também estou ; disseram-me . . .  de Vossa 
Mercê que . . . um ano . . . a par .  . . muito bem . . . os 
achaques que . . . que a Madre Priora ainda não me 
escreveu. Sej a (Deus bendito) e pague a Vossa Mercê 
a caridade que sempre faz às Irmãs como verdadeiro 
pai . . .  pois Vossa Mercê é incansável. 

Sua Maj estade, não há dúvida, é muito bom pagador. 
Não faço . . . , e assim não foi consagrado o cálice . Di
zem que não tardará a chegar ; procurarei, assim que 
vier, mandar-lho ;  conserte-o por lá. No mais , suplico a 
Vossa Mercê : não se esqueça de encomendar-me no 

322 ) Há vários estragos no original. 
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Santo Sacrifício da Missa "' a Deus, o qual o guarde 
muitos anos com a santidade que a Vossa Mercê de
sej o. Amém. 

E' hoj e 13 de setembro. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus, Carmelita.  

CARTA 1 1 1 .  

A o  Padre Jerônimo Gracián e m  Sevilha. 

Toledo, 20 de setembro de 1 576 .  Excelentes qualidades de 
D. Joana Dan tisco e amizade que contraiu com a Santa. 
Entrada no Carmelo d e  algumas filhas de D. Joana. Pleito 
de amor en tre D. Joana e " a pobre Lourença" . O Capi
tulo de A lmodóvar e os assuntos dos Desc alços . A Priora 
de Malagó n e sua suc essora . Isahelita Grac i á n ,  l i n d a e gor
d inha . 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Voss� Pater

nidade. Não pense, meu Padre, aperfeiçoar as coisas de 
um só golpe.  Que fruto poderá fazer Vossa Paternidade 
nos dois ou três dias que passa nesses conventinhos, 
que outro tanto não faça o P.  Frei Antônio ? Com efeito, 
ninda bem não saiu o Visitador, quando tornam a ficar 
como estavam ; e é expor-se a mil perigos. 

A senhora D. Joana está muito convencida de que 
Vossa Paternidade faz sempre o que eu lhe peço. Praza 
a Deus neste caso que sej a assim ! Três dias passou aqui 
Sua Mercê, mas não gozei dela tanto quanto quisera, 
porque teve muitas visitas, especialmente do Cônego ; '"  
ficaram grandes amigos. Posso afirmar a Vossa Pater
nidade : os dotes que ela recebeu de Deus são dos mais 
raros ; talento e amenidade como poucas vêzes vi seme
lhantes em minha vida, e até, creio, nunca ; suma fran
queza e simplicidade, - coisa pela qual sou perdida. 

323 ) Tendo en viuva do , fêz-se sacerdote o Cavaleiro Santo.  
Dando u m a  vez a sagra da Comunhão à Santa Madre,  recebeu 
ela a merc ê  que n arra na Rela ção XVII ( V. tomo V) . 

324 ) Provàvelmen te o Cônego Velásquez. 

So.nta Teresa VI - 16 
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Muitas vantagens faz a seu filho neste ponto. Grandis
simamente me consolaria de estar em algum lugar onde 
pudesse tratar muitas vêzes com ela e suas filhas. Está
Yamos tão amigas, como se tôda a vida houvéssemos 
estado j un tas . 

Diz que muito gostou daqui .  Permitiu Deus que se 
achasse perto um aposento em casa de uma senhora 
viúva que mora só com as suas  criadas . Ficou muito a 
seu gôsto e aqui pertinho, o que lhe pareceu grande 
felicidade. De cá iam preparadas as suas refeições ;  co
brei vida com o que Vossa Paternidade me ordenou de 
poder dispor de algum dinheiro, para não estar depen
dendo do convento ; do contrário seria para mim muito 
penoso. A pesar de quase nada, fiz tudo mais a meu gôsto.  

Achei graça de me dizer Vossa Paternidade <JUC  
abrisse a e la  a cortina ; <lir-se-ia que não me conhece. 
As entranhas quisera eu abrir-lhe !  Até o ultimo dia 
cstêve com a senhora D .  Joana sua filha do mesmo 
nome, que me pareceu muito bonita. Causa-me grande 
lástima vê-la ir p ara o colégio de j ovens, porque, se
gundo disse� e de fato é verdade, mais trabalho tem lá 
do que acharia aqui .  De boa vontade lhe daria  eu o 
hábito, assim como a êsse meu anj inho, sua irmã que 
está tão bonita e gordinha, a ponto de não se poder 
desej ar mais. A senhora D.  Joana não cabia em si de 
espanto ao vê-la e Periquito,  "" seu irmão, que veio cá, 
afirmava seriamente que não a reconheceria . E' tôda 
a minha recreação aqui. Aconselhei muito a senhora 
D .  Joana,  "' j á  no último dia ; pareceu um pouco aba
lada, segundo me disse Ana de Zurita a quem ela contou 
ter passado nessas disposições aquela noite e não estar 
muito longe de atender ao que lhe disse, mas ia pensar 
mais. Deus a mova ! Reze nesta intenção , pois, como 
se parece tanto com Vossa Paternidade, muito a quisera 
eu comigo. 

Viu a senhora D .  Joana,  sua mãe, o contentamento 
e modo de tratar de tôdas, e vai determinada a pro-

325 ) Pedro Gracián. 
326 ) Refere-se à filha, não à mãe. 
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curar com brevidade que sej a recebida a senhora D. 
Maria "' em Valladolid ; e até, penso , estava arrepen
dida de haver encaminhado a outra parte a senhora D. 
Adriana. "' Mui to contente partiu , ao que me parece . 
e, creio, absolutamente não é fingida. 

Ontem recebi de Sua Mercê uma carta com mil ca
rinhos, dizendo-me que no tempo que passou aqui es
queceu suas penas e tristezas. Rasgaram-me j untamente 
com outras pois cheguei a ficar  atordoada, nestes úl
timos dois dias, com as cartas sem conta que recebi . 
Estou muito pesarosa, porque tencionava mandá-la a 
Vossa Paternidade. Contou-me que, no dia em que ela 
partiu daqui, ficou livre das terçãs o senhor Lucas Gra
cián, e j á  está curado. Oh ! que encantadora criatura 
é Tomaz de Gracián ! Conten ta-me plenamente ; tam
hém veio cá. Escrevi hoje  a Sua Mercê dando-lhe notí
cias de Vossa Paternidade . Estava bom. 

Andei pensando a qual das duas quereria mais bem 
Vossa Paternidade, "' e pareceu-me o seguinte : a se
nhora D.  Joana tem o amor de seu marido e de seus 
outros filhos, e a pobre Lourença não tem outra coisa 
na terra, senão êsse Pai. Praza a Deus guardar-lho, 
amém ; quanto a mim, muito a consolo. Disse-me ela 
que José tornou a sossegá-la , e com isto vai passando 
a vida, embora com trabalhos e sem alívio nêles . . . .  

Tratemos agora do Capitulo . Os Padres vieram con
tentíssimos , "'  e eu o estou não menos com o bani re
sultado que se alcançou, glória sej a a Deus 1 Por certo 
que desta vez não escapa Vossa Paternidade de grandes 
louvores . E' tudo obra sua,  conqu anto as orações, como 

327) Chamou-se l\lada de S. José, no  Carmelo. 
328 ) Foi monja da Ordem de S. Jerônimo. Os pais do 

Pa d re Gracián tiveram vinte filhos. 
329 ) A D. Joana, sua mãe segun do a natureza, ou à pró

pria Santa,  sua mãe segundo o espíri lo.  
330 ) Pala como de  terceira pessoa, mas Lourença é a pró

pria Santa. José é o Senhor, como já foi dito. 
331 ) Algum dêles foi dar conta do resultado à Santa Madre, 

que a êste se referi; no que diz um pouco adiante.  O Capitulo 
de Almodôvar, como logo se viu, foi um grande êrro e origi
nou gravíssimas conseqüências para a reforma. 



244 SANTA TERESA DE JESUS 

Vossa Paternidade diz, tenham talvez contribuído muito. 
Gostei extremamente haver quem zele sôbre as casas :  
é ótima medida, muito prove i tosa . Insisti para que se 
exij a muito o trabalho de mãos, que é de suma impor
tância . 1 1 1  Respondeu-me que escreveria sôbre êste ponto 
a Vossa Paternidade, pois não se tratara dêle no Capí
tulo. Fiz-lhe então ver que já está nas Constituições e 
Regra ,  e qua l o fim do Capitulo senão fazê-las guar
dar? Outra coisa que também me contentou tanto, que 
nem ousava crê-lo, foi o haverem despedido da Or
dem aquêles que mereciam ser expulsos. Terem podido 
fazê-lo, foi  grande coisa. 

Outro motivo de satisfação para mim foi o alvitre 
de procurarem fazer Província à parte por vi a de Nosso 
Padre Geral, usando de todos os modos possíveis ; por
que andar desavindos com o Prelado é guerra intole
rável . Se, p ara o conseguir, houver necessidade de di
nheiro, Deus proverá para os dois que vão â Roma ; e, 
por amor de Deus, use Vossa Paternidade de diligên
cia para que partam quanto antes. Não considere coisa 
acessória, pois é o principal ; e se êsse Prior da Pe
üuela conhece tanto o Padre Geral, seria bom compa
nheiro para o P. Mariano. Se nada puderem conseguir, 
recorram ao Papa ; porém muito melhor seria o pri
meiro alvitre,  e agora é ótima ocasião . E visto Matu
salém '" estar tão bem disposto , não sei o que aguar
damos ; seria ficarmos sem nada aqui , e na hora mais  
necessária ver-nos perdidos . 

Saiba que um clérigo, amigo meu, trata comigo das 
coisas de sua alma e hoj e me disse : tem tôda a certeza 
de que Gilberto morrerá muito breve, e até, segundo me 
afirmou, êste ano. De outras vêzes tendo entendido o 
mesmo acêrca de algumas pessoas, nunca saiu errado. 
Embora não se deva fazer caso de pressentimentos , pode 
acontecer, e é bom admitir essa possibilidade, por dizer 
respeito a nossos negócios. Traga-a sempre diante dos 

332 ) No original : importa infinitíssimo. 
333 ) Matusalém e Gilberto : pseudônimos do Núncio Or

maneto. 



CARTAS · 245 

olhos, Vossa Paternidade e trate da Visita como de coisa 
qu e há de durar pouco. Frei Pedro Hernández p ara tudo 
o que determinou executar na · Encarnação tomou por 
ins trumento Frei Angelo, ficando êle sempre de longe, 
e nem por isso deix ava de ser Visitador e de fazer seu 
ofí cio. Sempre me recordo de que fêz êsse Provincial ""  
cin. favor d e  Vossa Reverência quan do o teve com os 
ou tros Padres em sua casa ; e quisera eu,  se f ôsse pos
sível, não se mostrasse desagradecido. Queixam-se de 
que Vossa Paternidade se deixa reger pelo Padre Evan
gelista ; também neste ponto convém ir com advertên
cia ,  pois não somos tão perfeitos que nos e xcusemos 
de ter p revenção contra alguns e afeição a outros, e é 
preciso ter cuidado em tudo. 

A Priora de Malagón está um pouco melhor, glória 
a Deus ;  contudo não se deve fazer muito caso de  tais 
melhoras, segundo dizem os médicos. Muito me espan

tei de que Vossa Paternidade quisesse deixa r-me l ivre 
sôbre a minha ida a Malagón, sem decidir positiva
mente ; e isto por muitas causas. Uma dela s  é que não 
vej o motivo, pois nem tenho bastante saúde para tratar 

de enfêrmas, nem bastante caridade.  Pela casa, ou 

antes, pelas obras, muito mais faço aqui ; p ois, estando 
ali Antônio Ruiz, as monj as nada terão a fazer ; e, ainda 

que houvesse grande motivo, o tempo n ão é favorável 
como Vossa Paternidade vê.  

Outra coisa interessante :  diz-me Vossa Paternidade 

que nem mo ordena nem lhe parece bom que eu vá ; 
portanto faça o que melhor me p arecer. Que perfeição 
engraçada seria achar eu melhor meu modo de ver 
que o de Vossa Paternidade 1 Como me disseram que a 
Priora não estava mais consciente e havia perdido a 
fala - no que houve bastante exagêro, - mandei Joana 
Batista tomar conta da casa, pois, a meu parecer, era a 
melhor. E' que tenho tanta repugnância de  trazer mon-

334 ) Frei Agosti nho Suárez, Calçado, que hosped ara m u i to 
fraternalme n te os Descalços, no Co n ven to da Observâ nci a, 

quando êles foram fun dar em Sevilha.  A gratidão foi um traço 
característico de S. Teresa, que o l egou à sua dupla famíl i a  
d e  Descalços e Descalças. 
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j as de longe, que, até não haver remédio, vou prote
lando. Escrevi logo à Priora - no caso de poder ler a 
carta, - que era es..�a a minha opinião ; mas, se j ul
gava melhor outra coisa, poderia nomear a que quisesse, 
porquanto a Ordem assim o permite. 

Deixou de lado Joana Batista e escolheu Beatriz 
de Jesus, . . .  dizendo que era muito melhor ; talvez o 
sej a, mas não me parece . Para mestra de noviças - e 
estas são tantas que me trazem muito preocupada, -
também não quis Isabel de Jesus, que j á  o tem sido 
e não criou mal as noviças porque, embora não sej a 
perspicaz, é boa monj a. Assim pois, nem ela nem o 
Licenciado • • •  concordaram comigo ; confiaram tudo u 
Beatriz, que está com isto mui to amargurada. Se não 
der boa conta do cargo, outras poderão substituí-la e, 
para o bem ela casa, melhor é qualquer de lá, a meu 
parecer, do que trazer gente de fora , enquanto Deus 
conservar a vida à Priora. Bem vi eu que Vossa Pa
ternidade agiu assim para contentar a esta ; mas, se 
me tivesse dado alguma tentação de ir, teria sido bem 
desagradável .  Com efeito, ainda bem não me passou 
pela cabeça - por assim dizer - ir a algum lugar, 
quando todo o mundo sabe ; e, se fôsse seguir meu que
rer, confesso a Vossa Paternidade que gostaria, por 
algumas razões, de passar lá alguns dias. 

Ontem estêve aqui D. Luísa.  Penso conseguir dela 
que dê quatro mil ducados êste ano, embora só se te
nha comprometido a dar dois mil ; e, se os der, promete 
o mestre de obras entregar dentro de um ano, a contar 
dêste Natal, uma parte do convento onde possam estar 
as monj as ; isto é :  poderão mudar-se para lá nessa época. 
Enfim, é bem manifesto que Vossa Paternidade é guia
do por Deus, porquanto minha estadia aqui há de ser 
muito proveitosa, até mesmo para meu contentamento, 
pois não é pouco o de me ver livre de tratar com pa
rentes, sendo Priora em A vila. 

335) Prima da Santa. 
336 )  Gaspar de Villanue va, confessor da comu nidade de 

Malagón .  
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Que natureza estranha, a minha ! Ao ver que V011a 
Paternidade, não levando em conta minha vontade de 
não estar aqui, ma ndou-me ficar, sen ti gra ndíssimo con
tentamento e ma is l iberdade para lhe manifestar meu1 
desej os e dizer tudo o que me parece, pela certeza de 
que não faz caso de meu modo de \·er. 

Mandei à mest ra de Isabel "' escre ver a Vossa Pa
tern idade ; se niio está lembrado de seu nome, saiba que 
é dela n carta i nclusa. Oh ! como se \'Ui tornando cadu 
vez mais lindinhn ! Como é gordinha e bon ita ! Deus a 
fuça santa, e me gua rde a Vossa Pa ternidade muito 
mais do que a mim. Perdoe-me ter-me alargado muito. 
e tenha paciência, já que está por lá, e eu por cá. Estou 
boa, e é hoj e véspera de S. Mateus. A respeito do negó
cio de Roma, suplico a Vossa Paternidade que ande 
depressa, não espe rem pelo verão, o melhor tempo i· 
a gora, e creia que as.,im convém. 

Indigna serva e súd ita de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

Com essas monj as não se mate Vossa Paternidade. 
pois há de ser por pouco tempo, segundo diz Ma tusu
lém. As próprias aves notu rnas "' assim o pensam : e 
dizem que êle está a p ressando a Peralta para que \'c-
1 1 h a  den tro de dois meses. Até corre como muito certo 
o boa to ele que êle assumirá o govêrno de todos. "'  Oh ! 
quem me dera wr termin ado nosso negócio !  em bou 
hora o sej a ;  e t i re-nos Suu l\tnj estade <!Pste sobressalto. 
u todos nós. 

337 ) A irmii mais non dr Podre Grot• iain,  o i nda menino. 
338) As Carmeli tas Cnl�adas. 
339 )  Perolln, o Padre Tostado. 
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CARTA 1 1 2. 

,l .Uadre Maria de S. José, Priora de Sevilha . 

Tolt'do, 20 de setembro de l 576. Quatro rea is  para um holirit
rio. Re�omenda com enearecimenlo à Priora que lrnle hem 
do P. Graci6n. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Re

verência, filha minha. Por Nosso Padre j á  lhe escre vi 
largamente, e assim não tenho agora outro assu n to ; ape
nas desejo saber de Vossa Reverência e dizer-lhe que 
a Madre Priora de Malagón está um pouco mel hor. 

Pergunta meu irmão se recebeu Vossa Reverência 
umns cartas suas, j untamente com quatro reais pam 
pagar 11 um boticário que mora ai  j unto do convento. 
um ungüeolozinho que lhe ficou devendo ; d eve ter sido 
quando estêvc doente da perna . Se aí  não chegaram, 
pa@e-os Vossa Re Yerência e niio de ixe de respon ckr
lhl',  pois me parece re para nisso, conquanto eu lhe di· 
sempre seus reca dos. Recome ndo-me muito a tôdas, e a 
Priora o Vossa RC'verênci a ;  escrcver-lhe-IÍ pelo arriei
ro, pois não a deixei fazê-lo agoru tencionando d iminu ir  
o porte ; porém ,·icram mais cartas do que pensei, e foi 
preciso aumentá-lo. 

Desejo saber do meu P. Prior das. CO\·as. E aci-rca 
do negócio da á�ua consel!UiU al11Um a coisa ? Faça-o 
Deus como está em suas Mãos, e guarde-as tôdas pum 
mim. Dê-lhes minhas recomendações, e, por caridade.  
procure sempre avisar a Nosso Padre que tenha cuidado 
consigo. Vossa Reverência trate bem dêle e vá fazendo 
as despesas por con ta dos quarenta duca dos. Não sej a 
bôba : fuça o que lhe digo, e também vá cobrando os 
portes, que eu o verificarei. Aqui insisto com tôdas para 
que a encomendem muito a Deus, embora vej a n iio ser 
necessário. 

E' hoj e Yéspera de S. Ma teus. e eu. de Vos.sa Re
verência, 

Teresa de Jesus. 

Sobttaerito : Pua a :Madre Priora de S. José de Sevilha. 
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CARTA 1 1 3. 

A Madre Maria de S. José. 

Toledo, 22 de setembro de 1 57 6. Saúde de D. Lourenço . Pede 
à Priora noticias freqüc11tes do P. Grac i á n .  Lembranças 
às monjas. 

Jesus estej a com Vossa Reverência. 1-:screvi há dois 
dias a Vossa Reverência por via do correio-n1or, e assim 
não me resta agora a dizer, senão que 1neu irmão j á  
está bom, - pois me havia esquecido, - e a estamenha 
não a querem tão cara. A que serve para fazerem aqui 
as saias é corno a que se usava para Teresa, e até mais 
grosseira ; e quanto mais grosseira a acharem, melhor. 
Por carida<le, tenha cuidado de dar-me notícias de Nosso 
Padre, pela via mencionada nn carta que Sua Pater
nida<le levou. Tenho grande desej o de saber se êle che
gou com saúde, e como tem passado. Bem vê : se es
tando êle perto cu andava tão cuidadosa� que será agora ? 

Muito quisera eu que fôssem muito rigorosns em 
não encher de noviças a casa ; não tomem senão as que 
torem próprias para nós e aj udem a pagar as obras.  
Também desej aria que tivessem entrado em acôrdo 
acêrca do alcabala. Asseguro-lhe que me traz muito preo
cupada o ver quantos trabalhos Vossa Reverência tem 
aí. Praza a Deus que eu a vej a bem depressa sem ne
nhum, e com a saúde que lhe desej o. A tôdas a s Irmãs 
me recomendo, especialmente à minh a  enfermeira, . . .  
de quem, ao  menos de  noite, não me esqueço. 

A Nosso Padre não torno a escrever agora, por
que, repito, escrevi largamente a Sua Paternidade an
teontem, e creio estará tão ocupado que é bom não lhe 
tomar o tempo com assuntos não necessários. Muito o 
encomendamos a Deus. Aí não se descuidem de fazer 
o mesmo ;  e ao P. Frei Gregório dê um grande recado 
meu. Por que não me diz se j á  ficou bom ? 

Foi ontem dia de S. Mateus. 
Eu sou de Vossa Reverência, 

Teresa de  Jesus. 
Estamos boas. 

340) Leonor de S. Gabriel. 



250 SANTA TERESA DE J'ESUS 

CARTA 1 1 4 .  

À Madre Maria d e  S .  José. Priora de Sevilha . 

Toledo, 26 de setembro d e  1 576. O P. Mariano em Toledo. Sôbre 
uma postula n t e  e as ·garantias de seu dote. Lembranças a 
Garciálvarez e a o s  Descalços. 

Jesus este j a com Vossa Reverência . Está com tanta 
pressa qu em leva a presente carta, que a penas posso 
dizer : estou boa, e ontem, j á  bem tarde, chegou o P. 
Mariano. Alegrei-m e com a carta de Vossa Reverên
cia.  Glóri a a, Deus, que estão com saúde. 

Quanto à filh a do português (ou coisa que o va
lha) , , . ,  não a receba se não depositar primeiro em mão 
de alguma pessoa o que há de dar como dote . E' sabido 
que de outro modo não lhe arrancarão vintém, e não é 
tempo agora para se receber gente de graça. Olhe bem : 
não faça outra coisa.  

Dê essas cartas a Nosso Padre Provincial, em mão 
própria , e diga-l h e  que não se preocupe, pois aqui es
tamos tratando. o P. Mariano e e u ,  sôbre êsses casos 
daí, em busca de algum remédio ; e faremos tudo o que 
fôr possível . Depois de escri tas, estando j á  o bom An
tônio Ruiz de p a rtid a  para Madrid, entra o P. Mariano 
e muito me alegre i  com sua vinda, por saber que de tal 
modo está o Sen hor dispondo os negócios, que êsses Pa
dres se vão rctirn n do antes d e  serem despedidos. , . .  

Escreva-me Vossa Reverência logo, por caridade,  
contando p articularmente o que se estiver p assando ; 
não se fie em Nosso Padre, que não terá tempo. Ao se
n hor Garciálvares muitíssimas saudações ; bem desej a
ri a vê-lo. Olhe que desej o êste, aparentemente tão im
possível de se realizar ! Deus lhe pague, a êle, a cari
dade que em tudo nos faz, e o guarde, assim como a 
nosso bmn Prior, que muito temos encomendado a Deus, 
al egrando-nos de que estej a um pouco melhor. Fale-me 

341 ) Branca de Jesus Maria,  filha de Henrique Freile e 
Leonor de Valera, todos portuguêses. 

342) Aquêles qu e ,  n a  visita canônica, por suas graves 
culpas, eram j ul g a dos merecedores de expulsão. 
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também sôbre a saúde de Vossa Reverência e a de Nosso 
Padre. Bem quisera eu que tivesse esperado por êle o 
P. Mariano. 

Recomende-me às minhas filhas e fique-se com 
Deus, amiga minha. As Irmãs de Cara vaca estiveram 
doentes ; soube que escreveram a Vossa Reverência. 
Agora estão boas e já tratam de comprar casa. Não lhe 
envio a carta que delas recebi por não ter ainda res
pondido ; com a de Beas fiquei contente, e também com 
as contas . . .  enviadas pelo P. Frei Gregório , a quem vou 
escrever. A Madre Priora de Malagón está bem mal. 

Se não me engano, é hoj e 26 de setembro. 
Eu de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 1 5. 

Ao P. Jerôn imo Gracián . 

Toledo, 5 de outubro de 1 576. Sôbre as persegmçoes co ntra 
a Descalcez e o P. Gracián. Reata a história das "Fun
dações". 

A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Pater
nidade, meu Padre. Se não houvera chegado a carta que 
Vossa Paternidade mandou pela côrte, como estaria 
eu ! Já foi ontem festa de S. Francisco e ainda não che
gou Frei Antônio, de modo. que eu, até receber sua carta, 
nem sabia se Vossa Paternidade tinha chegado sem 
novidade. 

Bendito sej a Deus, que está bom, e Pablo '" tam
hém, e com interior tranqüilidade. Por certo, parece 
coisa sobrenatural essa melhora tão completa ; tudo isso 
deve ser necessário a esta nossa natureza, porque mui
to contribuem semelhantes vicissitudes para nos humi
lharmos e conhecermos a nós mesmos. Instantemente 
pedia eu aqui ao Senhor essa bonança, por parecer-

343)  Contas do rosar10. 
344)  O próprio Gracián, de quem fala como de terceira 

pessoa. 
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me que J a bastavam os outros trabalhos que êle tem ; 
yossa Paternidade assim lho diga , de minha p arte. 

Agora estou sem sofrimento ; n e m  sei em que hi1 
e le parar. Deram-me uma cela apartada, parece um a 
ermida ; muito alegre, tenho saúde e estou longe dos 
parentes, conquanto ainda se comuniquem comigo por 
meio de cartas. Só o cuidado que tenho daí me dá pena . 
Asseguro a vossa Paternidade : se o fêz para estar eu 
muito a meu gôsto, acertou bem em deixar-me aqui ; 
até mesmo sôbre a pena de que lhe falei, estou mais 
sossegada que de costume. 

Ontem à noite estava lendo na história de Moisés 
os trabalhos que dava com aquelas pragas ao Rei e a 
lodo o reino ; e nunca puseram as mãos nêle ! Verda
deira men te espanta-me e dá-me alegria o ver que n in
guém é poderoso para prej udicar quando o Senhor não 
o quer. Gostei de ler  o caso do Mar Vermelho, recor
dando-me de como é muito menos o que pedimos ; e 
deliciei-me de ver aquêle Santo em tão grandes con
tendas por mandado de Deus. Alegrava-me de ver a 
meu Eliseu na mesma situação ; e oferecia-o de novo 
a Deus. Recordava-me das mercês que me fêz o Senhor, 
e da promessa de José : "' "Ainda muito mais hás de 
ver, para, honra e glória de Deus". Desfazia-me em de
sej os de achar-me em mil perigos por seu serviço. Nisto 
e em outras coisas semelh antes vou pa ssando a vida .  
Também escrevi essas bobagens que aí verá. 

Vou recomeçar agora a história das "Fundações", 
que, disse José, será de proveito para muitas almas. 
Se �le me aj udar, assim creio ; e,  mesmo sem esta 
promessa, j á  me tinha resolvido a fazê-lo, em obediên
cia à ordem recebida  de Vossa Paternidade. Folguei 
muito de ter Vossa Paternidade apresentado tão longo 
relatório ao Capítulo. Não sei como não se envergo
nham do que escreveram em contrário . E' muito bom 
que se vão retirando espontâneamente os que talvez se 
teriam de retirar contra a vontade. Nosso Senhor, pa
rece, vai encaminhando os negócios. Praza a Sua Ma-

345) Jesus. 
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j estude se concluam para glória sua e proveito dessas 
a lmas.  Muito bem fará Vossa Paternidade de ficar em 
seu mosteiro, e daí ordenar o que se houver de fazer ; 
assim não terão que olhar se vai ao côro, ou não. Asse
guro-lhe que tôdas as coisas se farão melhor. Por aqui 
não lhe faltam orações, que são armas superiores às 
que usam êsses Padres. 

Por intermédio do correio-mor escrevi largamente 
a Vossa Paternidade, e até saber se recebeu, não escre
verei mais por essa via� e sim por Madrid . Sôbre o ne
gócio de nosso David, creio que êle há de impor-se ao 
P. Esperança, • • •  como tem acontecido, pois tão j untos 
estão ; mas seu irmão ,j á tinha partido. Muito contribu irá 
para o bom êxito o estar no meio Frei Boaventura . ""  
Ambos j á  sabem do negócio, o que é grande felicidade.  
Deus me perdoe : quisera eu que êle . . . torn asse à sua 
primeira vocação, pois temo que só venh a a servir de 
embaraço. Nada mais tenho sabido até agora. 

De Vossa Paternidade filha e serva, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 1 6. 

A o  P. João de Jesus (Roca) .  

Toledo, outubro de 1 576. Melancolia d o  P. A n t ô n io.  Assun to s 
do Capitulo de Descalços de Almodóva r. Enfermidade de 
Frei Gabriel. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Reve

rência, Padre meu. Está fora de mão essa casa, que, em
bora eu queira , não tenho por ·quem responder, por esta 
razão tive de aguardar a ida dêstes Padres. 

346)  Parece que sejam Franciscanos, tanto David como 
Esperança. 

347) Visitador Apostólico dos Franciscan os.  
348 ) Deve aludir a algum dos dois Padres dos quais falou 

acima, provàvelmente ao primei ro , a quem chama " nosso 
David" .  
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Com a retirada do P. Frei Antônio, " º  talvez nos 
tenha Deus feito mercê, porque j á  entendi que tinha 
grande melancolia, e com a nossa alimentação iria <le 
mal a pior. Deus estej a com êle, pois certamente é' boa 
alma, e essas suas coisas mais devem proceder de falta 
de saúde. O caso não pode deixar de ser sabido, por
que terão de nomear outro pregador em Almodóvar. 
Praza a Deus volte à sua Ordem ; mas quer o faça, 
quer não, a Nossa nada perde. 

Pensei que Vossa Reverência na sua volta passasse 
por a qui ; pouco teria de rodear. Não deve ter muito 
desej o de dar-me gôsto, pois quando aqui estêve Vossa 
Reverência, só muito brevemente lhe pude falar. Saiba 
que tenho pouca influência, e até pouquíssima no que 
me escreve Vossa Reverência sôbre a ida a Roma. Há 
tempos estou pedindo em vão, e nunca fui poderosa 
para alcançar que ao menos escrevam uma carta a quem 
tanta razão temos para escrever . . . .  Com efeito, façamos 
nós o que devemos, e depois suceda o que suceder. E 
não depende de Nosso Padre Visitador, porque j á tem 
feito de sua parte, mas são tantos os que o aconselham 
de modo diferente, que minhas palavras não têm valor. 
Muito me pesa não poder fazer mais. Pensei que ti
nha ficado determinada a viagem, pois assim me ha
viam dito. Deus o permita, e Vossa Reverência, por cari
dade, não deixe de recomendar pressa, que melhor o 
poderá fazer do que eu. 

Remeti as cartas a Sevilha e a Almodóvar, mas 
penso que, embora a s  tenha mandado logo, o P. Prior 
j á  havia partido para Madrid, onde ainda está.  Tam
bém enviei a de Cara vaca, que por felicidade ia para 
lá um mensageiro , e há poucos para aquela terra. Com 
a doença do P. Frei Gabriel, fiquei muito triste. Diga
lhe isto Vossa Reverência e também que o encomen
damos a Deus aqui, e dê-lhe minhas recomendações. E' 

3 4 9 )  Frei Antônio da Madre de Deus, que, tendo passado 
da Ordem dos Jerônimos à Descalcez, tornara à sua primeira 
vocação. 

350) Ao Padre Geral da Ordem. 
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um Padre a quem tenho muita estima, embora êle pouca 
tenha a mim. 

Escreveu-me Nosso Padre que chegou bom e que se 
tinham retirado alguns Padres do Pano e que êle dera 
plena satisfação ao Capítulo . . . .  No momento não havia 
mais notícias senão de que estão brandos aquêles Pa
dres, e recorrem a intercessores. Se Deus no-lo guar
dar, creio que há de fazer muito bem. Vossa Reverên
cia não deixe de velar para que o recomendem a Deus ; 
e rezem também por mim. A todos êsses Padres, meus 
respeitos ; a Priora se recomenda a Vossa Reverência, 
a quem Nosso Senhor torne tão santo como Lho suplico. 
Amém. 

CARTA 1 1 7  . 

Indigna serva de Vossa Reverência, 
Teresa de Jesus. 

.. t Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha.  

Toledo, 5 de  ou tubro de 1 576. Inveja as Descalças de Sevilha 
por terem ali o P. Graci án.  A qui n ta de La Serna. O Agnus 
Dei e os anéis  de  Teresita. Aconselha às Descalças que se 
confessem alguma vez aos da Companhia .  O Franciscano 
Frei Boaventura. A s  Prioras de Malagón, Caravaca e Beas. 

Jesus estej a com Vossa Reverência.  Não sei como 
deixa vir o almocreve sem carta sua, especialmente 
estando aí Nosso Padre, de quem quiséramos receber  
notícias cada dia. Bas tante as invej o de  o terem por 
aí .  Por caridade, não faça assim, não deixe de contar
me o que se passar, pois Nosso Padre escreve pouco. 
por conseguinte quando êle o não fizer, não deixe Vossa 
Mercê de fazê-lo. Já lhe disse por onde me pode re
meter as cartas a miúdo. 

Folguei-me com a que veio pelo P. Mariano, por 
saber que Vossa Reverência e tôdas estão boas, e que 
se concluiu o acôrdo do alcabala. Frei Antônio não veio. 

Meu irmão j á  está bom. Sempre gosta de ter notí
cias de Vossa Reverência. Não deixe de escrever-lhe al-

351 ) Capitulo dos Padres. 
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guma vez, como j á  lhe recomendei. Adquiriu uma pro
priedade, do que j á  se tratava quando aí estêve, perto 
de A vila creio, que légua e meia, e talvez nem tanto. Tem 
pastos, trigal e bosques. Custou-lhe quatorze mil du
cados, mas ainda não se lavraram as escrituras. Diz 
que está escarmentado com o sucedido aí, e não quer 
pleitos, portanto se não estiver tudo muito seguro e 
claro, não fechará o negócio. Encomendem-no sempre 
a Deus, para que O sirvam, êle e seus filhos. �stes j á  
pensam e m  casamento. 

Saiba que, logo após a nossa chegada, pensando 
não demorarmos aqui, mandei por um arrieiro o baú 
e todos os embrulhos ·que vieram ; e ,  - não sei se ao 
descarregá-los, ou de outra sorte, - o certo é que não 
aparece o Agnus D ei grande de Teresa, nem os dois 
anéis de esmera ldas, e não me recordo onde os guar
dei,  nem mesmo se me foram entregues. Realmente fi
quei penalizada por ver como sucedeu tudo ao revés 
el a alegria que ela esperava pensando ter-me l á  con
sigo ; e, realmente, para muitas coisas lhe faço falta. 
Procurem lembrar-se se estavam conosco êsses obj etos, 
ua ocasião de nossa vinda. Pergunte a Gabriela se está 
lembrada de onde os guardei, e peçam a Deus que 
apareçam. 

Muito me espantei do que diz Vossa Reverência 
praticar-se na Companhia.  :il:les estranham e ach am ri
gorosa a nossa vida, como aquela pessoa lhe contou. 
Bom seria que lhes falasse nosso P. Garciálvarez. En
comende-me muito a êste e a tôdas as minhas filhas, 
e também ao P. Prior das Covas, cuj a  saúde pedimos 
sempre a Deus. Praza a Sua Maj estade restituir-lha, 
que muita pena me causa sua doença ; até saber se está 
melhor, não lhe escreverei. A vise-me a êsse respeito ,  
cm havendo mensageiro.  

Mau grado tudo isso, é bom procurar algumas vêzes 
que as confesse algum Padre da Companhia ; servirá 
muito para êles perderem o mêdo ; e se fôsse o P. Acosta 
seria  o melhor, havendo possibilidade. Deus lhes per
doe ! Se era tão rica como dizem essa pretendente, com 
seu dote acabaríamos as obras ; contudo, pois Sua Ma-
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j cstade não a trouxe , �le mesmo nos proverá. Talvez 
fôsse mais necessária onde foi. 

Pensei que, estando aí Frei Boaventura, se arran
.i a sse melhor o negócio d a  água ; mas parece não são lá 
muito presta tivos . Deus nos p ermita pagar a casa, pois, 
cm havendo dinheiro, tudo se conseguirá . Por enquanto 
,-ão passando assim, j á que têm bons poços. Quem nos 
dera aqui um dêles, pois com falta de água sofremos 
não poucos trabalhos. 

Diga-me como vai sucedendo a Frei Boaventura na 
visita, e o que há a respeito do mosteiro que destruíram 
perto de Córdova. Nada mais soube. Estou boa, e sem
pre tis suas ordens, como se costuma dizer. Diga-me 
t ambém se Nosso Padre vai tomar sua re fe ição a í alguma 
vez,  e se lhe podem dar algum rega lo ; . . .  pois no seu 
pró1>rio convento é quase impossível, nem, penso, lhe fi
caria bem. Peço-lhe informar-me de tudo, e fique-se 
com Deus, que bastan tes vêzes agora teremos de escre
ver uma a outra, e assim é preciso . 

Achei muita, graça no caso da velha , "" e em como 
foi de proveito a escada . Diga-me se ainda está aí o ra-

352) O Padre Gracián era fraco de saúde e arcava com 
muitos trabalhos e graves responsabilidades, o que explica 
os cuidados da Santa.  

353 ) Assim narra o caso a própria Madre Maria de S.  José 
no seu Livro das Recreações : "Tínhamos uma boa velha na 
portaria, a qual atendia às nossas necessidades ; irmã de nossa 
caríssima Joana da Cruz, que por ter sido nossa benfeitora 
a nomeio, e depois d i rei o que dela herdamos. Era muito serva de  
Deus e por  isso, não  podendo ser  monja como sua  irmã e so
brinha, quis recolher-se à nossa portaria onde era encarregada 
de fechá-la. Certa noite,  passando-lhe a Irmã porteira a chave 
para fechar a porta da  rua, em acabando a velha de pôr a 
tranca, deu-lhe uma apoplexia e caiu sem sentidos e sem fala. 
Vendo a Irmã porteira que ela tardava e nem chamada com 
a campainha respon dia, e ao mesmo tempo ouvin do-a roncar, 
foi ter comigo, que estava de cama, bem doente. Levantei-me 
e não tive remédio senão abrir a porta da clausura e sair à 
portaria. Encontramo-la caí da no chão sem fala nem sentido, e 
fazen do-lhe ali uma cama, a deitamos ; e foi Nosso Senhor 
servido de que um menino que servia na sacristia e ajudava 
a Missa tivesse ficado nas depen dências externas. Foi o que 
nos valeu, porque sendo estrangeiras e quase desconhecidas 
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pazinho, ou se é outro o que as serve. Escreveu-me a 
Madre Priora de Malagón : está melhor mas é tão grave 
a sua doença que não me alegro com qualquer melhora 
pouca. Sempre a recomendem a Deus. Sua Majestade 
a guarde, filha minha, e ma faça muito santa, e assim 
como a tôdas. Amém. 

Por essa carta da Irmã Alberta verá como vão indo 
em Caravaca. Muito me folguei por receber uma de 
Beas, de onde há tempos não tinha noticia, e por ter lá 
entrado aquela noviça , tão rica. Tudo vai correndo bem, 
glória a Deus. Sempre peçam mui to por Nosso Padre, 
e por mim, que preciso. 

Foi ontem dia de S. Francisco. 

Aqui dentro vai o porte, porque é elevado ; e vej a 
bem : se não dispõe de algum dinheiro para quando ti
ver de tratar de Nosso Padre, avise-me ; não tenha ponto 
de honra , que é bobagem, e eu lho posso enviar. Vossa 
Reverência olhe por sua saúde, ao menos por não me 
matar a mim, que lhe asseguro : j á  me custa caro esta 
minha Priora de Malagón. Deus nos valha restituindo
lhe a saúde. Amém. 

De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus, Carmelita. 

Como o portador é o arrieiro, pode-se incluir aqui 
o porte. Quando não é êle, j á  sabe o que os outros cos
tumam fazer, e é pôr em perigo as cartas ; digo-lhe isto 
para que j amais o faça. 

Sobrescrito : Para a Ma dre Priora de S. José de Sevilha. 

dos vizi nhos, êstes não nos acudiram. Demos logo aviso ao 
Cura, e trouxeram-lhe os santos óleos ; veio o médico, e também 
o barbeiro, e gastou-se  aquela noite em aplicar-lhe sem pro
veito vários remédio s, porque não falou m ais,. e ao romper do 
dia expirou" ( Recreação IX) .  
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CARTA 1 1 8 .  

À Madre Maria de S. José. 

Toledo, 13 de outubro de 1 576. Cui dado com a salsaparrilha .  
Segurança d a s  cartas entregues a o  correio Figueiredo. Os 
sermões do P. Gracián. Hábitos e Profissões. Recomenda
ções ao P. Acosta. Outros encargos. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Reve

rência, filha minha. Bastante pena me deu sua doença ; 
não sei que fazer para não sentir tanto o que padecem 
estas Prioras. A de Malagón está melhor, Deus lou
vado. Vossa Reverên cia olhe por si , e guarde-se da 
água de salsaparrilha que para ninguém presta . Por 
amor de Deus, quando tiver febre não se descuide de 
tomar remédio , embora não use purgativos. Consolou
me um tanto a lembrança de que algumas vêzes ai as 
monj as a j ulgavam com febre, e eu via que não era 
assim. Deus me g4arde Vossa Reverência com a saúde 
que Lhe suplico. Amém. 

Muito bem chegaram os pacotes, como sempre, por 
intermédio de Figueiredo ; nunca deixe de incluir o 
porte, - que assim vem seguro, - e pode escrever por 
fora quanto vai dentro. Não deixe de me dizer qual 
a via por onde recebe melhor minhas cartas, porque 
estou agora em dúvida se lhe chegaram as que lhe en
viei por êste mesmo Figueiredo . Aqu i não há perigo, 
pois está avisado, e é muito boa pessoa. E' verdade que 
Vossa Reverência me respondeu a a lgumas de minhas 
perguntas, mas não me lembro em qual das minhas 
cartas as fiz ; e não é preciso, penso, copiá-laSI nas suas 
respostas, pois  é muito cansaço. Deus a guarde ; que 
muito bem desempenha tudo Vossa Reverência. 

Oh � que invej a lhes tenho dêsses sermões, . . .  e que 
desej o de ver-me agora nessa casa ! Aqui dizem que 
mais quero às Irmãs daí que a tôd as as outras, e, a 
verdade é - não sei qual a razão, - que lhes cobrei 

354 ) Do Padre Gracián, que era ótimo pregador. 
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muito amor. Não me admiro, portanto, de que Vossa 
Reverência o tenha a mim, que sempre lhe tive, mas re
galo-me de o ouvir de sua bôca . Já não vale a pena 
falar no pass ado ;  creio, e tenho até por certo que não 
estava em suas mãos. Acho graça em ver o ânimo que 
tem Vossa. Reverência ; e espero que assim Deus a aj u
dará. Praza a f:le dar-lhe saúde, como suplico . 

Muito me alegrei com a notícia do hábito e da 
profissão ; dê-lhes p arabéns de minha parte, e a S. Fran
cisco diga que me folgo muito com suas cartas, e com 
as das outras ; só peço que me perdoem o não respon
der. As cartas que eu aí recebia nada eram em com
paração com as que recebo aqui . E' coisa terrível. 

A respeito das parentas de Garciálvarez faça o que 
j ulgar acertado ; pois merece crédito, e gente sua não 
pode ser má. Se achar tempo, escrever-lhe-ci para pedir
lhe que não deixe de confessar as Irmãs, pois me tem 
da do pena seu afastamento ; e se o não , diga-lho Vossa 
Reverência de minha parte. Muito me entristeço com 
a doenç.a de nosso bom P. Prior;  a Deus o encomenda
mos. Estou com receio de que o correio não espere, e 
por isso não escrevo a êle. Muita falta lhes há de fazer 
se o perderem ; mas Deus, que dura para sempre, lhes 
ficará. 

No que diz respe ito, à oração dessas Irmãs, escrevo 
a Nosso Padre ; êle falará a Vossa Reverência . Quando 
a S. Jerônimo suceder alguma coisa. , . .  escreva-o a mim. 
Com Rodrigo absolutamente não trate dêsse assunto ; 
com Acosta sim. Mande a êstc um grande recado de 
minha parte, que, deveras, estou muito bem com êle, 
e é muito o que lhe devemos. 

Alegrei-me extremamente com a solução do alca
hala, porque meu irmão comprou o sítio de La Serna, 
propriedade isenta de  foros, perto de A vila , excelente 
cm pastos, campos de trigo e matas, obrigando-se a pa
gar quatorze mil ducados por êle, e, como não tem tanto 
dinheiro em mão , pois nd momento lhe falta, não seria 
ocasião própria para essa comunidade deixar de pagar-

355)  Alguma graça sobrenatural. 
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lhe o têrço que aí lhe estão devendo. Assim terá com 
que viver, e espero em Deus, nada lhe faltará. Se Vossa 
Reverência f ôr cobrando pouco a pouco o que lhes de
rem da casa, será grande coisa . 

Por que não me dá notícias d a filha do Tenente ? D ê 
minhas recomendações a ambos, assim como a tôdas as 
Irmãs, e a quem mais vir, sem esquecer Delgado e Brás ; 
e fique-se com Deus. A Frei Gregório mande um recado, 
pedindo-lhe que me faça sempre saber de sua saúde. 
Deus a dê a Vossa Reverência ; achei graça nos seus 
trabalhos de mão. Contudo não se ocupe em fiar es
tando com essa febre ; de outro modo nunca passará, 
porque Vossa Reverência fia muito e mexendo demais 
com os braços. A Margarida, lembranças. 

Se houverem de tomar alguma Irmã conversa , olhe 
que uma parenta de Nosso Padre não nos dá sossêgo ; 
avise-me se poderú tomá-la.  A Priora de Valladolid j it 
a viu, e diz que para leiga é boa ; provàvelmente n ão sabe 
ler. Nosso Padre não quer externar-se a êste respeito . 
A irmãzinha dêle , . .  é especial, e de gênio mais brando 
que Teresa ; tem uma h abil i dade espantosa. Muito me 
divirto com ela. E'  hoj e 1 3  de outubro. 

De Vossa Reverência serva, 

Teresa de Jesus. 

Sobre.•criio : Para u M a d re Pri ora d e  S. José de Sevi lha ,  filha 
minha.  

CARTA 1 1 9. 

A o  P. Ambrósio Mariano de S. Bento. 

O u l ubro d e  1 576.  A saúde d e  Pad illa. Questões com os Pa
dres Calçados. Pede notícias  do P. Gracián.  

Jhs. 
Estej a com Vossa Reverência o Espírito Santo e 

pague-lhe as boas notícias que me deu de nosso bom 
Padre, o senhor licenciado Padilla .  Praza a Deus sej a 

356) Isabel de Jesus, ainda men ina. 



262 SANTA TERESA DE JESUS 

por muitos anos !  Como é que deu agora em me inti
tular Reverenda e Senhora ? Deus lhe perdoe ! dir-se-ia 
que Vossa Mercê Reverendíssima e eu nos tornamos 
Calçados. Achei graça na amizade do Reverendo que foi 
pedir a Vossa Reverência sua intercessão ; o mesmo 
tratou comigo em Avila. Deus lhe dê, a êle, melhor 
saúde. E' bem certo : há doze horas no dia ! . . .  Talvez 
estej a mudado . ' " "  

Saiba que me contaram, e é verdade, que o Tos
tado mandou aqui um correio trazendo cartas ao Pro
vincial, e êste quer enviar para lá . . .  um Frade. Pare
ce-me estão fazendo grandes diligências. Tenho pena 
de que volte o P. Frei Boaventura, • • • perdendo-se o pro
veito que poderia ter causado. Se tão bem se saiu, ape
sar dos disparates que fazem, conhecerão todos que 
Deus está com êle. Vossa Reverência não me falou mais 
em que deu aquêle desastre que houve. O' Jesus, e em 
quantas coisas consentes ! 

Muito desej o ver j á  adquirido êsse conven tinho ; " '  
o resto s e  fará depois, querendo Deus ; pois nem quisera 
eu olhar as paredes dos que tão pouco se mostram nos
sos amigos. J á  tenho dito que bastaria uma letra do se
nhor Núncio para concluir tudo. "' Meu Padre, apres
semo-nos o mais possível, e Vossa Reverência,  se pu
der, trate dessa questão da Província, pois não sabemos 
o ·que está por vir, e com isto nada se perde, an tes se 
ganh a muito. Por caridade, logo que souber no tícias de 
Nosso Padre, escreva-me Vossa Reverência, que estou 
preocupada . Ao senhor licenciado Padilla e ao P. Frei 
Baltazar minhas saudações e as da Priora, que tam
bém se recomenda a Vossa Reverência.  Gostei de saber 

357 ) Expressão proverbial equivalente, ao que parece, a 
esta nossa : n ão h á  nada como um dia depois do outro. 

358) Fala provàvelmente do Padre Valdemoro, Calçado. 
359 ) Para Madrid .  
360 ) Visitador dos  Franciscanos. Lamenta que tenha in

terrompido a visita canônica dos mosteiros. 
361 ) Uma casinha na côrte para darem inicio à fundação 

dos Descalços .  Esta só se realizou c m  1 586.  
362 ) A dita fun d ação. 
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que está ai êsse bendito Padre. Deus estej a sempre com 
êle, e com Vossa Reverência. 

Indigna serva de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : Para meu Padre, o Doutor Frei Mariano de S. Ben
to, Carmelita. 

CARTA 1 20. 

A o  P. Jerônimo Gracián em Sevilha .  

Toledo, 21  de outu bro d e  1 576. Visita do P .  Gracián  ao s Cal
çados de Sevilha. Sôbre a faculdade de fundar moste iros 
de Descalças. Fun dação de Descalço s em Salamanca.  Isa
belita boa e agradável. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Pa

ternidade. J á  on tem lhe escrevi como estão cordatos 
a apaziguados êstes Padres. E' para louvar a Deus. Saiba 
que ainda não estavam a par do mandamento e do Motu. 
Eu temia b astante o que sucedeu. Hoj e estêve um co
migo e disse-me que se alteraram de modo estranho, 
parecendo-lhes ter alguma razão ; está claro que hão 
de movimentar-se . Alegam o que eu disse muitas vêzes 
a o  P. Mariano, e nem sei se o escrevi também a Vossa 
Paternidade : mandar como Prelado, sem antes mostrar 
o documento que confere autoridade, está claro que 
nunca se faz .  

Na carta ao P. Mariano, dizia Vossa Paternidade 
as razões de não enviar o Breve ; mas o certo é :  se há 
alguma dúvida a esclarecer, melhor seria fazê-lo antes. 
Prouvera a Deus que fôsse de modo a livrar Vossa Pa
ternidade dêsse trabalho, deixando-o inteiramente. para 
nós, Descalços e Descalças. 

O P. Padilla contará a Vossa Paternidade como 
Mel quisedec , . .  diz que não posso sair a fundar em 

363)  O Padre A ngelo de Salazar, Provincial d o s  Calçados 
de Cast ela. 
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consequencia do Concílio e da declaração de Nosso Re
verendíssimo. M uito quisera eu que Vossa Paternidade 
verificasse se é possível haver tal declaração. Diz que 
sempre levo monj as comigo, mas, se o faço, é com li
cença dos Prelados. Aqui tenho a patente que me deu o 
mesmo Melquisedec p ara Beas e Ca ravaca, autorizando
me a levar m onj as . Como não o considerou então, se essa 
declaração j á  estava fe ita ? Oxalá m e  deixassem d es
cansar ! 

Deus conceda a Vossa Paternidade, Padre meu, o 
c lescanso que lhe desej o. Talvez êsses tais vomitem ago
ra a peçonha , e fiquem melhores ; aliás, segundo me pa
rece, estavam muito dispostos a obedecer. Não me de
sagradou essa refrega, antes alegro-me de tanta con
tradição, por ser sinal  de que Deus há de ser muito 
hem servido. 

Envio a Vossa Pa ternidade a carta inclusa, por 
se tratar do negócio de Salama nca ; parece-me que j á  
sôbre êle escreveram a Vossa Pa ternid a de. Da minha 
parte respondi que não era ocupação própria de Frades 
Descalços. ' º '  Que êles para ai encaminhem as recolhi
das, sim ;  mas que sirvam de vigários , não ; e, parece, 
é isto o que se pretende. Não bastaria ficarem lá dois 
meses ; e aliás não foram ch amados pelo Bispo, nem tão 
pouco os Superiores os querem enviar, nem êles são 
para semelhantes negócios . Quisera eu que ali apare
cessem os Descalços como gen te do outro mundo, e não 
indo e vindo como ca pelães de mulheres . Sem isto fa
zer, j ú ganhamos o Bispo à nossa causa ; e dêsse modo 
talvez viéssemos a perder sua ben evolência . O bom 
D. Teu tônio não sei se fará alguma coisa, pois tem pouca 
possibilida de e não é mu ito entendido em negócios. Se 
cu estivesse l á ,  daria andamento e bem creio que tudo 
se faria hem ; e talvez mesmo ainda assim se faça, se 
Vossa Paternida de o aprovar. Tudo isto lhes escrevi.  

A Priora e as demais se recomendam às orações de 
Vossa Paternidade e às d êsses Pa dres ;  e u  às de Frei 

364 ) Tratava-se de uma c asa de penitência para mulheres  
arrependi das. 
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Gregório . A minha Isabel está boa e bem agradável , 
e a senhora D .  Joana e os de sua casa igualmente vão 
bem. Ao senhor fiscal e ao Arcebispo apresente algumas 
vêzes meus respeitos, por caridade, e também à se
nhora Delgada e às amigas de Vossa Paternidade, es
pecialmente Bernarda. Digo-lhe isto uma vez por tôdas. 
Fique-se Vossa Paternidade com Deus, que j á  é muito 
tarde. 

E' hoj e dia de meu Pai Santo Hilarião. 
Serva e súdita de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 2 1 .  

A o  P .  A m b rósio Maria1to d e  S. Be1tlo em Madrid. 

Toledo, 21 de outubro de 1 576 .  R ej eita a s  postulantes reco
mendadas pelo P.  Olea e Nicolau Dória.  Não são fácei s  
de co n hec e r  a s  mulheres.  P a r a  suas Descalças quer jo
vens de bo n s talentos.  Proj eto de fundação de Descalças 
em Madrid e Salama n c a .  Vári a s  pretendentes ao hábito 
cm Beas.  

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Reve

rt'�ncia . Bem parece que ainda não entendeu Vossa Re
verência quanto devo e quero ao P. Olea, , . .  pois me 
escreve recomendando um negócio de que trata, ou j á  
tratou Sua Reverência.  Já sabe, creio, que não sou de
sagradecida, e, por conseguinte, posso dizer-lhe : se neste 
negócio me f ôra preciso perder descanso e saúde, j á  
estivera concluído ; mas em intervindo coisa que afete à 
consciência, não basta amizade, porque devo a Deus 
mais que a ninguém. Prouvera a Deus fôsse falta de 
dote, pois bem sabe Vossa Reverência - e se não sabe 
informe-se da verdade, - quantas há nestes mosteiros 
que nada trouxeram. Essa, aliás, traz bastante, pois lhe 
dão quinhentos ducados, e com isto pode ser monj a em 
qualquer convento. 

365 ) f:st e Jesuíta , muito amigo da Santa, fizera entrar uma 
pretendente, a q u a l  se reconheceu imprópria para a Descalcez. 
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Como meu P. Olea não conhece as monj as destas 
casas, não me espanto de que estej a em dúvida. Posso 
afirmar que são servas de Deus, e, conhecendo eu, como 
conheço, a limpeza de suas almas, j amais acreditarei 
c1ue tirem o hábito a alguma noviça , não havendo mui
tas causas, porquanto sei o escrúpulo que costumam 
ter nessa matéria. Se assim se determinam, deve ha
ver grave motivo. Como somos poucas, é tal a inquie
tação causada pelas que não são próprias para a nossa 
vida, que a uma consciência mal formada daria escrú
pulo pretender fazê-lo, qu anto mais a quem desej a em 
nada descontentar a Nosso Senhor. 

Diga-me Vossa Reverência : se lhe negam os votos 
- e efe tivamen te não lhos dão, - como posso eu, ou 
algum Prelado, obrigá-las a tomar à fôrça uma noviça ? 
E não pense Vossa Reverência que o P. Olea tenha al
gum interêssc pessoal ;  escreveu-me que para êle é co
mo uma pessoa que passa pela rua. São os meus pe
cados que lhe infundiram tanta caridade em coisa que 
não se pode fazer, nem está em minhas mãos servi-lo ; 
e isto me tem afligido muito. E, por certo, ainda que 
fôsse possível,  não seria caridade para com ela o fazê
l a  ficar no meio de gente que não a quer. 

Neste caso até fui além do que era conforme a ra
zão : determinei , muito contra a vontade das monj as, 
que fizesse outro ano de noviciado, para ser mais pro
vada ; e assim, quando eu f ôr a Salamanca , se passar 
por lá, informar-me-ei melhor de tudo . Isto faço para 
servir ao P. Olea ,  e p ara dar-lhe mais satisfação ; m a s  
hem vej o que n ão men tem as monj as, pois ainda em 
coisas muito leves sabe Vossa Mercê quão longe de 
fazê-lo estão nossas Irmãs ; assim como sabe não ser 
coisa rara nestas casas despedir alguma noviça, senão 
muito ordinário. Nada perdem em dizer que não tiveram 
saúde bastan te para agüentar nossos rigores, e nunca 
vi que alguma tenha ficado valendo menos por esta 
c ausa. 

Escarmentada com o que sucedeu, vou olhar muito 
o que fizer daqui por diante, e assim não será recebida 
a pretendente <l o  senhor Nicolau, por mais que contente 



CARTAS 267 

a Vossa Reverência. Estou informada por outros lados, 
e não quero, para prestar serviço a meus senhores e 
amigos, criar inimizades. Estranho que pergunte Vossa 
Reverência para que tantas indagações, pois a fazer 
assim, nõ.o se receberia noviça alguma .  . . Desej ava eu 
servi-lo, e havia-me feito uma relação bem diferente 
do que soube depois ; mas tenho certeza de que o se
nhor Nicolau mais quer o bem destas casas, que o de 
uma pessoa particular, tanto assim que j á  está de acôrdo 
comigo. 

Vossa Reverência não tra te mais disso, por amor 
de Deus. E' bom o dote que lhe dão , pode entrar em 
ou tra parte ; n ão entre onde, pon serem tão poucas, de
vem ser bem, bem escolhid as.  E, se até aqui não apu
ramos isto com tanto extremo - embora sej am muito 
raros os casos, - deu tão mau resultado, que o faremos 
daqui adiante . Não nos ponha com o senhor Nicolau no 
desassossêgo que será o têrmos de recusá-la novamente. 

Achei graça em dizer Vossa Reverência que lhe 
bastará olhar para ela, e logo a conhecerá. Não somos 
tão fáceis de conhecer, nós mulheres : há Padres que 
tendo-as confessado muitos anos depois se espantam 
de as terem entendido tão pouco.  A causa é porque elas 
mesmas não se conhecem para acusar devidamen te suas 
faltas, e êles j ulgam pelo que ouvem. Meu Padre, quan
do quiser que nestas casas aceitemos suas candidatas, 
dê-nos bons talentos, e verá como pelo dote não dei
xaremos de entrar em acôrdo. A não ser assim, de ne
nhum modo posso servi-lo neste ponto. 

Saiba Vossa Reverência que eu achava fácil têrmos 
assim uma casa onde se aposentassem os Frades ; e não 
me parecia muito que, embora sem ser mosteiro, lhes 
dessem licença para aí dizer Missa, como dão para cele
brá-la em casa de um cavalheiro secular ;  e isto mesmo 
mandei dizer a Nosso Padre. Respondeu-me que não con
vinha ; seria pôr a perder o negócio, e perece-me que 
acertou bem. Vossa Reverência, sabendo, neste parti
cular, sua vontade, não se deveria determinar a reunir 
aí tantos e aprontar a igrej a como se tivesse licença. 
Fêz-me rir. Nem casa eu comprava sem a ter alcan-
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çado do Ordinário ! Em Sevilha,  por não tet· fei to a ss im,  
hem viu como paguei caro. 

Cansei-me de dizer a Vossa Heverênciu que en
quanto não tivesse autorização escdta do senhor Nún
cio, nada se fizesse . Quando D. Jerônimo me di sse que 
Vossa Reverência vinha pedi-la aos Frades, . . .  fiquei 
pasma. E, porque não me fio tanto dêlcs corno Vossas 
Reverências, não estou disposta, ao menos por enquan
to, a falar a Valdemoro, pois suspeito que amizade e de
sej o de fazer-nos bem, não terá ; o que êle quer é ver 
se apanha alguma coisa para avisar a seus amigos . Qui
sera eu que Vossa Reverência também estivesse de so
breaviso e não se fiasse nêle, nem pretendesse levar a 
têrmo êssc negócio por meio de semelhantes amigos. 
Deixe-o a seu Dono, que é Deus, e Sua Maj estade fá
lo-á a seu tempo ; e não se dê tan ta pressa,  que só ser
viria para pôr tudo a perder. 

Saiba Vossa Reverência que D. Diogo Mej ía é cavn
leiro muito distinto e cumprirá o que prometeu.  Se êle 
se determinou a dizê-lo,  deve ter entendido de seu pri
mo que n ão lhe faltarú , e creia : se êste o não fiz er, 
cm atenção a êlc, ainda menos o fará por amor da tia . 
Não vej o para que escrever a ela ou a alguma outra 
pessoa, visto que são primos muito chegados, e o paren
tesco e amizade de D .  Diogo Mej ía é muito de estimur. 
E também é bom sinal dizer o Arcediago que êle mesmo 
daria um relatório a nosso respeito ; porque se não 
tencionasse fazer-nos bem, não tomaria tal encargo. O 
negócio está em bons têrmos ; Vossa Reverência não se 
mexa mais, pois será pior. Vej amos o que fazem D. 
Diogo e o Arcediago. Eu da minha parte procurarei 
aqui informar-me se há alguém que possa interceder 
por nós ; e se o Deão tiver alguma influência , D., Luísa 
o alcançará dêle. 

Tudo isto tem sido muito de meu gôsto, e faz-me 
crer, ainda mais, que essa fun dação contribuirá gran
demente para o serviço de Deus ; mas nenhuma dessas 
coisas está em nossas mãos. E' muito bom terem casa,  

366) Aos Calçados. Valdemoro era um dêles. 
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pois a licença, mais cedo ou mais tarde, alcançaremos. 
Se o senhor Núncio a tivesse dado, j á  estaria concluído. 
Praza a Nosso Senhor conceder-lhe saúde, que bem vê 
quanto nos é necessária .  Asseguro-lhe que o Tostado 
absolutamente não desistiu, nem tenho esperança de 
que deixará de apoiá-lo quem deu comêço a tudo isso. 

Voltando ao caso de Salamanca : m o P. Frei João 
de Jesus está tão atacado de suas quartãs, que não sei 
de que será capaz, e por outro lado Vossa Reverência 
não se declara a respeito do que hão de fazer lá nossos 
Padres. Em relação a fundarmos ali um colégio, come
cemos pelo principal, que é alcançar do senhor Nún
cio a licença.  Se a tivesse dado, já estaria feito ; por
que se os princípios vão errados, todo o resto vai mal .  
Penso que o Bispo, • • •  tendo sabido o que está fazendo 
o senhor João Díaz em Madrid, pretende e pede alguém 
que possa fazer outro tanto na sun diocese ; mas não sei 
se é tolerável ficarem como vigários os de nossa pro
fissão. Não me parece conveniente, e, no caso de acei
tarmos por dois meses, isto só serviria para deixar o 
Bispo mais con trariado. Nem sei como a certariam com 
êsse govêrno os nossos Padres ; seriam capazes de exigir 
muita perfeição, o que não convém para tal gente. Nem 
mesmo sei se o Bispo gostará de Frades . 

Posso afirmar a Vossa Reverência que há mais a 
fazer do que se pensa ; e por onde imaginamos ganhar 
viremos talve7. a perder. Nem acho que dê crédito à 
Nossa Ordem o apresentarem com êsse ofício de vi
gários - pois não os quer para outra coisa, - Padres 
que devem dar a quem os vir a impressão de eremitas 
contemplativos, e não gente ocupada em idas e vindas 
a serviço de mulheres semelhantes . A não ser para 
arrancá-las à sua má vida, não sei se p arecerá bem. 

Exponho os inconvenientes, para que lá vej am e 
façam Vossas Reverências o que lhes parecer, que eu 
me rendo ; talvez acertarão melhor. Leiam isto ao se
nhor licenciado Padilla e ao senhor João Díaz, que não sei 

367)  Volta a tratar do Asilo para mulheres arrependidas. 
368 )  De Salamanca. 
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outra coisa senão o que disse. A licença do Bispo sempre 
podemos ter por certa . Sem ela, não tenho lá muita con
fiança de que sej a o senhor' D. Teotônio hábil negociador. 
Boa vontade tem êle, e grande ; mas possibilidade, pouca. 

Esperava achar-me aí para dar andamento a êsses 
negócios, nos quais sou muito ladina . . .  (meu amigo 
Valdemoro que o diga ! ) ; e não quisera que se deixasse 
de fazer a fundação por falta de acêrto da nossa parte, 
pois a casa da Salamanca e essa de Madrid são as que 
mais tenho desej ado . O fato de deixarem de lado a fun
dação de Ciudad Real até haver mais meios, antes me 
alegrou, porque absolutamente não acho que possa dar 
bom resultado. Mal por mal, muito melhor seria em 
Malagón, pois D.  Luísa desej a-o muito, e, com o andar 
<lo tempo, fará tudo em condições vantaj osas. Há m uitas 
povoações grandes na redondeza ; penso que não lhes 
faltará de comer. 

Para haver algum pretêxto de não mais tratarem 
dessa outra casa, • • •  podem tratar da de Malagón ; e por 
enquanto não dêem a entender que o proj eto fica de 
todo abandonado, senão que esperam até terem casa 
pronta, porque parece falta de ponderação fazer uma 
casa num dia e desmanchá-la no outro.  

A carta a D. Diogo Mej ía dei a D. Jerônimo, para 
que a enviasse com outra dirigida ao Conde de Oli
vares. Tornarei a escrever-lhe, quando vir que há ne
cessidade. Não deixe Vossa Reverência que êle se es
queça. E repito-lhe : se êle disse tão claramente que o 
daria,  e que o tratou com o Arcediago e o tem por feito, 
pode crer : é homem de palavra . 

Escreveu-me agora sôbre uma pretendente, cuj as 
qualidades prouvera a Deus tivessem as que rej eitamos, 
pois não as teríamos deixado de receber. A mãe do P. 
Visitador tomou informações sôbre ela , Neste momento 
vem-me � idéia de que será bom, com pretêxto de en
treter-me com D. Diogo sôbre essa noviça, falar-lhe do 

369 ) No original : gran baratona.  
370)  Em Ciudad Real. 
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nosso negocio e tornar a recomendar-lho, e assim vou 
fazer. Mande Vossa Reverência entregar..Jhe esta carta, 
e fique-se com Deus, que me alarguei bastante. Dir-se-ia 
que não tenho outra coisa a fazer ! 

Ao P. Prior 0 7 1  não escrevo por ter agora outras 
muitas cartas a responder, e porque esta pode ter Sua 
Paternidade por sua.  A meu P. Padilla, muitas recomen
dações ; de todo o coração louvo a Nosso Senhor por lhe 
conceder saúde. Sua Maj estade estej a sempre com Vossa 
H.everência.  Procurarei a cédula, ainda que sej a preciso 
falar com Valdemoro ; e não o posso encarecer mais, 
porque não creio que faça por nós a mínima coisa. 

E' hoj e dia das Virgens. 
Indigna serva de Vossa Hcverência, 

Teresa de Jesus. 

Outras cartas entregaram-me hoj e de Vossa Reve
rência ant es que chegasse Diogo. Na primeira opor
tunidade envie Vossa Reverência essa carta inclusa a 
Nosso Padre, que é para pedir-lhe umas licenças. Não 
lhe toquei nesses negócios, por isso não deixe Vossa 
Reverência de informá-lo. 

Para que vej a se minhas monj as são capazes de 
mais do que Vossas Reverências, envio-lhe êste pedaço 
de uma carta da Priora de Beas. Vej a se ela conseguiu 
ou não uma boa casa para os Padres da Peíiuela. Ver
dadeiramente causou-me grande prazer. Por certo, não 
o teriam feito Vossas Reverências tão depressa. Rece
beram uma noviça cuj o dote vale sete mil ducados. 
Outras duas estão para entrar com outro tanto, e j á  
receberam uma senhora das principais, sobrinha do 
Conde de Tendilla,  que tem dado obj etos de prata de 
mais valor ainda : candelabros, galhetas, relicário, cruz 
de cristal e outras muitas coisas, que seria por demais 
longo referi-las. 

E agora intentam às monj as uma demanda, como 
verú nas cartas j untas. Olhe Vossa Reverência o que 

371 ) Dos Calçados de Madrid, em cujo convento estava 
hospedado o Padre Mariano. 
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se pode fazer; o melhor seria falar a êsse D. Antônio 
e dizer-lhe como estão altas as grades, assegurando-lhe 
que nada desej amos mais do que não lhes causar con
trariedade. Em suma vej a o que se pode fazer. "' 

CARTA 1 22. 

Ao P. Jerônimd Gracián, em Sevilha. 

Toledo, 23 de outubro de 1 576.  Boa saúde de D .  Joana Dan
tisco e de Isabelita .  Testemunho falso contra o P. Gracián. 
Em que consiste a verdadeira oração . Segredos de espí
rito entre José e Lourença ( Jesus e a Santa ) .  Remédios 
para uma monja fraca d e  cabeça. Viagem do P. Gracián 
a Grana d a .  

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Pater

nidade, Padre meu. Recebi hoj e três cartas de Vossa 
Paternidade, das mãos do correio-mor, e ontem as tra
zidas por Frei Alonso. Bem me pagou o Senhor o tempo 
que esperei por elas. Sej a �le para sempre bendito, por 
estar com saúde Vossa Paternidade. Primeiro tive um 
bom susto, porque, ao abrir os pacotes de cartas da 
Priora, e� nenhum dos dois vi a letra de Vossa Pater
nidade. Bem pode imaginar meu sentimento. Mas pas
sou logo .  Diga-me sempre Vossa Paternidade se recebe 
as minhas, pois muitas vêzes só responde a algumas 
coisas, e ainda em cima não se lembra de pôr a data. 

Numa e na outra de suas cartas pergunta-me como 
me dei com a senhora D. Joana ; e eu j á  o tinha escrito 
por meio do correio daqui. Penso virão as outras res
postas na carta que me diz ter escrito por Madrid, e 
assim não me importei muito. Estou boa, e a minha Isa
bel é tôda a nossa recreação. E' fora do comum seu 

372 )  Refere-se ao pleito que os cléri·gos de Beas haviam 
movido às monjas porque estas, com as devidas licenças, ti
nham mandado abrir uma espécie de tribuna com grades na 
parede que dava para a Igreja paroquial a fim de poderem 
ouvir os sermões. 
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gênio aprazível e alegre . Recebi ontem carta da senhora 
D. Joana. Todos estão bons. 

Muito louvei ao Senhor pelo bom andamento dos 
negócios, mas fiquei atônita com as coisas que, segundo 
me contou Frei Alonso, estão dizendo de Vossa Pater
nidade. Valha-me Deus, quão necessária foi a ida de 
Vossa Paternidade ! Ainda que não fizesse mais, pare
ce-me que em consciência estava obrigado a isso para 
honra da Ordem. Não sei corno puderam publicar falsos 
testemunhos tão graves. Deus lhes dê luz ! Se Vossa 
Paternidade tivesse alguém em quem pudesse confiar, 
muito bom seria dar-lhes o gôsto de nomear outro Prior ; 
mas j á  que o não tem, espantei-me de lhe haverem dado 
tal parecer : nada adiantaria. Considero grande coisa 
cf.tar aí quem não nos é contrário em tudo ; e muito 
penoso seria se, correndo tudo bem, recusasse êle con
tinuar no cargo. Enfim, não estão afeitos a desej ar ser 
pouco estimados. 

Não é maravilha.  Mais me admiro de que, tendo 
tantas ocupações, consiga Paulo ocupar-se com José tão 
sossegadamente. Dou muitos louvores ao Senhor. Diga
lhe Vossa Paternidade que, uma vez por tôdas, fique 
sa tisfeito com sua oração, e não dê importância ao tra
balho do entendimento quando Deus lhe fizer mercês 
de outro gênero. Quanto a mim, estou muito contente 
com o que êle escreveu. O fato é que nestas coisas in
teriores de espírito a oração mais aceita e segura é a 
que deixa melhores efeitos. Não me refiro a inspirar 
logo muitos desej os, pois êstes, embora apreciáveis, nem 
sempre são como os pinta aos nossos olhos o amor-pró
prio. Efeitos chamo quando são confirmados por obras, 
e os desej os da honra de Deus se traduzem em trabalhar 
por ela muito deveras e empregar a memória e o en
tendimento em investigar os meios de agradar ao Senhor 
<' mostrar-lhe melhor o grande amor que se lhe tem. 

Oh !  é esta a verdadeira oração, e não uns gostos 
que só servem para nosso deleite e nada mais, pois 
quando se oferecem as ocasiões de que falei, há logo 
muita frouxidão, temores e susto de que nos faltem 
com a estima. Outra oração não quisera eu, fora da 
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que me fizesse crescer nas virtudes. Se fôsse acompa
nhada de grandes tentações, securas e tribulações, po
rém me deixasse mais humilde, a essa teria eu por boa, 
pois consideraria mais oração aquilo que mais agra
dasse a Deus. Ninguém pense que não está orando 
aquêle que padece : já que se o está oferecendo a Deus, 
ora incomparàvelmente melhor, muitas vêzes, do que 
outro na solidão , a quebrar a cabeça, imaginando ter 
oração quando consegue espremer algumas lágrimas. 

Perdoe-me Vossa Paternidade dar-lhe tão largo re
cado para transmitir a Paulo, pois sei o amor que lhe 
tem. Se lhe parecer bem o que escrevi, diga-lho, e se 
o não aprovar, não diga ; mas, asseguro-lhe, é o que eu 
quisera para mim. Creia-me que grande bem é pureza 
de consciência acompanhada de boas obras. 

Achei graça no caso do P. João : "' quem sabe que
ria o demônio fazer algum mal, e Deus tirou algum 
hem de tudo isso. Mas é mister andar muito de sobre
aviso, pois tenho por certo que o inimigo não deixará 
de buscar quantas invenções puder para prej udicar a 
Eliseu, e assim faz bem de suspeitar que são artes do 
capeta. E até, creio, não seria mau não dar muito ou
vido a tais coisas ; porque se é para que João faça pe
nitência, não poucas j á lhe deu o Senhor, e não a êle 
só : os três que provàvelmente lho aconselharam bem 
depressa tiveram de p agar. 

Por certo o que disse então José foi o seguinte : "" 
Clemente estava sem culpa ; se tinha era devido à en
fermidade, e naquela terra para onde o enviaram achara 
descanso .  Antes que intentassem dar-lhe trabalho, fôra 
êle avisado por José. Êste nada disse a Lourença ; ela 
soube por outro lado o que se falava entre o povo. Não 
me parece que José comunique seus segredos dessa sor
te, pois é muito prudente. Tenho para mim que o in
ventam, e quanto mais ouço dizer que Êle fala a ou
tros o que a ela não fêz saber, mais ma parece inven-

373)  Supõem os comen tadores ser também pseudônimo 
do Pa d re Gracián. 

370 Parece tratar do Padre Elias de S. Martinho, que 
mais tarde foi Geral da Ordem. 
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ção do capeta. Por onde vai êle agora deitar suas rê
des até acho graça ! Com que fim havia José de revelar 
seus segredos a essas beatas, "" para proveito daquela 
alma ? Acho bom pedir essa libertação ao Anj o ; " ' "  ainda 
que preferia eu se procurasse expulsar o capeta dessa 
casa, por meio dos remédios que se costumam usar em 
tais circunstâncias. "' Andem com cuidado : o inimigo 
dará mostras de que é êle. Vou recomendar êsse ne
gócio a Deus ; e Angela, em outra carta, dirá o que 
houver pensado sôbre êste caso. Foi boa medida de pru
dência o tratar dêsse negócio sob sigilo de confissão. 

Sôbre a I rmã S. Jerônimo, será preciso dar-lhe a 
comer carne alguns dias. além de tirar-lhe a oração e 
determinar que não trate senão com Vossa Paternidade. 
A não ser assim, ela me escreva, pois tem a imaginação 
fraca, e pensa estar vendo e ouvindo aquilo que medita. 
Contudo algumas vêzes pode ser verdade, e j á  tem sido, 
que é muito boa alma. 

De Beatriz parece-me o mesmo. embora aquilo que 
me escrevem ter-lhe acontecido no tempo da profissão, 
não o tenho eu por fantasia, senão por grande graça ; 
é preciso deixá-la j ej uar pouco. Mande assim Vossa 
Paternidade à Priora, e que não as deixe ficar na oração 
todo o tempo, antes as ocupe a ambas em outros ofí
cios, para não nos vir a acontecer maior mal. Creia-me, 
é preciso fazer assim. 

Fiquei pesarosa com a perda das cartas ; não me 
disse Vossa Paternidade se tinham importância as que 
caíram em mãos de Peralta . Saiba que êle agora man
dou um mensageiro. Muita invej a tenho tido às monj as 
pelos sermões, que têm gozado, de Vossa Paternidade. 
Bem se deixa ver que elas merecem consolações, e eu  
trabalhos ;  e ,  apesar de  tudo, quero eu muitos outros 
que Deus me dê a sofrer por seu amor. Tenho pena d e  
ser preciso i r  Vossa Paternidade a Granada, quisera 

375 ) Trata de falsas revelações provenientes do demônio 
para prejudicar a Descalcez. 

376) O Inquisidor. 
377 ) Exorcismos. 
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saber quanto tempo vai demorar-se lá, como lhe hei de 
escrever, e para onde.  Por amor de Deus, deixe-me essas 
informações. 

Papel em branco com sua assinatura, não veio ne
nhum ; mande-me Vossa Paternidade uns dois. Penso 
que não serão necessários, mas, como vej o o trabalho 
que tem, quisera poupar algum a Vossa Paternidade 
até que venham tempos mais sossegados . Deus lhe dê o 
descanso que desej o, com a santidade que só J:.:le pode 
dar. Amém. 

E' hoj e 23 de outubro. 
Indigna serva de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 23 . 

• 4 Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Toledo, outubro de  1 576.  Deseja notícias da Madre Priora, de 
Gracián e do P. Pantoja. O atum chegou em boas condi
ções. As relações da filha de D. Luísa de la Cerda. Alegra
se do bom tratamento que dão as Descalças ao P. Gracián.  

Jhs. 
Estej a com Vossa Reverência, filha minha, o Espí

rito Santo. Já respondi a suas cartas, que chegaram 
muito bem pelo correio ; e muito me alegrei com elas, 
conquanto me sinta penalizada com sua doença. Por 
caridade escreva-me depressa dando notícias de sua 
saúde e do que souber a respeito de Nosso Padre. Fi
quei com invej a da sua confissão geral ; quero dizer, 
por ver que não tinha tanto a confessar como eu, pois 
de outro modo não a fizera tão fàcilmente. Bendito 
sej a Deus que a todos quer bem ! 

Meu irmão contou-me, em uma carta recebida hoj e, 
que lhe havia escrito, mandando procuração para re
ceber aí o têrço que a êle é devido. Está bom e' j á efe
tuou a compra. As monj as de S. José não ficaram mal 
aquinhoadas. Aí lhe escreve Teresa. O Agnus Dei e os 
anéis apareceram, graças a Deus, pois a princípio fi-
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quei preocupada. Estou boa, mas, como vai dar uma 
hora, não me alargarei. Desej o saber do meu bom Prior 
das Covas. 

O atum que mandaram de Malagón na semana pas
sada veio cru ; estava ótimo e muito bem nos soube. 
Eu não faltei um só dia ao j ej um, desde a Exaltação 
da Santa Cruz ; vej a como estou boa .  A nossa Priora 
de Malagón, quando me escreveu, dizia-se melhor. E' 
santa, e assim o faz para não me dar pena, pois a me
lhora era quase nada. Hoj e recebi dela nova carta ; está 
muito mal e com grande fastio, que é o pior para tanta 
fraqueza. Bastante a recomendamos a Deus, mas gran
des são meus pecados. Já vej o que não há necessidade 
de pedir que aí façam o mesmo, como insisto em tôdas 
as partes. 

D. Guiomar casou-se hoj e. Muito se alegra por sa
her que Vossa Reverência vai bem, assim como tam
bém D. Luísa. Esta nunca me quis tanto como agora, 
e tem cuidado de regalar-me, o que não é pouca a honra 
para mim. Encomende-as a Deus, como é nosso dever, 
e encomende-me muitíssimo a tôdas as Irmãs. 

Grande é meu cuidado com êsses mosteiros "" que 
Nosso Padre tem a seu cargo ; j á lhe ofereci Descal
ças, "' e até a mim mesma ofereceria de muito boa von
tade ; asseguro-lhe que ten ho grande l á stim a .  Contou
me êle quanto aí o regalam . Deus me conserve a Vossa 
Reverência. Aconselhe-o a não comer com êsses Fra des, 
por caridade. Não sei para que vai lá ,  senão p ara nos 
dar preocupação, a tôdas. Já disse a Vossa Reverência 
que os gastos ponha na conta do dinheiro que lhe man
daram de S. José. Olhe que é bobagem fazer outra coisa ; 
eu sei por que o estou dizendo, e dêste modo o pagarão 
sem sentir. Não faça outra coisa . Tenha cuidado a boa 
Subpriora de assentar tudo ; n ão receie cobrar até a 
água. Diga-lhe isto ; e à minha Gabriela dê muitas lem
branças. Deus estej a com tôdas. 

378 ) De Calçadas. 
379 ) Para ajudá-lo na reforma. 
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O mais depressa possível procure pagar a casa com 
o que trouxe a noviça e com tudo o mais que puder 
j untar, para não terem de pagar tantos j uros, pois fica 
muito pesado,_ e, ainda que não queiram . . .  

CARTA 1 2 4 .  

A o  P. Jerônimo Gracián, em Sevilha. 

Toledo, 31  de outubro de 1 576.  Anunc ia  que está acabando 
o "Livro das Fun dações" , e é leitura saborosa. Obediência 
humilde. Zel1ls do bom velho Frei An tônio. Desgostos por 
causa das exiogênc ias de alguns  que lhe apresentavam jo
vens sem qualidades para Descalças. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Pa

ternidade. As Fundações vão chegando ao fim. Creio 
que há de gostar quando as vir, porque é leitura sabo
rosa . Vej ai se não obedeço bem ! Cada vez que me exa
mino, parece-me ter esta virtude, porque se de brinca
deira me mandasse Vossa Paternidade alguma coisa, 
teria  gôsto em fazê-la de verdade, e com maior prazer 
do que o trabalho destas cartas, pois mata-me tanta 
barafunda. Não sei como achei tempo para o que es
crevi, e isto sem deixar de ter algum para José, que é 
quem dá fôrças para tudo. 

Também eu estou j ej uando, pois nesta terra há 
pouco frio, e assim não me sinto mal como em outros 
lugares. A meu P. Frei Antônio dê um grande recado 
meu, por caridade ; ainda que melhor seria, sendo pos
sível, escusá-lo, para não ver que a Vossa Paternidade 
escrevo tanto, e a êle tão pouco. Talvez agora lhe faça 
algumas linhas. 

· 

Se tivesse Santelmo • • •  tomado o negócio de sua 
noviça como Nicolau tomou, não me tivera custado tanto. 
Asseguro-lhe que não sei o que dizer : o certo é que não 
acabamos de ser santos nesta vida. Se visse os elogios 
que faz à noviça, para a receberem, e como pensa de 

380)  O Padre Olea.  
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outro modo a Priora ! Meu Padre, praza a Deus que 
só dêle tenhamos necessidade. Ao menos comigo, de 
pouco serviria : ainda que o mundo viesse abaixo não 
faria eu uma coisa se visse, - como vej o, - que é con
tra a consciência. E, entretanto, diz que não se interessa 
mais por ela que por qualquer pessoa que passe pela 
rua. Olhe que vida ! E que seria se se interessasse ! Es
tou com mêdo de têrmos de tomar gente dêle. 

Mariano estú intimidado, e, como penso que vai es
crever a êste respeito a Vossa Paternid ade, dou-lhe aqui 
êste aviso para que não faça caso, pois já se fêz mais 
do que era razoável. Por fim êle virá a entender a ver
dade ; e, se assim não acontecer, pouco import a .  No que 
está todo o meu descanso, é que me guarde Deus a Vossa 
Pa ternidade com santidade sempre maior. 

E' hoj e véspera de Todos os S antos. No dia de Fi
n a dos recebi o hábito . 

Peça Vossa Paternidade a Deus que me faça ver
dadeira monj a do Carmelo, pois mais vale tarde do que 
nu nca. Ao Fiscal, a Acosta e ao Reitor, minhas saudações. 

Serva indign a e verda,deira súdi ta de Vossa Pa
ternidade. Bendito sej a Deus : que sempre o serei, ve
nha o que vier. 

Teresa de Jesus. 

CA RTA 1 25 . 

. 4 Madre Maria de S. José, Priora d e  Sevilha. 

Toledo, 3 1  de ou tubro de 1 576 .  Ex t ravio de cartas dirigidas 
ao P. Graci án.  Apareceram o Agnus Dei e os anéis de 
Teresita. Saú d e  de  Brianda  de S .  José. O uso da salsa
parrilha. 

Jesus estej a com Vossa Reverência, filha minha. 
Por amor de Deus, indague de Nosso Padre para saber 
quando recebe carta minha, conquanto eu quase nunca 
deixe de escrever ao mesmo tempo a êle e a Vossa Re
verência. E eis que hoj e me entregam uma carta de 
Sua Paternidade,  com data de 22 de outubro, na qual 
me diz que há muito tempo não recebe notícias minhas, 
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quando não faço outra coisa senão escrever-lhe. Espe
cialmente pelo almocreve escrevi uma bem longa, e não 
quisera que f ôsse cair em mãos alheias, pois só com o 
extravio não me importaria tanto. Se não é que fiquem 
detidas ai n a  casa do correio-mor, daqu i vão bem se
guras. Seria' bom Vossa Reverência mandar lá algumas 
vêzes a ver se haverá cartas minhas. 

Antes que me esqueça : j á  apareceram o Agnus Dei 
grande e também os anéis. Em A vila estão todos bons, 
como verá pelas cartas j untas. Diz-me meu irmão que 
se folgou e riu muito com as suas, e as deu a ler em São 
José ; escreverá outro dia. �le lhes é muito afeiçoado, 
e, asseguro-lhe : também eu não fico atrás. 

Diz que Nicolau há de fazer muito por êsse con
vento, e também servir-lhes-á de confessor ;  é muito boa 
pessoa. Mostre-lhe amizade e escreva-me se j á  está boa ; 
não com rodeios, senão a pura verdade. 

Sôbre a saúde da Priora de l\falagón, não sei o que 
lhe diga ; o certo é que está bem mal. Tratava-se agora 
de trazê-la para cá, mas afirma o médico que será 
acabar com ela mais depressa. A doença é de tal sorte, 
que só Deus é o verdadeiro Médico ; mudança de terra 
não faz nem desfaz para aquêle mal. Torno a avisar-lhe 
que não bebam água de salsaparrilha. 

Já escrevi a Garciálvarez, e também a respeito dêle, 
uma longa carta a Nosso Padre. Conte-me muito por 
miúdo como estão passando aí,  em todos os pontos. Por 
que não faz Nosso Padr� comer carne alguns dias ? Fi
que-se com Deus ; há tão pouco tempo lhe escrevi , que 
não tenho mais a acrescentar senão que a tôdas dê  
muitas lembranças minhas. 

E' hoj e véspera de Todos os Santos. 

De Vossa Reverência serva, 

Teresa de Jesus. 
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CARTA 126. 

A Madre Maria Batista, Priora de Valladolid. 

Toledo, 2 d e  novembro d e 1á7Ci. En fermi d ade da Madre Maria 
Batista, d e  Covnrrúbias, do Nún cio e de Frei Pedro Fer
nán dez. E' raro o verdad eiro amor. A verd ade em tudo. 
Con selhos à l\lad re Priora e lembra n ças  n o s  amigos. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a  na sua alma. Se 

Vossa Reverência alguma vez tivesse querido dar cré
di to ao que lhe digo, não chegaríamos a tanto mal. Não 
é verdade que, ainda há poucos dias, numa carta lhe 
roguei que não se deixasse mais sangrar ? não sei que 
desatino é êsse de Vossa Reverência, ainda mesmo que 
J ho tenh a mandado o médico. l\luita pe n a tive de sua 
doença por ser na ca beça . E que me diz de Catarin a ?  
Muito deve lembra r Vossa Reverência às Irmãs que a 
encomendem a Deus ; não só porque ela desej a ir para 
aí, sabendo quanto a estimam, mas porque, pode crer, 
é grande coisa essa mulher. Praza a Deus não pague 
Vossa Reverência agora o ter tanta particularid ade com 
ela ! Isto me passou pelo pensamento, e para que Vossa 
Reverência se arrependa, lho digo. 

Recebi tôdas as suas cartas ; chegam bem por esta 
via, e não há para que enviar dinheiro de porte , que 
eu o tenho, dado por meu irm ão, a quem de tôdas as 
maneiras devo muito. O P. Visitador está bom ; há dois 
dias deram-me carta sua. Tem grande cuidado de escre
ver-me, e até agora vai indo muito bem com aquel a  
gente ; mas é que os  leva com grande discrição e suavi
dade. Já terminou há tempos o incidente dos Francis
ca nos, e não mataram o Visitador. 

O que lhe referiram do Bispo Quiroga é verdade , . . .  

e muito nos alegramos, porque é extremamente amigo 
de Nosso Pa dre. Quem anda agora muito mal é o. Bispo , 
e também o Núncio . . . .  Aí os encomendem a Deus , que 

381 ) Fôra nomeado Arcebispo de Toledo. 
382) O Bispo D. Diogo de Covarrubias y Leiva e o Nún-
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ambos nos fariam muita falta ; e o Bispo a faria até 
mesmo a todo o Reino. Peçam igualmente a Deus por 
D. João de Áustria,  que seguiu para Flandres, disfarçado 
em criado de um flamengo.  

Oh ! que prazer me deu com as notícias da saúde do 
P. Frei Pedro Fernández ! Andava pesarosa, sabendo-o 
enf êrmo e ignorando seu restabelecimento. Posso di
zer-lhe que em não ser ingrato não se parece com seu 
amigo : ' " '  com todos os afazeres que tem, não lhe falta o 
cuidado de escrever-me, e bem mo deve, conquanto, 
em matéria de dívida, muito mais me deve o outro. 
E fique sabendo : a dedicação dêste último para com 
Vossa Reverência durará a té encontrar outra que lhe 
caia em graça ; quando assim f ôr, não tenha mêdo : 
logo a deixará, por mais que Vossa Reverência pre
suma de si. 

Não me tivesse Deus sustentado, há muito teria eu 
feito o que Vossa Reverência queria fazer ;  mas il:le não 
me deixa de sua Mão. Vej o aliás que é servo de Deus, 
e por isto é j usto ter-lhe amor, que o merece. E não só 
a êle, mas a quantos h á  neste mundo. Bem tôlas seremos 
se esperarmos receber mais dêles ; contudo, não é razão 
imitá-lo, antes sempre sej amos gratas pelo hem que nos 
tem feito. E assim, deixe-se Vossa Reverência de me
lindres, e continue a escrever-lhe ; mas procure adquirir, 
pouco a pouco, liberdade de espírito - que eu, glória 
a Deus, .i ú tenho mui t a ,  - e não pense estar  tão livre 
como diz. Bendito sej a Êle, que é sempre verdadeiro 
Amigo, quando queremos sua amizade . A carta será 
remetida a Luís de Cepeda. 

J á  escrevi a Vossa Reverência corno êste perdeu 
também o pai, e quanto o encomendamos aqui, todo o 
tempo que estêve doente. Mande-me a conta que me diz 
ter para meu irmão, porque j á  lhe entreguei a que me 
deu a senhora D. Maria de Mendoza. Envie-me também 

cio Ormaneto, ambos grandes protetores da Reforma, morreram 
dentro de pouco tempo. 

383 ) O Padre Báiiez. Chama-lhe graciosamente ingrato, 
por escrever pouco à Santa,  que tanto o amava. 
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essas outras, com todos os seus apontamentos e, quando 
estiver disposta, uma relação de Estefânia, como a que 
me remeteu a Avila, que estava muito bem feita ; mas 
sej a com boa letra, para que eu não tenha aqui neces
sidade de cop iar. Não encarregue disso a Juliana, que 
as bobagens e desatinos que d izia nn notícia sôbre Bea
triz da Encarnação eram intoleráveis, de tão encareci
das ; Vossa Reverência mesma, quando estiver muito 
hem, escreva agora aquilo que sabe, pois assim me or
denou o Provincial. 

Eu estou boa , glória a Deus. Não há meios de po
der persuadir a Vossa Reverência que use êsse xarope 
t io Rei dos Medas, quando houver de tomar purgativo ; 
a mim deu nova vida e nenhum mal lhe pode fazer. 
Não mande contas pelo correio ordinário, nem lhe passe 
pelo pensamento mandá-las a não ser pelo almocreve, 
mesmo que haj a demora ; se não f ôr assim, aqui não 
chegará coisa alguma . 

Sôbre o que diz d e  suas provações in teriores , quan to 
mais as tiver, menos caso deve fazer. Claramente se 
\'ê que procedem de fraqueza de imaginação e de maus 
h umores ; o demônio o percebe, e deve aj udar um bom 
pedaço. Mas tenha n ão mêdo ; pois como diz S. Paulo, 
não permite Deus que sej amos tentados além do que 
podemos sofrer ; e a inda quando lhe pareça ter dado 
consentimento , não é assim, an tes sairá de tudo isto com 
mérito. Acabe .i á de tratar-se, por amor de  Deus, e pro
cure comer bem e não estar só ; nem fique pensando 
nessas coisas. Entre tenha-se em algum trabalho, no que 
puder e como p uder. Bem quisera eu estar aí, que havia 
de  tagarelar bastante para distraí-la . 

Como não me informou dos trabalhos de D .  Fran
cisco ? '" Eu lhe teria escrito, que lhe devo muito. 
Quando vir a Condêssa de Osorno, dê-lhe minhas reco
mendações , assim como à minha Maria da Cruz, a Cas
s i l  da, a Dorotéia e à Subpriora e sua irmã. Não sei o 
que se há de fazer dessa noviça cega ; assegu ro-l he que 
é grande provação . 

384 ) O Cavaleiro santo, D. Francisco de Salcedo. 
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Verdadeiramente bom amigo é Prádamos ; . . .  faz 
bem de tratar com êle, conquanto tenham agora mu
dado o Prepósito. Muito quisera eu para Vossa Reve
rência o P. Domeneque , • • •  se o mandassem de novo 
para ai. Escreva-me depressa como está, e fique-se com 
Deus . A Priora tem pesar de sua doença, e tôdas nós 
a recomendaremos a Sua Maj estade. Sempre que escre
ver a Frei Domingos, mande-lhe recados meus ; diga
me corno vai êle. 

E' hoj e dia das almas, e eu de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 27.  

Ao P. A mbrósio Mariano de S. Bento. 

Toledo, 3 d e  n ovembro de 1 576. Valdemoro, persegu idor da 
Reforma, solic i ta a amizade da  Santa e a admissão de 
u m  irmão seu na Descalcez. A saúde do P. Padilla. Ale
gria da Santa à vista de uns colegiais  Descalços muito fer
vorosos que a saudaram em Toledo. 

Jesus estej a com Vossa Reverência. Hoj e estêve 
a q u i  o bom Valdernoro, e creio que é sincero no que diz 
de sua amizade, porque assim lhe convém agora . Dis
corre u largamente sôbre quanto S. Paulo perseguiu os 
cristãos, e o que fêz depois . Se êle fizer por Deus a dé
cima parte do que f êz S. Paulo, por certo lhe perdoaremos 
o .i á feito e o que venha a fazer. Encarregou-me de pedir 
a Vossa Reverência que receba na Ordem a um seu 
irmão. 

Se êste f ôr verdadeiramente corno êle diz, não há 
dúvida que, pela necessidade atual de pregadores, ser
nos-ia útil ; mas corno Nosso Padre costuma despedir nas 
visitas canônicas os que vêm de outras Ordens, tenho rnê
do d e  que não há de querer admiti-lo. Penso que melhor 
corresponderei à sua amjzade, encomendando-o a Deus . 
Aí decidirão o que fôr mais conveniente. 

385) Sacerdote Jesuíta e um dos primeiros confessores 
de S. Teresa, a, quem fêz grande  bem. 

386)  Também Jesuíta e confessor d a  San ta. 
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.Muito estamos rogando pela saúde dêsses senhores ; 
Deus a conceda como vê lhes ser necessária. 

Sinto-me bem preocupada com os trabalhos do nosso 
bom P. Padilla. A tão grandes obras não há de deixar 
o demônio de fazer guerra. Deus lhe conceda fortaleza e 
saúde, e a Vossa Reverência e ao Padre Mestre faça 
muito santos. 

Nada mais soube acêrca dos negócios ; . penso que 
lú  o saberão primeiro do que eu. Amanhã vou dar uma 
carta para Vossa Reverência, a Valdemoro, que irá pro
curá-lo ; se nela lhe suplicar em favor de seu irmão, mi
nha última vontade é que façam o que fôr mais do ser
viço de Deus. il:stes Fradezinhos . . .  me deram impressão 
de santos ;  grande consôlo é ver tais almas, para en
frentar quantos trabalhos nos puderem ocorrer. 

E' hoj e 3 de novembro. 
De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Sob rescrito : Para meu Padre o Doutor Frei Mariano de S .  Bento. 

CARTA 1 28. 

A o  P. Jerônimo Gracián em Sevilha. 

Toledo, 4 de novembro de 1 576. Licença para admitir à pro
fissão Cassilda de Padilla. Os arrependimentos de Perucho. 
Sôbre a escolha do convento onde deveria residir a Santa. 
Temores acêrca da enfermidade do Presidente do Con
celho de Castela e do Núncio. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Reverência. Várias vêzes tenho escrito, ultimamente ; 
praza a Deus lhe cheguem as minhas cartas, pois me 
desconsola o ver quantas escrevo e quão poucas diz 
Vossa Paternidade ter recebido. 

Trouxeram-me estas hoj e de Valladolid, dizendo
me que veio dispensa de Roma para a profissão de Cas-

387 )  Os noviços Descalços. 
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silda, "' e que ela está alegríssima. Não me parece con
veniente demorar Vossa Paternidade a conceder licença , 
pelo desej o de dar-lhe pessoalmente o véu, porque não 
sabemos os sucessos desta vida, e o mais certo é o mais 
seguro.  Em conseqüência disto, por caridade, peço a 
Vossa Paternidade que me remeta logo por mais de 
uma via, para acabar com a ansiedade daquele anj inho, 
pois lhe custa muito a espera. Já terão dito a Vossa 
Paternidade, ou vão dizer-lhe, a que pessoas foi diri
gida o relatório ; uma delas foi Frei Domingos . Contudo, 
se tiver tempo, lerei as cartas, porque, se nelas não vier 
o mesmo que na minha , informarei a Vossa Paternidade. 

Saiba que h á  dois dias estêve aqui Perucho ; • • •  diz 
que assim como S. Paulo perseguia os cristãos, e Deus 
o tocou , assim pode fazer a êle virar a página.  Creio 
que o cump rirá enquanto lhe convier. Tem por certís
simo que Paulo há de ir contra êles, mas está disposto 
a ser o p rimeiro a fazer-lhe bom acolhimento. Tem um 
irmão que foi despedido pelas aves noturnas ; gran de 
santo, grande pregador, enfim, sem faltas, antes era 
Dominicano, e êle agora o quer ver entre as águias . "° 
A ser verdade, não causaria p rej uízo, pois tão impor
tante é êsse ofício. O pior é que tudo me parece uma 
farsa .  Oh 1 que grande amigo tenho nêle ! Deus nos livre ! 

A pessoa que dá o sítio para o mosteiro promete 
aprontar seis boas celas, mas quer em troca uma Missa 
cada semana, em sua intenção ; respondi-lhe que Vossa 
Paternidade não aceitaria.  Creio se contentará com me
nos, e talvez mesmo desista de tudo . 

Ando com mêdo de vir a faltar-nos Matusalém . 
Pelo sim ou pelo não, diga-me : se assim acontecer, como 
fará Angel a ? " '  Logo lhe virão escrúpulos sôbre a or-

388 ) Foi necessária a licença pontifícia por contar Cas
silda apenas dezesseis an os. 

389 ) Gracioso diminutivo de Pedro. Refere-se a Valdemoro. 
390) Como j á  se disse : aves noturnas são os Calçados ; 

águias, os Descalços. 
391 ) Por patente do Padre Fernández, comissário apostó

lico, a Santa era conventual de Salamanca ; por outra do Padre 
Graci án devia ir a Malagón ; e finalmente por determi nação 
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dem que recebeu de ir para onde deve permanecer. 
Bem vej o que é fora de mão, e ai estará ela muito pior 
de que onde se acha agora Lourença, ao menos em re
lação à saúde ; mas é onde a necessidade é maior, e por
tanto não há que pensar em contentamento, pois neste 
mundo seria êrro fazer caso disto . Enfim, o melhor para 
ela é estar com seu confessor Paulo, se aí se fizer o 
mosteiro ; e haverá mais facilidade para tratar de  negó
cios, pois tem visto que onde se acha atualmente é ainda 
mais difícil que em Avila .  De uma ou de outra maneira , 
mande Vossa Paternidade dizer o que ordena, pois bem 
a conhece ; e,  no caso de se cumprirem seus pressenti
mentos, se aqui lhe aconselharem outra coisa, é capaz 
<lc nem esperar resposta ; e mais tarde viria a lamentá-lo . 

Também estude Vossa Paternidade se, para assi
nalar ou escolher lugar, deve ela levar em conta a de
terminação do visitador antigo, pois além da necessi
dade que há naquela casa, talvez sej a mais perfeição 
obedecer-lhe do que escolher por si mesma. Olhe muito, 
meu Padre, o que é mais conveniente ; há de ser coisa 
pública o errar ou acertar, e, creio, não durará muito 
essa situação , porque virá outro Matusalém ; contudo 
poderá ser que dê certo. 

Oh ! valha-me Deus, e que liberda de tão grande tem 
esta mulher em todos os sucessos ! Nada acontecerá, se
gundo me parece, que redunde em mal, nem para ela 
nem para seu Paulo. Como são eficazes as palavras de 
José� que produzem tal efeito ! Mas também quanto são 
para admirar as letras e o púlpito de Paulo ! E' para 
louvar a Deus, Vossa Paternidade encomende-Lhe isto, 
e responda-me por caridade, que nada se perde em pre
ver, e poderia perder-se muito em seguir outros pare
ceres. Muito encomendamos a Deus Matusalém e o Anj o 

do Padre Geral da Ordem havia d e fixar residência em algum 
dos mosteiros de Castela, à sua escolha, de onde não mais 
saísse. Enquanto vivesse o Núncio Ormaneto, que nomeara 
Visitador apostólico o Padre Grac ián ,  a Santa obed ec ia a êste, 
que era na ocasião a maior autoridade,  mas, no caso de morrer 
o Núncio, não sabia como proceder nesse conflito de juris
dições. 
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Mor, . . .  que é de quem tenho mais pena, não sei qual a 
razão. Sua Maj estade lhe dê saúde, e a Vossa Pater
nidade me guarde muitos anos com grande santidade. 
Amém, amém. 

E' hoj e 3 de novembro. 

Indigna súdita de Vossa Paternidade e filha verdadeira, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 29.  

A. D. Lourenço de Cepeda em Ávila. 

Toledo,  novembro de 1 576.  Cobra nça de algum d inheiro de 
D.  Lourenço.  Aten ções com Antônio Ruiz, de Malagón . 
Gratidão a Fra ncisco d e  Salcedo, ao qual aconselha paciên·  
eia em certo pleito que t inha,  sôbre in terêsses materiais. 
Quão conveniente  é o desapêgo dos bens terrenos . 

. . . A Vossa Mercê posso dizer que se deve ter rom
pido . . .  , . .  êrro, como há tanta barafunda por lá, 
que não (se pode) encobrir. Agora me diz que tem em 
casa, já cobrado, o dinheiro de Vossa Mercê, mas não 
ousa enviá-lo até que Vossa Mercê determine alguém 
a quem o possa entregar mediante carta sua ; por isso 
tenha cuidado, quando partir daí o arrieiro, porque, se 
fôr de confiança, será o melhor portador para levá-lo, 
ou, antes, trazê-lo. Antônio Ruiz há de ir . . .  não podia, 
iriam desde Malagón. �le ficará contente, pois como não 
há tempo para adiantar as obras da casa, não tem que 
fazer lá, e melhor é que se trate tudo no próprio local. 
E' grande esmola o que se faz por êle, porque terá al
gum meio para começar a remediar-se, e Vossa Mercê 
nada perderá . Quando pensei em escrever isto a Vossa 
Mercê, mais me lembrei, ao que me parece, do pro
veito dêsses pobres, tão bons, do que do lucro de Vossa 
Mercê, conquanto também o tenha em vista e desej e 

39 2 )  O Bispo Covarrubias, Presidente do Concelho de Cas
tela, a cuja enfermidade se refere poucos d ias antes n a c arta 
a Maria Batista. 

393 ) Estragos no original .  
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vê-lo muito rico, pois tão bem emprega seus haveres. 
Ainda e�a manhã me veio ao pensamento que não 
convém casar tão depressa êsses meninos, a fim de po
de:c Vossa Mercê fazer mais em benefício de sua alma ; 
porque, em começando com outros gastos, não poderá 
dar tanto, e, afinal, isto é o que há de levar para a ou
tra vida, do que adquiriu com tanto trabalho. Melhor 
é gastar o mais que puder no serviço de quem lhe há 
de dar seu reino, sem que a morte lho tire . Sua Ma
j estade o . . .  

Muito mais aparelhado es tá Vossa Mercê para os 
trabalhos interiores e as coisas do espírito, graças a seu 
na tural e ao ânimo que tem. E' preciso mostrar a êle . . .  
sempre muito agrado, para que não s e  j ulgue logo im
portuno . Não sei se poderei afirm ar c1ue é a pessoa a 
quem mais devo na vida, de tôdas as maneiras, porque 
foi (>ara mim o princípio de grande luz, e assim lhe 
quero muitíssimo. Dá-me bastante pena não ver nêle 
mais ânimo para essa provação do pleito que Deus 
lhe dà, pois não me posso convencer de que lhe venha 
de outra parte êsse abatimento. 

Rogue Vossa Mercê ao Senhor qu e  o dê a entender 
a D.  Francisco , para pôr fim à sua inquietação. Eis o 
resultado de não estarmos desprendidos de tudo : o que 
mais nos dá a ganhar, que é perder a fortuna tão pouco 
duradoura e digna de tão pouca estima em comparação 
dos bens eternos, isso nos inquieta e priva de todo lucro. 
Mas convém levar em conta que estas considerações não 
consolam a quem Deus não concedeu tal desapêgo ; pre
ferem ver que nos compadecemos de seus sofrimentos. 

Estando eu a pensar hoj e como reparte Deus os 
bens segundo lhe apraz, e como um homem dêsses, que 
há tantos anos o serve tão deveras , cuj os haveres são 
mais dos pobres do que seus, se aflige tanto em perdê
los ; e, parecendo-me que a mim pouco se me daria ,  
lembrei-me do muito q u e  senti quando em Sevilha vi
mos Vossa Mercê em risco de perder o que trouxera. • • •  

394 ) Francisco de Salcedo.  
395 ) Das tndias. 
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E" que nunca nos conhecemos. Assim pois, o melhor 
deve ser fugir de tudo pelo Tudo, para que nosso na
tural não nos faça escravos de coisas tão baixas ; e os 
que não chegam a tanto, considerem esta verdade mui
tas vêzes. Assim o faça Vossa Mercê, e lembre-se disto 
quando seu natural o levar . . . . . .  

CARTA 1 30. 

À Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Toledo, 8 de novembro de 1 576. As parentas de Garciálvarez. 
Torna a falar sôbre seu amigo A n tônio Ruiz. Negócios do 
conven to d e  Sevilha. Sinais  convencionados para o sobres
crito das cartas. 

Jesus estej a com Vossa Reverência. Não tenho tem
po para dizer-lhe o que quisera. Deram-me hoj e sua 
carta, vinda pelo almocreve. As suas, quanto mais longas, 
mais me alegram. São tantas as que recebi hoj e, que ain
da para escrever brevemente não tenho tempo, nem tam
bém para ler as que têm vindo das Irmãs. Dê-lhes muitas 
lembranças. 

Já lhe escrevi que recebesse as irmãs de Garciálva
rez.  Parece-me que lhe deve ter chegado a carta. Se 
são tão boas, não há para que esperar. Dá-me pena o 
ver que o convento se sobrecarrega de monj as e não 
melhora de condições . Vej a se estas entram ao menos 
com os trezentos ducados que Vossa Reverência tem de 
pagar êste ano. Não deixe dE; dar ao pobre do Antôn io 
Ruiz o dinheiro que lhe deve, pois é com êste que há 
de ganhar de comer, negociando com seu gado, em Ma
lugón. F..stou procurando quem lhe dê mais, para re
mediá-lo um pouco, e recomendei-o a meu irmão, que, de 
seu lado, também lucrará . Asseguro-lhe que me parece 
ser obrigação de consciência, por ver como êle custa 
a se manter ali . 

Quanto à pretendente de Nicolau, ainda que não 
sej a muito a nosso gôsto, eu não a despediria . Recomen-

396) Falta o fim da carta. 
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de-me a êle e diga-lhe que seu primo veio visitar-me 
e mandou-nos uma esmola. 

Sôbre o negócio de Pablo não sei o que lhe diga ; 
ainda não entendi bem. vou tornar a ler a carta. Como 
está agora Vossa Reverência com tanta pressa se ainda 
a noviça não completou o ano ? "' Se dessem ao convento 
dois mil e quinhentos ducados e a contribuição que se 
há de pagar êste ano. renuncie Vossa Reverência em 
boa hora aos bens futuros, pvrque nunca são convenien

tes para nós essas heranças, que por fim vêm a dar em 
nada. �le que tome sôbre si pagar essa parte que se 
há de dar pela casa ; mas herdade não aceitem, nem 
lhes passe tal coisa pelo pensamento : digam que não 
podem, pois não devem ter renda . Em suma , não há ne
cessidade de me escreverem sôbre êsses pormenores ; 
vej am lá o que f ôr melhor. Não quisera eu que tirassem 
quantia alguma do dote dessa noviça, nem do de Bea
triz : convém j untá-los para saldar tôda a dívida, pois 
não agüentarão pagar tantos j uros cada ano, e, a trôco de 
se livrarem dêsse pêso, não hesitem em fazer grandes 
sacrifícios. Acêrca da Irmã conversa escreverei a Valla
dolid e darei a resposta . Breve tornarei a escrever-lhe . 
Estou boa . 

E' hoj e 8 de novembro. 

As cartas, de Nosso Padre manda rei sem enderêço ; 
porei o sobrescrito para Vossa Reverência, com duas 
ou três cruzes, ou melhor : só duas, ou uma, pois aí vão 
muitas . • • •  E Vossa Reverência o industrie : quando me 
escrever, não ponha êle o sobrescrito, e sim Vossa Re
verência , assinalando-as do mesmo modo . Assim ficará 
mais disfarçado, e é melhor meio do que o outro que 
lhe dei. Praza a Deus diga Vossa Reverência a verdade 
quando me afirn13 que está boa ; e fique-se com �le. 

Sua, 

Teresa de Jesus . 

397 ) O ano de novici ado, findo o qual deveria Pablo dar o 
dote de sua filha. 

398) Muitas cartas, não só da Santa, mas também das Irmãs. 
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Já lhe escrevi que entregaram as cartas a meu ir
mão, e êle muitíssimo se alegrou . Está passando bem, 
e a Madre Priora de S. José como de costume. 

Sobrescrito : Para a Madre Priora Madre Maria de S. José. 

CARTA 1 3 1 .  

A Madre Maria d e  S . .Tosé, Priora de  Sevilha. 

Toledo , 11 de novembro de 1 5 76.  Sôbre a saúde da Madre 
Priora e o pouco que d e  si cuida. Brianda de S. José ti
sica. Sôbre o dote d e  algumas pretendentes de Sevilha. 
Mortificações i n discretas em Millagó n. 

Jesus estej a com Vossa Reverência. Sempre me 
mande escrito num papelzinho à parte aquilo que. pre
cisar de resposta, porque, sendo tão compridas as car
tas - conquanto não me pareçam longas no que toca 
a meu contentamento, - para as tornar a ler inteira
mente quando tenho que responder depressa, toma
ri am tempo. 

Pelo correio lhe escrevi, há dois, três, ou quatro 
d ias, que pusesse duas cruzes nas cartas de Nosso Pa
dre, e Vossa Reverência mesma escrevesse o sobrescrito . 
Diga-me se recebeu êste aviso, porque sem ter em mão 
sua resposta, não o farei .  

Creia que me <lá grande pesar essa sua febre. Para 
que me diz que está boa ? Isso é que me aborrece. Vej a 
se não provirá de o pilações ; e tome algum remédio 
antes que se tornem crônicas. Desconfio muito que al
guma vez a deixa a febre, e isto me consola . Penso que 
algumas fomentações ou tratamentos para mitigar êsse 
calor darão bom resultado ; não deixe de dizê-lo ao 
médico. Vossa Reverência costuma sangrar-se uma vez 
por ano, ao que me parece ; talvez lhe fizesse bem uma 
sangria , como diz a Subpriora. Peço-lhe que não fique 
assim, pois, quando quisermos tratá-la, não haverá re
médio. Melhor o faça Deus ! 

Há tempos não tenho notícias de Malagón. Estou 
com cuidado, e quase sem esperança da saúde da Priora, 
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pelo que dizem êstes médicos, porque todos os sintomas 
e sinais são de tísica. Deus é vida, e lha pode dar. Sem
pre Lhe peçam esta graça e rezem também por uma pes
soa a quem devo muito. Diga-o a tôdas, e dê-lhes mi
nhas recomendações ; muito me alegro com as cartas 
daí. Não sei se terei tempo para escrever-lhes. 

Asseguro-lhes que tenho muita invej a da boa e des
cansada maneira com que gozam de Nosso Padre ; não 
mereço cu tal sossêgo, e portanto não tenho razão de 
me queixar. Muito me folgo <le que tenham êsse alí
vio ; a não ser assim, nãq sei como poderiam agüentar. 
Contudo, torno a dizer-lhe que de minha parte mande 
à Subpriora que vá assentando todo o gasto por conta 
dos quarenta ducados do mosteiro de S. José ; e não 
faça outra coisa, porque ficarão prej udicadas ; pelo que 
nos toca, dê o negócio por liqüidado, e descontem dessa 
divida tudo o que gastarem com êle. Faz-me rir a idéia 
dC' que a boa Subpriora há de assentar até a água ; • • •  
e fará bem, pois assim o quero.  Excetuo os regalinhos 
que receberem de esmola .  Ficarei contrariada se fize
rem outra coisa . 

Nunca me dizem quem é o companheiro de Nosso Pa
dre ; é essa a única preocupação que tenho agora, pois 
estou muito contente de que se faça tudo tão bem e em 
tu nta paz. Quisera não soubessem nos Remédios onde 
êle come, porque não se pode tolerar que fique porta 
aberta para nenhum outro Prelado. Creiam-me : é mis
ter considerar o futuro, para que não tenhamos de dar 
contas a Deus, nós que o começamos a fazer. 

Estou preocupada por ver que essas noviças que 
recebem não as aj udam em nada.  Já terá recebido o 
P. Garciálvarez a carta em que lhe digo que serão re
cebidas suas parentas ; ao mesmo tempo a Vossa Re
verência escrevi que vej a se levam algum dinheiro para 
aj mlar a pagar os j uros, porque a tal herança não deve 
ter valor. Não quisera eu que esperasse até não poder 
mais com a carga : melhor é que se vá precavendo antes 

399 ) En carece a obed iência da Subpriora, que, tendo re
cebido ordem de assentar tudo, era capaz de assentar até água .  
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de ficar afogada. Dei licença para entrar em Salamanca 
uma noviça que, segundo me disseram, trazia consigo o 
dote ; dêste era minha intenção enviar trezentos du
cados por conta do que lá devem ao convento de Ma
lagón e pagar os cem de Asênsio Galiano ; mas até hoj e 
el a não se apresentou . Roguem a Deus que a traga. 
Asseguro-lhe que me deve muito Vossa Reverência pelo 
desej o que tenho de vê-la livre dêsses cuidados. 

Por que não procuram dar logo êsse dinheiro de 
Joana da Cruz, • • •  para não ficarem tão sobrecarre
gadas ? Olhe que não é coisa essa para se descuidarem ; 
e procure que traga essa Anegas "' ao menos com que 
pagar a Antônio Ruiz , pois, como j á  lhe disse, é contra 
a consciência não satisfazer logo essa dívida ; bem sabe 
quanto é necessitado. 

Tornei a ler o negócio de Pablo ; não creia que os 
pais pretendem reter sua filha ; o que pretendem é que 
ela renuncie. E fique certa : assim é melhor, por muitas 
razões, e uma é que êsses negociantes um dia têm muito, 
e no outro perdem tudo. Ainda mais : melhoram os fi
lhos que têm em sua companhia, e pouco deixam. O 
mais conveniente é que êle pague a parte da casa pela 
qual se responsabilizou, se chegar a mil e quinhentos 
ducados ; no mais, não aceitem herança ; nem é razoá
vel que êle entre com menos, antes, se puderem, tirem 
mais. Procurem alguém que lhe faça ver que seria oca
sionar dissensões entre seus filhos, deixando ao mos
teiro a herança . Ainda que êle d esse dois mil ducados, 
não seria muito. 

Dessa outra , portuguêsa , dizem que sua mãe po
deria dar o dote ; será preferível, creio, às outras. En
fim, Deus não nos há de faltar ; e, quando menos pen
sarem, dará uma que traga mais do que precisam . • • • 

400) Isto é :  por que não pagam essa divida com o dote 
de Joana da Cruz ? 

401 ) A Irmã Marian a dos Santos, cujo apelido de familia 
era Vanegas. 

402) Para pagar as dividas e solver os muitos compro
m issos que pesavam sôbre a comunidade. 
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Se o Capitão resolvesse tomar a capela-mor, não seria 
mau. Não deixem de mandar-lhe alguns presentinhos, 
mostrando-se agradecidas, ainda que não haj a de quê. 

Antes que me esqueça. Saiba que me contaram aqui 
certas mortificações usadas em Malagón : manda a Prio
ra, sem mais nem menos, que alguma Irmã dê uma bo
fetada na outra e esta lha retribua ; e dizem que foi 
aprendida aqui essa invenção . O demônio parece que 
ensina, sob capa de perfeição, a pôr as almas em perigo 
dt: ofender a Deus. De nenhum modo mande nem con
sinta que bata uma na outra (e também - dizem -

dão beliscões) ; nem leve as monj as com o rigor que 
viu em Malagón, pois não são escravas, e a mortifi
cação não há de ser senão para proveito da alma. Eu 
lhe digo, minha filha, que é mister olhar muito essas 
coisas que as Priorinhas inventam de sua cabeça. Quan
tas coisas vim agora a descobrir ! 1  Causa-me grande pe
sar. Deus a faça santa para minha consolação . Amém. 

Meu irmão está bom, e também Teresa. A carta 
que Vossa Reverência lhe escreveu, onde falava dos 
quatro reais, não lhe chegou às mãos ; tôdas as outras 
têm recebido. l\luito se alegra com elas e quer mais às 
monj as dai que às de cá . 

E' hoj e 11  de novembro. 

Eu de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Procure Vossa Reverência que Nosso Padre me dê 
resposta sôbre os negócios de que trato na carta inclusa. 
Recomendo-lhe que lho lembre muitas vêzes, para que 
não se esqueça. 

Sobrescrito : Para a Madre Priora Mari a de S. José. 
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CARTA 1 32. 

Ao P. Jerônimo Gracián em Sevilha . 

Toledo, n ovembro de 1 576. Louva o proced i mento de Gracián 
n a  v isita dos Calçados.  Inveja a s  Maripôsu ( as Descalças ) de 
Sevilha por gozarem d o  trato e bom con selho dêsse Re
ligi oso. Uma obra p i a  de D. Helena de Quiroga. 

Jhs. 
A graça do Espíri to Santo estej a com Vossa Pater

nid ade, me u  Padre . A semana  passada, que foi do oita
vário de Todos os Santos, escrevi a Vossa Paternidade 
quanto me tinha alegrado com sua carta, a úl tima que 
recebi, embora tão curta . O que Vossa Reverência me 
diz ter escrito a Roma, praza a Deus dê bom resul
tado, e não haj a outros pareceres. 

Entre outras coisas, dizia eu a Vossa Paternidade o 
muito <1ue me deleitei com suas cartas ao P. Mariano , 
qu e mas enviou a meu pedido ; é uma história que muito 
me fêz louvar a Deus . Não sei como sua cabeça des
cobre invenções tão engenhosas . Bendito sej a Aquêle 
que lho dá, pois hem parece obra Sua ! Por isso ande 
Vossa Pa ternidade sempre com cuid ado de considerar 
as mercês que Deus lhe foz, e presuma pouco de si.  Uma 
coisa lhe digo :  por assim estar o Boaventura, parecen
do-lhe tudo fácil - que até me esp a n t e i  de ouvi-lo, -
não conseguiu proveito algum. 

Quer êste grande Deus de I srael ser louvado em 
suas criaturas ; e assim é necessário trazer sempre diante 
dos olhos sua honra e glória, como faz Vossa Paterni
dade, empregando tôdas as diligências possíveis, sem 
querer honra para nós, porquanto Sua Maj estade, se 
fôr para nosso bem, chamará a Si êsse cuidado. Quanto 
n nós. o que nos convém é que se en tenda nossa bai
xeza, e que nela sej a exaltada a grandeza de Deus. Mas , 
como estou bôba ! e como estará rindo meu Padre quando 
ler isto ! Perdoe Deus a essas Maripôsas o gozarem com 
ta nto consôlo daquilo que eu aí desfrutei com tanto 
trabalho . A invej a não se pode escusar, mas é grande 
compensação p arn mim o meio industrioso que lhes su-
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geri, para que Paulo tenha algum alívio , • • •  e de modo 
a não chamar a atenção. 

J á  lhe escrevi muitos conselhos bobos ; pode tomar 
, Jesforra de mi m. Haveria Vossa Paternidade de negar
me êsse alívio que tenho, de poder proporcionar-lhe al
gum confôrto, pois anda com tanta necessidade e tão 
grandes trabalhos '? Mais, muito mais virtude do que isso 
tem meu Paulo, e melhor me entende agora do que 
antes. Para evitar ocasiões de faltas, uma coisa lhe 
peço : se não fôr para êsse fim, não sej a Vossa Pater
nidade capelão delas. Assim convém, porque, asseguro
Jhe : se todo o trabalho que passei nessa fundação só 
tivesse êsse fruto, por muito bem empregado o daria 
cu ; e torno novamente a louvar ao Senhor que me f êz 
esta mercê de proporcion ar a Vossa Paternidade o modo 
de respirar aí livremente, sem estar no meio de secula 
res. Causam-me grande prazer essas Irmãs, em me da
rem suas notícias tão por miúdo ; e faz-me com isto 
Vossa Paternidade grande favor, pois, segun do me dis
seram, manda-lhes que me escrevam. E é grande regalo 
p a ra mim ver que não me esquece .  

D .  Helena j untou a legítima de sua filha ao 
que ela vai trazer, se entrar ; e diz que hão de re
ceber, j untamente com ela, outras duas noviças co
ristas e duas leigas. Depois de inteiramente con s
truído o mosteiro , o que sobrar será destinado a 
urna obra pia, semelhante à de Alba . Verd ade é que 
tudo deixa ao critério de Vossa Paternidade, do P. Bal
tazar Alvarez e também ao meu. Foi êste Padre que 
me enviou êste memorial, pois não quis responder a D. 
Helena antes de saber a minha opinião . Eu tive muito 
em vista a intenção que notei em Vossa Paternidade, e 
assim, depois de muito pensar e consultar, escrevi a res
posta que vai inclusa. Se não parecer hem a Vossa Pa
ternidade, avise-me ; e lembre-se que, por minha von-

403) Refere-se aos pequenos cuid ados com a d ieta do 
Padre G racián, quando êste  ia confessar a comun idade. 
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ta de, as casas j á  fundadas em pobreza não as quisera 
eu ver com rendas. Deus me guarde a Vossa Paternidade. 

De Vossa Paternidade indigna filha e serva, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 33. 

Ao P. Jerônimo Gracián em Sevilha. 

Tol edo, 1 9  de novembro de 1 576.  Queix a-se dos visitadores 
que fazem atas supérfluas, ordenando o que já está nas 
Constituições. Sôbre a recreação da comunidade. A fun
dação de Gran ada. A famosa noviça do P. Olea. 

Jesus estej a com Vossa Paternidade. Vej a como 
são cansativas as atas que agora deixou feitas o P. Frei 
João de Jesus. A meu entender, torna êle a mandar o 
que está nas Constituições de Vossa Paternidade ; não 
entendo para quê. Isto é o que temem. as minhas mon
j as :  que venham Prelados austeros que as oprimam e 
sobrecarreguem. Isto para nada serve. Estranha coisa 
é que j ulguem não conseguir o fim das visitas se não 
inventam regulamentos. Se as Irmãs não hão de ter 
recreação nos dias em que comungam, êles, os Padres, 
que dizem Missa cada dia, nunca a deveriam ter. E se 
os sacerdotes não observam isto, para que o hão de 
observar os pobres dos outros ? 

Escreve-me êle que foi mister fazer tanto porque 
nunca se tinha feito visita àquela casa ; e deve ser assim. 
Em algumas coisas talvez tenha feito bem, mas se fi
quei cansada só de ler tantas atas, que seria se as ti
vesse de cumprir ?  Creia que não agüenta nossa Regra 
pessoas austeras : ela por si j á  o é bastante. 

Salazar vai a Granada a pedido do Arcebispo, que é 
grande amigo seu .  Desej a muito que se faça lá uma 
casa destas, e eu não seria contra, pois se poderia fazer, 
mesmo não indo eu em pessoa. Somente quisera que 
primeiro se desse satisfação a Cirilo, . . .  pois não sei 
se os visitadores podem dar licença para as casas de 

404 ) O Padre Gracián. 
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monj as como dão para as de frades. Resta-nos o perigo 
de se anteciparem a nós os de S. Francisco, • • •  como 
fizeram em Burgos. 

Saiba que Santelmo está contrariadíssimo comigo, 
por causa da noviça, que j á  saiu. Em consciência não 
pude agir de outro modo, nem Vossa Paternidade tão 
pouco o poderia. Fêz-se tudo quanto se pôde neste caso ; 
mas como se trata de agradar ou não a Deus, venha o 
mundo abaixo. Nenhuma pena senti, nem a sinta Vossa 
Paternidade. Nunca nos venha algum proveito a trôco 
de irmos contra a vontade de nosso Bem. Posso afirmar 
a Vossa Paternidade que se fôssc irmã de meu Paulo 
e não é possível encarecimento maior, - não teria feito 
mais em seu favor. Não quis atender a razão alguma e 
a zanga é comigo porque dou crédito às minhas mon
j as, e êle imagina que é paixão por parte da Priora, 
parecendo-lhe tudo invenções e falsidades. Decidiu que 
a noviça entrará num mosteiro de Talavera, como ou
tras que vão da côrte, e para êste fim mandou buscá-la. 

Deus nos livre de ter necessidade das criaturas. 
Praza a �le abrir-nos os olhos, e permita que não te
nhamos necessidade senão só d'�le . Diz Santelmo que 
assim fiz por não precisar mais agora de sua aj uda , e 
acrescenta : bem lhe disseram outros que uso dessas 
tretas. Vej a se eu algum dia tive mais necessidade dêle 
do que ao se tratar de despedir sua noviça. E como me 
interpretam mal 1 Praza ao Senhor me aplique eu em 
fazer sempre sua vontade. Amém. 

E' hoje 19  de novembro. 

Indigna súdita de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

405) Os Mínimos de S. Francisco de Paula. 
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CARTA 1 34 .  

A o  P. Jerôn imo Gracián em Sevilha. 

Toledo, novembro de 1 576. Reprova a demasiada singeleza do 
P. Gracián. Em si é boa, porém há pessoas ruins que a 
interpretam mal . Procedimento da Santa. Não quer que 
leia em público o P. Gracián as nrtas que dela recebe. 

O tempo tirará a Vossa Paternidade um pouco da 
s ingeleza que tem. Compreendo eu, e estou certa, que é 
de santo, mas, como o demônio não quer que todos se
j am santos, aquêles que são ruins e maliciosos como eu, 
quereriam tirar Vossa Paternidade de certas ocasiões. 
Posso tratar com Vossa Paternidade e ter-lhe muito 
amor por muitos motivos, m as nem tôdas o poderão f a
zer, e nem todos os Prelados serão como meu Padre, 
para que os tratemos com tanta simplicidade. E, pois 
Deus lhe confiou êsse tesouro, não há de pensar que 
todos o possuirão como Vossa Paternidade ; posso asse
gurar-lhe, e é certo, que muito mais mêdo tenho do que 
l ho Yenham a roubar os homens, do que os demônios. 
O que as monj as me virem dizer e fazer - porque sei 
a quem me dirij o e j á  me é licito em razão de meus 
anos, - j ulgarão que também elas o podem, e terão 
razão. E isto digo não por falta de amor, senão, pelo con
trário, por querer-lhes muitíssimo. 

E posso dizer em verdade : embora sendo tão ruim, 
depois que comecei a ter filhas tenho andado com mui
to recato e c ircunspecção, evitando tudo aquilo em que o 
demônio as poderia tentar contra mim, e, graças a Deus, 
penso terem sido poucas as faltas muito graves que 
terão notado cm meu procedimento, porquanto Sua Ma
j estade me favoreceu neste ponto. Confesso que tenho 
procurado encobrir delas minhas imperfeições ; contudo, 
por serem tão numerosas, não poucas terão percebido, 
assim corno também o amor que tenho a Paulo, e meus 
cuidados com êle. Acêrca disto, muitas vêzes lhes faço 
Ycr que assim procedo para o bem da Ordem, e por ser 
grande a necessidade ; e, ainda que se tratasse de outro, 
que não êle, não o deixaria  eu de fazer. 
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Mas como lhe estou sendo pesada l Todavia não lhe 
pese, meu Padre, ouvir estas coisas, pois temos, Vossa 
Paternidade e eu, de responder por um grandíssimo 
cargo, e havemos de dar contas a Deus e ao mundo . 
Pois Vossa Paternidade entende o amor com que lhe 
falo, queira perdoar-me , e faça-me a mercê que j á  lhe 
supliquei de não ler em público as cartas recebidas de 
mim. Vej a que são diferentes os modos de j ulgar, e 
nunca os Prelados hão de falar tão abertamente 
de certas coisas. Poderá acontecer que eu lhe escreva 
falando de terceira pessoa, ou de mim mesma, e não 
será conveniente que alguém o venha a saber, pois h á  
muita diferença entre falar d e  mim com Vossa Pater
nidade ou com outras pessoas, ainda que sej a minha 
·própria irmã . E, assim como não quisera eu que al
guém ouvisse o que trato com Deus, ou me estorvasse 
<le estar com f:le a sós, o mesmo digo de  Paulo . . .  

CARTA 1 35. 

Ao P. Jerônimo Gracián em Sevilha . 

Toledo, novembro de 1 576.  Sôbre as belas qual i dades d e  Isa
belita, irmã de Grac i á n .  Seu comportamento nas Descal
��as de Toledo. 

Minha Isabel está cada dia melhor. Em entrando 
eu na recreação, como isto não acontece muitas vêzes, 
deixa seu trabalho e começa a cantar : 

A Marlre Fundadora 
Vem à recreação ; 
Cantemos e bailemos 
Com satisfação. • • • 

Isto é num momento . E quando não é hora de re
creação, fica em sua ermida, tão embebida em seu Me
nino Jesus e seus pastôres, e seu trabalho, que é para 
louvar a Deus ouvi-la dizer o que pensa. Diz que manda 
lembranças a Vossa Paternidade e o encomenda a Deus 

406)  O último verso em castelhano é :  Y hagamos so n .  
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e desej a vê-lo, porém não assim à senhora D. Joana, •• •  
nem a ninguém, pois - transcrevo suas palavras - são 
do mundo. Muita recreação me dá, mas êste meu con
tínuo escrever pouco tempo me deixa para gozar dela . 

CARTA 1 36. 

Ao P. Jerônimo Gracián em Sevilha. 

Toledo, n ovembro dei 1 576. Isabelita é como um anjo. Um epi-
sódio divertido. 

' 

. . .  A nossa Isabel está que é um anj o. E' para lou
var a Deus o bom gênio desta criatura e seu contenta
mento. Hoj e,  por acaso, saiu o médico por uma sala 
em que ela estava, e por onde não é costume passar. 
Percebendo que tinha sido vista, ainda que deitou a 
correr, ficou em prantos, dizendo que estava excomun
gada e que a haviam de expulsar do convento. Muita 
recreação nos dá, e tôdas lhe querem grandemente, e 
com razão. 

CARTA 1 3 7. 

A. Madre Maria d,� S. José, Priora de Sevilha . 

Toledo, 1 9  de novembro d e  1576.  A data das cartas escri ta 
em letras. Não presumam minhas filhas de latinistas. Mai s  
a s  quero san t as que retóricas. U m a  confissão geral . As
su n tos particulares do c o n ven to de Sevilha.  O vestido das 
Descalças.  

Jhs. 
Estej a com Vossa Reverência o Espírito Santo, filha 

minha. Sua carta, com data de 3 de novembro, recebi. 
Asseguro-lhe que Vossa Reverência nunca me cansa, 
antes me descansa de outros cansaços. Achei muita 
graça de pôr Vossa Reverência a data em letras. Praza 

407 ) Mãe d e  ambos. 
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a Deus não a tenha escrito em algarismos por fugir à 
humilhação. ••• 

Antes que me esqueça. Muito boa teria eu achado 
sua carta ao P. Mariano se não f ôsse aquêle latim. Deus 
livre a tôdas as minhas filhas de presumirem de la
tinistas. Nunca mais lhe aconteça isto, nem consinta. 
Muito mais quero que se prezem de parecer simples -
o que é muito próprio de santas - do que de tão retó
ricas. Eis o que ganha Vossa Reverência de enviar-me 
abertas suas cartas. Mas j á, como se confessou com Nos
so Padre, estará mais mortificada . Diga-lhe que, por 
êstes dias, fiz uma confissão quase geral com quem j á  
lhe escrevi ,  • • •  e não senti a vigésima parte d a  pena 
que sentia quando tinha de me confessar com Sua Pa
ternidade. Vej a que negra tentação, esta ! 

Encomendem a Deus êste meu Confessor, que me 
traz muito consolada, e não é pouco para mim achar 
quem me contente . Oh ! como Vossa Reverência fêz bem 
em não chamar aquêle que tanto me atormentava aí 
- para que eu em nenhuma coisa tivesse satisfação nesse 
lugar ! "" A que achava em Nosso Padre, bem sabe co
mo era mesclada de soçobros ; e Vossa Reverência, que 
me daria alívio se quisesse , porque me caiu em graça, 
se retraía . Alegro-me de que agora compreenda minha 
amizade. Quanto à ou tra, de Caravaca, "' Deus lhe per
doe ; também esta agora sente pesar. Que fôrça tem 
'íl verdade ! 

Hoj e mesmo recebi dela um hábito feito de um 
saial que é o melhor que já usei, por ser muito leve e 
ao mesmo tempo grosseiro. Fiquei-lhe muito grata, por
que para o frio, o nosso estava muito rôto. E para ca
misas e o mais elas tecem. Aqui, porém, não usamos 
camisas . , .  no verão, nem se pensa nisso, e o j ej um é 

408) Entende-se que não escrevia bem os números, em
bora muito letrada para aquêle tempo. 

409 )  O Cônego Doutor Velásquez. 
4 10 )  Em Sevilha. Ignora-se quem seja êsse confessor que 

tanto fêz sofrer a San ta . 
4 1 1 )  Ana d e  Santo Alberto, Priora do convento. 
4 1 2 )  Chamam-se camisas as feitas de linho, por vêzes 
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rigoroso. Já me vou fazendo monj a ;  roguem a Deus 
que dure. 

Mandei dizer a meu irmão que Vossa Reverência 
j á  tem nas mãos o dinheiro. Pelo almocreve de A vila 
mandará cobrá-lo, e Vossa Reverência faz bem em não 
o querer entregar sem carta dêle. Tenha cuidado de 
lembrar a Nosso Padre que não deixe de fazer, j unto 
ao Duque, • 1 0  a diligência de que me falou, porque, no 
meio de tanto� negócios e tão só, não sei onde buscará 
fôrças bastantes, se Deus não lhas conceder milagro
samente. Nem me passou pelo pensamento, creio, dizer 
que êle não coma nesse mosteiro, porque vej o como é 
grande sua necessidade ; o que digo é que, a não ser 
para êsse fim, não vá aí muitas vêzes, para não acon
tecer causar reparo e sermos obrigados a suprimir tudo. 
Pelo contrário, muita caridade me fazem com êsse cui
dado que têm de regalar a Sua Paternidade, e nunca 
o poderei pagar. Diga-o às Irmãs, porque minha Ga
briela teve a presunção de alegar-me isso em sua carta .  
Recomende-me muito a ela e a tôdas as Irmãs, e 
geralmente a todos os amigos, e mande um grande re
cado meu ao P. Frei Antônio de Jesus, dizendo que por 
aqui o encomendaremos a Deus para que lhe aproveite 
o tratamento, e muita pena temos tido, tanto a Priora 
corno eu. A Frei Gregório e Frei Bartolomeu também 
me recomende. 

A Madre Priora de Malagón está ainda pior que de 
costume ; contudo sinto-me um pouco mais consolada, 
por ter sabido ·que a chaga não é nos pulmões, e não 
está tísica. Ana da Madre de Deus, monj a dês te con
vento, diz que estêve assim e sarou. Deus o pode fazer. 
Não sei que pensar de tantos trabalhos como Deus 
manda àquela casa, e, além dos males, há grande ne
cessidade, pois nem têm trigo, nem dinheiro, e estão 
com um mundo de dívidas. Os quatrocentos ducados 
que deviam em Salamanca a essa casa, e que eu, com 

necessárias às fracas e enfêrmas ; e túnicas interiores as de 
cstamenha ( lã )  usadas geralmente. 

4 1 3 )  Provàvelmente o Duque de Alba. 
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a aprovação de Nosso Padre, mandara pagar-lhes, ainda 
no caso de lhes serem pagos, praza a Deus bastem para 
as remediar. Já mandei reclamar parte, ao menos, dêsse 
dinheiro.  Têm sido muitos os gastos feitos al i  . . .  de 
muitas maneiras. Por isso não quisera eu que as Prioras 
das casas que possuem rendas fôssem muito mãos aber
tas ; e aliás nenhuma, porque no fim vem a perder-se 
tudo. 

A pobre Beatriz se viu com tôda a carga, porque 
só ela tem andado boa, e agüenta com todo o pêso da 
casa, de que a encarregou a Priora, em falta de ho
mens bons, como se costuma dizer . . . .  Muito me folgo de 
que aí nada lhes falte. Não sej a bôba, não deixe de 
mandar cobrar aqui os portes das cartas, e assente aquilo 
que lhe disse ; o contrário seria perderem outro tanto, 
além de ser bobagem. Tive pesar de saber que o com
panheiro de Nosso Padre é Frei André, . , ,  pois o j ulgo 
incapaz de saber calar ;  e ainda mais me pesou de que 
vá tomar suas refeições no Carmo. 4 1 1  Por amor de Deus, 
recomende-lhe sempre ·que vá aos Remédios . , .  em aca
ba ndo o que tem de fazer aí. Tenho a impressão de que 
é tentar a Deus. Sua Maj estade a guarde , e a tôdas faça 
santas para meu consôlo, que tenho muito que escrever. 

E' hoj e 19 de novembro. 
De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Vire a página. As cartas, inclusive as das índias e 
de Avila, j á  lhe disse que recebi. Desej aria que inda
gasse quem lhas trouxe, e quando partirá a armada , 
porque pretendo responder. 

Folgo-me de que levem tão bem a pobreza e de 
que assim as provej a meu Deus . Bendito sej a i3:1e para 

4 1 4 )  No mosteiro de Salam anca. 
4 1 5 )  "Em falta de homens bons, a meu marido fizeram 

alcai de'', ditado d aquela época. Fala de B eatriz d e  Jesus, que 
a MadPe Brianda pusera à frente da comunidade como Vigá
ria ou Presidente . Era Cepe da y Ocampo, prima de S.  Teresa. 

416)  Irmão leigo por demais simplório . 
4 1 7 )  No convento dos Calçados. 
4 1 8 )  Convento dos Descalços. 
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sempre ! Fêz muito bem de dar a Nosso Padre as tú
nicas ; não preciso mais delas. O mais importante para 
todos é que não deixem Sua Paternidade comer com 
essa gente ; e que êle ande de sobreaviso nesse ponto, 
j á  que nos faz Deus tant a  mercê que lhe conserva a 
saúde entre tantos trab alhos. Quanto a usarem tecido 
mesclado de linho e lã, prefiro que usem linho, quando 
f ôr preciso, pois seri a  abrir porta para nunca se cum
prirem as Constituições, ao passo que usar linho, em 
caso de n ecessidade,  é cumpri-las .  Com êsse tal tecido, 
que aliás faria quase o mesmo calor, nem se cumpriria 
uma coisa nem outra,  e acabariam por ficar com êle. 

Estú mandando serem de estôpa ou de saial as mei as, 
e isto nunca se guarda, o que me contraria .  A vise-o a 
Nosso Padre quando houver ocasião, para que, onde nas 
Constituições se trata dêste ponto, não mais se deter
mine que hão de ser ;  basta dizer que se empregue 
coisa pobre ou, sem assinalar a fazenda, somen te que 
usem meias. Dê-me conta disso. Assim é melhor ; e não 
o esqueça . V á  êle adiando a visita à Província " '  o mais 
que puder, até qu e se vej a  em que param certas coisa s . 
Não vê como é encantadora a carta de Sua Paternidade 
a Teresica ? Não se cansam de falar dela e de su a virtude . 
.J ulião apregoa maravilh as, o que para êle é muito. Leia 
a carta que minha Isabel escreve a Sua Paternidade .  

Sobrescri to : P u ra  a l\fo cl re M a r i a  d e  S.  José,  Pr iora e m  Sevilha.  

CA RTA 1 38 . 

..1 Madre Maria de S. Jo,<;é, Priora de Sevilha. 

Tole do,  26  de n o v emb ro d e  1 576. Isabelita recebe o h á b i t o  
em Toledo. Reforma d as Carmeli tas Calçadas de Patern a .  
Desatinos  J e  G a rc i álvarez em matéria de confissões. Co
municação espiritual com os da Comp a n hia. Melhoras d e  
Brianda d e  S. José. 

Jesus estej a com Vossa Reverência, filha minha. 
Duas cartas suas me foram entregues no dia da Apre· 

4 1!J )  A Prov íncia  dos Calçado s andaluzos. 
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seutação de Nossa Senhora, j untamente com as de Nosso 
Padre. Nunca deixe de contar-me alguma coisa por Sua 
Paternidade me ter escrito, porque êle o não faz, e até 
me espanto de que me escreva, tendo tão numerosos 
afazeres. Não chegaram as cartas que êle mandou por 
Madrid, nas quais vinham um memorial ou cédula, em 
que narra as inquietações que passou. Creio que ne
nhuma carta se perdeu, a não ser a primeira com a 
notícia da tomada de hábito da minha Isabelita, e da 
nlegria que tive de estar com sua mãe D . Joana. Como 
i am também cartas da Priora e das Irmãs, com algumas 
perguntas a Nosso Padre, e não veio resposta, penso 
que se perderam. Na primeira ocasião diga-me o que 
há. Contava-lhe eu que, por gracejo,  perguntei a lsa
helita se estava desposada .  Respondeu-me logo, muito 
séria ,  que sim. Indaguei : Com quem ? E ela imedia ta
mente : Com Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Muita invej a tenho tido das que foram a Paterna, • • •  
não por irem com Nosso Padre, que disso nem me lem
brei, mas pensando no que haviam de padecer. Praza 
a Deus sej a princípio para se servir: :F:le de nós. Sendo 
ti'10 poucas, penso que não hão de sofrer muito lá ,  a 
não ser fome, pois soube que nem têm o que comer. 
Deus estej a com elas ; que muito o pedimos aqui .  En
vie-lhes com a maior segurança esta carta ; e se alguma 
receber delas, mande-as para eu ver como vão indo. 
Escreva-lhes sempre, animando e aconselhando. Não é 
pouco sofrimen to o ficarem tão isoladas. De nenhum 
modo acho con veniente cantarem elas no côro até se
rem. ma is numerosas, pois seria desacreditar-nos, a tô
das. "' Mui to me alegrei de que tenham boas vozes as pa
rentas de Garciálvarez ; será bom tomá-las, embora tra
gam pouco, porque essa comunidade está muito reduzida. 

Fiquei atônita com tão grande desatino : de preten
derem que o confessor possa trazer outro a seu arbí-

420) Convento de Calçadas que as Descalças foram chama
das a reformar. 

421 } Isto é :  por enquanto niio introduza o canto singelo 
usado pelas Descalças. 
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trio . . , ,  Que bom costume seria êsse ! Como não vi o 
papel de Nosso Padre, não posso pronunciar-me. Pen
sei em escrever a Garciálvarez , e pedir-lhe que, no caso 
de querer fazer alguma consulta, não queira saber de 
mestres de espírito ; busque, sim, grandes letrados, que 
êstes me tiraram de muitos trabalhos . Não me espanto 
de padecerem com isto : bastante padeci eu, de alguns 
que me j ulgavam sob a ação do demônio. Escreverei 
a êle assim que tomar conhecimento do dito papel , e 
enviarei a Vossa Reverência a carta aberta, para que a 
l eia, assim como também o Padre Prior das Covas. 
Quando puder tratar com Acosta , creio que será o me
lhor. Envie-lhe esta carta depois de a ter lido . 

Não será pequeno lucro se o Reitor daí se quisesse 
encarregar da comunidade, como prometeu ; para mui
tas coisas seria grande aj uda . Mas êles "' exi
gem obediência ; portanto, obedeçam. Embora alguma 
vez não sej a muito bom para nós o que dizem, vale a 
pena, por ser muito importante para nós a assistência 
dêles. Procure assunto para consultar ; são muito ami
gos disso e têm razão, pois tomam a peito qualquer 
coisa de que se encarreguem, e assim costumam fa
zer em tudo o que está confiado a seus cuidados. Isso é 
muito importante nesse fim do mundo, porque , em vol
tando para cá Nosso Padre , ficarão muito sozinhas. 

Nunca me passou pelo pensamento querer que se 
aceitasse a pre tenden te de Nicolau,  senão por me pa
recer que havia aí muita necessidade de dinheiro . Se 
êsses mil ducados das de Garciálvarez forem pagos à 
vista, podem ser aceitas. Convém que esperem, mas, a 
meu parecer, não se hão de rej eitar por trazerem pouco . 

Achei graça no pretêxto com que me querem en
viar às fndias. Deus lhes perdoe ! O maior bem que nos 
podem fazer é acumular tantas falsidades que não me
reçam o menor crédito. Já escrevi a Vossa Reverên
cia que não mande o dinheiro a meu irmão até que êle 

422)  Assim pretendia o Padre Garciálvarez, que, a princípio 
muito amigo, por fim deu n ão pouco que sofrer às Descalças. 

423 ) Os da Companhia. 
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lho peça. Procure que Nosso Padre faça o que disse 
a Acosta em relação àquele que vier como Reitor da 
Companhia . Virá breve. Encomendei a Salazar, que 
estêve aqui de viagem para Granada onde vai ficar -
pois disse-me que tal vez passe por Sevilha, - que aí 
falasse ao Provincial. Se êle fôr, mostre-lhe muito agra
do e fale com êle o que quiser. Bem podem fazê-lo, que 
é muito competente. 

A Madre Priora de l\falagón está melhor, graças a 
Deus, e eu com muito mais confiança de que recupere 
a saúde, pois disse-me um médico que, embora tenha 
uma chaga, não sendo nos pulmões, viverá. Deus o 
faça segundo a necessidade que vê ; não deixem de pe
dir-Lho. Encomende-me a tôdas, e fique-se com �le, 
que tenho muitas cartas a responder. Outro dia escre
verei ao meu Prior das Covas, cuj a melhora me cau
sou muita alegria. Deus no-lo guarde, e também a Vossa 
Reverência, minha filha, que nunca me diz se está boa ; 
dá-me muita preocupação. A Delgado dê minhas lem
branças, assim como a todos. 

E' hoj e 26 de novembro. 
Sua serva, 

Teresa de Jesus. 

Sempre me escreva como está o P. Frei Antônio ; 
a êle e a Frei Gregório e a Frei Bartolomeu, minhas 
recomendações. Muito louvo a Nosso Senhor por ver 
quanto faz Nosso Padre ; praza a Deus conceder-lhe 
saúde ! Nêle espero que minhas filhas tudo farão bem. 

CARTA 1 39.  

A D. Luís de. Cepeda, em Torrij os. 

Toledo, 26 de novembro de 1576.  A caridade de D. Lufs. Go
vêrno d e  Beatriz de Jesus em Malagón . Desculpa a falta 
de recolhim ento de D. Luís na oração, atribuindo-o aos 
seus mui tos n egócios. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Mercê. Amém. Recebi as cartas de Vossa Mercê e os 
quatro ducados, que serão remetidos esta semana. Pa-
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gue Nosso Senhor a Vossa Mercê o cuidado que tem de 
nossa Irmã Encarnação, que é a mais necessitada . A 
I rmã Beatriz de Jesus, . . . por doença da Priora, tem 
agora a seu cargo o govêrno da casa de Malagón e está 
cheia de trabalhos. Cumpre o cargo extremamente bem, 
glória a Deus ; não pensei que desse para tanto. 

Não se admire Vossa Mercê de não andar muito 
recol hido no meio de tantos embaraços, pois não é pos
sível ; contanto que, depois de terminados os negócios, 
retome a boa organização que tinha, dar-me-ei por sa
tisfeita. Praza a Deus que o resultado sej a o melhor ! 
Quanto a Vossa Mercê, por um pouco mais, ou um pou
co menos, não faça muito caso, pois, ainda no caso de 
restar grande lucro, tudo há de acabar bem depressa. 
As oraç.ões dessas senhoras me recomendo ; e a Madre 
Priora às de Vossa Mercê. 

E' hoj e 26 de novembro. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : Ao m u i to Magnífico Senhor Luís de Cepeda, meu 
senhor, em Torrijos. 

CARTA 1 40. 

Ao P. Jerônimo Gracián, em Sevilha. 

Toledo, novembro de 1 á76. Torna a louvar o proced ime n to suave 
e discreto do P.1 Grac ián na v isita aos Calçados. As Cigar
ras e as Maripôsas. Melhoras do Núncio Ormaneto. Re
preende a Grac i á n o demas i ado amor que tem aos tra
balhos. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a sempre com Vossa 

Paternidade, meu Padre, e mo guarde muitos anos . 
Amém. Asseguro-lhe que, se não me desse Deus a en
tender como todo o bem que fazemos vem de sua Mão 

424)  Era irmã do mesmo D. Luis, e monja do mosteiro 
da Encarnação. 
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(' quão pouco de nossa parte, não seria muito ter eu 
alguma vanglória pelo que Vossa Paternidade está rea
lizando. Sej a para sempre bendito e louvado seu santo 
Nome ; para sempre, j amais, amém 1 Realmente são de 
atordoar as coisas que aí se passam. E o que mais me 
admira é ver como Vossa Paternidade tudo vai fazendo 
com tanta paz, deixando amigos os inimigos, e conse
guindo que êles mesmos sej am os autores, ou por me
lhor dizer, os executores das reformas. 

A eleição do P. Evangelista foi de meu agrado ; 
por favor dê-lhe Vossa Paternidade minhas recomen
dações e diga ao P. Paulo . . .  que Deus lhe pague a re
creação que nos deu com suas copias e com a carta 
dirigida a Teresa. Fiquei contente por não ser verdade 
o que se dizia das Cigarras, assim como também pela 
ida das Maripôsas. "" Espero em Deus que resultará 
�rande proveito , e penso que para ali bastarão elas. 
Muitas ficaram com in vej a, pois, em matéria de pa
decer, tôdas temos grandes desej os. Deus nos a ,f ude a 
realizá-los. 

Penoso seria se lú reinasse mau espírito . Agora se 
vê o estado lamentável da gente espiritual dessa terra . 
Sej a Deus bendito por haver estado Vossa Paternidade 
a í  na ocasião dessas balbúrdias. Sem a sua presença, 
que seria dessas pobres ? Apesar de tudo, são venturo
sas, pois j á  ,·ão a pro ve itando, e tenho por muitíssimo 
importante o que Vossa Pa ternidade me escreve acêrca 
do visitador nomeado pelo Arcebispo. Não é possível 
que deixe de ser de grande proveito essa casa, pois tão 
caro nos custou. Parece-me nada o que está passando 
agora Paulo, em comparação com o que sofreu por 
mêdo dos Anj os . . . ,  

Muita graça achei nesse seu anelar esmolando du
rante a viagem ; e afinal nunca me conta quem é seu 

(25) O próprio Gracián.  
oi26)  Refere-se a Isabel de S. Francisco e Isabel de S. Je

rônimo ( Maripôsas ) ,  que ti nham ido reformar os mosteiros 
de Calçadas ( Cigarras) em Paterna. 

(27) Os Inquisi dores, alarmados pelas falsas den úncias de 
u m a  noviça que havia sido despedida por s e r  quase louca. 
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companheiro . Diz Vossa Paternidade que me enviava 
no tal maço de cartas a de Peralta ; • "  e nada de che
garem. As que remeteu pelo P 1 Mariano não me foram 
entregues, nem êlc me escreveu uma linha. Há muito 
não o faz . Outro dia enviou-me uma carta de Vossa 
Paternidade sem acrescentar uma palavra ; talvez te
nha' ficado com a outra . . .  e com o papel de Garciálva
orez.  Remeteu-me também para Segóvia uma ou duas 
cartas que pensei eram de Vossa Paternidade, embora 
os sobrescritos não f ôssem de sua letra ; depois vi que 
não. As novidades de cá são que Matusalém está j á  
muito melhor, glória a Deus, e até sem febre. E' es
tranho o que sinto em mim : nenhum acontecimento é 
capaz de perturbar-me, - tão arraigada tenho na alma 
a certeza do bom êxito. 

No dia da Apresentação recebi duas cartas de Vossa 
Paternidade ; depois urna pequeníssima, j untamente 
com outra para D.  Luísa de la Cerda, que está não 
pouco satisfeita com a dela. Vinha num dêsses envólu
cros a licença para Cassilda ; j á  a remeti a seu destino . 

Oh ! quão de boa vontade teria Angela dado de co
mer - segundo ela mesma me disse, - a Paulo, quando 
êl e estava com essa fome de que falou ! Não sei para 
que busca êle mais trabalhos além dos que o Senhor 
lhe dá, e inventa pedir esmolas ; dir-se-ia que tem sete 
almas e, em dando cabo el e uma vida, lançará mão de 
outra . Vossa Paternidade ralhe com êle, por favor, e 
agradeça-lhe de minha parte a mercê que me faz em 
ter tanto cuidado de me escrever. Sej a  tudo por amor 
de Deus. 

Teresa de Jesus. 

Creio que Esperança "" terá dito o que se está p a s
sa ndo agora . . .  

428 ) Frei Jerôn i m o  Tos tado.  
429 ) De Peralta. 
430)  Padre Gaspar d e  Salazar, S.J. 
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CARTA 1 41 .  

Ao P.  Jerônimo Gracián em Sevilha.  

Toledo, novembro de 1 5 76. Alen ta o P. Gracián n as perse
guições que padecia. Aconselha-lhe que tenha cuidado com 
uma embusteira de Sevilha. Pode ser caso de I nquisi
ção. "Como sou maliciosa" ! 

Realmente causou-me muita pena, mas de outro 
lado faz-me grande devoção, saber como Vossa Paterni
dade procedeu com prudência, por entre tantas infâ
mias. Asseguro-lhe que Deus lhe quer muito, meu Pa
dre, e que Vossa Paternidade o vai imitando bem de 
perto ; estej a muito alegre, pois recebe o que costuma 
pedir, que são trabalhos. Deus com sua j ustiça tomará 
em mão a causa de Vossa Paternidade. Sej a  íl:le ben
,mo para sempre . 

No que diz respeito a essa j ovem, ou senhora, estou 
muito convencida de que não é tanto. melancolia, mas 
o demônio , que en trou nessa mulher e a move a êsses 
embustes - pois não são outra coisa, - para ver se, en
gana a Vossa Paternidade, assim como a traz enganada . 

E' mister, portanto, andar com grande recato nesse ne
gócio, não indo Vossa Paternidade à sua casa de modo 
algum . Não lhe aconteça como a Santa Marina, ·creio 
eu, a quem atribuíram um menino, e teve muito que 
sofrer. Não é agora tempo de padecer Vossa Paterni
dade em tal matéria. Se quer seguir meu pobre parecer, 
aparte-se Vossa Paternidade dêsse negócio ; outros ha
verá que ganhem essa alma ; e tem Vossa Paternidade 
muitas outras a quem fazer proveito. 

Advirta, meu Padre, que o demônio tece mil en
redos. Se essa carta que ela lhe confiou não foi soh 
sigi Jo de confissão ou durante a mesma, é caso de In
quisição. Já  outra rapariga foi condenada à morte pela 
mesma causa, segundo chegou a meu conhecimento.  
Verdade é que não creio ter estado tal carta em poder 
do demônio, pois êle não lha tornaria a entregar tão 
depressa ; nem dou crédito a tudo o que ela diz ; deve 
ser, penso eu, alguma embusteira - Deus me perdoe 1 
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- e gos ta de importunar a Vossa Paternidade. Talvez 
mesmo tenham partido dela ns calúnias. Sej a como fôr, 
bem quisera eu ver a Vossa Paternidade fora de onde 
cstú, a fim de melhor se atalhar o mal. 

Mas como sou maliciosa ! E' preciso de tudo nesta 
vida . De nenhum modo presuma Vossa Paternidade re
mediar isso em quatro meses, a modo de dizer. Olhe 
que é coisa perigosíssima. Lá se avenham. Se houver 
ulguma denúncia a fazer contra ela (bem entendido, 
não sendo matéria de confissão) , estej a  alerta, porque 
temo que o caso se torne mais público , e lancem a culpa 
a Vossa Paternidade , dizendo que o soube e calou . Já 
vej o : deve ser bobagem o que digo ; Vossa Paternidade 
sabe melhor que eu . . .  

CARTA 1 42. 

A o  P. Jerônimo Gracián em Sevilha . 

Toledo, novembro de 1 5 76. Inimigos visíveis  e invisíveis do 
P. Gracián.  

Escrevi à semana passada pelo correio daqui e res
pondi à consulta de Paulo sôbre aquilo das linguas . . . .  
D e  conversa com José . . .  disse-me que avisasse a Vossa 
Paternidade que Paulo tem muitos inimigos visíve is e 
invisíveis, e portanto guarde-se dêles. Por esta razão 
não quisera que se fiasse tanto nos Egípcios ;  . . .  nem 
nas Aves Noturnas . . . .  Vossa Pa ternidade dê-lhe êste 
recado . . . .  

431 ) Refere-se às penas assinaladas pelas Constitu ições da 
O rdem para as culpas cometidas pela l íngua. 

432)  Jesus. 
433 )  Os Calçados de An daluzia. 
434) As Calçadas de Paterna. 
435) Como em muitos outros lugares, a Santa fala como 

de terceira pessoa,  mas tudo é dirigido ao Padre Gracián.  
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CARTA 1 43. 

ri Madre Mar ia de S. José. Priora de Sevilha. 

Toledo, 3 de dezembro de 1 576.  Sôb re a visita às monjas pro
jetada pelo A rceb ispo e o P. Gracián.  As Calçadas de 
Paterna. Enfermidade da Priora de Malagón e de A ntô
nio Ruiz. D. Luísa de la Cerda e os prescnti nhos das Des
calças. 

.Ths. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Re

verência, minha filha. Pouco há que respondi a suas 
cartas, não tão numerosas como as minhas a Vossa Re
verência. Nunca me escreveu como foi a visita feita por 
Nosso Padre ; conte-me tudo, por caridade. Praza a Deus 
dê bom resultado o plano do visitador deputado pelo 
Arcebispo ! E' o mesmo que usa Nosso Padre com as 
monj as, segundo me referiu Sua Paternidade. Seria 
muito proveitoso. Não é possível que, estando êle an i
mado de tão bom zêlo, Sua Maj estade não o aj ude. 

Muito dese.i o  saber de minhas monj as de Paterna ; 
creio que tudo lhes há de correr muito bem. Com as notí
cias que lhe dará Nosso Padre de não nos pode r mais 
atingir o Tostado, não se limitará somente a êsse mosteiro 
a reforma efetuada pelas Descalças. • • •  Deus guarde a 
Nosso Padre ! Parece milagre ver o modo pelo qual a s  
coisas se vão encaminhando. 

Muito me satisfez o papel que Sua Paternidade es
creveu tratando de Garciálvarez ; não há mais que dizer 
depois do que nêle está .  Ain da não soube quem vai ser 
Reitor ; • • •  praza a Deus tenha as mesmas vistas do P. 
Acosta.  Porque lhe escrevi há pouco tempo, niio o faço 
agora, nem digo mais, pois nada sei. 

Da Priora de Malagón não tive outra noticia além 
do que lhe escrevi ; naquela  ocasião disseram-me que 
estava melhor. Tão pouco soube de Antônio Ruiz ;  teve 

436)  Queria o Arcebispo servir-se das D escalças para re
formar alguns mosteiros menos fervorosos. 

437 ) Do Colégio da Companhia em Sevilha. 
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uma recaída, mas penso que se tivesse morrido, j á  eu 
o saberia. 

A tôdas essas minhas filhas recomendo-me muito, 
e fique-se com Deus, que nada mais tenho a dizer. A 
carta que vai j unto é para que saiba notícias de sua 
Teresa, e tôdas a encomendem a Deus. Sua Maj estade 
me guarde a Vossa Reverência . 

Alberta escreveu a, D .  Luísa, enviando-lhe uma cruz. 
E' de admirar quanto se alegra com o menor presenti
nho de suas monj as, e Vossa Reverência ainda não lhe 
escreveu, nem a D. Guiomar, que j á  está casada. Não 
sej a ingratinha, e fique-se com Deus. 

E' hoj e 3 de dezembro. 
Sua serva, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 4 4 .  

À Madre Maria d P.  S.  José, Priora de Sevilha. 

ToJedo, 7 de dezembro de 1 576. Louva o esmêro de Madre 
Maria de S. José em cuidar do P. Gracián.  Bom govêrno 
do Padre. Estado de saúde da Priora e da Subpriora 
de Sevilha e d a  Priora de Malagón.  D. Lourenço de Ce
peda con templativo e esmoler. Pusilanimidade do Prior dos 
Remédi os. Imagens para as Descalças de Caravaca. 

Jesus estej a com Vossa Reverência. Hoj e, véspera 
ela Conceição, envia-me suas cartas o arrieiro, pedindo 
com grande pressa a resposta ; portanto, terá de per
doar-me, minha filha, ser esta tão escassa, quando em 
nada o quisera eu ser com Vossa Reverência, sendo tão 
ampla a minha afeição. Sim, asseguro-lhe que lhe quero 
muito. E agora aí me trazem tão cativa com êsse cui
dado de regalar Nosso Padre, segundo êle mesmo me 
diz, que lhes cobrei ainda mais amor . Estou contente de 
que o faça tão discretamente ; pois, creio, nem agora, 
nem nunca, haverá outro com quem se possa tratar 
assim. E' porque, tendo-o escolhido o Senhor para êstes 
princípios, - o  que não acontecerá cada dia, - penso 
não haverá outro semelhante. Quando os Prelados não 
são tais como êle, tudo o que é abrir porta será para 
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maior mal do que se poderá imaginar. Também j amais 
haverá tanta necessidade, pois agora, como em tempo 
de guerra. temos que andar com maior cautela. Deus 
pague a Vossa Reverência, minha filha, o cuidado que 
tem com as cartas ; com isto vou agüentando a vida . 

Esta semana chegaram-me às mãos as três que Vossa 
Reverência dizia ter escrito ; mesmo quando vêm j un
tas, não são mal recebidas. Causou-me devoção a carta 
de S. Francisco, ••• poderia imprimir-se ; e quase não se 
pode crer como Nosso Padre faz bem as coisas. Bendito 
sej a Deus que lhe deu tanto talento. Quisera eu ter muita 
capacidade para dar ao Senhor graças em relação com 
as mercês que nos faz, particularmente pela de no-lo 
ter dado por pai.  

Já vej o de cá, minha filha, o trabalho que aí têm 
e como estão sós.  Praza a Deus não tenha importân
cia a doença da Sub priora ; ainda que não f ôsse senão 
pelo acréscimo de trabalho de Vossa Reverência, dar
me-ia muito pesar. Alegrei-me de coração por ter feito 
bem a Vossa Reverência a sangria . Se êsse médico acer
tou, gostaria que não se tratasse com outro. Deus o 
provej a . 

Incluo uma carta recebida hoj e da Priora de Ma
lagón ; não é pouco o não estar ela pior. Faço tudo o que 
é possível para sua melhora e contentamento, porque , 
sem falar no que lhe devo - bem devido, - tenho 
muito interêsse por sua saúde ; e muito mais pela de 
Vossa Reverência, e isto tenha por certo. Por aí verá 
quanto a desejo.  

Por êsse papel que vai incluso saberá que recebeu 
Mariano sua carta . A de meu irmão, à qual Vossa Re
verência se refere, j á  lhe disse, em uma das minhas, 
que a devo ter rasgado de envolta com outras ; como 
ainda estava aberta, é provável que o tenha feito. Tive 
muito pesar e procurei-a bastante, porque estava muito 
a meu gôsto. Agora recebi dêle carta em que me diz 
que escreveu a Vossa Reverência pelo almocreve de Se
vilha ; por isso só digo que anda com a alma bem apro-

438 ) Uma das reformadoras de Paterna. 
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veitada na oração e faz muitas esmolas. Sempre o en
comende a Deus, e a mim também, e fique-se com :Rle, 
minha filha. 

Muito mais pesar tive de que não faça bem seu ofí
cio êsse Prior, . . .  do que de sua pusilanimidade. Seria 
muito conveniente que Nosso Padre o sacudisse, f azen
do-lhe ver como está procedendo mal ; e por certo não 
deixará de o fazer . A todos me recomende , especialmen
te a Frei Gregório e a Nicolau,  se ainda não voltou daí, 
e a essas minhas filhas. Com as cartas de Gabriela fi
quei contente. Recomende-me a ela e à Subpriora . Ah ! 
quem pudera dar-lhe das muitas pretendentes que por 
aqu i  temos de sobra ! Mas Deus lhas dará. O negócio 
da frota j á encomendei a Vossa Reverência. Bem vejo 
os trabalhos que aí tem, e fico não pouco preocupada, 
mas espero em Deus que d ará remédio a tudo ; o prin
ci pal é que Vossa Reverência tenha saúde. Sua Maj es
tade m a  guarde e a faça muito santa. Amém. 

Muito goste i de ver que vai en tendendo o tesouro 
que aí tem em Nosso Padre. Quanto a mim, logo o en
tendi, desde Beas. Daí deram-me hoj e umas cartas, e 
t a mbém uma de  Caravaca ; esta última envio-lhe aqui 
para que Nosso Padre e Vossa Reverência a leiam e 
pelo mesmo almocreve ma devolvam ; preciso dela por
que trata de alguns dotes. Escreveram também à Priora 
daqui,  queixando-se mu i to de Vossa Reverência. 

Agora vou mandar para Caravaca uma imagem de 
Nossa Senhora que tenho para elas, muito perfeita e de 
bom tamanho, e n ão é vestida ;  e também me estão fa
zendo para lá um S. José ; e não lhes há de custar nada. 
Muito hem faz Vossa Reverência seu ofício ; e ainda 
melhor foi o que fêz avisando-me dos beliscões. " º  São 
manhas que aprendernm na Encarnação. 

E' hoj e como j á  o disse. E eu de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito : Para a Madre l\faria de S. José , Priora de Sevilha.  

439 ) Frei An tônio de J esus, Prior dos Descalços de Sevilha.  
440) Para se morti ficarem usavam d e  beliscões. 
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CARTA 1 45. 

A o  P. Jerônimo Gracián. 

Toledo, 7 de dezem bro de 1 576. Acon selha a Graci án que trate 
com o Inquisidor. Sôbre o modo de governar usado pelo 
Prior dos Remédios. O Tosta do não visi tará as casas das 
Províncias da Ordem. Elogios fei tos por Esperança ( Sala
zar ) ao P. Gracián. Defende Eliseu. Intenta-se uma fun
dação de Descalças em Aguilar  de Campóo e Burgos. G ra
cián entre as  Cigarras. 

Jesus estej a com Vossa Paternidade, meu Padre . 
Cada vez que vej o tão amiudadas cartas de Vossa Pa
ternidade, quereria beij ar-lhe novamente as mãos, por
que, tendo-me deixado aqui n este lugar, não sei o que 
seria de mim sem êste alívio. Sej a Deus por tudo ben
dito. Sexta-feira passada respondi a algumas cartas de 
Vossa Paternidade ; outras recebi agora , escritas de Pa
terna e de Trigueiros, sendo que esta última está bem 
cheia de cuidados, e com muita razão. 

Apesar de todos os motivos alegados por Vossa Pa
ternidade para ficar aí, quisera eu que, em vista da 
carta do Anj o " '  tão encarecida , não deixasse de ir, 
mesmo à custa de algum trabalho, assim que acabasse 
de atender a êsses senhores Marqueses. Com efeito, ain
da que êle " '  não acertasse, mal se podem comunicar 
por cartas certas coisas, e, como lhe devemos tanto e 
pa rece que Deus o escolheu para nossa aj uda, até seus 
t'rros se converterão em hem para nós se lhe obedecer
mos. Olhe, meu Padre, não o con trarie, por amor de 
Deus, pois está aí muito só, sem um bom conselho. Dar
me-ia muito pesar. 

Também senti por saber que êsse Santoia, . . .  se
gundo me diz a Priora, não faz bem seu ofício ; muito 
mais o sinto do que a falta de ânimo que tem. Por amor 
de Deus, Vossa Paternidade o admoeste de modo a dar-

4 4 1) O I nquisi dor-mor solici tn11 a presença de Gracián em 
Madrid. 

442) O mesmo Inquisidor D. Gaspar de Quiroga. 
443 ) Frei Antô n i o  de Jesus, Prior de Sevilha. 



320 SANTA TERESA DE .JESUS 

lhe a entender que também para êle haverá j ustiça, co
mo para os outros. 

Estou escrevendo com tanta pressa, que não po
derei dizer o que quisera, pois, quando a ia começar, 
sobreveio uma visita urgente, e agora é muito tarde, 
de noite. Tem de ser levada ao almocreve, e, para apro
veitar mensageiro tão seguro, não quero deixar de re
petir-lhe o que j á  lhe tinha escrito, isto é : deu pro
visão o Concelho Real para o Tostado não mais visi
tar as quatro Províncias. Leram-me uma carta de uma 
p essoa que afirmava ter visto a dita provisão . Quem ma 
leu foi próprio destinatário, que não tenho por muito 
verdadeiro, mas creio que neste ponto não faltou à ver
dade, e, por várias causas, não tinha motivo para men
tir. De um ou de outro modo, espero em Deus que tudo 
s� fará bem, pois J;:le assim vai dando a Paulo êsse dom 
de todos atrair a si. 

Ainda quando eu não tivesse motivos para servir 
a Sua Maj estade , só esta mercê bastava . Por certo que é 
digno de admiração ver como se vão fazendo as coisas. 
Saiba que há muito tempo Esperança "' não louvava a 
Paulo ; agora mandou-me dizer dêle maravilhas, reco
mendando-me que daqui lhe lançasse a minha bênção. 
Que será quando souber de que modo está agindo em 
Paterna ? Por certo, que me admira constatar. como vai 
o Senhor en tremeando contentamentos e penas : é êste 
verdadeiramente o caminho reto por onde executa seus 
desígnios . 

Teresa de Jesus . 

Saiba, meu Padre, que de algum modo é para mim 
grande regalo quando me conta seus trabalhos ; contudo 
aquêle testemunho falso me magoou muito, não pelo 
que toca a Vossa Paternidade, mas pela outra parte . 
Como não acham quem sirva de testemunha, buscam 
alguém que, segundo lhes p arece, não há de falar ;  e 
será esta, mais que ninguém neste mundo, quem def en
derá a si e a seu filho Eliseu. "' 

4 4 4 ) O Padre Gaspar de Salazar, Jesuíta. 
4 4 5 )  S. Teresa, mais que ninguém neste mundo, defen-
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Recebi ontem carta de um Padre da  Companhia, e 
também de uma senhora de Aguilar dei Campo, que é 
uma boa vila, a treze léguas de Burgos. E' viúva, de ses
!>enta anos de idade e sem filhos. Numa grave doença, 
querendo fazer uma boa obra com a sua fortuna, que 
consta de seiscentos ducados de renda além de uma boa 
casa e terreno, o Padre deu-lhe notícia dêsses mosteiros. 
Agradou-se tanto, que por testamento deixou tudo para 
uma fundação nossa. Afinal veio a escapar, mas fi
cou-lhe grande vontade de fazê-la,  e por isso escreveu
me sôhre o assunto, pedindo resposta . Parece-me muito 
longe, contudo talvez queira Deus que se realize. 

Também há em Burgos tantas candidatas desej osas 
e le. entrar, que é lástima não haver onde. Enfim, não 
rej eitarei a proposta ; somente quero informar-me me
lhor sôbre a terra e o demais, até ver o que manda Vossa 
Paternidade, e saber se poderá, com o Breve· que tem, . . .  
admitir mosteiros de monj as. Mesmo que eu não vá, 
pode Vossa Paternidade mandar outras. Não se esqueça 
de dizer-me o que me ordena fazer neste. caso. 

Em Burgos tenho bem de quem me informar. Se 
ela der tudo - e penso que o fará, - podemos contar 
com nove mil ducados, além das casas ;  e de Valladolid 
para lá a distância não é considerável . A terra deve sei· 
muito fria, mas dizem que é bem protegida.  

O' meu Padre ! quem me dera poder partilhar êsses 
cuidados de Vossa Paternidade ! E quão bem faz em 
queixar-se u quem tanto se doi de suas penas ! E quanto 
gosto de o ver tão ocupado com as Cigarras ! Grande 
fruto se há de fazer aí. Espero em Deus, que 2le as 
proverá, pois são tão pobres. Saiba que me escreveu S. 
Francisco uma carta muito sensata.  Deus estej a com 
e las ; fico muito con tente por quererem tanto bem a 
Paulo ; e de que êle o retribua alegro-me, embora não 
tanto. Mas a essas de Sevilha, se eu j á lhes queria muito, 

derá sua Reforma, atacada em sua pessoa e na do Padre Gra· 
cián ( Eliseu ) .  

446) Recebido do Núncio Ormaneto, que o fêz Visitador de 
Calçados e Descalços. 

Santa Tereaa VI - lll 



322 SANTA TERESA DE .JESUS 

cada dia lhes quero mais, pelo cuidado que têm daquele 
a quem eu quisera, com o maior desvêlo, estar sempre 
regalando e servindo. Sej a Deus louvado que lhe dá 
tanta saúde. Olhe, por amor de Deus : tome cuidado 
com o que lhe dão a comer por êsses mosteiros. Estou 
boa e contente por saber de Vossa Paternidade tão a 
miúdo. Sua Maj estade mo guarde e faça tão santo co
mo Lhe suplico. Amém. 

E' hoj e vigília da Conceição de Nossa Senhora. 
Indigna filha de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 46. 

A o  P. Jerônimo Gracián. 

Toledo, dezembro <le 1 576. Zi!los do P. Antônio de Jesus . 

. . . Folgo-me de que não estej a em companhia de 
Vossa Paternidade o P. Frei Antônio, porque, vendo 
tantas cartas minhas a Vossa Paternidade e nenhuma 
para êle, fica muito sentido, segundo me confessou. O' 
Jesus, que coisa é entender-se uma alma com a outra : 
nunca falta o que dizer, nem dá cansaço. 

CARTA 1 4 7 .  

Ao P.  Jerônimo Gracián em Sevilha. 

Toledo, dezembro de 1 576. Agradece em têrmos afetuosos a s  
cartas recebidas. Graça do P.  Jerônimo para a correspon
dência epi stolar. Um falso testemunho. Reforma das Cal
çadas de Paterna. As casas da Descalcez "espelhos de Es
panha". I nformação a Roma para a separação entre Cal
çados e Descalços. Fundação de Caravaca. Torna a falar 
sôbre a de Paterna. Os melhores dias da Santa foram os pa11-
sados em Beas com Paulo. Enfermidade da Madre Maria 
de S. José. Brandura de gênio de Isabelita. 

Jesus estej a com Vossa Paternidade, meu Padre. 
Oh l que dia bom tive boj e i  Enviou-me o P. Mariano 
tôdas as cartas de Vossa Paternidade para êle ! Não é 
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preciso que lhe recomende fazer assim, pois j á  lho pedi, 
e, embora custe a mandá-las, trazem-me muito consô
lo. E ainda tão caridosamente relata-me Vossa Pater
nidade em resumo as coisas sucedidas ! Segundo j á  lhe 
disse, as outras cartas. demoram a chegar, exceto quando 
o P. Mariano tem alguma em seu poder para mim, por
que então ma envia logo. Estamos grandíssimos amigos. 

Tem-me feito louvar a Nosso Senhor a maneira e a 
graça com que Vossa Paternidade escreve, sobretudo 
quando fala sôbre a perfeição. O' Padre meu, que ma
j estade em suas palavras quando toca neste assunto, 
e quanto consôlo dão à minha alma ! Quando não f ôs
semos fiéis a Deus pelo bem que daí nos resulta, senão 
pela autoridade que comunica a seus representantes -
tanto mais quanto mais de perto o representam, - se
ria grandíssimo lucro para nós ; bem deixa Vossa Pa
ternidade ver que lhe vai bem com Sua Maj estade. Sej a 
Êle por tudo bendito, que tantas mercês me faz, e lhe 
dá tanta luz e tantas fôrças. Não sei quando hei de de
terminar-me de todo a servi-lo. "' 

Posso assegurar-lhe que estava muito boa a carta 
que Vossa Paternidade escreveu de Trigueiros sôbre o 
Tostado ; e fêz bem em rasgar as que lhe mostraram 
com um pedido acêrca do mesmo. Enfim, meu Padre, 
Deus o aj uda e ensina, a bandeiras despregadas, como 
dizem ; não tenha mêdo que deixe de sair com êxito 
de tão grande emprêsa. Oh ! que invej a tenho de Vossa 
Paternidade e do P. Antônio pelos pecados que conse
guem impedir, enquanto eu aqui não tenho mais que 
desej os ! 

Faça-me saber em que se basearam para levantar 
um falso testemunho contra a honra daquela monj a vir
gem, e mãe . . . .  Parece-me grandíssima insensatez le
vantar um falso com êste. Mas nenhum chega ao que 
Vossa Paternidade me conta em sua carta, há poucos 
dias. Pensa que é pequena mercê de Deus levar Vossa 
Paternidade estas coisas como as leva ? Eu lhe digo que 

4 4 7 )  Em reconhecimento a graças tão imensas. 
448) Inventavam as calúnias mais absurdas. 
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il:le lhe vai pagando os serviços que aí Lhe presta . E 
não é só isto. 

Estou p asma de tanta desgraça que se vê, espe
cialmente no que se refere a essas Missas ;  fui ao côro 
pedir a Deus remédio para essas almas. Não é possí
vel consentir Sua Maj estade que vá adiante tanto mal , 
j á  que o começou a desvendar. Cada dia vou enten
dendo mais o fruto da oração, e quanto deve ter valor 
diante de Deus uma alma que só pela honra de Sua 
Maj estade pede remédio para outras. Creia, meu Padre, 
penso que se vai realizando o fito com que se deu co
mêço a êstes mosteiros, que foi para pedir a Deus sua 
assistência para aquêles que defendem sua honra e 
trabalham em seu serviço, porquanto, nós, sendo mu
J heres, de nada valemos . Quando considero a perfei
ção destas monj as, não me espantarei de qualquer coisa 
que alcançarem de Deus. 

Gostei de ver a carta que a Vossa Paternidade es
creveu a Priora de Paterna, e o tino que Deus infunde a 
Vossa Paternidade em tôdas as coisas. N'�le espero que 
haverá grande fruto ; com isto vieram-me ânsias de que 
não cessem as fundações. Há proj eto de uma • • •  acêrca 
da qual j á  escrevi a Vossa Paternidade ; e agora sôbre 
o mesmo assunto escreve-me essa carta, que lhe envio, 
a Priora de Medina .  Não são mil ducados os que ela " º  
dá, senão seiscentos ; bem pode ser que tenha resolvido 
ficar com o demais . Consultei o Doutor Velásquez sô
bre êste negócio, porque tinha escrúpulo de tratar disso 
contra a vontada do Geral . Insistiu muito em que devo 
procurar que D. Luísa escreva ao Embaixador, a fim de 
que êste alcance a licença do Reverendíssimo Geral, e 
prometeu dar a informação que será preciso mandar. 
No caso de não se obter, aconselhou recorrer ao Papa, 
informando Sua Santidade de como são espelhos de 

449 ) A dita fu ndação, em Aguila r de Campo, não se realizou. 
450) A mesma Priora de Medina,  Inês de Jesus, propu

sera contribuir para a fun d ação - ao que se entende - com 
mil ducados , oferecidos pela comunidade ou por alguma p re
ten dente desejosa d e  ingressar no novo convento. 
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Espanha estas casas. Assim o penso fazer, se a Vossa 
Paternidade não parecer outra coisa. 

Respondi a Medina pedindo que me explicassem 
melhor as condições, e j á  escrevi ao mestre Ripalda, até 
pouco tempo Reitor em Burgos e meu grande amigo da 
Companhia, para que tomasse informações e depois me 
desse conta, pois se fôsse coisa conveniente, enviaria 
eu alguém em meu lugar para que o visse e tratasse . 
De fato, se parecer bem a Vossa Paternidade, poderão 
ir Antônio Gaytán e JuliãQ de Avila, quando vier a es
tação favorável. Vossa Paternidade dar-lhes-á plenos 
poderes para que façam um acôrdo, como o de Cara
vaca, e a fundação poderá realizar-se sem a minha pre
sença. Mesmo no caso de se ter de lançar mão de maior 
número de monj as  para reformar conventos, não falta
ra quem vá, contanto que a cada um vão poucas, como 
aí em Paterna. Parece-me, contudo, que em outros, que 
sej am maiores, não conviria irem só duas ; e até mes
mo aí não teria por mau que houvesse uma Irmã con
versa, já que as temos, e muito boas ! 

Estou persuadida de que nada se consegue em mos
teiros de monj as se não há quem de portas adentro as 
mantenha na disciplina. A Encarnação está, que é para 
louvar a Deus . .., Oh ! ·que desej o tenho de ver tôdas as 
monj as livres da suj eição aos Calçados ! Quando me 
f ôr concedido ver separada dêles a nossa Província, da
rei até a vida para êste fim, porque do mau govêrno 
vem todo o dano, e é sem remédio. Com efeito, ainda 
que outros mosteiros estej am relaxados, não é em tanto 
extremo ; refiro-me aos que estão sob a j urisdição dos 
frades ; quanto aos suj eitos aos Ordinários, nem é bom 
falar. E se os Prelados entendessem a responsabilidade 
que lhes pesa sôbre os ombros e tivessem a solicitude 
de Vossa Paternidade, agiriam de outra maneira ; e não 
seria  pouca misericórdia de Deus haver tantas orações 
de boas almas em favor de sua lgrej a. • • •  

451 ) S .  João d a  Cruz conti nuava no cargo d e  confesso r 
do mosteiro da Encarnação, no qual o deixara S. Teresa. 

452 )  Como haveri a no caso de serem m a i s  zelosos os 
Prelados. 
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Muito bem me parece o que Vossa Paternidade me 
diz sôbre os hábitos, e, dentro de um ano, poderão tô
clas estar assim vestidas. ' " '  Uma vez estabelecido, esta
hc lccido fica.  Será questão de gritarem alguns dias ; 
mas castigadas umas, calarão as demais, pois as mu
lheres são assim : pela maior parte, temerosas. Essas 
noviças não continuem aí, por caridade, pois recebe
ram tão maus princípios. Importa-nos muito o sairmo
nos bem dessa reforma, por ser a primeira. Eu lhe asse
guro ·que a amizade que lhe tinham, bem o mostram 
com as obras. 

Achei graça no rigor de nosso · Padre Frei Antônio. E' 
certo que com alguma não seria mau, antes importa 
muitíssimo que eu as conheço tôdas. Talvez dêsse modo 
se houvesse impedido mais de um pecado por palavras, 
e estariam agora mais rendidas ; pois há de haver bran
dura e rigor, que assim Nosso Senhor nos leva ; e para 
essas muito obstinadas não há outro remédio. Torno a 
dizer : aquelas pobres Descalças . . .  estão muito sozinhas 
e se alguma ficar doente, será grande contratempo. Deus, 
que vê a necessidade, lhes dará saúde. 

Tôdas as filhas de Vossa Paternidade - as de cá 
- vão bem ; as de Beas é que só faltam morrer com 
tantos pleitos ; mas não é muito padecerem um pouco, 
j á  que lhes faltaram trabalhos na fundação daquela 
casa. Nunca terei dias melhores do que os passados ali 
com meu Paulo. Gostei de que se tenha assinado "seu 
filho querido". Como eu estava só, exclamei logo : 
"Quanta razão tem !" Muito me folguei de ouvi-lo de 
Vossa Paternidade e m ais me folgaria se visse os ne
gócios daí em tão bons têrmos, que pudesse voltar a 
ocupar-se dos de cá. Espero em Deus que tudo há de vir 
a parar em suas mãos. "' 

Muito sinto a doença dessa Priora, pois seria difí
cil  achar outra como ela  para aí.  Faça Vossa Paterni-

4 5 3 )  Queria o Padre Gracián,  como Visitador, fazer que 
usassem em Pater na hábitos grosseiros como as Descalças. 

454 ) As duas reformad oras de Paterna. 
455) Espero que virá a ser Provincial. 
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dade que sej a bem tratada e tome algumas drogas para 
essa febre contínua.  Oh ! como me dou bem com o con

fessor ! ... Para me obrigar a fazer alguma penitência , 
manda-me comer, cada dia, mais do que costumo, e 
quer que me regale . A minha Isabel está aqui ; pergunta 
se como está Vossa Paternidade brincando com ela e 
não lhe responde ? 

Dei-lhe uma fatia de melão ; disse que está muito 
frio, e lhe atroa "' a garganta. Asseguro-lhe que tem di
tos engraçadíssimos e uma alegria constante, unida a 
uma brandura de gênio que a torna muito parecida 
com meu Padre. Deus mo gu arde muito mais que a mim. 
Amém, amém . 

Saiba que aí têm as monj as um mêdo extraordi
nário da Priora, e também um costume de não dizer as 
coisas aos Prelados como elas são. • • •  Essa· questão dos 
estudantes que as servem, "" é preciso ser bem exa
minada. 

Filha de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 48. 

Ao P. Ambrósio Mariano de São Bento. 

Toledo, 1 2  de dezembro de 1 5 76 .  I nveja a Santa aos que tra
balham pelos próximos. A reforma de Paterna. Bom exem
plo das Descalças. Deseja que entrem pessoas de bons 
talentos. Acêrca da descalcez com pleta de pés. O trabalho 
de mãos. Sou amiga de apertar nas virtudes, porém não 
no rigor. 

Jesus estej a com Vossa Reverência.  Estas cartas, 
entre as quais a da Priora de Paterna , chegaram-me 
às mãos. As outras que, segundo me diz, devem che
gar talvez amanhã, quinta-feira,  virão com segurança 
por essa via ;  não hão de perder-se. Muitíssimo folguei 

456) Cônego Doutor Velásquez. 
457 ) Expressão da menina, qu e  apenas contava oito ano�. 
458 ) Refere-se provàvelmente às de Paterna. 
459 )  Talvez ajudando as Missas, ou para algum recado.  
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com estas, e também com a de Vossa Reverência. Sej a 
Deus bendito por tudo . 

O' Padre meu ! e que alegria me vem ·ao coração 
tiuando vej o que por algum dos membros desta Or
dem (onde o Senhor tem sido tão ofendido) se faça al
guma coisa para sua honra e glória, e se evitem alguns 
pecados ! Só me dá grande pena e invej a por ver o pou
co valor que tenho para isso ; desej aria andar no meio 
de perigos e trabalhos, para que me coubesse parte dês
ses despoj os dos que andam metidos na pelej a. Algu
mas vêzes, ruim como sou, alegro-me de ver-me aqui 
sossegada ; mas, em vindo à minha notícia quando estão 
trabalhando por lá, sin to-me consumida e tenho invej a 
u essas que foram. para Paterna. Estou alegríssima por 
Deus começar a servir-se das Descalças, e muitas vê
zes, quando vej o almas tão animosas nestas casas, pa
rece-me que não seria possível dar-lhes Deus tanto se 
não fôsse para algum fim. Ainda que não fizessem mais 
do que estão fazendo naquele mosteiro - porque en
fim terão evitado ofensas de Deus, - estaria conten
t íssima ; quanto mais que espero em Sua Maj estade hão 
de ir muito além. 

Não esqueça Vossa Reverência : de acrescentar, na 
( leclaração acêrca dos Frades, que também possa • • • dar 
l i cença para fundar mosteiros de monj as . Saiba que 
me confesso aqui com o Doutor Velásquez, Cônego des
ta Igrej a, grande letrado e servo de Deus, como poderá 
informar-se. Não se conforma com a idéia de não mais 
se fundarem mosteiros de monj as, e ordenou-me tomar 
por intercessora a senhora D. Luísa para, por inter
médio do Embaixador, alcançar licença do Geral, e, 
c m  último caso, do Papa. Recomenda informar a Sua 
Santidade de como são espelhos de Espanha , e promete 
i n dicar os trâmites a seguir. Já mandei falar a Vossa 
Heverência de uma fundação que se nos oferece ; res
ponda-me a estas duas coisas. 

Com o último bilhete que me en viou, fiquei muito 
oonsolada. Deus o pague a Vossa Reverência, con-

460) O Visitador Descalço. 
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quanto j á  estej a bem assentado em meu coração tudo 
o que me escreveu. Como não me diz nada do P. Frei 
Baltazar? A todos dê minhas encomendas. 

Achei graça no que alega o P. Frei João de Jesus a 
respeito de andarem inteiramente descalços. Como diz 
que é por minha vontade, se fui eu que sempre o proibi 
ao P. Frei Antônio ? E, a tomar êle meu parecer, teria 
errado. Era meu intento e desej o que entrassem bons 
talentos e temia que, vendo muita aspereza, se haviam 
de assustar ; mas tudo foi necessário para se distingui
rem dos Calçados. O que talvez tenha dito é que tanto 
frio teriam assim, ' " '  corno de pés no chão. 

O que eu disse - e daí deve ter vindo o engano, 
- quando se tratou da má impressão que dariam os 
Descalços montados em boas mulas, foi que não se ha
via de consentir, a não ser para longo caminho e com 
grande necessidade ; pois uma coisa não assentava bem 
com a outra. ' " '  Ora, têm passado por aqui uns Descal
ços mocinhos, que tinham, aparentemente, pouco a an
dar, e vinham de j umento quando poderiam vir a pé. 
E assim o torno a dizer : não dão boa impressão êsses 
jovens ; descalços, por um lado e por outro cm mulas 
com boas selas. Quanto à outra questão, nem me pas
sou pelo pensamento : j á andam descalços demais. Avise 
Vossa Reverência que não o façam; voltem ao que cos
tumavam ; e escreva a Nosso Padre. 

No que insisti muitíssimo com Sua Paternidade foi 
que lhes fizesse dar muito bem de comer ; porque trago 
sempre diante dos olhos o que Vossa Reverência diz, 
e muitas vêzes tenho bastante pesar. Ainda ontem ou 
hoj e, antes de ler sua carta,  o estava sentindo, pare
cendo-me que daqui a dois dias tudo irá por água abai
xo, tal o modo • • •  com que se estão tratando. Voltei-me 

461 ) Com alpercatas abertas. Uns eram de parecer que 
os Descalços andassem com os pés inteiramen te nus, e assim 
foi durante algum temp o ;  outros opinavam, com a santa Re
formadora, qu� usassem alpercatas . Por fim êste último preva
leceu e foi sancionado pelas Constituições da Ordem. 

462)  Isto é :  pés descalços e boa cavalgadura. 
463)  A demasia de penitência. 
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para Deus a buscar consolação, porque 1!:le, que o co
meçou, dará j eito a tudo ; e assim alegrei-me por ver 
que Vossa Reverência pensa como eu. 

Outra coisa que lhe pedi muito foi que exigisse o 
lavor de mãos, ainda que só fôsse fazer cêstas, ou qual
quer outra coisa ; e sej a na hora da recreação, quando 
não houver outro tempo, porque, nas casas que não são 
de estudos, é importantíssimo. Entenda, meu Padre, que 
sou amiga de apertar muito nas virtudes, porém não 
no rigor, como se poderá ver nestas nossas casas. Deve 
ser porque sou pouco penitente. Muito louvo a Nosso 
Senhor de que dê a Vossa Reverência tanta luz em pon
tos tão importantes. E' grande coisa em tudo desejar 
sua honra e glória. Praza a Sua Maj estade nos dar graça 
para morrermos mil vêzes por esta causa. Amém, amém. 

E' hoj e quarta-feira, 12 de dezembro. 

Indigna serva de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

De muita caridade usa Vossa Reverência para co
migo enviando-me as cartas, que recebe de Nosso Pa
dre, pois quando êle me escreve é sempre muito bre
ve ; e não me admiro, antes pelo contrário lhe rogo que 
o faça assim. Verdadeiramente louvo ao Senhor quando 
as leio, e Vossa Reverência está muito obrigado a fazer 
o mesmo, pois deu princípio àquela obra . "' Não dei
xe de insistir com o Arcediago. Temos também por nós 
o Deão e outros Cônegos, e j á  vou granj eando outros 
amigos. 

464 ) Com efeito, o Padre Mariano recebeu as Descal ças 
em Sevilha. 
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CARTA 1 49. 

À Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Toledo, 1 3 de dezembro de 1 57 6. Remédios contra as febres. 
Morte de uma piedosa senhora, amiga das monjas.· Um fio 
de água para as Descalças. D. Agostinho de Ahumada. 
Torna a falar das monjas de Paterna . 

Jhs. 
Estej a com Vossa Reverência, filha minha, o Es

pírito Santo. Enquanto não me escreverem que está sem 
febre, estarei sempre com muito cuidado. Olhe que não 
sej a anemia, como costuma dar em sangues fracos. Eu, 
sem ter êste motivo, sofri muito disto. Meu remédio era 
usar umas fumigações com erbatum e coentro, cascas 
de ovos, '" com um pouco de azeite, um pouquinho de 
alecrim e um pouco de alfazema, depois de deitada. 
Asseguro-lhe que ficava outra. Guarde isto só para si ; 
mas não me pareceria mal que o experimentasse algu
ma vez. Numa ocasião, tive febre quase oito meses, e 
com isto sarei. 

Não me canso de dar graças a Deus de ter ficado 
aí o Brazinho na noite em que morreu a boa velha . . . .  
Nosso Senhor a tenha consigo, como aqui lhe temos su
plicado . Parece-me não ser necessário consolar nem a 
irmã nem a sobrinha. Dê-lhes  minhas recomendações, 
dizendo-lhes que antes é razão estarem contentes, pois 
foi gozar de Deus ; mas Beatriz não faz bem de dese
j á-lo, e, olhe lá 1 .  . . não haj a,  em dizer essa bobagem, 
algum pecado. Muita caridade me fêz de escrever-me 
contando-o tão por miúdo, e muito gostei de que lhes 
tenha deixado tão boa herança. Parece-me que a Vossa 
Reverência não apertou o demônio, como a mim, ten
tando-a com pusilànimidade ; agora vej o  era êle, pois 
aqui tornei a ficar como era antes. Que quer dizer isto ? 
O bom Prior das Covas . . .  escreveu ao P. Mariano que 

465 )  Pulverizadas. 
466) Ver nota à Carta 1 1 7. 
467 ) Como não havia meio de conseguir que os Fran

ciscanos dessem um fio de água ao mosteiro, o Prior da Car-
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lhes alcance um fio de água, fazendo tanto empenho 
como se fôsse para si. Não entendo como o alcançará, 
mas asseguro-lhe que muito me alegraria. Bendito sej a 
Deus, por estar Sua Paternidade com saúde ; entregue
lhe a carta que aí vai . 

Recomende-me muito a tôdas, e a minha Gabriela 
diga que aprecio deveras suas cartas. Faça-me saber se 
ela faz bem o ofício de porteira, e nunca se esqueça de 
dar minhas lembranças a Delgada. Diga-me também se 
está bom Frei Bartolomeu de Aguilar. Não sei como 
Vossa Reverência anda assim doente, tendo aí Nosso 
Padre. Cada dia dá Deus a dois, etc. • • •  

E' no Peru que está meu irmão ' " '. mas penso que 
agora j á  deve ter passado adiante. Vou indagar de Lou
renço . Para o que Vossa Reverência quer lá, êle não 
serve, pois ainda não é casado, e não tem domicílio 
certo ; hoje está aqui e amanhã ali, como se diz. A meu 
irmão Lourenço enviei a carta de Vossa Reverência. 
Se disseram a Vossa Reverência em que terra "°  está 
êsse tal homem, talvez conheça êle alguém a quem o 
possa encomendar. Informe-se de tudo, e escreva-me 
de novo. 

Seria bom que com o dinheiro de Beatriz se pa
gasse a casa, pois ela contribuiu, se não me engano, 
para nos fixarmos aí. Sempre diga a Gabriela que me 
avise de como vão as coisas em Paterna, para poupar 
a Vossa Reverência o cansaço. Não é de maravilhar que 
não estej am muito sossegadas. Pergunte a meu Padre 
se não seria bom Margarida . , ,  ir ficar com elas ; sim, 
pois me parece estão muito sôzinhas, e ela terá ânimo 
para isso. Creio que j á  poderia fazer profissão , con-

tuxa, que tomava corno próprios os negócios das Descalças, 
escrevera ao Padre Mariano, então na  côrte, para que o con
seguisse do Rei,  a quem era muito aceito. 

nós. 
468)  Algum provérbio daquele tempo, que não chegou até 

4 69 ) Agostinho de Ahumada. 
<\ 7 0 )  Em que parte da América. 
4 7 1 )  Noviça leiga, do convento de Sevilha. Desejava a 

Santa Madre que fôsse ajudar as d uas que tinham ido a Paterna. 
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quanto não estej a certa de quando tomou o hábito. Se 
alguma lá caísse doente, seria muito desagradável ; e 
quanto a Vossa Reverência, não lhe faltarão Irmãs con
versas. Estej a Deus na sua alma. Amém. 

E' dia de Santa Luzia . 
De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus . 

Pela carta inclusa, verá como está passando a Priora 
de Malagón ; é do médico. 

Leia essas outras duas cartas, das quais uma, di
rigida a S. Francisco, vai aberta para qm; Vossa Reve
rência evite o que recomendo a ela não fazer, e a feche 
em seguida . Se o Padre Prior lhe entregar as estampas, 
não tomar alguma , que êle ai lhes dará quantas quiser. 

Sobrescrito : Para a Madre Priora Maria de S. José, carmelita.  

CARTA 1 50. 

A um benfeitor de Toledo. 

Toledo, 1 6  de dezembro de 1 575. A Santa diz ter estranhado 
as coisas que êle lhe dizia numa carta. Imagen s da Virgem 
e de S. José para as Descalças de Caravaca. 

Jesus estej a  com Vossa Mercê e lhe pague o con
sôlo que me dá de tôdas as maneiras. Asseguro-lhe que 
certas coisas de sua carta nunca ouvi, nem me passaram 
pelo pensamento . Sej a Deus bendito por tudo. Quanto 
a seu receio de vir cá, e de haver nisso matéria de  con
fissão , mais me parece escrúpulo que virtude . . . • Muito 
me descontenta isto da parte de Vossa Mercê, mas algu
ma falta sempre havia de ter, porque, em suma, é filho 
de Adão. 

Consolou-me extremamente o ter chegado tão de
pressa meu Pai S. José, e por ser Vossa Mercê tão seu 
devoto. Muito contentes ficarão aquelas Irmãs, " ª que 

472) Tinha receio de ocupar imerecidamente o tempo da 
Santa. 

4 73) De Caravaca. 
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estão ali fora de sua terra e longe de quem as possa 
consolar ; conquanto creia eu, - e é certo, o verda
deiro consôlo está bem j unto delas. Por caridade, faça
me Vossa Mercê o favor de mandar tomar-lhe as me
didas na altura e largura ; e convém que sej a sem de
mora, a fim de se fazer amanhã a caixa. Na têrça-feira 
não será possível, por ser festa, e na quarta-feira de 
manhã partem os carros. 

E não faço pouco em deixar partir assim tão pron
tamente a imagem de Nossa Senhora, que me deixa 
grandíssima saudade ; por isso, Vossa Mercê, por ca
ridade, a compense com a que tenciona dar-me no Natal. 
De bom grado pediremos a Nosso Senhor Boas Festas 
para Vossa Mercê e êsses senhores. Beij e-lhes as mãos 
por mim, e fique-se Vossa Mercê com Deus. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus. 

As três fundadoras de Caravaca professarão no dia 
de Ano Bom, e será consôlo para elas se tiverem lá as 
imagens. 

CARTA 151 .  

À Madre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Toledo, 2 7 de dezembro de 1 5 76. Felicita a Nicolau Dória. 
Assuntos do convento d as Descalças de Sevilha. Pede con
feitos à Madre Priora. Lembranças aos conhecidos. 

Jesus estej a com Vossa Reverência, filha minha. 
Vão dar duas horas, e assim não posso alargar-me ; digo, 
duas da noite. Pela mesma razão não escrevo ao bom 
Nicolau ; dê-lhe os Bons Anos de minha parte e diga
lhe que hoj e  estêve aqui a mulher de seu primo. Quanto 
ao mosteiro, aquela pessoa continua em seu bom pro
pósito, como êle deixou, mas até chegar a decisão da 
côrte para admiti-lo, como aqui não vem o P. Mariano, fi
cará tudo parado . . . .  

4 7 4 )  Talvez alguma fundação. 
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Alegrei-me de terem recebido tão boa noviça ; re
comendem-me muito a ela e a tôdas. Fiquei contente 
com as cartas que me enviou, de meu irmão. O que me 
contraria é nada me dizer Vossa Reverência sôbre sua 
saúde ; Deus lhe dê como desej o. Grandíssima mercê 
nos faz em d á-fa também a Nosso Padre. Sej a para sem
pre bendito ! Trouxe-me o almocreve as cartas que Vossa 
Reverência envia a Malagón ; não sei se trouxe o di
nheiro. Grande bobagem seria não aceitar o que lhe dá 
meu irmão ; prouvera a Deus fôsse mais. Fará bem de 
mandar-me os confeitos de que falou ; se são tão bons, 
gostaria de tê-los para certa necessidade . . . .  

Estou com saúde, embora nos últimos dias antes 
elo Natal tenha passado adoentada, e cansadíssima com 
a demasia dos negócios. Contudo não quebrei o j ej um 
do Advento. A tôdas. as pessoas que j ulgar conveniente 
dê minhas recomendações, especialmente ao P. Frei An
tônio de Jesus ; e pergunte-lhe se fêz promessa de não 
me responder. Também a Frei Gregório me recomendo. 
Muito me folgo de que tenha o convento o necessário 
para pagar a contribuição dêste ano . Deus dará o de
mais. Sua Maj estade a guarde. Já estava desej ando ver 
carta sua. 

E' dia de S. João Evangelista. 
Eu de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 1 52. 

À Madre Brianda de S. José, Priora de Malagón. 

Toledo, dezembro de 1 576. Utilidade espiritual das enfermi-
dades. Gastos e dotes de Cassilda d e  Padilla. Enxoval de 
sua prima Beatriz de Cepeda e Ocampo . • 1 0 

Jhs. 
Estej a com Vossa Reverência o Espírito Santo, fi

lha minha, e dê-lhe neste Natal um grandíssimo amor 

475)  Para oferecê-los a D. Luísa de la Cerda, que os a p re
ciou. Cf. Carta 1 1 6. 

476)  Há na carta muitas lacunas e palavras mutiladas, 
em conseqüência de estragos no original. 
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de Deus para que não sinta tanto o seu mal. Sej a Deus 
bendito ! A não poucos parecerá que por andarem com 
saúde, contentamentos e regalos têm muito Boas Fes
tas, e entretanto serão más para o dia em que hão de 
dar contas a Deus. Sôbre êste ponto pode Vossa Reve
rência agora estar bem sossegada, que está ganhando 
nessa cama glória e mais glória. 

Muitíssimo é não ter piorado com tão mau tempo ; 
de sentir fraqueza não se admire Vossa Reverência, 
pois de tão longa data está passando mal. A tosse deve 
ser algum resfriado que tenha tido . . . sem se apurar 
de onde procede, não é prudente dar remédios . . . que 
os médicos daí o digam. 

Atualmente não tenho noviça alguma para entrar . . .  
as via com necessidade de . . . seria . . . tomar uma que 
está em Medina, que dizem é muito boa ; mas j á  que 
Vossa Reverência escreve que se remediará com êstes 
cem ducados, melhor é não tomar nenhuma até que te
nham casa. 

Estou pasma de a mandarem levantar-se com tal 
tempo.  Por caridade não o faça, seria capaz de matá
la  . . .  Até para os gordos e sãos é penoso . . . 

A .  . . minhas recomendações, e faço-lhe saber que 
mlda muita balbúrdia para que a Irmã Cassilda faça 
a renúncia . Escreveu-me D. Pedro "' a êste respeito . 
O Doutor Velásquez, que é com quem me confesso, diz 
que não podem tecer-lhe a vontade. Enfim, deixei tudo 
sôbre a consciência de D. Pedro ; não sei em que vai 
parar. Querem dar-lhe quinhentos ducados e o gasto 
com a festa do véu. Vej a que enorme despesa para ser 
levada em conta ; "' e, ainda assim, não o querem pa
gar j á . Por certo, pouco deve êsse anj o à sua mãe. Pelo 
sofrimento da menina, que é muito, quisera eu j á  ver 
tudo acabado, e por isso a ela escrevo pedindo que, se 
nada lhe <lerem, não faça caso. 

4 7 7 )  D. Pedro Manrique de Padilla, tio paterno de Cassilda, 
Cônego de Toledo e muito recomendável por sua ciência e 
virtude. 

478 )  Cassilda era filha do Adiantado de Castela, um dos 
m aiores senhores de Espanha. 
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Escreve-me Beatriz "' que está boa, e não tem tido 
trabalho. Vendo que assim o quer Vossa Reverência, 
mesmo que estivesse doente parecer-lhe-ia ter saúde. 
Nunca vi tal coisa . . .  º '  Licenciado diz que ainda pre . . 
pai diz . . . a outra monj a . . . como hei de . . . mar agora. 
Eu estou boa, praza ao Senhor e . . . o é . . . Vossa Re
verência bem depressa. Amém. 

Era tão pouco o enxoval trazido por Beatriz, que 
dêle me mandaram uma lista . Determinei que tragam 
ao menos os cobertores e dois lençóis, e alguma rou
pinha velha para Antônio Ruiz ; e até creio : será mais o 
porte do que o valor. Aqui o pagarei, se assim manda  
Vossa Reverência. Os colchões e outras n inharias que 
pede a irmã dela . . . se leia, pois não se pode trazer 
mantas para Frei Francisco meu . . . Realmente, me 
contrariou que ande indi . . . olhando agora se é per
feição pedir, ou não . . . 

CA RTA 1 53 • 

.. :\ D. Antônio de Sória. 

Toledo, dezembro de 1 5U. Uma esmola. Telas d e  "ervas", 
damascos e tecidos de ouro. 

Jhs. 
O Espírito Santo estej a com Vossa Mercê. Amém. Os 

cem reais e o demais que o portador de sua carta tra
zia chegaram-me às mãos. Nosso Senhor guarde mui
tos anos a quem o envia, com a saúde que Lhe suplico. 

O mesmo portador leva a cama, e se está aí o Se
nhor Sotomayor, rogo a Vossa Mercê que lhe diga que a 
mande examinar, para certificar-se de que não sofreu 
nenhum estrago. Eu vi como foi despachada e tive todo 
o cuidado, como é j usto. Estou bem contrariada de que 

479) Beatriz de  Jesus, prima da Santa, por en fermidade da 
Madre Brian da, ficou à frente do convento de Toledo. 

480)  Pelos estragos do papel,  até o fim desta carta há 
v árias palav ras sem nexo, as quais se co nservam no texto por 
respeito à Santa Madre. 
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sej a tão ruim esta cidade, e que não se ache em tôda ela 
o que Vossa Mercê me pede. Procuraram cuidadosa
mente, por tôda parte, como dirá a Vossa Mercê êste 
bom homem, e não se acharam senão três retalhos que 
aí vão ; e praza a Deus se tenha acertado, porque não 
foi possível entender um trecho da carta de Vossa Mer
cê, em que explicava ·como haviam de ser. Por aqui, 
o de melhor qualidade chamamos "erva" ; os outros na
da valem. Asseguro-lhe : andei escogitando o que po
deria. enviar-lhe que aí não houvesse, e não achei coisa 
alguma que faça vantagem. Muito contentamento teria, 
e será para mim grande gôsto, se Vossa Mercê me avi
sar se posso servi-lo de algum modo, sem que o en-
tenda o senhor D. Francisco. . . .  

· 

Nosso Senhor tenha a Vossa Mercê de sua Mão 
sempre e o faça muito seu. 

Serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus. 

Vão sete retalhos : dois de damasco verde e cinco de 
tela de ouro. 

Sobrescrito : Ao Muito Magnífico Senhor Antônio de Sória, meu 
senhor. 

CARTA 1 5 4 .  

À Madre Maria Batista, Priora de Valladolid. 

Toledo, dezembro de 1 576. Sôbre o dote de Cassilda Padilla e 
renúncia de seus bens. "Em havendo in terêsse não há 
santidade". A grande perfeição do P. Prádanos. Profissão 
da Irmã Cassilda. Mais conselhos acêrca dos negócios desta 
monja. 

. . . Folgar-me-ei de que o deixe, como deixou o de
mais. Olhe bem como fala com ela sôbre tudo isto que 
lhe escrevo, porque o dirá à sua mãe, e parecerá mal, 
depois do que escrevi a D. Pedro. Bem poderá dizer
lhe que o deixe sôbre a consciência dêle ; de outro mo-

481 ) Provàvelmente D. Francisco de Salcedo. 
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do não me meteria eu nesse negoc10, como é verdade. 
Acho graça.  O Doutor Velásquez é de opinião que 

D. Pedro não pode tomá-lo sôbre sua consciência ;  en
tretanto não faltará, por certo, quem lhe diga o con
trário . Há muito quem pense que os da Companhia têm 
interêsse nisso, e há tanto comentário, que êles mesmos 
acharam bom êsse alvitre, fazendo mais caso de minha 
fama do que Vossa Reverência, que põe sôbre mim tanta 
responsabilidade. Deus lho perdoe ; e ma guarde, e lhe 
dê bons anos. 

Muita questão faço de que não descontente Vossa 
Reverência à senhora D.  Maria ; ... por isso tenha 
cuidado. 

Estamos passando bem. Enviei ao P. Provincial sua 
carta , na qual Vossa Reverência conta como D.  Ma
ria . . .  j á  quer que sej a a renúncia feita em favor da 
casa. Não sei o que dizer dêste mundo : o certo é que 
em havendo interêsse, não há santidade. Isto me faz 
desej ar aborrecer tudo . Não sei como escolheu por in
termediário um teatino, pois êsse Mercado o é (segundo 
me afirma Catarina) , sabendo como êles são parte in
teressada. Prádanos satisfez-me plenamente ; tenho-o na 
conta de homem de grande perfeição . Deus no-la dê a 
nós ; e a êles, seus dinheiros . 

A todos me recomendo, particularmente a Cassilda ; 
e dê-lhe depressa a profissão ; não demore mais, que 
seria matá-la. Esta sua carta enviarei ao Padre Pro
vincial. Bem imaginava eu que D. Maria estava à es
pera da resposta de D . Pedro sôbre o negócio . Ando 
bem desgostosa. Pensa que lho disse ? Creio que não ; 
teria escrúpulo de dizê-lo, porque em suma, tendo Vossa 
Reverência Prelado, acho melhor não abrir mão sem 
ouvir seu parecer, e portanto não faça caso do que eu 
lhe disse, a não ser para ter alguma luz sôbre o me
lhor modo de agir. Também não quisera eu metê-la em 
dificuldade, que bastantes trabalhos j á  tem. Escreva 

482) Provàvelmente a fundadora, D. Maria de Men doza. 
483)  De Acuõa, mãe de Cassilda. 
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sôbre tudo isso ao P. Mestre ; . . .  e por Arellano, da Or
dem de S. Domingos, poderia a visar-me se estão em 
paz. A senhora D. Maria providenciará para que êle 
venha . . .  

CARTA 1 55. 

A D. Francisco de Salcedo. 

Toledo,  dezembro de 1 576. Sôbre algumas jovens  de Avila que 
pretendiam o h ábito, e certos negócios dos irmãos da 
Santa. "ª  

. . .  essas j ovens são muito lindas, . . . conhecerá 
hem a filha de R (odrigo) , . . .  eu conheço a da Fla
menga . . . Tem boa condição, e fala a verdade . . . sem
pre se me agradou. Mas ela pensa se a (le) gítima para 
a outra e para a pequena . . . sem outros intentos, e 
quando . . . creio, ainda que assim fôsse, seria bre (ve) . 

. . . de aluguel e, queria eu, fôsse perto de S. José, 
p ara Lourenço . . .  , casa de autoridade para Francis
co . . .  , ainda ·que pouco lavrada ; à flamenga . . . , orató
rio mas não pequeno . . .  , e deixemo-lo que pouco a pou
co, senão que se determinará . . . e Vossa Mercê dessas 
palavras . . .  que êles se pagam. Quando são palavras 
sem obras . . . espantar-se-ia, do que há nisto . . . um ho
mem que se irrita n ão . . . podem dar de coices, êles 
não tem . . . grosseria Pedro de Ahumada, se o .  . . ain
cla que aproveita pouco, para isso fêz . . .  nos néscios de 
outros bem acondicionados . . .  : isto é ser cristãos 
cabeça êstes membros . . .  terrível coisa para êle o pa
recer que . . . e não há que fazer caso disso . . .  

484 ) Frei Domingos Báõez. 
485)  O original está muito deteriorado, a ponto de tor

nar-se incompreensível. 
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CARTA 1 56. 

A D. Diogo de Guzmán y Cepeda, . . .  em Avila .  

Toledo, dezembro de 1576. Pêsames pela morte da espôsa de  
D. Diogo. Conselhos espirituais. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê, 

dando-lhe o consôlo de que tem necessidade para essa 
perda tão grande, como neste momento nos parece .  
Mas o Senhor, que o determina, e nos quer mais do  que 
nós mesmos, fará vir tempo em que entendamos que 
era êsse o maior bem que podia fazer à minha prima, 
e a todos quantos a ela queremos bem ; pois sempre leva 
a alma no melhor estado. 

Vossa Mercê não imagine ter vida muito longa, 
pois é curto tudo o que se acaba tão depressa ; antes 
pense bem : não é mais que um momento a soledade em 
que vai ficar, e ponha tudo nas Mãos de Deus, que Sua 
Maj estade fará o que fôr mais conveniente . Consôlo 
grandissimo é ver morte que tão certa segurança nos 
dá de se tornar vida para sempre.  E creia Vossa Mer
cê que, se agora a leva o Senhor, terão, Vossa Mercê 
e suas filhas, maior aj uda estando ela diante de Deus. 

Sua Maj estade nos ouça, como muito' Lhe pedimos, 
e a Vossa Mercê dê conformidade com tudo o que hou
ver por bem fazer, e luz para entender quão pouco du
ram, quer os descansos, quer os trabalhos desta vida. 

Aí vão dois melões que achei, não tão bons como 
desej aria. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 
Teresa de Jesus. 

486) Filho de D. Maria de Cepeda, irmã mais velha da 
Santa. 
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CARTA 157. 

A D. Diogo de Guzmán y Cepeda em Ávila. 

Toledo, dezembro de 1576. Sôbre o aluguel de uma casa para 
seu irmão D. Pedro . . . .  Condolências pela morte de uma filha 
de D. Diogo. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo estej a com Vossa Mercê. 

A carta inclusa escreveu-me o Senhor Ahumada ; reme
to-a a Vossa Mercê para que vej a o que nela pede e 
não se descuide de atendê-lo a tempo. Como Vossa 
Mercê, com a mágoa em que está, "' pode olvidar, di
ga-o à senhora D. Madalena, . . .  para que tome à sua 
conta. Seria muito desagradável, se Vossa Mercê to
masse a casa, não tendo dela necessidade, ou a deixas
se, precisando dela. Dê a D.  Madalena muitas recomen
dações minhas, e diga-lhe que desej o saber também 
como ela está. 

Parece-me que Nosso Senhor quis levar aquêle an
j inho para a companhia de sua mãe no céu. Sej a por 
tudo bendito, pois, segundo me disseram, andava doen
tinha. Muita mercê fêz D eus a todos, e a Vossa Mercê 
em particular, por ter j unto de seu trono tantos que 
o aj udem para os trabalhos que há nesta vida. Praza 
a Sua Maj estade guardar a D. Catarina, ... e a Vossa 
Mercê tenha sempre de sua Mão. Amém. 

Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

487 ) Irmão da Santa. 
488 ) Pouco depois de perder a espôsa, perdeu uma filha 

pequenina. 
489) Irmã de D. Diogo. 
490) A única filha que restava a D. Dioso. 
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