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CARTA 158. 

fl D. Lollrew;o <if' Cf'pl'(fa, irmão da Santa. 

Toledo, 2 de janeiro de· 1577. l\fan<ln a D. LourC'llço que não 
leia ns <·artas dela u Frandst·o 1!e Sakedo. Fula nont
men!c nn casu 1rnra D. Pedro. /\ arquinhn ,los papéis. 
Cuidado <·om as prnmcssas que se fazem. Boa comprn 
foi n da quinlu ,i., La Scrna. Gulanter.in ,le D. Louren
ço. Vilunceles de :\'atai. Conselhos sôbre a oração. Di
fi(·ul<lad-0 de neha,· cm Toledo o necessário a qtt<•rn guar
da nhRtinf•nc·iu d<.~ c·arnc--. Coplns nns reerPrn.;,·õe:-;. Cnplus 
da Snntn. 

,Jesus estejn <"om Vossa Mercê. Está Scrnn ' com 
tanta pressu, que não quereria alargar-me, mui-; não 
Hl'i acnha1· c1m11Hlo começo a escrever a Vossa Mcrcf>, 
e, como t>le nuncu vem, preciso de algun1 vagar. 

Quando cu ei-;erevcr a Francisco', nm1ca leia Vos
sa l\foreê u curta; tenho receio, porque estú um lnn!o 
mclnncólico, e jú {, muito de ndmirar uhrir-sc C·le <·o
migo. Talvez lhe dê o Senhor t'sses escrúpulos para 
Livr,ú-lo de outras eoisns; mas, para seu remédio, a 
J'clici<ladc é acreditar no que digo. 

O papel, elaro eslú que não o enviei, mas fiz mal 
cm nüo lho dizei·. Entreguei-o a nmu Irmã para que 
o copiasse, e clu não o encontrou mais. Até que de 
Sevilha mandem outrn eópia, não serú 1msi-;ível re
meter-lho. 

Penso que terão dado a Vossa Mercê nnrn enrln 
que lhe mnmki por vín ele Madrid; mas, como se pode 
t,~r extraviado, repetirei aqui o que di?.ia, embora me 
custe haslmltc embaraçar-me nestas coisas. Primeira
mente é l!lll' veja bem essa easn que Vossa Mcreê alu-

1) E' pre~iso dislinguir entre Sernn, 111cnsa11ciro e La 
Scrnu, quinta eomprudu por D. Lourenço. 

2) D. Francisco rle Sa!cerlo. 
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gou de Fernando Alvarc7. (!e Pcrultu: parece-Ili(' ter 
ouvido <lizer que tinha mn quarto prestes a desabar; 
examine-o cuidadosamente. 

Scgnn<lo: envie-me a arqninlia, e veja se mais al
guns papéis meus forum no maço, pois, ao que me 
parece, ia uma hôlstr com papéis; venha tudo muito 
bem cosido, e se D. Quitéria ' mandar por Serna um 
embrulho (!\l(' km para mim, mela-o dentro (' virú 
bem. Mande meu sini>k, <JUC não suporto selur eom 
esta caveira, e siln com nqut'lc que cu quisera esti
vesse no meu coração, como 110 de S. ]nádo. • Ninguém 
abra a urquinha - pois penso estar nela aquêlc pa
pel .súhre a omçt10, - a nt10 sei· Vossa Mercê, e seja 
de modo que, se kr alguma eoisn, n ninguém n C'On!e. 
Ollw, não lhe dou lkcnça pura tal, 11cm eonv(,m; pois, 
cmhora a Vossa Mercê pareça que seria purn glôrin de 
Deus, há outros inconvenientes que o clesneonselham; 
e basta islo: se cu entender que Vossa Meret'.' contou 
alguma coisa, nu.o o deixarei ler mais nnda. 

Mandou-me dizer o Núncio que lhe envie cópia 
das patentes com que se fundarmn estas ('asas, junta
mente com a relação de quantas há, cm que lugm·cs, 
quantas são as n1(mjas, de onde saíram, a idade d<· 
eada urna, e quantas me parece1n servir paru Prioras; 
e êsles apontamentos estão na arquinha, ou talvex na 
hôlsu. Em suma, tenho necessidade de tudo o que ní 
cstú. Dizem que o motivo dêsse pedido é por qucn'r 
formar Províncin. Tenho mêdo: não queira Me qm' 
nossas monj1.1s reformem outros (·onventos! .Tú se tra
tou disso de outra Vl'7., P a nús nfio fka hem; sô llll's

mo nos mosteiros da Ordem seriu toler.úvel. Dign isto 
Vossa l\,frr('ê tt Suhpriora; e l'ln me mande os nomes 
dns Ir1nãs dessa casa, os anos dns que aí estão agoru, 
e hú quanto tempo são monjas; tudo escrito cnm hon 

3) D. Quitéria de Ávilu, prima da ,\farquesa -de \'clad:i, 
1non,ia da Encarnaçfio. Auxiliou S. ~reresa nos primeiros te1n
pos da Reforma, e depois vollon uo seu primitivo convento. 

4) S. Inacio mártir, cm cujo coração foi enl'ontrado, <k
pois de morto, escnlpido, o nome de Jt'sns, 
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ktra, cm caderninho de bom tamanho, e assinado cmn 
seu nome. 

Agoru me krnhro que sou eu Priora daí, e que o 
posso fazer; portanto não í., prcdso que ela assine: man
de-me os apontamentos, mes1no de suu letru, e cu pas
sarei a limpo. Não (~ prl'dso que a!> Irmãs o saihnm. 
Olhe Vossa l\frr<·ü como o envia; cuidado para não 
se molharem os papé>is; e nwndc-me a ehavc. 

O que disse estur no livro, ô no do Pater No.~tf'r. ' Aí 
fü'lrnrú Vossa Mc1·cê nrnitn coisa sôhre a oração que 
lem, embora não tão extensamente como estú no ou
tro.' Pare<'e-mc que t•stú no Adul'lziat regnum tuum. 
Torne Vo:;sa Mcrct• a ler, ao menos, u Paler No.~ter, e 
talvez aehe algum csdarednH'nto quc o sntisfoça. 

Antes qtw nw ,•sqneça: t"omo fu.r. promessa, se1n 
me consultar'! Qm' nhc1lit1nl'in engraçudu ! De um lado 
fiquci con!t•n!e por VPl' sua dclcrmitwção, mas de ou
h·o preocupei-m<•, pois me pnrcce arriscado. Pergun
t,?.-o a ulgu{•m, porquunto, t'm conseqüência da pro
mcssn, poderia nmn venialidade vir a ser pecado mor
tal. Perguntarei tnmhúm a meu confessor, que é gran
de lelmdo. A meu ver, t\ hohagem, porque se cu o 
prometi, foi eom eertas condiç1ies. Isso que Vossa Mer
cê t'êz ' não ousaria cu prometer, porque sei que até 
os Apóstolos tiveram pecados v<.>niais. Só Nossa Senho
m não os it've. Bem <·reio que terá Deus levado em 
conht strn intenção; mas julgo mais acertado comuta
rc1n-lhe a promessa, quanto untes, em outra coisa. Se 
hustur pura isso tmnm· nma Bula, faça-o logo. ftste ju
hílt'll' que findou lNia sido boa oeasiíio. Em matéria 

r,) Assim t'ostumnva chamnr n Cmnirilw de Perfei1:ão, 
6) O Livro dn Vidn. 
7) !'cio conl<'xto t,nt,m<lc-sc que D. r,ourenço, sem c,on

snltnr a stm santa irmã, u ((l!Cm tomura cmno gula .espiritual, 
fi,z vnto tle pralkar sempre o mais perfeito, sob pena de pe
C:ldo veninl. O mesmo voto fizera u Suntu, mns sob us vistas 
de teólogos em in<'nles e sem se obrigar <lebuixo de pecado, 
e::n .meio muito mais segurn e com outro cabedal de ,•irtude, 
s1msatcz u graças ospecialissimas do seu Senhor. 

8) ,Jubileu decretndo por Gregório XIII e:1 1576 para todo 
o mundo catúlic-o, 
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lão fácil, que uinda sem advertir se pode cair muitas 
vêzcs, Deus nos livre! f;lc <!UC hem conhece nosso na
tural, não o tem em conta de grave culpa. A meu pn
rcccr convém remedfar logo, e nunca mais lhe ncon
teça fazer promessa, que é pe.rigoso. Não vejo 'i1won
veniente em tratar Vossa Mer<'ê alguma vez de sua 
oração com os seus confessores, pois, enfim, estilo per
to e melhor o advertirão. Nada havet·á a perder. 

O arrcpemlimonto de ter eomprado La Sc•r1rn vem
lhe do demônio, pnra o desvinr (!e ug1·adcce1· a Deus 
a met·cê, e tão grnndc, que lhe f('-z em comprá-la. Con
vença-se de que foi o melhor, por muitos motivos, t' 

com isso dett u seus filhos mais ({Ue fortunu : deu h<m
ra. '' Ninguém o sahe qnc nfio o tenha por grande V('n

tnra. E pensa que em cohrar censos não há truhalho'/ 
:E' um andar sempre às voltas <:om oficiais de jmsti
ça. Olhe que é tcntuçfio; não lhe aeonlcçu mais tu! 
coisa; u n les kiuve u Deus por tudo, e não pt•nsc qtH' 

teria mais oração se lhe sobrasse muito tempo. Ocs<.-n
gane-se disso, !lOJS tempo hem empregado, como é ad
ministrar os bens de seus filhos, não impede a ora
ção. Em um momento, muitas vêzes, concede o Se
nhor nrnis qtte em mnilos :mos: pois snas ohms niio 
se medem pelo tempo. 

Procure, logo <)1.te passarem as Festas '", ter nlgum 
vagar para cuidar das escrituras e pô-las em ordem. 
O que gastar cm La Serna é hem c111pregndo, e, <1uan
<10 chegar o verão, gosfllrá de passar lá nlgumas tcm
poradus. Não deixou .laeoh de ser santo por se oeurrnr 
com seus rehanhos, nem tão poueo Ah1·aão e S . .Joaquim. 

C.omo queremos fngir do trabalho, ludo nos can
sa. Assim acontece a mim, e por isso pcrmill' Deus 
haver tantu coisa csue nw <·storvc. To<los C-sst's 1wgú
dos trate com Fl·ancisco de Sakcdo; no lo<·nnk ao 
temporal, dou-lhe us minhns vêzes. 

Grande mercê de Deus é que o canse aquilo que 
para outros seria descanso. Mas niio o há de deixar 

9) Seria o morgado da família. 
10) Natal, Ano Bom e Epifania com sua Oitavo, 
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por isso, pois lrn n•mos de se1·vir a Deus como f:Ie quer, 
e não como qtwl'cnws nós. O que me parece poder 
escusai·. é êsse negociar cm guc!o. Por cslu razão, ulc
g1·ci-me, até C'erto ponto, de que 11ão knha mais so
dcdade com Antônio Ruiz, pois, ninda sob o ponto de 
vista do mundo, mnis vufo perder um pouco. " .:\íclhor 
:-;crú, penso cu, modt•rar Vossa Mert·ll um pouco a suu 
generosidade, jú que Deus lhe deu o necessário parn 
viver e ninda dar esmolas, emhorn ,iú nllo possam ser 
tantas. Não me refiro ao que prc•kndc faz<'r cm Ln 
Scrna. que isto cstú muito hem; senão a 0sscs outros 
negócios. Repito-lhe: cm tôdirn ns coisns siga o pnn•
cer de Franeiseo de Saleedo, c nl!o nndarii com êsscs 
pensamentos. Sempre me recomende muito a l\Ie e a 
c;·uem mais achar eonvcniente, sobretudo a Pedro de 
Almmada, a quem gostnriu de ter tempo parn esere
ver n fim de reccht·r respostn, pois 111\' folgo mnilo 
com suas <·ar!ns. 

A Teresa dign \7ossa l\It•re<~ qm· riqnc sem m0do 
d<' en querer tnnto a alguma como lhe quero; rcpn1·
ta as imagens, dando mnas n seus irmãos, {' separe as 
que escolhi parn mim. Tenho desejo de Y0-Ia. Cau
imu-mc devOÇl!O o que escr<'VCtl Vossa l\krcê sôhre clu 
rm suas cartas puni Sevilha; mandaram-nas para d1 <· 
nlegrarnm não pouco us Irmãs - pois as li na rccrca
~Jío, - e a mim tamhí•m. Qn<"m tirar a meu irmão 
:1: galanteria, sc1,á tirn1·-lhc a vida; mas, <·orno ó com 
snnlas, - qnc, hc1n o creio, o süo estas monjas, - tudo 
lhe p:ircC'e jrn,to. A eada passo, nw fa;-;cm elas fienr 
confusa. 

Grande fes!n tiv<·111os ontcm, com o Komc de Jp
sus "; Deus pngue a Vossa l\krc0. Não sei <[llP Iem
l1rnnça lhe poderei en\'Íar por !anlns que me dú, n 
não ser êsses vilmH·etc•s, que fiz pm·que me mnn<lou 
o confessor alegrar ns Trml!s. Passei com elas a r\'· 

11) A ulliva nohrcza csr,nnholn nüo pnre<"cl'ia hem que 
i::rn fitlulgo ncHoC"iasse c1n gu-tlo~ 

12) Compreende-se que, para fcstejur bsc Sm11íssimo ?\o
rne,, ti.nhn D. Lourenço C'n,·ia<lo u1gtnn regalo à eo1nunidadt>. 
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t·rcac;ão t•slas 11oitt•s, e não ad1d outro modo :;cniio 
êssc. A toada (, gradosa; seria hum se Frundsquito " 
ntinasse n cnntú-ln. Veja St' ando hem aproveitada! 
E npesar de tudo, nmitas grnc;as me tem frito o St•
nh01\ êstcs dias. 

Das que faz a Vossa Meref· ,•stou espantada. Seja 
bendito parll sempre. EniPndo agorn por que molivo 
deseja dC'voc;íio, e foz hem. Mns uma coisn é d,•scjú-lu, 
e outra pedi-la; e, et·l'ia, o melhor é o que faz: dei
xar tudo à Yontadc de Deus, t' pôr a eausa de Vossa 
Mercê cm suas (liyinas Mãos. r':fo sahe o que nos t·on
v{•m; mas sempre pron1rc ir pdo <·aminho que lhe 
tn1ec.i; olhe C[ll" {\ mais importunte do que 4.'nten<ie. 

Não serú mau, <1nando algumn Y<·z des1wrl11r eom 
t\ssC's ÍlllJWlos dt• Dt•us, iwntar-sc 1m cama all.(um tem
po; {'Ontnnfo que Sl'lll(ll'<' knlrn u sono neccssúrio it snn 
t'Hhl'c;a, pois, t•mhora não sin!a, pode tornar-se inea
puz de ter oraçfto; t• olhe: prOl'\ll'C niío sol'rrr muito 
frio, qul', para essa dor de lado, não ú hom. Não sei 
parn que deseja aqnêles terrores e mêdos, Jú que o 
leYH Deus por amor. Outrora era necessúrio. Não pen
se que é scmpl'c o demônio quem estorva a orac;üo; 
algumas vêzcs (, mifü•rkôrdia <le Deus quando f:lc no
la tira; e penso nt{, que (• tiío grantlc mcreê como quan
do dú muitu, po;• v,úrim; ra~iics que não tenho tempo 
para dizer a Vossa l\Ierd\ A ornçíio que Deus lhe dá 
ó maior sem compnrnç1io que o pensai· no inferno; e 
assim, êste pensamento, níio podcrú ter ainda que o 
qud1·a; 1wm o dest•je, que níio há motivo puru isso. 

Ffacram-me rir algumas dus respostas das Ir
mfls. " Outras estiio exedenlt's e (!eram-me luz sôhre 
o assunto; pois não pense que eu o entenda. Nüo fiz 
mais que dizer por alto a Vossa Mercê aquilo que lhe 
eonturci quando o Yir, se Deus fôr servido. 

A resposta do hom Frnndseo d!' Snleedo J'êz-mC' 
achar grnçn. E' sua lrnmildndt• de umn f'cic;ão estrn-

13) Filho mais velho de D. Lom·ct•ço. 
14) Refere-se neste puri,grul'o e no seguinte uo 11eja111e11, 

o qual ctnremos nn íntegm clcpois d11 presente cnrta. · 
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·:1ha, pois o leva lkus po1· Yin de ll'mor, de sorte que 
a!{i poderia não lhe pun:n•r ht.•m o falar em coisns 
,:[(>sie gê.ncro. E' misit'r aeomodm·-nos eom o que ,·e-
111os nus ulnrns. Posso assegurar-lhe cruc é snnto, mas 
não o leva Deus Pl'lo mesmo enminho que a Vossa 
Mcr<·i'.I. Em s!lma, a é'Ie traia como a forte, e a nós 
eomo a frm·os. E' helll conforme a seu gênio a resposta 
que deu. 

Toruci a lei• agora a sun carta. Não entendi o que 
me dizia sühre Cflll'rcr kvnnhlr-sc 110 nwio da noite; 
pensei que fôssc apenas pura fiear sentado na cama. 
Até me parceia dcmai:;, porque importa não diminuir 
o sono. Dl' nenhum ll)odo se lcvnnte, por muis frrvot· 
que sinta, sobretudo se estiver dormindo; e nifo se ns
~ustc (·om sonhos. Se ouvisse o qm, dizia Frei Pedro de 
Akftnlarn sôhre vstc assunto, - m(•smo qumHlo s<' estú 
m·ordundo ·- não se t>spautarin. 

Nfto me cansam as cartus de \'ossa l\krt·ê, anlí's 
me consolam muito, e, da minha pal'k, gostada de po
der CSl't'cvcr-lhl' freqüentemente, mas {• tanto o lruba· 
lho, que não podcrú ser mais a miúdo. Ainda esln noi
te (•storvou-me a oração. Nenhum l'Sl'l'Úpulo rne ('ali
sa; só me dú pena o nfto t(•r tempo. Deus no-lo rlê 
para gasl,ú-lo Sl'llljll'C' ('111 Sl'.ll ser\'iço. Amém. 

A faltu 1ruc há nesta terru cm matéria de lH'scado 
(, uma lltstima pnra es!us Irmãs"·; e assim gostei de 
rcecher os hl•sugos. " Penso que podedam !t,r vindo 
sem pão, porqu,, o kmpo l'slú frio.,; Se houyci· ,It~les, 
quando vier Serna, ou algumas sm·dinhas frescas, cltl 
Vossa Mcrct~ il S11hpriora com <file no-los enviar, pois 
os outros vieram muito hc•m. Terrível lugar t'., êste pnra 
(JlWlll nfio l'O!lW l"Hl'lH'; ali, !1111 <)V() fl"('S('O não S(' ('11-
l'OHtru. Apesar de ludo, uinda hojP t•stive pensn111lo 
que h{i uuos niio me nl'l10 tilo ht>!l1 eomo ngorn; l' guar-

l,i} Por niio lhes pcrmitit· 11 H<.>gra rom<.>rem eurnl'. 
lti) Qunlidu<ie <lc peixe ((Lle cxisl('< em gran<l,• quuntitln

rlc no llfoditcrriin<.>o. 
17) Era custmnc pôr o peixe entre fatias de pão n fim 

lfo COll~!'r\"á-]o fr~S<'O, 
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do a Rcgrn <.·orno · tôdns, o que é grande consôlo para 
mim. 

As copias c1ue nüo ,·ão de minha letra, não süo 
minhas; al'hei que servidam para Francisco. Assim 
eomo fazem as monjas de S. José as suas, aqui urna 
Irmã fêz estas. TPm havido muito disto durante es
las n'ereaçiit's de Natal. 

E' hoje o segundo dia do ano. 
Indigna servn de Vossa l\lereê, 

Teresa de .Jesus. 

Pensei que nos enviaria Vossa Mercê o seu vilnn
eete, por<ItIC os dac1ni não lê-m pés nem caheç.a; mas 
Indo elas rnntam. Agora me lembro de um que fiz 
certa vez, ei,tando com muitn oração, e pareda-me 
aehar descanso nisso. Eram assim mais ou menos. Ve
ja c-omo daqui lhe quero dar recreação: 

Formosura que excedeis 
A tôtlas as formosuras, 
S<•m ferfr, que dor fazeis! 
E quão sem dor desfnzeis 
O mnor pelas rriaturas[ 

O' Laço que assim juntnis 
Dois sôrcs ti"io <lil'er.entes, 
Por que ó que Yos clesutais 
Se, uludo, e1n gozos trocais 
As dores as mais pungentes? 

Ao q1w não tem ser, juntais 
Con1 quc,111 t~ Ser por essêneiu; 
Sem U('.ttbar, ncubais; 
St1 111 tC>r o qtlt! nmnr~ amais; 
E nos ,f>rgueis du indip;ênein. 111 

Niio me lemhro o n'sto. Que cabeçn de fundadora t 
Mas asseguro-lhe que me parecia estar hem cm meu 
juízo quando isto l'iz. Deus lhe perdoe, que me faz 
gastar tempo; mas penso que o hão de enternecer es
tas t·oplas e eunsm·-lhe devoção. !':ão o conte n nin-

18) As poesius ,!e- S. TN·csn cnC'ontram-se no tomo V <ln 
presente tradução. 
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µ;uí~m. D. (}uiomar " e cu andúvmnos juntas nesse 
tempo. Dê-lhe minhus cncomcndus. 

''\T cj HlllClt'''. =0 

Sentença luunoristka dada por S. Teresa a várias 
composit,:Ül'S sôhre as paluvrus "Busca-te eJn l\Iim", 
cm ohedií·ndtt ao Bispo D. Alvaro de l\lendoza, a quem 
se dirige. 

Jhs. 
N iio fôru cu forçada pda ohcdiêm·fa, l't'rtumenk 

não responderia, nem ul'eitaria a incumbênl'ia de jul
~:ur; e isto por algumns razões. Não por ser meu irmfto 
um dos competidores - como insinuam as Irmãs da
qui, adiando 11ue n al"cii;:io me l'arú torcer a justiça, 
--·- porque muito bem quero a lodos, t·omo aos que 
me t,\m ujudu<lo a levar meus trnhalhos. Meu irmão 
veio uo fim <lo hchcr do l'úlkc, embora lhe tenha l'U

hido algm11a parte, e ainda mais lhe l'ahenú, com o 
favor de Deus. O mesmo Senhor nw <h1 graçu para 
que cu não diga coisa pol' onde mereça ser denuncia
da i1 lnquisiç;ão - tal {, o estado de minha t·uheça, 
pelos muitos negócios t, cnrtus que cscn•vi de ontem 
il noite pm·a eá. Mas a ohecUênl'Ía tndo pode, e, por 
conscguink, hem ou mal, farei o que mandu Vossa 
Senhoria. Desejo não me faltou <k nlcp;rar-mc nm 
poueo mais l'Olll êstcs papéis, mm; não houve tempo. 

!),, Frand.~co de Salcedo. 

Au que purecc, o mote (~ do E8pôso de nossas al
mas, que diz: Btrnca-fr t•m Mim. Isto quer dizer que 
erra n senhor Frandseo de Sakcdo cm frisar tanto 
que Deus cstú cm tôdas ns coisas, pois snhedor {• Êlc 
de que cm tôdas estú. Tamhl'.·m discorre muito sôhre 

19) D. Ciuiomm· de Cllon. 
20) Tendo S. TcrcsH ou,·ido <lú Senhor, nu oruçüo, estas 

palavras: "J/usca-tc ,,,11 Ali111", mun dou o Bispo D. AJ\'aro de 
),lenrloza que si'lhrc elas escrc\'css.t•in Frnneisco dt~ Sukedo, o 
Pc. ,Julião de Ávilu, S .. !oilo da Crnz e Lot1rcnço de Cepedn, 
e .encurz•pgou n 1ncsnHl Snnt:i dt• dur un1n sl1 ntcnça propo~ita
dmnente chistosa sôhn~ C'adn nnw 1Ins C"o111posiç:,ões. E' o que 
~ie ch:unuva Vt!janH.!11, nas u11i,·ersidude.s da época. 
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cntcndimenlo e uni:io. Orn, {~ sabido tflll' na umao 
não ohrn o cnlcndimcn!o: pois, se não obra, t·omo hú 
,k busear'? At1uilo ll\Ie <li;,: DuYid: Ouvirl'i o que !'ala 
Deus cm mim ", conlen!ott-11w níio ]Hlllt'o, pm·qut• ú 
muito de eslinwr a par. nus potências, - m; quais, l'll

kntlo, siio mrui f'iguradns pdo povo. l\Ias {• minhu in
!ençiio não 1lfaer hem de ('Oisa alguma de quantas t•s
crevcram, e portanto dcelaro que não acertou, por
que não diz a letru qrn• 011rw110.s, ,. sim que b1rnqucmo.~. 

E o pior de tudo <' que. se não se relrnlar, krci 
tlc denunciá-lo :'.1 Inquisit:iío, q1w cstú ht•m pe!'!o. Sim, 
porc1uc depois de (•nchcr de dlac:ões o papel, dizendo: 
"Isto ô tlito de S. Paulo; isto Í' do Espírito Santo", ter
mina afirnw111lo 11uc CMTt·,·t·u lolk<'s. \'t>nlrn logo a 
t•mc111.la; se 11iio, \Tl"Ú o ([ILL' lhe m·otüecc. 

Do Pmln· ./11/iúo cfr .:\LJila. 
Co111cçou he1n e m·aliou mal, e assim não se lhe 

hil de dar a corou. Porq11e ningu{•111 lhe pede mrui uma 
dissertaçíio sôhre a Luz incriada e a luz cdada, e o mo
do pelo qual se juntam; e sim que nos husq11cmos cm 
Dc11s. Nem lhe perguntamos o que scuk uma ulnrn 
qunndo tifo unida eslú a seu Criador, porqnunlo: St) 

csh't unida eom Deus, como pode discernir se hú 011 
não tlifcrençu enlre f:le e du? Ali niío hú cntcndinwn
lo para cssus disputas, penso cu, porque se o lwun•ru, 
lH'lll podcl'ia entendei· a diferença que hú entre o C:1·ia
dor e a criatura. Também diz: "Quando csLú purifi
eadu". Creio cu que não lms!mn aqui virtudes lll'lll 

purifkaçôes, porque é coisa sohrena tnrul, dada pol' 
Deus a quem quc1·; e se ulguma disposição pode Irn
vcr, ô o amm·. Contudo pcrdôo-lhc scns cnos, porque 
niio foi tiío extenso como meu Pnclrc Fr . .Joiio ela Cmr.. 

Do Padl't! F1·ei Joüo ela Cru;;. 
i\Iuilo boa doulrinu dú cm sua resposta para !jlll'IH 

8C quiser <!nlrt•gar nos Exercidos que l'ur.em na Co1n-

:H) 4'Qu\·ir~i o <11w o Senhor Dl•us fnln t'tll mim, 1wn.111t• 
fala de /Jt1;; ,,r,m seu JJOVO" {SI IH, li). S. Teres:i, logo 11h11ixo, 
..tludc n {•slc finul, embora não muilo l'lanuncntc. 
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pnnhia lk .Jesus; não, porém, para o nosso propúsilo. 
Caro n1sfaria se niío pudéssemos huseur u Deus a niio 
:,cr depois de mm·los ao rnutH!o. Kiio o cstH\'a a ;.\Ja
dukna, nem a Samuritmm, nem a Canan(·ia quando 
O adrnram. Turnh{•m trnta muito de fozcr-sc n alurn 
uma nicsnrn coisa t·om Dt•us t•111 unilio; mas, quando 
i:slo Yt!lll a ser, quando foz Deus t•sla mcrt•C, it alma, 
niiu lhe dirú ([li<' O husqm•, pois jú O encontrou. 

Deus me livre de !,lt•ntc tão cspirilnal que de ludo 
quer fazer ('Ontcmpla~ão JH·rfcitn, - dt1 no que der! 
Contudo lhe agra1kt·en10s por nos lct· tão hem <lado 
a entender o que niio perguntamos. Por isso ú bom 
fnlnr sempre de Deus, pois donde não pensamos nos 
vem o proveito. 

Do S,:11/wr ÍA1w·,·11ço cfr Ccpl'da, llll'll irmdu. 

O JHesmo aeonkt·eu uo Senhor Lourcneo de Cc
pcdu, a quem muito ag1·a<ieecmos suas copia~ e a res
posta. Se falou mais do que enlenck, pcrdonmos a 
JlOU('H humil<iudt• de que deu mostnu; metendo-se cm 
coisas tão suhidas - como diz cm suu resposta, -
pela recreação que nos proporcionou com elas e pelo 
liom eonsclho que nos d{1 de têrm()s oruçiio quicla (co
mo i;c estivesse cm uossas miios). Ningut'.·m lho pt•1!i11, 
t, (,lc suhc a p1,na a que está sujeito quem assim pro
cede. Prmm a Deus que se lhe pegue alguma doçura 
por estar junto do mel, pois hastantl• eons6Io me dú, 
emhora cu veja que teve rnuita razão de envergo
nhar-se. 

Aqui não se pode julgur de pl'imazia, pois, sem 
fozcr injustiça, cm 1otlos hú faltas, 

l\Iundc Vossa Senhoria que se t•memkm; que eu, 
<lc minha parle, me cmcndnrci em ra·ot·u1·m· niío me 
pareecr com meu irmiio, sendo pow.:o humildl'. Todos 
süo tão divinos, êsses senhores, que perderam por Jo
gar eom carta de mais; pois, ('OlllO disse, a true1n con
<"ct!cr Dens esta mcre,1 de kr u nlma unidn n Si, não 
lhe dfrú que O lmsqt1t', pois jú O possui. 
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Beijo muitas n\7.cs as miios de Vossa Senhoria 
pela mercê c1uc me f<:·7. eom a sua curta. Por não au
mentar u Vossa Senhoria o cunsai:o que lhe terão cau
sado êstcs desatinos, não 1·pspo1Hlo agora. 

Indigna serva e súdita de Vossa Senhoria, 
Tl.'rcsa de .Jesus. 

CARTA 1511. 

,i Mmfr,, Itlaria d,· S . .!o.w:, Príorn de Sevilha. 

Toledo, 3 de imlt'iro de 1 ,,77. Felic·itn-a pelo Nalnl. Sôbrc n 
snúclc tias Prioras ,lc Sevilha e de Malagón. Hccudos its 
Dcscalç.ns de Patcrnn~ no Pe. Antônio e a outros co~ 
nheeidos. 

Jesus ci;teju com Vossa llevcrência, fillm minha. 
Ccrlt1111ente, terão tido Boas Festas e Bons Anos, pois 
tt\111 aí a meu Padre; o mesmo teria acontecido co
migo. Parece que não SL' hão de acabar essas coisas 
daí tiío dcp1·ess11, e já me estou afligindo com a so
lidão cm que cslou aqui. Oh! cruc gelos nesta terra! 
pouco !"alta pnru sc1· como cm Avila; contudo estou 
hoa, cmhoru co111 desejo de vc1· carta daí, que a meu 
parecer hú muito não recebo. Também tardam os eor
!'cios pat·a cú e pHI'U lá. Nu verdade, tudo parece tal'
dar a <ruem dciwja. 

!\o soh1·eserilo de sua carta dizia Vossa Heverên
da estai· melhor depois que se sangrou; se cstú sem 
fchn', é o crnc mais quero snher . .:\'luito me folguei com 
sua cm·ta, l' ainda mais me folgara se puclcsse ver a 
Vossa 11evert-nt'ia. S0hrd11<lo ago1·a seria para mim 
pnrticular contentmncn!o; parece-me que havíamos de 
ser muito amigas, há poucas c·om quem cu gostaria 
lanlo de tratar de vúrias coisas, porque, asseguro-lhe, 
Vossa H.everênda é muito de meu gôsto; e alegra-m!.1 
muito l'Hll'n1k1· por suas curtus lflll' jú o compreendeu. 
Se Deus fôsse St'l'Vido que no~ tornássemos uindu a 
ver, Vossa Hevereneiu não seria hê>ha, kndo jú t!n
tcndiclo quanlo lhe qlll'ro. hto me foz senlir St'll mal 
muito lcrnaincnk. 
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A doença da l\ludrc Priora de :.\Ialagún nfio hú 
qucn1 entenda. Dfacm que está um pouco melhor, mas 
~cmprc com fdirc hem alta; nem pode levanlur-Sl'. 
Muito desejo que fique cm l'ondições de a tmzt,rmos 
pura <··á. Nfio deixem de c·rn·ome1Hlú-ln muito u lkus; 
l'Olllo sei q1w nf10 t! mister ent'!l!Tt'gur-lho, não o rt·
pilo cm cada t·arla. 

Não repurou como st•J11prc CJlll' tªfü'l'l'VO a meu Pu
drt•, gosto de t~sercvet· a Vossu Rcvcr(•ndu, pm· mais 
ocupações qm• !l'nha '! Asseguro-lhe que cu mesma Illl' 

t·sJianto. Assim ('.serevcsse NI ú minha Guhrida algu
mas vêzes ! Eneomende-mc muito a clu, u Beulri:, P 

a sua mãe, e u tôdas. 
A lllt!ll Pudre esercvo CJl!e, pois em Pa!erna ltú 

necessidade de monjas, quero dizct· leigas, grnnde coi
sa será enviar !las nossas; ujudurium muito :'is outras 
.iú que são tão pou('as. Envic-lh<'s minhas cnconH·n
das, e sempre me digo como vüo. Disse-me .Frei Am
brósio que nosso Padre estú hem forte. Agradeço isto 
muito a Vossa H.e.vcrêndH. pois penso fJUC em grande 
parle é devido a seus regalos. Bendito seja Deus, crtw 
tanlus merct'S nos !'onccde. Ao Pc. Frei Antônio dê 
muitos rt\cado:; por mim; como nimca me responde, 
J1Üo lhe escrevo. Quando fôr possívt'l, veja que não 
~.aiba de lautas cartas; diga a meu Padre que não 
lho conte. A Gardálvarez, e a quem mais vir, dê mi~ 
nhas recomendações. Aqui imuginamos quanto lerão 
feito na noite de :Natal. Faça-mo saber, e fique-se eo111 
Deus. Sua )fojestade u faça santa, cúmo Lhe suplico. 

E' 3 de janeiro. 
Meu irmão es<·reveu-me ontem; nenhum mal lhe 

l'nzem os gelos. E' para louvar a Deus as mcreês que 
recebe na oração; êle o :itl'ibui às oruções t!us Iks
calçus. Tem progredido muito e faz benefíeios a t6-
das nós. :Niio ::;e esqueçam de rezar por êle. 

Sua, 
Teresa de .Te!il!s, Carmelita. 

Vire a fôlha. 

::,anta Teresa VII - 2 
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Dei a uma Irmii, parn copiú-Io, o papel de nosso 
Padre, nr1uêlc que e::1neve11 ac~rca do negôdo de G-ar
dúlvarez, por ser muito úlil para cudu l'llSH; o que 
foi purn Ávila, JHll'Cec, o dt•mônio o fez desaparecer. 
Em todo <'nso, mande-uw 011!!'0 igual, de hoa letra; 
niio se esqucc:a. 

CARTA l!iO, 

Ao Pe. Jr•rdnimo (iraciún, em Sevilha. 

Toledo, H <le janeiro de l,,77. Enfermidade ,, ,·onvalescen,·a 
do l'c. Graci,in. At·onsclha-o a entregar-se ,·0111 mais mo
deração ao trabalho. Por demasiado trabalhar há muitas 
cabeças perdidas nu Companhia. Xecessidade de bom; 
l"On fcssol't:"> para a n.•furnrn dos ("Onventos4 Quunto quer 
a l'uulo, em Deu,. 

.Jhs. 
A grm:a <lo Espfrilo Santo esteja ,·om Voss:1 Pa

!t'l'nidade, meu Padre. Oh! quantas hê>m:ãos lhe Ian
~ou esta sua velha filha pela curta que me enviou o 
p,,. Mariano hoje, H de janeiro! Tinha recebido na 
,·t'·s1wra de Heis uma de Vossa Paternidude, além de 
nhius outras de Caravaca, e dois dias depois achei 
lllL'tlsageiro certo; com isto muito me alegrei. A de 
Vossa Puternidade, na qual me falava de sua doença 
t'mhora com moderação, me tinha deixado bem aflita. 
Hendi!o seja Deus, que me fêz a grande mercê de lhe 
rcstiluir a saúde. Tinha escrito logo aos mosteiros que 
pn1Ie, para que o e11comemlassem a Deus juntamente 
,·omigo; agora terei de tornar a dar-lhes a boa noti
da, pois mio h,í outro 1·t·mé<lio. Foi muitíssimo bom 
ler chegado essa outra curta tão depressa. Cada dia 
lhe l"fro mais obrigada pelo cuidado que tem Vossa 
Paternidade de me dar contentun1ento; e espero em 
Deus que lho hú de pagar. 

Creia que achei graça cm ocupar-se Vossa Pater
nidade ugorn cm lavrar um confessionário, como se 
niio tivesse outro trabalho; parece-me nmHo sohrenn
tural u sua atividade. Contudo, não havemos de pedir 
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i:1 Deus milagres, e é hom Vossa Putcrnida(!C eousi,lc
rai· que não é de ferro e que há mnitus caheçus pcr
diclas na Companhia por excesso de trahalho. Qnan
to ao que diz sôhre u ruína dcssns alurns qm• entran1 
para S('l'Vir a Deus", há muito tempo o d10ro. O que 
-há de cuusar grande provdto é p1·oporcionur-lhes bons 
,·onf'c:,sm·es. Se para os mosteiros umHle houverem de 
ir as Dcscalcus" não husl'Ul' Vossa Puternidudt• re
mediai· êste r;onlo, tenho m(•ilo de que 11iw lwja !unto 
fruto como s,•l'ia possível; porljUC \'t-rcm-sc as mon
jas apcl'tadus no exterior sem haver quem no interior 
as aju,k, {• grmHIC' trabalho. Assim o verifiquei na 
Eucarnaçiio enqmmto não lhes deram confcssorC's Des
calços." 

.1ú que Vossa Paternidade o quer fazer són1<•nle 
para remediar as almas, ,~ predso agir assim e pro
cu!'ar 11tiem as ajude nesta necessidade; e ponha pre
ceito: mH!e houver mosteiro <IC' Frades", ni'io possu 
ir ao das monjas algum que as inquiete. Em Anteque
ra, parece-me, estú Millún "; talvez sirva; pelo me
nos suas cartas, isto ó, as qne escreve 11 Vossa Pater
nidade, são muito de meu ngrado. P1·aza ao Senhor 
1:ncuminhm· tudo. Amém. 

Oh! eomo me t·onk•nta a ))<'rfeiçüo com que escreve 
Vossa Paternidade a Esperanç.a ! " Com efeito, carlas 
que hão de ser vistas, é hom serem assim, mesmo pelo 
que diz rcspeilo a Vossa Pat<'rnidade. Grandíssima ru
~:ão tem em dizer que pan1 levar a ti"rmo a reforma, 
não 1,;e hão de eonquistar as almns à fôrçn nrmnda, c·o
mo os corpos. Deus me guarde qnen1 tanta alegria me 
d.á! Para encomendá-lo muito a Deus, quisera cu ser 
muito boa; quero diz0r, purn que se tornem realidaoc 

22) Acrescen!C'-se: e deixum de progredir e s<1ntifiC'ur-se 
por falta de quem as guie. 

23) Certos Bispos queriam que as Descalças reformassem 
mosteiros não muito regulares. 

24) S. João da Cruz e Frei Germano de S. :1Ialias. 
25) De Calçados. 
2(i) L'm Carmelita Calçado. 
27) Parece êstc nome designar a própria Santa. 
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os meus desejos. O ânimo, ,iumuis o acho covurdc, gló
ria a Deusl a não ser cruundo se trutu de Paulo. 

Oh! <iuunto se regalou Angelu com o sentimento 
que lhe tcskmunlm Puulo nas costas de uma carta 
qmi n ela escreveu! Diz que !h<;1 quisera beijar ns mãos 
muitas vê.zes. P,!diu-1m• dir.e.r n Vossa Paternidade que 
hem pode t•star sem cuidados: o Cusumenteit·o foi 
tal.,, e deu o nú liio Uf)(~rta<lo, que só com a vida se 
rompc!rÚ; e ainda depofa <lu morte eshu-.á mais fir
me, poil> nenhuma lmhugcm de perfci~:iío 11odcrá desa
tá-lo, nntes, pelo contrário, esta rnemúriu a ujudu a 
louvar ao Scnhm·. Foi a liherdndc interior <[UC da 
costumava ter, que lhe fazia guerru; agora, eom u 
sujeição cm que cstú "• ,iá se julga mais livn', e í, 
muito agradável ~l Deus, porque aeha (tuem n ajude 
a ganhur almas que o louvem. Isto é grundissimo ali
vio e gôzo para eln, e também tenho muita pal'lt• nis, 
to. "" Stija por tudo hcndito. 

Indigna l'ilha e súdita de Vossa Palcnlidndc, 
Teresa de Jesus. 

CARTA 161. 

Ao Pe. .4.mbn).sio Mariano de S. Bento, 

Toledo, janeiro de 1577. Alegra-se du saúde do P:idre. Bons 
ofícios de, Dúriu ·para com as Dcsculçns de Sevilha. Quí
rog:i nomc:ulo Arcchlspo de Toledo. Assuntos dos Cal"
melitas J)esculços. Fala no\'nmente sôbre IMr•iu e ns 
Descalças. 

Jesus esteja eom Vosstt Reverência. Oh l que gran
de contentamento tive por saber que está bom! Se.ia 
Deus bendito pal'a sempre, pois andava penafümda 
últimmnentc por sua caustl. Cuide de si, por amor <k 
Deus, pois ci;hmdo bom, tudo se far.ú hem. A verdad,! 

28} :'fosso Senhor tinha unido S. Teresa e o Pe. Gt•ach\n 
flltl"U trabalharem na Reforro;, dn Ordem, como se vC• na Rc· 
lação XXXIX, tomo V. 
, ~~) Refo1•e-sc l.l(> voto de obediência que ft7.era ao Pc. 

GrUí'tnn. seu nonfessor. 
30) Assim diz por que falou ele si como de ter,·eiru pessou. 
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i! que entendo melhor o muito que lhe quero no Se
nhor 11mmdo o vejo enfêrmo ou com algum sofrimento. 

Antes que me esqueça: de nenhum modo trate 
Vossa Hevcrêneia dn idn de Nieolau agora, até que 
entre m1uela viúvu; cm1sarfo muito prejuízo àquela 
monja, porque, segundo me cscn~vt' a Priora, amln o 
demônio querendo csto1·vm· a entrada, e Nirolnu est{t 
muito empenhado neste ncgódo. Elu !em grande vcm
tadc, mm; há 11uem lhe ponha escrúpulos; e Vossa lk
Yerfawia v,1 quanto lhes importa esta pretendente, pois 
t·om seu dote pagam a cmm. 

)duito me alegrei <'0111 o bom Arcebispo "' que Deus 
nos mandou para aqui. P.sscs falalórios de Frndes niío 
me preocupam: at·ontcccrú como emn as demais eoi
~as que inventam. Enchem as müos ao cohiçoso. "' 

Assim que recehi hoje as cartas de Vossa fü•ve-
1·t,ncia, enviei logo ao Art'cdiago a qnc vinha para êle. 
Pcni;o que nada farú, e m·ho m(·.lhor não lhe ::;t"rmos 
mais pesadas. "Cmo. vez que j.á lemos Arcebispos, es
tive pensando se não serfo conveniente, pois o easo .ia 
está público, proeurni·mos ('0111 Ne qnc o J>artidpas~e 
aos daqui. ''' 

Se fizeram eom o Tostado o que diz Vossa Heve
l'ênda ", não lenha nu~do de que êks --- refiro-me aos 
Frades ,_ continuem u estorvar-nos. Folgo-me de que 
v.á ver a senhor:t D. Luísn, n quem por lodos os mo
dos somos muito devedores. Escreveu-me a mim que 
linha esperam,a de Vossa Reverência ir visitá-la. Pro
meteu o Areediago proeurm· que respondessem dcp1·es
sa à carta ,, e vfr êle mesmo falar-me. Terei euidado 

31) Carde:il Quiroga. 
32) Fazendo sofrer o Pe. Grncián, satisfaziam-lhe os de

sejos de padct"el' por Cristo, 
33) Isto é: que o próprio Arcebispo t'omunicnssc ao Ca

bido o projeto de fundação rle l>escalços que estavam pla
nejan,lo. 

:i4) llma provisão renl havi:, retirado ao Pe. Tostado os 
p,odercs que tinha para extcrrninur n Deseukcz. 

35) Talvez a carta em que ern solieita<lu u licença para 
a fundação. 
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l'Olll a n•sposhi; mas t1stes últimos dias ni'io foram pa
ra negócios. 

:Kão ousei falar tiio ahc1·tamcnlc nas outras ,·artus. 
Agorn lhe faço saber que fiquei ansiosa por ver tt hora 
de tirar das mãos dêsscs benditos homens '" o negócio 
qm• lhes confiou o Pc. João Díaz. Com efeito, um df-
ks, Córdoba, é primo do Pc. Valdt~moro, o outro é 
amigo do Prior e do Provinda!", e a tudo ((Ue êstes 
lllt•s diziam · e nito e1·a pouco ... davam crôdito. Bem 
<·reio que não se1·iam l'npazcs de fraude se o entendes• 
sem, porque ambos são homens dt• hem; mas qunndo 
n lgHi'.·m julga negociar eonh·a a jusliç·u, não o podl' 
fuzt•r l'Om muito nrdot·. Tanto qmmto podc•mos avaliur, 
estarú agora ]:\;osso Pudre em Granada, portJlll' o Ar
<'t'hispo llw tinha rogado que voltasse para lú, segun
do me contou a Priora de St•vilha. Nadu nrnis sei. 

Agradeça Vossa Hcvt'l'f,ndn a Nicolnu o qfü• faz Jll'
las monjas e, pot· curidade, deixe-o ir se Deus o l'im
nrnr a negbl'ios maiores que os do Arcebispo. Deus pro
vcrú dnndo-llll's outro que o suhstitua. Asst'guro-llw, 
porí•m, que qualquer !rnhalho que a ,'.\lc sobrcvcnlrn 
me dir pesar; e não é demasiudo, pois é muitíssimo o 
qm• lhe dt·n·mos. Hú tempos já, tenho por l'(·r!o (!Ul' 

sc1·ú Arcebispo dnqui o Inquisidor-Mor; i• grund<· lwn1 
para nús, e aindu ([til' cm ct•rtas t·oisns pnrt'l'l' ([IH' 

niio (~ tüo . .. :i~ 

CARTA 162. 

À illadr,· Maria cfr S . . fo,ç,:, Priom de !'kvilha. 
Toli,do, janeiro de 1577. Rl'C'Omet1da-lhC' Frei B:1rlolomct1 ele 

Aguilar. :\fadrc !\faria de S. ,José "rapôsa" e "semipro
Yincial". Coplns de Nnt:il. Comparaçiío entre Tercsita dt• 
Cq,eda e babel D:inlis1·0. Huhilidude e hrunclurn de gi·· 
nio da ~wg:undH. Sôbre ul~m1rns pe,ç:as cll' \"e!-itní1rio dus 
111onjns em Andaluziu. Lemhrun{'Hs ao~ mnigos de Scvillrn. 

:li;) Rel'eri•-sc a dois C,.J,ados -- Cúrr!oba e "o outro", 
('t1Jo nonu~ não se com.;ervou. ·--- aos quais o Pe. João Dfo1. 
li\'el'a a inµenuidaclc de confiar o projelo de um,i fundação ele 
Desrnlço.s ent Sulutnanc-::1. 

:n) Todos <'I"am Cal~·ados. 
ili\) l\'iío s~ <·onserva o fim clcsla t·arta. 
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Jesus eslcju com \'ossu HeYcr(,neia, filha minha. 
Antes ([Ul' 111<' t·:-que\;a: como {• que nmie11 11ll' dú no
tícias de meu Pe. Frei Hartolomcu de Aguilar, Domi
nieimo? Pois cu lhe asseguro que lhe <levemos muito; 
o ter falado Ião mal da outra casa, que tínhan1os eom
prndo, foi principio purn sairmos dela; e cada n•,: 
que penso na vida que aí leriam, não me farto dt· dar 
grn<;as a Deus. Seja f:lc por tudo louvudo. C1·eia <fUt' 
é muito hom Padre, e pum coism; de Heligiüo suu e:-qll·
r.iência cxeedc a de qualquer outro. Não cruisern que 
aí deixassem de drnmú-lo alguma ,·e:r., pois é muito 
bom nmigo e haslanlc prrnkntc; e para mosteiro nada 
se perde cm ll'r pesimus fuis. l11duo para êk uma cartu 
c11w peço envinr-lhe. 

Antes que me esqueça: achei gru\;n na lista dt• es
molas Cfl!C me enviaram, e (fllnnto apregoam !Pr ga
nho. Pra;r,a u Deus seja verdade! Muito uw alegraria, 
mas, como Yossa Reverênda é rapôsa, penso que Yem 
com algum t·odeio; e até das 11otídas de suu saúde 
re('eio o lllC'smo, tal é meu contentanwnto ! 

Nossa Priora de Malagém estú assim, assim. }Iuito 
pedi a Nosso Padre que me (•sercvn se u úguu <k Lojn "' 
t·onservuria S('ll efrilo sendo kvacla pum tiio longt•; 
porque ncslc· t·aso mandurfa lmseú-la. Lcmhrc-lhc isto 
Vossa ncvc1·(>nda. Hoje enviei a Sua Paternidade uma 
t·a!'!a por meio de um dórigo que ia súnwntc a folar
lhe sôhrc um negócio. Ak•.grei-me bastante com esta 
o::iortunidadc, e assim não lhe escrevo ugoru. :viui!a 
é a cariduck de Vossa Ikvc!'ênda cm cnviar-m<' as 
cartas dêle; mus fique he111 entendido: quundo n<·nhu
ma hm1ve1·, sempre as de Vossn Hcvert•ndu seri:io Jwm 
rccchidus. Dii1!0 não duvidt• . 

.Tá enviei a D. Joana Dantist'o "' tôda n sua c11t·o
mcnda, nrns ainda não houve tempo dt• vir rcspostu. 
Pttra pessoas semclhanlcs, c1nboru o t·cmvc11lo knhu 

39) Lo.ia, vila d,i provinda de Granada, muito distante 
de Toledo. 

40) :\lãe do Pe, Gra<'i,'rn. 



21 

algum pt·qu,·110 gaslo, nüo faz mui, c•sp<Tialmcnte niio 
lia..-1•rn!o agora a lllt>s11rn llt'L't'ssidadl' (Jlll' nos JJl'ind

pios; porqut·, <'lll haYl'l\do esta, mais obrigada l'S!:'t 
\'<.>ssa Bt·n·1·.:·m·ia a sm·o1'1Tl' as suas filhas. 

Oli 1 ,·m110 estarú \'m,sa H,•v,·rt•nda ul'ana por st·r 
agoi·a S{'lllÍpro\'inci:il ! ~1 1~: co1no nH~ ft·~ ai.:har graçn 
,·111 t!izl'I' ,·om la11lo !h-sd,·m: .. Aí lht• ,·nviam a:; lrmiis 
"ssas ,·np!as .. , quando et·rtamt•nlc foi \'ossn !lcv<•n1 n
<"ia a alma d,• tudo. ··· Nüo tTdo qlll' sl',ia mau. Digo
llH· isto po1· al,·g,11· \'ossa Ht·vt•r[.ndn qllt' ai niio lt•111 

lflll'lll lIH· l't'llStll't' l'OÍS:1 algun1a, (' JH·dir '!IH' CI l'('llSlll't' 

•·u dt• ,·:'t, para (Jlll' 11i10 s,· dt•s\'Ulll'L::t. ·· l'l'lo mt·uos 
mio quer cliz,T lll'Ill tüo po11t·o f'azl'r tolin•s. t·omo ht•m 
o d:'t :i enlt·ndt•r. Praza a lkus ponha SL'111Jll't• os olhos 
Ptll H('ll set·Yi<.:o, l.'. cnfí10, ni'to h.ú grande r11al. Es1ou 
dndo por ,·e1·-11H· <'aJTl'gada d, .. enrlas l' d<'icn<lo-1111• 
assim em ,·s,·1·1°\'lT cui:;us pout"o imporlunles. De co
rat:üo lhe perdoarl'i a jal'lúnda eom que pri,sumt· 
atrair a si a prell'ndenle das harras de ouro, se o 1·011-
st·µ;t!Ír, porqtH' dl'sl'jo ,•xtn•urnmt•nk vt--las sem 1•uida
•!os: ,·onqtrnnlo t·sll·ja meu irmiio füo adinntado na 
virt11d,•, qtu· dt• boa vonta,le as SOl'OlTt'ria <'lll tudo. 

Estú \' ossa Bt'W'l'(1nda t•ngrac:ada, niw (!lH'l't'IHlo 
(Jll<' haja outra ,·01110 Tt•n•sa. Pois saihn t' t•stt'ja et•rla 
d,• qn1· t·s!a n1inha Bt·la '', Sl' !Ívt'SSt' a grm:a natural 
da out1·.i, t· ainda a sohrl'lialural (pois v1•rdadcirnm1·n
t,· ,·ia111os qtlt' Dl'llS agia 1•111 Tt·rPsita algumas Yl'Zl'H), 

,·m1u:1nto ao 1·11t,•rnlinH·11!0, lrnhilidn<it• t' brandura, st•
ria a 11wl hrn·: dda Sl' podt~ l'azt'r o !JlH' se quer. E" 
,•xt1·aordinúria a lrnhilida,k desta ,·riaturinha: l'Olll 

uns pastor1•zi11hos ,ksditosos, umas freirinhas t· uma 
imagl'lll de '.\ossa SPnhora. f!lll' tem, não hú !'esta em 

11) Diz :1ssim por ler :1 Madre :\laria I!e S •• Josi• debaixo 
,1(, st·u 1-{ú\·t-.rno o 1110."i!P.iro (ir St·Yilha ti, atb certo ponto, o 
dt> Patt•rna. 

12) ~o ul'il,.!inal: t1·oztulorc1 de lodo. 
,t:i) A Santa tl:'t !'-lHl opinião sôhre Hs <'oplas. p01·c.rtlf..' H 

:\Jrnh·c• :1ssim lho pt·1I('~ nrns~ p:1n1 q1H' c.·stn 11110 st· dcsvani~~·a, 
11:10 a:,; t•logia; timifa-st• a dizn· qut> nfi:o d'· nrnl nisso. 

-i-i) l"al,t"! J)antist·o, il·m:i do Pl'. Cira<"i:'111. 
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q11(' não invente com êles ulgumu surpl'êsa cm sua 
t•1.·111idu, ou na recreação, euuiundo t·om tão boa vo;,; 
alguma eopla feita por ela, que nos causa espanto. 
S;i me tlú um trahulho: é que não sd <.'OJllO ajeitur
Jhc a hôctl porque H tem cxcessinm1cnk fria; ri-se 
eom muita frieza, e sempre anda rindo. Umas vêzes 
faço que a ahl'a, outras qrn• a feche; outras que não 
sp ria. Ela dfa que a c11l1w é <la hôca, não é dela; e 
fala u verdade. Quem viu H graça de Teresa no corpo 
t• em tudo, repara mais nesse defeito, eomo acontece 
iqui; <.'li, embora o nit0 confesse, a Vossa Reverência 
o digo rescrvadmnente. A ninguém o l'On!e, mas gos
tarin que visse o truhulho <ltH' tc11l10 para endireitar
lhe a hôea. Quundo fôr maior, espero, não scrú tão 
fria; ao menos, niio o i:~ nas palavras. 

Eis aqui pintadas ns suas meninas, para que nüo 
pense que minto quando digo que Bcln t•xeede a ou
Ira. Pura que se rin estTc·vi isto. Quanlo ao muito tra
halho que dou a Vossa IkvC'rl'ncin 1fo trazer e levar 
t·•11•tas, nüo tenha mêdo 1le que u c!esenntrreguc. 

Forum muito de meu agrado as copias que daí 
vieram; envie1 a meu irmão as primdras, e só algu
mas das outras, porque• nem lôclns p1•esla\'am. C1·do 
11m, podl'l·iio mostrú-las uo sunto Vl•lho '"', contando
lhe que d1,sse modo pussi1m as recrcu~·ões, nns quais 
tudo é Iingungcm de pl'rfric;ão, pois (• juslo pmporeio
nar 11ualquer entretenimento a que111 tunto devemos. 
Espanta-me v<.•t· tantas provm; <i<' caridade- 1·omo illP 
nos dá. 

Saiba (Jllt: nosso Pe. Gm·ci.{1lvarez 1•st.ú mal IHll'a
do; dizem as monjas que êlc as faz aí ficar muito 
soherbas; conte-lhe isto. Agora estão eom 1•c•ecio, pen
sando no que lh<'s hão de eserever, porque meu Íl'

mão •• lhes enviou u cnrta de Vossa Reverência para 
elas responderem. Fiquem sahcnilo que nenhuma Ir-

45) O Prim· da C:urtuxa de Sevilha. 
46) Refere-se às monjns de Avila, onde estava, nu ot'a

s:.ão, D. Lourenço. 
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mã aqui mm nem .iamais usou scl'ig11ilha ", a não 
ser eu, que, apc•sar de todos os gelos que le1n lrnvido, 
uinda agorn não pude usar outra t"oisa por causa dos 
rins, pois 1·cel'io muito f,sk mal; mas !'alam tunto, t1ue 
at<'., me foz escrúpulo. Corno Kosso Padi·t·" m<· tomou 
a saia jú muito n,lha, dt• meu uso, lfllt' e1·a de g-rossa 
xerga, não sd o que fazer. Deus llws pc•rdo<•. Con
tudo, digo qm• l'Olll o t'alor daí não S(' ngiienta outra 
t'Oisa; í., predso usarem saias leves. f:,-te ponto niio 
tcin 1nuita imporhlnda; ums quanto m,s húhitos, nüo 
haja difen·m,:a. Al{: me t>n!J·(•gnrcm o que me, t•nvim1 
rneu santo Prior, ni"w sei t'omo t'stTe,·et·-llll', porque não 
posso dizet· ([Ht' o rct'dii; t's<·n·n·r-111('-d <111ando r,n· 
o arrieiro. 

Quantas obrigaçiies a füe" devo, ú .lt•fü1s! pdo que 
fuz em bencfkio dêsse moskirn ! E quanto nos rimos 
com a curta de minha Gah1'icla ! Ft'z-110,; grande dl'\'O
~ão a cli!igl?nda qne c111pn•gam l~/Sscs santosª", e a 
mortifku~,ão de meu bom Gardúlvarc,: ! :.luito os en
comendo a Deus. Dê nrnitas rct·omc•1Hlac:ôcs minhas u 
tHe e a tôclas as Irmãs. A t'ndn uma c1uist•ra t•sc·t·t·n·r 
de per si, tanto é o umor que lhes knho. E' <"erto q1w 
llws quero muito purticularmcnh-; uão sei ![Uai a i·n
ziio! Ikt·oml·.ndo-nw ü miic dn portugufüm" t• a Del
gada. Conw num·a me dá notídas ele Bernurda López '! 
Leia essu carta dirigida fo; moujas de Paterna e· se· 
alguma ('Oisa não lhe parecei· hem, Pmen<le-a, c·omo 
Superior;1 daqtl('la casa. Vossa B.everêndu estú em me
ll10rcs ccm1fü:tws que cu para al·corlar o que convém. 
Deus lhe pnglll' o qu(, faz po1· das; muito me consola: 
l"nlo agora deveras. O pior é qui> não sl'Í m·uhar. P1·aza 
u Deus niio lt'nha Vossn Hen·1·€>11cia udquil'iclo, lºOlllO 

47) J>a110 grosso tle li't. 
48) Por m.-lrn.r detnttsiatln pcnilt•neiH pnru os nu1ilo~ ano."' 

e a pouca saúde da Sunt11 Madre. 
,19) Ao santo l'ririr. 
50) As altnns santus que aju1h1vum o mostl.•iro de Sevilhu. 
51) D. Leonor \'uleru, mãe cl:i lrmií Br,111cu ele ,Jcoslls, por

tuguêsus. 
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Nosso Pad1·e, o dom de (•nt·tmfat·. Deus H encante e a 
arrebate cm Si mesmo. Amém, amém. 

De Vossa H.evcrênda serva, 
Teresa de Jesus. 

Ahra essa ('arta dirigida à Priol'a de Pa!crna, que 
fecht·i por inadvertência, e leia; assim como também 
essa outra paea o Prior das Covas a quem afinal es
crevi, mas t·om tanta prcsst1 irue nem sei o (!lll' disse; 
e feche-a !amhém. 

CARTA 11>:l. 

A D. l,o!lr('l!Ço de Cepnla. 

Toledo, 17 tlt• jnncim de lf,77. As sarrlinhus <" os confeitos 
chcg:irum hem. A ohedit'nci:i de D. Lourenço ,, Santa cm 
coi:-;as e,,spirituais. Não quC'ro arroub.mncntos cm púhlko. 
Const,llms a D. Lourcnç·o sôbre :, oruç,io e o uso tk ci
lício, e pustilhus olorosas para tlcfunwr a sua habilu~·ão. 
Uma postulante com bom dote. Um livro oa Sunta. "Boli
nhuu pura es<1ncnt.ur as 1nãos. 

Jesus csleju com Vossa l\forcf. Já disse na carta 
que levou o portador 1k Alba que as sardinhas ehe
gurant hem e os confeitos em boa horH; eon!udo gos
taria mais se fkasse Vossa :Mercê com os melhores. 
Deus lhe pague tudo. Não me mande mais coisa algu
ma: quando eu quiser, pedirei. .Estimei muito que se 
Inudasse pat·a nosso bairro." Eatretanlo examine t·uida
dosamcnte o que lhe falei sôbrc o quarto; se• o não 
conserlar, havcrit pc1·igo, e krú bem que fazer! Olhe 
tudo isso eom grande atenç:iio. 

Quanto a guardar segt·f,clo sôhrc o qtH· me diz r<.'s
peito, não é minha in!cuçiío ser de 1110<10 que o ohri
gue sob pena de pecado: sou muito inimiga dis:m. e· 
poderia aeontecc1·-lhe dest·uidH r-sc; hasta suher quC" 
me eausarit desgôsto. O voto de Vossa l\Terdl, jú mt·u 
c,onfessor me tinha dito niío sc·t· válido. eom o ([li<' 

52) Perto elo mosteiro de S. .José de Avilu. 
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muito me alcgi·(•i, poi1> andnvu p1·coeupada. Tamhém 
o consultei sôhre a ohcdiênl'ia qne Vossa Mercê me 
presta, dizen<io-lhc qiw nüo me pareda razoável. Res
pondeu que cstú bem, <'Ontanlo que não Sl'.ia eom pro
messa, nem a mim, nem a outro qualquer; portanto só 
a aceito ,It~ste modo, e, ainda assim, t"onstrange-me; 
mas, L"Omo é para seu eonsôlo, deixo passar, com a 
eondiçüo de que não a prometa u mais ninguém. Fol
gnd-me de Vossa l\lcrâ· kr vcrifkndo que F1·ei João'·", 
po1· ter experiénda, o entende; nwsmo Fraueisco" tem 
alguma, po1·ém não sôhrc o que Deus obra em Vossa 
Mern~. Bendito seja f;Je para sempre, SL'lll fim. BPm 
lihernl estú agora para L·onoseo. 

Como Nosso St•nhm· é bom! Pm 0L'ct·-mc ([Uci·cr 
mostrai· sua grandeza t•111 kvnntar <' :l'nY.t'l' tantos l'a
vorcs a gente ruim, JHll'Cfl!C não sd o que poclc haver 
de pior que nós dois. Saiha que hú mais de oito dias 
ando de tal sorte que, se durasse, quase uüo poderia 
at·udfr u tantos ncgóeios. Desde antt~s de minha earta 
a Vossu :i\lereê, voltaram-me os arrouhamcntos, e l'ko 
pesarosa, porque algumas vêzes é. l'm público; m;sim 
m·ontL'n'll uma vez durante as Matinas. N<0 m é possí
vel resistir, nem se pode dissimular. Fieo tíio cxtremn
rnente envergonhada, que me queria meter nem sei 
nondc. Vivo pedindo a Deus que me tire isso cm pú
hlko; pc\;n-o também Vossa Mercê, pois lraz muitos 
inconvcnkntcs, e não julgo ser mais oração. Tenho 
andado êslcs dias, en1 parte, corno embriagada; HO lllt'

nos, entende-se duramente que a alma cst,ú cm bom 
lugar; e m;sim, como as potências não estão livres, é 
penoso o,·11pú-ln em ouh·u l'Oisu do que ela quer. 

Antes, passei quase oito dias cm grandíssima i;c·
eurn: muitas vi'•zes nem tm1 hon1 pensamento e1·a t·n

JH!Y. ele ter; e, asseguro-lhe: cm parte duv11-1ne isto 
grande gôsto, por(fue tinha andado uns tempos untes 
como estou ugora, e é. grande prazer ver tão clara
mente <1uão pouco podemos por nós mesmos. Bendito 

G3) S. Joüo da Cruz. 
,,4) Franeiseo de Sakedo. 
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sejn Aqu{:!e que tudo pode! Aml'.•m, .Tú fal<'i hnstanl(,. 
O dt•mais não é para carta, nem para set· dito . .Tuslo 
(: louvarmos a Nosso Senhor um pelo outro; ao me
nos Vossa l\Ier('ê por mim, que não tenho eapadcladc 
para dar-lhe as graças devidas, e assim preciso de 
muita ajuda. 

Do que Vossa Mcref teve, segundo me conta, não 
sei o que lhe diga, pois certamente t mais <lo qm· 
pode enknder, e prindpio cl<:' mt1ito lwm ,w o não 
per<ler por sua eulpa . .Jú passei por t~ss(• gi'•1H:1·0 dt• 
oração; costt1ma depois repousar a alma, <[ll<' Pntiío se 
entrega, its v(•zei,, a algumas penitências, Espt•dal
nwnte se ô Í!npe!o muito fork, não lhe 1rnn·n· possí
·vel deixar de empregar-se cm fn;,:er por Deus algunrn 
eoisa, porc1u1' (: um toque de amor que .f:lc dú à alma 1·, 
se fôr aumentando, farú Vossa l\forcê cnkndcr o que, 
segundo me escreveu, não entende <ln copia. E' um 
grande penar, uma dor sahorosíssimn, st•rn Sl' saher 
<:!e quê. E t•mhora seja de foto ferida verdadeira que 
o amor de Deus produz rn, nlmu, não sP :rnlw de on
de vcn1 nem eomo, n(•m st• {: ferida, m'm l[t!l' coisa {•; 
só se sente unrn dor saboros:1, que n faz prm·romp(•r 
cm queixumes; e, assim, diz: 

Sem ferir, que dor fazeis! 
E quão sem dor desfazeis 
O amor pclns criaturas! 

Com efeito, quando deveras está u alma tocada 
dêslc amor de Deus, sen1 pena alguma se lhe tira o 
afeto que tem às erinturas, quero dizer, o upf•go a 
q:uulqucr dela. Ii,to não se produx não h:n·cndo êsk 
amor ele Deus: pois qualquer eoisu das criaturas, qnan
<llo são muito amadas, rlú pena, e o apartar-se delas 
a dú muito maior. Como se apodera Deus tlu nlmn, 
vai-lhe dando senhorio sôhre todo o cria do e ainda 
q:unndo lhe tira aquela presença e gôsto ···-· e Í• dislo 
que Vossa :.\lcrcê se queixa, - deixando-a como sP na
da tivesse t•xpcrimenlndo enquanto à purtc scnsitiYa, 
à qual lhe aprouvera faxcr partidpar do gô,:o <la al-
1111n, não se npnrfa, e assim fkn ela muito ricn dC' mer-
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cês, como se vê depois pelos afetos, com o andar do 
tempo. 

Dessas sensaçcies, que depois lhe vêm, nenhum ca
so faça; embora eu num·a o tenha experimentado, por
que sempre me Hv1·ou Deus, por sua bondade, de tais 
paixões, entendo que deve ser o deleite dt1 alma que, 
por ser tão grande, redunda sôhre o corpo. Irá pas
sall<lo, com o favor de Deus, se não fizer easo. Algu
mas pessoas têm trntaclo comigo sôhrc êste asstmto. 

Tuml.Jún pussuriio êsses tremores; ó que a alma, 
diante de uma novidade, espanta-se, e tem hem que 
se espantar. Quando lhe acontecer mais vêzes, terá 
capaddade para receber l$SCS favores tlivinos. Quanto 
Vossa Mereê puder, resista u êsses esln'nwc·imentos e 
a qualquer manifestação exterior, pura que o não to
me por costume, pois antes estorva do que ajuda. 

r':sse calor que sente, ('01110 111e diz, nem faz nem 
desfaz, e até poderá causar algum prejuízo à saúde, 
se fôr freqüenk; mas pode ser também que vá pas
sando, t·on10 o tremor. Essas ('Oisas, creio cu, são con
forme a compleição de cadu um. Como Vossa :Mercê 
ô sangüíneo, o grande movimento elo espírito, com o 
l'alor natural que se coneentra na parte superior e 
<'hcga ao cornção, pode <·ausar isto; mas, repito, nada 
acrescenta à oração. 

Penso ter respondido ao que alega : ,le ficar de
pois ('omo se nada se houvera passado. Não sei se é 
S. Agostinho que diz assim: Passa o espírito de Deus 
sem deixar sinal, -· <·omo a seta, que não deixa no ar 
vestígio de sua passagem. Só agora me lembro: já 
respondi a êstc ponto. E' que tenho recebido grande 
quantidade de cartas depois que me d1egurum as de 
Vussa i\krc<', e ainda agol'n me restam muitas a res
ponclet·, po1· niio ter lido tempo para fazê-lo antes. 

Outras vêzes ficu a alma de modo que não pode 
tornai· a si durunte muito tempo; é semelhante ao sol, 
cujos raios dão calor mesmo quando não aparece. As
shn u alma: <lil'-se-iu lt!m seu asscnlo cm outro lugar, 
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,· .. l'mhora anime o ,·m-po, ni"to 1.:siú nvk, pnrquP l<•m 
s11spt•ns:1 alguma das potências. 

Vai muito hem Vossu :;.\,Iercê no estilo de medita
ç:lo que leva, glórfo u Deus; hem enkndido, quando 
niio tem quietação. )Ião sei se l'espondi a ludo, pois 
S<cmpre torno a lei· suns cartas - nem sei com.o ael!o 
tempo, - e agora nüo o fiz, apenas reli alguns lre
ehos. Não tome Voi,sa :Merd'• igualmente f,sse trabalho 
dC' !ornar a ler ns ,pw me l'sereve. Eu nunea o faço. 
Se faltarem ll'fra,,, ponha-as lú, e o m<'smo furei eu 
às snas; pois logo se t'nlende o sentido, e é pel'der tem
po sem provcilo. 

Para usar nas oeusiõcs cm que se não puder re
t·ollwr hem dnrim!c a oraçiio, ou pura quando live1· 
vontade dt· fa;,:er algum saerifido pelo Senhor, envio
lhe êssc dUdo, que es1imn1a muito o amor, com a co11-
diçf10 dt> jamuis o pôr depois dC' vestido, nem pura 
dormir. Pode assentú-lo sôhre qualquer parte do eor
po, ('olcwando-o de modo u causar-lhe hieômodo. Mun
do-lhe islo com algum receio. 

Como Vossa :\frrcê é tiio snngüínco, qualquer t'oi
sa lhe poderiu alterar o sangue"'; mas é tanto o con
tentamento que dá o fazer alguma eoisa pot· Deus quan
clo u alma estil possuída dêsse amor, que não é justo 
o deixemos de experimentar, ainda que iwja uma ninha
ria como essa. Em passando o inverno, fará alguma 
oulrn coisinha, não me descuidarei. Esereva-me como 
se deu com essa bagatela, pois lhe asseguro que, por 
mais que nos queiramos eastigar a nús mesmos, 1·e
eordan<lo-nos do qne pnssou Nosso Senhor, tudo é nada. 
Faz-me rir o ver que Vossa l\fereê me envia confeitos, 
regalos e clinheiro; e eu, cilícios. 

Recomende-me a Arandu '·', e diga-lhe que ponha 
algumas dessas pastilhas no aposento de Vossa Mcrd\ 
ou as lance no braseiro quando estiver aceso. São mui
k> sadias e pul'ifieum o ai·, feitas pelas Descalças, e 

55) Isto é, n circulnção, descoberta somente em 1(\19 
por Harvey. 

:ifl) ).fordoma dei D. Lourenro. 
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tu<lo delas '-' pobre; por muis mortificado que queira 
ser, pode usú-las. Parn !'esfriados e d01·es de euheçu 
são muito el'it·azes. I1:sse pacote pequeno mande Vossa 
:;\'lercê entregar a D. ;\faria de Cepeda rn1 Encarnação. 

Saiba que estú em v{•sperm; de <intrar para seu 
mosteiro de Sevilha uma noví<;a muito hoa, que tc•m 
seis mil dueados sem nenhum cmhat·aço . .J,á antes de 
entrar deu umas harrus de ouro, no valor de dois mil 
e está com tanto empenho para que se comece a pa
gar eom i.\les a easu, que u Pt"iorn assim eslú fazendo, 
e, segundo me eserevcu, pagnrú agora trf~s mil. l\1uilo 
nw alegrei, porque t'ru pesadíssimo o comprmnisso qul' 
tinhmn assumido. Em suma, quando prot"essn r ricm·ú 
Indo pago, e até mesmo mlles. En('omend(•-o Vossa 
Mcreê a Deus e dê-lhe graças, que assim fkarú lermi
na<lu a obra n que Vossa Mcreê deu principio. 

Nosso Padre Visitador tem inkrvindo nesst's c·on
tralos; andu visitando as cnsas e está t·om saúde. E' 
coisa que admira ver eomo traz sossegadn a Províu
da, e o quanto lhe querem. Bem se vê nêk o el't'ito 
de tantas orações; assim como também a virtude e' 
os talen los qm• Deus lhe deu. 

Esteja o Senhor com Vossa Meref- e mo guarde; 
asseguro que não sei ai:ahar quando lhe falo. Todos 
se cneomendam muito n Vossa Mercê, e cu também. 
A Francisco de Sakedo sempre dê muitos recados por 
mim. Tem razão de querer-lhe bem, que é santo. Es
tou com ótima saúde. 

E' hoje dezessete de janeiro. 
Indigna serva de Vossa l\fr.rct\ 

Teresa de ,1 esus. 

Ao Bispo maneie pedir o livro", porque talvez 
me aventure a acabá-lo, acrescentando as gra~,as que 
desde entíio me deu o Senhor. Chegariam para fa,:er 

57) O Livro rla Vida. Em vez de eomplelá-lo com as 
novas mercês recebidas do Senhor, escreveu outro livro, "As 
Moradas", nesse mesmo uno -de 1;";77, pondo assim :, coro:, 
à n1istica tcresiana. 
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oufro livro, l' grande, :-;e ao Senl1or uprouvt'SSt' fazer
me acertar u rclaLá-lus; e s<· não, pouco se pe1·de. 

Vieram tmrns {'Oisinhas pertencentes a Teresa, mi 
arquinha, aí vão. Essa holinlm " é para Pedro de Allu
mada esquentar ns mão;;, pois, como fica muito tempo 
11a ign•ja, dl'vc sentir· frio. )fosso Senhor pugut' n Vos
f;u Mercê S('lls t·uidados ('omigo, e mo gunrdt•. Amt'-m. 
PodP segurnmenlc eonl'iar ú Priorn (it' Vnllndoli<l o 
qut· dfa rt'spdto no dinheiro; Pln o forú muito hl'm, 
pois estú em relm;.ões l'Olll mn eomcreianle, gramk 
amigo dncrucla easa e tamh{·m nwu, e bom c1·istiío. 

C:A!n'A l!i4 . 

..,{ Madr(' Maria d(' S . .To.<l, Pl'iora <k Se\"ilha. 

Tole,!o, 17 de janeiro de 1577. A rica postulanl(> que pn•ti,n
tliu o hábito nas Descalças <le Sevilhu. Procedimento d,is 
Des<·alças na n,fo1·mu do t'OnYento de Paternn . 

. Jesus esteja t·om Vossa Hevcrt~ncia. O' minha filha, 
que hoa carta me mandou, elida de ulq.(n,s novas, 
tanto de sua saúde como dessa noviça (!lll' nos foz tão 
~{l'HIHle henc-ríl~io, ('On10 scrú pagar a cnsu ! Jlrazn u 
Deus não surja algum contrulempo; muito Lho supli
('O, pois teria grnndíssimu satbfoção cm ,·0-las sosst'
gudas. Se ela entrar, releve alguma pt•qtiena coisa, 
por amor de Deus, que he111 o mcre,·e. Quisera hastan
lc tempo paru escrcve1·-Ihe longamente; mas cs<Tevi 
hoje para Avila, :.\-Iudrid e outros lugares, e a eahcçn 
está que (! uma desgruça. Suas cartus, das <ruais nw 
fulou, recehi. Umu, dirigida u meu Pi1dre o Prior dus 
Covas, que lhe mm11!ei alwrta purn q11e a lesse Vossa 
Hevc1·êndu, deve ter-se cxtrnvi:ido, pois nndu llH' diz 
sôhrc ela. Como ter:io fi<:ado sózinhas s,•m nosso bom 
Padre!''' 

Diga no Senhor Gareiúlvnn·z que ~le JH"C'l'isa ugorn 
Ner mais pai do que alt'• aqui. f\kgrl'i-me de l<•r en-

58) De água quellle ou de hrnsas. 
59) O Pe. Gracián. 

~~nntn TPrP1u1 VTT - ~ 
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trudo aí a parenta dêle, à qual me em·omcn<le muito, 
assim como às de Putcrnu. Bem quisera escrever-lhes. 
Mande-lhes esta carta pura fiearcm sabendo que estou 
huu e fiquei alegre eom a carta que me esercveram, 
e eom >1 notícia de .irem para lú Murguridn P um eon
fessor. Niío se espantem de que elas ni'ío fiquem logo 
t'..mno nós: prc!cnd(0 r isto é desatino.•• N,•m insistam 
tanto para <JUe não falem umas com as outras; o mes
mo digo de C('l'lus coisas qt1e em si não são pecado; 
eom gente m·ostumada u outro gênero <fC' vida, seria 
antes oeusionar mais faltas do que evitá-las. E' preciso 
f<.•m po, e deixar qllC' Ü('lls n tuc nelas: o t·ontrário se
ria dest'SJH·rú-las. :\luito rP,rnmos aqui 1wsla intenção. 

O sofrer n Priora que a injuriem ê mau, snl
\"O f;e puder f'llzer ,·orno se o não C'ntentlesse. As que 
govt•1·nam predsum ent<·1Hler que, cxcelo enquanto u 
clausura, devem levar as almas com grande suavida
d(': o dcnrnis há de SCl' ohra de Deus. f:lc Ps!cja eom 
Vossa Hevcrência, filha minha, e u guarde à minha 
nfeição, assim como tôclas as outras, 1'1s quais dê mi
nhas reeomcndações. 

A Prioru de Paterna", que e1n tôdas as suas car
tas niio faz mais caso de S. Jerônimo do que se ali 
não (~stivcsse, ·-·- lnlvez seja esta quem mais faça, --
diga que me dê notícias ele eomo vai; e a S. J erôni
mo qHC' me escreva o mesmo. An1bas ponham e1n Deus 
,;ua t'Ont'iam:a, a fim de acertare1n ein tudo; e não 
se julguem eapnzcs dt• l'azer por si mcsnrns eoisa ul
gunu1. 

Estou hoa; a Madre Priora de :;\,Ia1agún, eomo de 
eo,;tmnc. EserC'va-me se Nosso Padre levou dinheiro 
para :i vhlgem, pois me pareeen que nfio. Hcrncta-!11(' 
a earta illdusa, com 1nuito cuidado e sem demorn, 
por t'arhlade; mas que seja mensageiro certo. Tive 
muito pcsm· de retirar-se daí o Fis('al. Parece querer 

60) Refere-se à reforma elo mosteiro de Paterna, onde "' 
Cnlçnd:is estavam bast:m!c esquecidas da perfeição religiosa. 

61) Fala de Isabel .de S. Frandsco, Priora de Paterna, e 
de suu t·ompanheir,, Isabel de S. Jc1·ônimo. 
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Deus que se vcju como sô ll:k é quem faz tudo. Ao 
Prior do Carmo dê minha,; recomcnda\;Ões, e a meu 
bom Frei Gregório; a êsk diga que me escreva. 

E' hoje dezessete de janeiro, e eu de Vossa Revc-
rência serva, 

Teresa de Jesus. 

Gostei de sahcr das suas Matinas de Natal. Creio 
qnc tw.lo !crú corrido hem, pois sempre ajuda o Se
Hhor qmmdo há maior nceessidacle. Não deixe de es
t'l"ever-mc, ainda que não esteja aí Nosso Padre. Eu 
não o farei tantas vêzes, embora não sejn senão para 
d.iminnir os portes. 

CARTA lti5. 

-4. Mwdrc ?ilaria Bali.~ta, Prion1 de Valladolid. 

Tole,lo, ~l 1!e j,mciro ,le lü77. Profissão de Cucildn de Pu
dillu. A Jkença <!e Roma. :,.;ns aspimntes prefere as qua
lidades ao rlolc. Projeto !lc fnnd:1,,iio de Deseal~,i,s em 
Aguilur de Cumpóo . 

.Jesus esteja com Vossa H.evcrênda, filha minha. 
l\Iuilo felicito a Vossa Reverenda e a sua filha vela
da. Pru;m a Deus a goze por muitos anos, e mnh\'l O 
sirvam com a santidade que Lhe tenho pedido em to
dos êstes dias. Amém. 

:\-Iuito quis responder u sua nir!a, e por certo é 
agora hou ocasião; mas poderia fazer-me muito mal 
o escrever, e n1cs1no o alargar-nw nesta, porque 1ne 
s.into muilo cansada. Pensei até en1 ,leixur para quan
do dispusct· de mais tempo; foço-o apenas para lhe 
dizer que recd1i !6das as suas earlas, chegadas cmn 
muita segurança por esta viu. A licença do Papa" não 
remeto porqm~ estú em latim e ainda não livc quem 
ma traduzisse; depois lha enviarei. Foi-me entregue 
ontem, dia de S. Sclmslião. Causou muito eonsôlo às 
Irmãs, e a mim tamhhn. Bendito seja D<'ns, que as-

62) Pnr~ C:icilda professar aos quinze Hnos ,!e idade. 
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sim eondniu ludo. De que a senhora D. Maria"' es
te.ia satisfeita, muito me ulcgro. Dê-lhe um longo re
cado de minha parte, e il minha Cadlda um gmndc 
ahraç.o, dizendo-lhe que de boa vontade lho dera cu. 
l\Iuito gostaria de aehar-nH.' prcs(•nk. Ffoi hem dt• usnr 
de defcrêndn com os Frades; assim ludo :se fêz c·om 
mais autoritlade. 

Nas informaçiit.·s ,k Vossa Hcver(•ndn sôhrc o dok 
ela outru noviça, disse-me que d<.'•lc ili tirnr cinqüenta 
ducados para u viagem. Hespondi-lhc que, se ussim 
é, parn que dizer que o dote {~ de scisl·en!os·t Não c·stú 
direito. Acêrea do enxoval, não nw lembro. Se ela ( 
t·on10 apregomn, pouco imporlu que não dê !anlo, pois. 
asseguro-lhe, temos hem ncl'cssidadc de monjas de ln
leulo. Creia que elu trnrú o que possuir; e, hem sa!J(' 
Vossa Hevcrêul'ia: qLlUJHto as noviças são nmito p1·ó
prias para nós, não hnvcrnos de olhar Janto para o 
dote. Sua ama, segundo ouvi dizer, quase morre de 
paixão com a idéia de perdê-la; e <leve ser verdade, 
de modo <rue u ajudar,Ú porn·o. Jú todos ci,!ão bem !ll'P

vcnidos de que a havcrüo ele receber de novo, se niio 
fúr tal como se diz. Tenho sido Ião uvêssu u n•ccbt•r 
essa pretendente, que <'heguci a pensar se não krú 
sido tentação. 

Leiu a curta inelusa, fcdtc-u, ponha o sêlo e rc
eomende-a a Ago,;tínho de Vitória " ou a quem vir 
que a enlregarú com hrevidadc; porque não é possí
vel pagar porh:., e é predso que seja entregue com 
segurança. 

O Padre Visitador está !ão empenhado em que 
se tome essa n1su '''", que, se Vossa H.everência eslú 
de acôrdo, mandarei Antônio c~aytím, levando eomis
são do Padrt• Visitador para lavrnr us escrituras. Uma 
vez dadu H ot·dem, trntarcmos de como receber essa 

f,;{) Mãe de Cu<'ilda. 
64) Amigo devotado de S. Ter,csa e da sua Reforma. Teve 

umn filhn curmcli!n no mosteiro de Vnlladolid. 
liô) Trata da fundução de Aguilur de Cmnpúo, que nüo 

se efetuou. 
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~cnhora, à qual, sendo vdha e muilo euff-rma, algu
ma roisa se há de tolerar, porque é g1·andc a lll'l'cssi
daik das almas naquela região. Deus o en<'arninht•, e 
me guarde a Vossa Hcverência, que tiio hem se saiu 
de seu ncgódo. Bendito seja Aquêlc que ludo faz, pois 
Vossa Hcverênda não presta para muita coisa.'" 

E' hoje 21 de janeiro. 
Sua Serva, 

Teresa de .Jesus. 

CARTA 166. 

~i Madre Jl,faria de S . .lo.~é, Priora <le Sevilha. 

Toledo, 26 de jnnciro ele 1577. Ifocebeu u Sunlu todos os re
galos enviados pela Priora de Sevilha. O "Agnus Dei". Re
médios para a enfermidade cl-0 Briuncla de S •. José. 01·-
1lcm do C.eral para que a Santa não muis funde t'onven
tos. As ·'1>Hslilhas de a~~úcitr rosado". 

Jhs. 
Esteja com Vossa Hevtirenda o Espfrilo Santo, 

filha minha. Asseguro-lhe que poderia repelir 1U[lli 

u,lguns dos grunde.s elogios que eom tanta verd11(k aí 
fazem a Nosso Pndre. Não sei que tenlai,:ão me deu 
<ki querer tanto a Vossa Heverôncia; já vou acreditan
do que me pnga nn mesma moeda. Praza uo Senhor 
que S(•ja o fruto mülmunente o e11eome1Hlarmo-nos 
muito u Sua l\fojesta,Ie. 

Ontcn1, dia da conversão de S. P:11110, enln•gou
rnc o almoercvc suas ear!as e o dinheiro, e Indo mais; 
vinha tiio hem arrmnudo, que fazia gôsto ver; e, as
sim, d1ego11 trnlo perfeito. Deus lhe pngue o eonlen
la111enlo que me deu <·om o presente que enviou à 
rn.ãc de Nosso Padre; nenhuma Priora ffz tanto, e 
êle fica muito agradcd<lo. Como ní'io lhe hei ck que
rer muito a Vossa Hevcrênda, se não foz senão pro
porcionar-me pr!lzeres? Só o A.gnu.~ Dei <'obicci um 
pouco, porque há tempo~ eslava desejando ulgmna 

66) Modo materno de falar. 



coisa pnra of1·r1·,·<·r ao Administrador.'" Não se• apn•
sen!a oeasii'10 1·111 qut• i·le não nos sin·n muito hem: 
cspedalnH'nlt· lrnhnlhou hasl:mlt• nas obras eh• :\folu
gón t' 1·onlinua !rahnllrnndo, mas ,:, fonia a míngua da 
casa, (fll<' nf10 t('nho um JH'l'st'll!t· pani dar-lht•, t• isto 
para nwu g<;nio (., nrnito desngrndúvt>I. Em ('ada uma 
hú l!lll pouquinho de cruz, e nii.o me p11sa de se•r assim. 

E' tanta llH'l'!'t; <k Dl'us que knham p,issado ª" 
tribula~:•it•s dt•ssc• seu t·onn·nlo. t!Hl' nii.o :st'Í dl' que nw 
posso queixar, vendo ,·omo tudo aí nd tii.n IH'm; t'S]H·

cialmenh• com a t•spt•ran..;n dc· se· pngar t'lll pal'll' a dí
vida, pois quando j)('llso ua ohrigat:ão de pagan•m mnh 
de um duenc!o por dia. nii.o posso dl'ixar dt• s1·ntir p,·
na. A vantagem í, C[LH' mt• faz pc•dir a lkus que :is 
livre 1kssa carga. Praza a Sua '.\foj1•st:1dl' ao 1m·1H1s 
diminuí-Ia. Ami·m. 

Tornando ao Agnus Dd: 1·on10 vi parn qu,·m t•rn. 
uiio quis deixar dt• enviú-Io. por<[ll<' v,dorizava os de
mais pn•s(•nks, aliús muito bons. Do hú!sa1110 tirt·i 
aqui llln pouco, porque, Sl'gundo nw diss(' a minha 
Isahe•litu, aí o !fm cm grarnk quantida,h•; (' ln;s hrin
quinhrn, '" para da, pois niw !)l'IJSC que i· filha d<• ma
drasta e <[U,· nii.o lhe havia c•u de dar alguns, sendo 
hm;!ant<·s os ([lll' vão. Deus lho pag111•, minha filha, 
am<'.•111. a111ét11, a1né111 ! assim eomo lamh{,m m; hala
tas, l(lll' dwgaram numa OC'asiiío em <[llt' ando muito 
sem ,·ontnt!t• dt• <·omc•r t• eram t•xeeh•nlPs, t• as l:1rm1-
jas, que r(•galaram algumas Irmãs enft,rmas, n1.in doc•n
ça. aliús, é fü'lll importfmda. Todo o n•s!o cstú muito 
bom, indusiv,• os eonfdtos, q1w chegaram ln·m (' c•n1 
grand<' quantid:ide. 

HojP ,:,s!l\n· aqui D. Luísa, t' dl'i-Ihe alguns: s<> 
souh(·sst• qu,• os :qH'!·<·iaria t:into, l<'r-1!10s-ia t'll\'Íado 
('[ll nome de \'ossa Bt·v,·r[.n('ia. C:om qunlqlll'r coisa 
fka muito eonlt'llll', t' para nús ass<•nta mais q11t• Sl'
.iam pobres m: kmhrarn:as ofl'l't•ddas a <'ssas Sl'llhoras. 
J.Vfrtt frmii.o tinha mandado p:int tnim a nl!'lhor ('aixa 

H7) Dt• D. Luísa dP la Certl:1 t•m :\-Inlagún. 
r;~) D1H·e:,.: muito ronht•ridos ('lll Portugnl (' Espanha. 
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<iiêlcs, que Vossa Reverência lhe enviou. Gosto de sa
ber que nada lhe custaram. Bc111 pode, u 1r1iem vir 
que niio hú int"onvenientc, pedir alguma coisa paru 
ulguém, conforme lhe purce('r; ou, se lho dl'rl'Ill, dizer 
([UC o aceita para Fulana, on para outra pessoa. Fa
zei· isto não t'., dar do <(li<' pel'tenee ao t"Ollvento. 

Dos confritos que meu irmiio me ofereceu, eu n:io 
tinha mmHlado ú Priora de l\falagón, porque, tendo 
sempre nmi!a febre, seria matá-la; do mesmo modo 
não quisera ![fü' lhe enviasse Vossa Reverência coisas 
1i:iwntes, por regalo; mas outras, assim eomo lnran,ius 
doees, aprovo muilo, pois sente grande fastio; <'m SLt

nm, <'Oisas parn enfêrmn. Muito quisera trazê-la para 
H((UÍ. Agora e~tou com esperançu na .água de Loja; 
L'St'l'e.vi a Nosso Padi·e que nos avise sP vai demorar
se lá, porqm' farei que a mandem husear. Creio qm· 
11 enfêrnrn é hcn1 tratada, po!"que eu o encomendo mui
to. Uns tijolinhos de manteiga e 11çúear é o que agora 
mais lhe apetece. 

Goslnriu t!e responder muito !argumente às sua.s 
curtas; recchi tô<las, mas mnanhã parte o nlmocreve, 
~· hem vt1 o <[Ue ní vtli para Nosso Padre. Perdoe o 
porte a pagm·, pois, sendo coisa tão impo!'tun!e, ern 
preciso garantir hem. Igualmente rogo a Vosim He,·<·
rf\ndu: proeure logo com o Pc. Gregório --- pedindo
lho en1 m,•u nome, - que mande levú-la por alguma 
JH•ssoa <lP ,·onfiança, que as entregue. Poderia ser Dio
go~ se estiv,~r aí, e corn urgência; êlc o fará de hoa 
vontade por amor de mim. Se não fôr por pessoa mui
to segura e que vá logo, não as dê a ninguém, pois 
víio algumas cartas que, a niio ser pC'lo almocreve t1io 
fonsciencioso, não as ousaria enviar. 

Outru eoisu: Virum uqui o 11rn11dame11!0 que me 
trouxeram do Geral, quando ní estêYe. N0le nos proí
hc sair da dm1sura, não só a mim senão a tôdas ns 
outras monjas, de modo que não poderão ser nrnn
dadas eomo Prioras, nem por qualquer outra n<•ces
!',idade. Serú grande destrui\;âO pura nós se aeontcce1· 
findar a comissão <le ~osso Padre, pois, ('lllhora este-
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jamos sujdtas nos Desealços, isto não basta, se êle 
o ní:to det'larar enquanto é cornissúrio. Tanto para elns 
como pal'a mim, hnstará sua dedarução, mas de uma 
hora para outra pode suceder qm• fiquemos sem Nc. '" 

Sen cio assim, u:;c • lt- diligt'lnda, por euridade; i, 

qtwm levar as ear!as pode es1wrar que (\]e dê a ded:1-
l'fü:iio pm· eserito -- pois niio tomará muito tempo, -
e t•ntregar a 111esmn a Vossa Heve1·t•m·ia. A não sPr 
pelo al'l'ieiro e pondo hom porlc, 11irn ns envie. Diga 
a Nossa Padre que eserevi a Vossa Hen•rêneia sôhr<' 
fo;te assunto e peço que a resposta lhe st'ja enviada. 
Como fomos hohos! E' coisa estranha. O A<lminblra
dor, que é grande legistu, e o Doutor Vdúzquez cstu
darmn o easo e dizem mnhos que se pode J'ar.cr ···, e 
Pnviam-me u instrução. Deus determine o que fôr mais 
c·onvenicnte para seu serviço; mnndm·nm-me trntur 
disso com urgênda, e assim o faço. 

Foi uma frlfridade não ter dado a Antônio Huiz 
o dinheiro, porque cslá aqui o Alcaide que o havia 
de kvm·. Eu jú linha a quem pagar por mim os por
!C's, que desse os vink reais, a fim de evitar pequenas 
dívidns; mas o que Vossa Reverência disser será fri
to. Da resina tamhém tirei um pouco, pois ,iú lha que
ria mandar pedir; serve para fazer umas pastilhas 
c·o111 uçúcar rosado, que rne fazem muito bem nos res
friados. Sohrou bastante; na quinta-feira que vem, se
rão os seus presentes levados com segurança. 

Alegrei-me extremamente por me dizer Vossa Re
vcrfnda que cstú hoa; olhe que não se trate como 
sii, pum não nos dar mais que fazer, pois jú me fêz 
passar maus bocados. A Suhprioru, assim como a to
dos e a tôdas, nw reeomenclo. Pelo eorreio escreverei 
brevemente, e, assim, apenns acrescento que C:acikla 
jú prnfessou. 

60} Por ,estar muilo cnff•rmo o Xún('io Ül'maneto, que 
nomeara Visitarlol' Apostúlico o Pc. Graeián. 

70) Isto r..~: podc-n1 us mon,ias sair, corno untes, etn caso 
rlt, funrla~ilo ou parn excrecr cm -011tro mosteil'O nlg11m cargo 
parn o qual foram nomeadas, \'isto a autoridade do \'isilnrlot· 
upostúlico st~r superior ao do {icrnl da ()1~den1. 
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Deus a guarde pura mim, minha filha, e a fuça 
st1n!n. Amém. 

De Vossa Hcverendu serva, 
Teresa de .Jesus. 

A Gardúlvurcz e sua prima d{! muitas lembrn11-
ras, e a todos. 

Sobre.~crilo: Para minha filha a :\ladre Priora ele 
::O:, • .José de Scvifüa. 

C,a.RTA 167. 

Ao Pe. Ambrósio Mariano de S. Bt•nto, em ::\ofodrid. 

Tolt.•<lo, li d" fe\'ff<'Íl'n de 1577. ;\fois simplkidndc nos sobres-
1·ritos. O \'isil:ulor Frei Boavcnturu. Bom govhno do l'E'. 
Cl1·u<·ián, Confian\~H ern Deus 110:; neg,·Jc·ios du Desc:ulcez. 
lJm eon,·e11!0 t"lll ;\fodrid, :\"ovo Núncio paru n Espanlrn. 
Firmr~,:u no que se profe')sott. A};Mlntos ele Ccn'n,·uea. 

Jhs. 
A gmçu do Espírito Santo este.ia t·om Vossa Re

verência, meu Padre. Amém. Por caridade, não me 
ponha "Senhon1" no lílulo, que não é nosso 1no<lo de 
tratar. Grande Lástima tenho dessas t·utiladus que dc
rum, em Andnluziu. 

Nut!a me escreve Nosso Padre, senão <[llC está hom, 
embora tenhu às vô:t.<'8 algumas indisposii;ões. Agora 
vai sarnr de iodo ('Olll ai, úguns da 1'o!lte perto de An
lcquera. " :11:lc não deve ter entendido o negócio do 
Pe. Frei Boaventura, pois, se não me e11guno, Vossa 
Hevc1·ênda me escreveu que tinham tirado a êstc Pa
dre a comissão. :Vfas se lha tiraram, eomo lc1n man
dado prender Frades'? Será que lha restituiram'? Gran
de mercê nos faz Deus de que Nosso Padre tenha 
feito as coisas <'Om tunta puz; e, se não lhe atarem 
as mãos, melhor akanç-ará tudo por êste t·aminho. As
sim o «,!Spcro de Sua Majestade. A Vossa HC'vcrêncin, 
meu Padre, Deus nos guarde. 

7J) As iiguus de Loj:i. 
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Causa-lhe preocupaçuo a vinda do Tostado'! Dei
xe Nosso Senhor agir, pois se trata de sua glória, e 
de tudo tirurú muito hem. A mim nenhnma pena mt· 
<Lá, porque vejo que todos os nossos 11egóeios pare
cem ir eonl1·a a eot'rcnl!:, e vão melhor que outros apa
rentemente levados pelo curso natural. Assim vui lkus 
ostentando seu poder. O mais duro, a in<·u ver, é que, 
em se retirando o Núndo, Pxpiea inwdiatnmt•nte a 
<·omissão de Nosso Pudrc. 

Saiba que o ::-Iúneio ma!ldou dianrnr o Tostado hú 
tempos, e aqui os Padres do Pano níio eompt·cendcm 
corno uemora tanto a vir. Crcio que vão ma1Hlar-lhc• 
mensageiro, sc jú o não fizennn; dizem í[lH' !oclo o 
mal foi não ter ido ulguón sem outrn J'im mais que 
a ehum,ú-lo. 

Venha, em hoa hora; veremos cm que púra esla 
aventura. Se o Hei continuar eorn as mesmas disposi
ções en1 que estava, assim como os de1naís, l~lc " pou
co nos prejudicará; e se nmdare1n de parecer, será 
pai·a nosso mníor bem. 

I\"ão dê imporlfmcin, nwu Padre, a men conselho. 
Vossa Revcl·ênda fieurá com a easa que aí lhe deram; 
deixe-se de huscur outros lugares. Não posso sofrc,r 
estas perdas de tempo, ahan<lonando o (·crio pelo du
vidoso, pois não hú rn1<la eomo um díu depois do ou
tro. Por enquanto continue como estú. Creio que te
riu sido melhor fazer a fundação de monjas, pois das 
111elhor negoeium para os Fradc•s do qnc c11Ps mesmos; 
disto não tenha dúvida." .Tú tive ocasião de o obser
var nessa <·ôrtc nos oito dím, que aí passei. Não nos 
nfoguc111os, IH)ig são negócios graves'i e. c·onlo \.l"os~n 
Hevcrênl'ia diz, o melhor qu(' hú nMcs f a persegui
ção; e, pois niio se pod<'m concluir sem cl:i, tudo ago
ra vai hem. 

72) Padre Tostado. 
73) Acha n Santa que. nma y,e, estnheleddas as mon.ias 

em Madrid, melhor conscguiri:un a f11111lariio dos Fraclcs, do 
que êles mes1nos. 
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Muito me folgo de que não esteja Nosso Padre em 
Sevilha. Como escreve Vossa Reverência, melhor se
ria vir ê·k para aqui, mais pct·to; todavia há casa de 
Descalços cm Granada, onde pode ficar . .E ainda mais: 
se cxpirur sua comissão e o Padre Tostado o substituir 
no poder, é bom não se encontrarem os dois. Os cfo 
cá não fazem senão dizer crue êste há de ir diretamente 
i1 côrte, mas a mandato do Núncio; e que nu verdade 
foi expedida provisão real, mas devem ter conside
rado melhor m; <'oisas, e assitn mudaram de parcecr. 

Disse-me ontem D. Pedro Gonzíilcz, que tinha vis
to por l'artu de Homa H nomcução de outro Núndo. 
Creio, meu Padre, que virú hem preveuiclo l'Ontra os 
Deseulços; mas se Deus f<ir por nús, etc." 

Aqui está o Padre Mestt·e Frei Pedro Fernúndcz. 
Veio visitar-me. Creio que ))Hssarú um mês por t•,ú, 
antes de ir a essa côrtc. Creio, Pudre meu, que não 
irá t·<mtra as atas dos Visitadores apostúlkos. Por 
C•a!rto o Pc. Toshulo devemos servi-lo e ohedccer-lhc, 
mas se tot·ar nelas, niio, pois importuria cm dcsh·ui
çio total. Portanto se êle vier, por mais hrando que 
se mostre, mantenha Vossa Heverêndn êste ponto sem
p1·e de pé; ninguém o dobre ou o fu~·a ceder. Isto ni:'to 
atinge u Nosso Padre Geral, uma vez que nús con
tinuamos dchaixo de suu obediência. Contanto qm• 
cm1servern essus Atas -- e assim farão, - seriu dar
nos nova vida se tornassc0 m a peito a Hel'orma. " Bom 
proveito lhes faça! ~las receio, meu Padre, que não nos 
conc·t•dcr,á Deus esta rnerd'i. 

Pruzu a Sua Majestade tudo encaminhar 1rn1·a seu 
maior serviço, e depois, -- venha o que vier! 

Ao Padre .Toão Dhtz csc·revi rogando {fLit· me faça 
a caridade de intervir cm certo negôdo de Ca!'a\'an1. 
Vossa Revert\ncia verá do que se trata, pois aí envio 

7,0 Se Deus por nós, - . quem contra nós? (Rom 8, 31). 
75) Se os Pudrcs Cnlçac!os tomassem a peito a propnrw

çfio du Rt .. formn Teresinna, dur .. lhe-imn novo surto de vidn. 
e turlo redundari" e-ni glória de Deu., e esplendor ela Ordem 
d,1 Virgem !lo C"rmelo. 
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o 1·cfottirio e eal'tas <k rceomc1Hlaçiio pum o Bispo de 
Cartugl~na ... " duquesa, <lc minha parle, que 1nàndc 
um t·1·iado ... o tamhém <lir. que é muito de Sua Se-
nhori11.. . se lhe disser a aflição cm que estão, e tão 
dishmtes por vê-lns. . . assim lhe mando pedir. Não 
deixe de ajudú-lo, por amor de Deus. 

Sua l\llljcsfllcll• esteja ,·om Vossa Bcvcrfa1ciu sem
pre. Amém. 

E' hoje H de fevereiro. Ao Padre Prior minhas 
1·ee 0111 e n dações. 

Indigna SCl'Va ,fo Vossa Hcverência, 
Teresa de Jesus. 

CARTA 168 • 

• 4 D. Lourenço ele C,•peda. 

Toledo, lU de fcvei·eiro rle 1577, Xolicias de snn saúde. Ci!i
,·ins e disdplinus. Oração de D. Lourcn,,o. Conselhos ,,,. 
hre as!-iuntos espirituuis. A nmizadc eon1 .l11Hfio de A\'ila. 
Tempo que deve dur uo sono. Efieúein tia ú~lrn JJl~ntu. 
S.t}hre o juízo <lo 11 Vc.i:m1cn". Xeg,'.,cio~ til~ f:nnilin. As ·prn
tarias e IHJ)êtes de D. Lourenço . 

.ksu:,; C'Steju com Vossa :.Vkrcê .. lá fiquei boa da 
fraquer.a experimentada hú pouco tempo. Depois, pa
rct·crnlo-mc ter muita hile, e ,·om receio de não es!ar 
hoa pm·a jt>juar por ocasião da Quaresma, tomei um 
purguutc .. Justmnente naquele dia foram !antas as cur
tas e migól'ios, que fiquei escrevendo atú às duas da 
manhã, e fêr.-me muito mul à cabeça; mus penso que 
foi uma boa lição, porque me ordenou o Doutor nun
,·u escrever além <la meia-noite, e algumas vêzes não 
de próprio punho. 

Hcalmentc foi excessivo o trabulho neste inverno; 
e tenho bastante culpa, porque, para niio ser estor
vada pela manhã, quem pagava era o sono; e, como 
escrevia depois do vômito, tudo se juntava. Nesse dia 
do purgante, foi notável o mal, mas pare,·e que vou 

?li) Estrag!>s no papel original. 
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melhorando; por isso não se aflija Vossa l\fot·t'ê; es
tou sendo nntilo regalada. Quis dizê-lo Jlo1·qm•. se n·
cdier Vossa l\kn·ê aí ulgnma cúrta minhn não dt• pr<'i
p!'Ío punho, ou mais hrcve, saiha ser êste o motivo. 

:Muito me l'cgalo, nu medida do possível, (' fiqud 
contrm·iada t'Olll os seus presentes, pois muis cruc1·0 
qtw o coma Vossu :Mercê. Coisas dot'cs niio são para 
mim, contudo comi e ainda comerei; mas não o fm,:a 
outrn vez, que me uhorec(·t·rei muito. !\'ão bus!n que· 
não lhe envie cu nenhum prc·~L·n!e? 

Não sei que Pui-J:\ossos siio êssc•s du1·anle os qwlis 
tomn disciplina, segundo mc• conta; cu mtm·a dissP lal 
c·oi:m. Torne n ler minha ('arta l' por ('la o \'('1'·"; dt' 
nenhum modo fa~a mais do ([li(! lhe. p1·c•serc•vi, isto {•: 
diseipfürn apenas duas vêzcs na semmrn, e• na Q.ua
r,~sma porú um dia o dlído, com u t·omlição de o 
tirar se vir CfUC' lhe preju<lic:u, pois, como Vossa Mer
c,f> é Ião sungiiineo, tenho muito receio. Por fazer mal 
à vistn tonrn1· muibt clisciplinn não lho JH'rmito mais 
vêzes; nlhis, t; maim· pcnitênda usu1· ,k moderação 
depois de ler come,::ado, pois t; quchrar 11 vontade. Não 
deixe de (!izer-me se se s(~n!e mal t·om o c:ilído, quun
clo o põe. 

Essa oração de sossêgo, de que íaln, {, oração d(• 
quietude; dela se trata nesse livdnho." Quanto a es
sas emoções dos sentidos, j.ú lhe expliquei ludo isso; 
hem vejo que não tem importfrneia, e o melhor é não 
fazei· caso. C:on!on-me t·er!a vez um grande letrado 
que linha vindo consultá-lo um homem aflitíssimo, 
pois cada vez que comungava vinha-lhe um grandP 
uhulo, - muito mais do que isso de Vossn l.\'k1·<'P, -
e lhe lrnvimn mandado não <·omungnr senão de ano 
em ano, por ser de obrigação. fc:sse letrado, cmboru 
não fôssc espiritlml, entendeu ser fraqm•zn: dissc-llw 
que não fizesse (·aso e comungasse de oito em oito dias. 
Assim o fêz, e, tt-ndo perdido o mêdo, passou tudo. Por 

77) C.mninho de Pcrfeiçiio, <'<". ao t' :u. 
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conseguinte, Vossa )Ier{'ê llào dê importúuda a essas 
coisas. 

Qnalqun dúvida que tiver pode falar com .Julião 
tlc Ávila, que é muito hom. Contou-me que se enten
de hem com Vossa Merd\ e folgo com isto. Visite-o 
Vossa Mercê algumas v,'\zcs, e quando ,1uiser fazer
lhe algum presente, faça-o pm· esmola, pois é muito 
pobre, e bem desapegado de 1·iquezas e, a meu pare
cer, um dos hons clérigos que hú por iií. E' proveito
so mantct· rclnções semclhanles, pois ludo não hú de 
ser oração. 

Al'êi'cu do sono, digo a Vossa Merc0, e até m:m
do que não sej11 meno;; de seis horas. V cja hem: nós, 
que jú lemos idade, predsamos levar ,1:;ses corpos de 
modo a ni.io derrubarem o espírito, pois é ter!"Ível so
frimento. Não pode imaginar os desgostos que me lem 
,lado o corpo nestes últimos Lcmpos: niio ouso rezar 
nem ler, cmhora, como dísse, jú esteja melhor. Ser, 
vir-mc~á ,le escarmento", isto lhe assC'guro. Portanto, 
faç.u o que ]hc é mandado, e com isto agru<in u Deus. 
Que hohngem a sua cm pensur que essa oração, que 
tem, é l'omo a que niío me deixava dormir! Não tem 
que ver mnu l'Om a outra, pois cn muito mais me es
J'orça va para dormir do que para estnr desperta. 

Por certo que me fa,, louvar muito ,i Nosso Se
nhor o ver as mereês que lhe con('ede, e os efeitos 
<ruc produzem na sua alma. Por aí vel'á como f~le 
t\ grande, pois o deixa com virtudes que não seria ca
pa;,; de akançur a ('usto de muito exercício. Saiba que 
a fruquezu de l'ahcça não provélll do comer ne111 do 
lwht•.r; faça o que lhe digo. Gruça muito grande me 
faz :'.'fosso Senhor em. dar-lhe tanta saúde. Pra:r.a a 
Suu '.\fojestade que seja por muitos :mos para que 
a gaste c1n seu serviço. 

f;sse tc11101-, de que me falll, penso que deve pro
vir de que seu espírito sente o mau espírito; emhorn 
com os olhos corporais não o veja, a alma o deve per
ceber ou, pelo menos, sentir. Tenha água benta junto 

7l\) Para nüo escre\'C'l' até ulta noite estando enfêrma. 
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de si: não há coisa que mais o afugente. Isto me tem 
sido <lc proveito, a mim, muitai; v€\zes. E olhe que, 
em eertus oeasiõcs, não se limitava só em aterrar-me: 
atornwniava-me mui!o; isto guarde só parn si. Mas 
quando não se acerta a ulingi-lo com a água benta, 
não foge; e porlanto, t\ preciso lunçú-la cm derredor. 

Não pense que lhe faz Deus pouca ll!Cl'('<l em dci
:x ú-Io dormir tão hem: saihu que é muito grande; e, 
forno a dfacr, não procure impedir o sono, pois nüo 
está cm idade pam isso. 

}fuita caridade é, a 1neu ver, êsst\ querer tomar 
t:.·nhulhos pura si, e dar regalos aos outros; só o pen
sar em fazê-lo é grande mercê de Deus. ~Ias, por 
outra parle, é muita tolice e pouca humildade pen
sar que, sem oração, poderá alcançar as virtudes que 
tem Francisco de Sakedo, ou as que Deus concede 
a Vossa l\Iereê. Crefa-m(•, e deixem o Senhor da vi-
1ihu fmwr o que lhe aprouver, pois sabe o que a cu
da uni t'., necessário. Nunt·a Lhe pedi trabalhos interio
res; l'lllrclunto f'::Ic me tem dado hastantes e bem du
ros, nesta vida. l\fuilo eontribni a eondição natural e 
os lnimores para essas afliçôcs. Gosto de que vá en
kndcndo o temperamento d/\sse santo"', pois é meu 
deseJo que leve muito cm conta o sen g(·nio e condição. 

Saihu que já tinha pensado o que hnvia de resul
tar da sentença"", e que êlc ficaria sentido; mas não 
era admissível responder eom serfodadt•, e, se bem o 
t·onsideral' Vossa )krcê, vcrú <.1ue não deixei de louvar 
de algum. modo a sua resposta. Acên,a ·do que escreveu 
Vossa :\:forn\ pura uiio mentir não pude dizer outm 
l"Oisa. Posso afirmar-lhe eom verdade: estava de tal 
j,:!ito a eahei:a, que ainda aquilo não sei eomo pude 
escrever, tão sohrecnrregadn estavn naquele dia de 
nPgúdos e eartas. Alguma,; \'t'J:es pan::ec que os junta 

7!1) O mesmo F1·,mdsco de Sakcdo, que, embora altamen
te '\.·h·tuoso, era me]ancúlieo e tnn tunt·o esquisito. 

80} Hefere~se ao "Vejunwn" de que se fulon atrás. Eru mlw 
e:;;pécie de conrurso liler{n·io, no qunl O juiz devia dar u 
e1da cmnposiçilo lHnn senh•nç_~a proposilndn~ncnte hu1nodstica. 



43 SANTA TERESA DE JESUS 

o d<:mônio, como aeonlct·cu 1w noite do purgativo, fa
zendo-me hastank mnl. Foi milagre não !et· 1nandado 
,iO Bispo dC' Carlltgt•nu uma cat·ln dirigida à mãe do 
l't•. Gradún. Tmuginc (!lle errei o sobrescrito e cstnva 
,iú no envoltório! Não me canso <lc dar grn\;HS a lkus, 
pois nclu contava <'OllH> tinha proeedido com as mon
jas de Caravaca o seu Provisor", que aliús num·a 
Yi, chegando a ponto de proibir que lhes disscss,•m 
Mis:m. Paredu l011<·m·a . .Jú isto foi rcnwdiado, e o de
mais, isto .,, que o Bispo 111lmita o mosteiro, creio ([lll' 

se consl'guirú. Niio po<k agir de outro modo, pois, jun
tHinente eom a~ minhas, imn algumm, enrlns d(' l'\'

t·omerH!ac:ão. Veja como foi bom, <· do ([IH' me livrt'i ! 
Ainda estamos com m(~do di"ss(' Tostado, pois vai 

tm·nm· ú côrtc; encomende u Deus ôstc negócio. Leia 
u car!u, que aí vai, da Prioru ele Scvillm. Gostei de 
mna que me enviou de Vossa Mcl'd\ juntamente com 
a que escreveu às Irmãs; de falo tinham graça. Tôdm; 
hei,iam repetidas vb:cs i1s miios u Vossn Mer('ê, e mui
to se alcgt·at·ain com suas palnvrns, indusive a minlrn 
companhcka, a Irmã de cinqUenta anos, que veio <·o
nosco de Malag{rn. Tem-se mostrado extremamente 
hem e é hem entendida. Ao menos, no que se rei'Pn• 
a meu regalo, (, eomo cu digo porqHl' t('lll grande 
cuidado comigo. 

Escreveu-me a Prioru de Valladolid <·on!ando eo
mo se empregava tôcla a diligêuda possível 110 negó
cio, e que lá estava P~·dro de Almmada. Sniha que o 
comerciante CJUP se ocupa disso farú ludo bem, l'!'eio 
cu; não se aflija. Encomende-me a meu irmão" e u 
meuia meninos, cspeciulmt>ntc Francisco; tenho desejo 
de vê-los. Fêi-: hem em despedir a criada, níndu st•m 
ela lhe ter dudo oeasião pam isso, pois não fa7,em 
senão cmhnruçar-S(' unrns às outras, q11nndo são tan
tas. A D . .lonna, a Pedro Ãlvarcz e a todos, di" sem
pre muitas lcmhrunçns minlws. Saihu que i;into bem 

81) O Provisor do dilo Bispo de C.artagcna. 
82) Pedro de Ahumadu. Os meninos. de que Jogo fol:i, 

são seus soht·inhos, filhos de D. Lourenço. 
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melhor a eubeça agoru do que ao começar u curtu; 
não sei se é do prnzcr qm~ tenho ele falar com Vossu 
Mercê. 

Hoje csl(•ve uqui o Doutor Velúzquez. que (, men 
t·onfessor. Consultei-o s6h1·e o que me diz Vossn )kr
eê ,Ic sen desejo de privar-se du prutal'ia e dos tn
pêtcs, pois niio quisera eu que, por fultu minlrn, dei
xasse de ir muito adiunte no serviço de Dt•us. e as
sim, no que lhe diz respeito, não me fio de meu pa
n•ee1·. ll:lc pC'nsou como eu. Diz qne isso não faz nem 
c)psfoz, contanto que Vossa :.\kn·ê prot·ur1• Vl'r o poueo 
que importa e não este.ia !tpegado u tais coisas; mas, 
(, justo, pois hú de casar scns filhos, ter morndin eon
venientc. P01· enquanto tenha pudência, porque sem
pn• eostuma Deus propordonnr tempo oportuno para 
t•t1111prir os lions desejos, e assim fará eom Vossa l\frr
c.f•. Deus o gnnrdc à minha afeição e o l'uçt1 muito 
santo. Amém. 

E' h().it' 10 de feverefro. 
E cu serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 169. 

Ao Pe. Ambrósio Mariano <le S. Bf'l1lo, em Madrid. 

Toledo, 11 de fevereiro de rnn. Elogiu u Diogo Pt'rcz. !)ifi. 
culdades parn fazer cm Madrid umu fundação tlc Deseul
ços. História de um snposto Bre,·c . 

.Tesus esteja com Vossa Reverência. A espera dn 
carta do Prior do Carmo, dei graças a Deus quando 
recebi H resposta de Vossa H.cverênciu, dizendo que 
11.io tinha mandado mensageiro. Foi muito bom, por
q1.1e é o Senhor Diogo Pérez "' que leva esta, t' ao vii
lo já livre, muito louvei a Nosso Senhor. Bem parcn· 
êlc verdadeiro servo de Deus, pois assim o km exer
citado Sua Majestade com pndeeimcntos; mns é lús
tima considerar como andu o mundo. 

83) Sacerdote amigo da Suntu e da sua Reforma, 

Santa Te.resa ,.,1 - 4. 
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Se houver nel'cssidadc de alguma curta da senho
ra D. Luísa ele ln Cerda para êssc negócio dêle, dis
seram-me que não estú aqui, e sim cm Paral'uellos, 
ai perto", à distfmeia apenas ele três léguas. Sim, 
muito me satisfaz êste Padre; deve ter grande talen
to para tô<la espécie de hem. 

A 1·t•soluc;ão tomada pelo Prior do Carmo, segun
do disse hoje o :\:Iestrc Córdoba " diante do mesmo do 
Senhor Diogo Pérez, é que até ver carta ele Nosso He
vcrcndíssimo Geral em eonlrlário, porá em jôgo ludo 
quanto puder para impedir que se faça o mosteiro '", 
porquanto, diz êle, não há reformador, e o Senhor 
Núncio mH!a pode fazer senüo por sua pessoa. E es
tava tão persuadido disto e de que os Desl'alços an
dam coutra :i ohediêndu e não estão obrigados a se
guir os Visitadores, senão a seu Geral, que pouco apro
ve.i!al'Ía dizer-lhe cu o contdirio, se o Pc. Diogo Pérez 
o não tivesse persuadido. Aercsl'cntou que, vendo o 
Hei co1110 andam os Desenlços tão sem oheditnciu, man
dou lavrar uma cédula, [)OI' meio do Concelho. 

Asscgul'O a Vossa Reverência que é coisa para 
lonYar a Deus a atitude dC·slcs Padres: por potwo l'a
riam t·rt•r que têm cm mão novo Breve, eomo afirma
ram; e não é mais que a de.cisão do Capítulo Geral, 
de há uno e meio, segundo hoje verificou o próprio 
Mestre Córdoba. Purece-me que é primo de Frei Alon
so Fcrnúndex, e não sei como Vossa Reverência, ten
do-o aí tão perto, não os avisa do estado real das coisas. 

Se eu tiver recebido a resposta do Prior para Sua 
Senhoria", antes que siga êste pacote, pô-la-ei aqui 
junto; se não, escreva-me se êle vai dar a carta ao 
Arcediago. Enquanto o decreto do Rei não fôr promul
gado, é inútil fazer alguma coisa; mas uma vez pu
hlkudo, deveremos agir irnediatamenh•: não nos ('an
semos tanto. O Pe. Diogo Pérex poderá repetir u sua 

84) Perto de Madrid, onde estava o Pe. Mariano. 
l!t,) Pudre Calçado. 
8(i) Dos Padres Descalços, em Madrid. 
87) Do Prior do Carmo de Toledo ao Presidente do Con

selho de Castela. 
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Senho1·fa o que ouviu. Pareee-1ne que o Arcediago 11ão 
responderá tão depressa, e que é melhor dnr aviso do 
falo. Praza a Deus Vossa H.everênda t•steju nwlhor, 
pois ando muito euidudosa a seu respeito. 

E' hoje segunda-feira, 9 de fevereiro. 

CARTA 170. 

Indigna serva de Vossa Heverênda, 
Teresa de .Jesus. 

Ao P,i. Ambrósio ,',!ariano de S. Brmio, cm Madrid. 

Toledo, 16 de fevereiro de 1577. Enfermidade do Pe. :\!aria-
no. Conveniéneiu de ter em Roma alguém que trate dos 
negócios da Uescalcez. Jm·i.sdiçiio do Tostado e dos Vi
siludoi·e,; Apostólicos. 

.Jhs. 
A grac;a do Espírito Santo esteja com Vossa Hc

v,~r(-neia, meu Pudrn. Não me espanto de que esteja 
p'lssando mal, e si1n de como ainda cstú vivo, sendo 
tanto o que aí deve ter passado interior e exteriormen
te,. Deu-me infinita pena saber que estuva de cama, 
pois conheço a Vossa Reverência. Como u doença não 
é perigosa embora o faça sofrer, muito me consolei. 
Veio-me o pensamento de que será algum resfriado, 
por ler andado tanto. Mande-me Vossa Hevcrência mui
to minudosamen!e dizer ,·orno ('Sfú, por amor de Deus; 
ainda que seja com a leira do Pc. ::.\liséria ", ficarei 
contente; e diga se precisa de alguma coisa. Não se 
aflija com acontecimento algum; quando as coisas pa
recem ir melhor, costumo ficar mais des(·ontente do que 
estou agora. Bem sabe <·omo sempre quer o Senhor que 
vejamos cm tudo Sua :Majestade a agir segundo nos 
convém. Para que melhor se entenda isto e se reconhe
ça que é obra sua, costuma permitir mil reveses, e é 
então quando melhor sucede ludo. 

88) O Irmiio leigo Frei João da Misérin, que 11braçaru a 
Reforma juntamente <'0111 o Pe. Mariano. Cf. F11ntlações, ce. 
17 e 30 (tomo Ir das Obras Completas). 
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Nada me diz de meu Pc. Padilla; e isto me tem 
af1igido, êle também não me escreve; quiseru vê-lo 
com saúde para olhar por Vossa Reverência. J,á (.[li!' 

vai parlir o Pe. Frei llaltasur, praza a Nosso St~nhor 
servir-se de que Vossa Reverfü1da se resiabck,:a de
pressa. A êsscs nieus Padres estTcvo o que km Sl!l'l'
dido, e parece-me que não tem oulrn Í!l('Umhênda êslc 
1nc11sngeiro. 

Saiba, meLt Pudn•, que tenho considerado quiío 
grande fulta nos hú de fazer o bom Núndo, 11or11ue, 
enfim, é servo de Deus, e sentirei muilo fü' êk se 1·t•
tirar. Penso que, se deixa de íazer alguma t·uisa por 
nós, é que talvez tenha as mãos atadas, mais do (jlll' 
inrnginamos. Tenho. grande mêdo de que durank i'•sk 
tempo estejam ncgodando contra nós em Homa; e, 
como estão estabelecidos lú e t·onHnuunw,ltt' agindo'", 
teremos que sofrer. H.econlo-n,e de que o bom Nkolau, 
quando por aqui passou, disse que devinm os Descal
ços escoll!er um Cardeal que f'ôsse Protetor dn Ordem. 
Outro dia, falando eu a um. seu pnrente ••, 1nuito hoa 
pessoa, disse-me que tem em Roma um membro ela 
Cúria muito t·ompetcnte, o qual furá quanto 1n·edsar
mos, pagando uós as custas. ,Jú disse a Vossu Reverên
cia para que fim desejo que tenhamos Já quem trate 
de nossos interêsses com Nosso Padre Geral. Vl'ja se 
será bom intct'ceder junto dêlc o Emhaixadot· em bt•
ncfído dos Desl'alços. 

Saiba que cstêve aqui o Pe. Frei Pedro Ferniln<lez. 
Disse que, se não trouxer o Tostado poder1•s sôbre OH 
Visitadores, continuarão a ser válidas as Atas; mas se 
os trouxer, não há mais que falar, senão obedecer t' 

buscar outro caminho. E' de parecer que os C.omissú
rios não podem erigir Províncias, nem nomear Defi
nidores, se não tê-m agora mais autoridade do que un
tes tinham; e portanto é hom n<'>s recorrermos 11 outros 
meios. Valha-nos Deus - pois só êle hú de fo;c;t'r tu-

BH) Os C:olç-:ulos. 
90) l'uren!e do P,•. Xicolau Dória. 
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do, - e dê bem depressa saúde a Vossa Reverência, 
JJOL" sua misericórdia, como tôdas Lho suplicamos. 

f:ste mensageiro não tem outra incumbência sc-
11ão ver o que aí querem que se faça, e subcr notídas 
de Vossa Reverência. 

Por carida(le, informe o Pc .. João Dínz de como hii 
de dur as cartas ao Pe. Oka, pois são muito importan
ks; ou mande-o Vossa Reverência chamar, e lhas cn-
11·cgnc cm mão com muilo segrêdo, se as não puder 
rcnwler de outro modo. 

E' hoje 16 de fevereiro. 

CARTA 171, 

Indigna serva de Vossa Heverênda, 
Teresa de Jesus. 

A. D. Lourenço de CepP<la, em Avila. 

Tolcrlo, 27 e 28 de fevereiro de 1577. Tem necessidade d.e 
penas de escrever vindus de Avilu, bem aparadas. Se
curas de f!spírito e achaques físicos. Discrição no uso 
<la disciplina e do cilício. Quiroga louva a Autobiogra
fia da S:mta. A água benlu. De novo o Tostado. Dona
liYo para João de Ovallc. As prioras de vários <·om·en
los t~n\'imn regalos U Santa . 

.Jesus eslcja rom Vossa ;.\kreê. Antes que me es
queça, como de oulras vêzes: mande Vossa Merl'ê n 
Frandsl'O que me remeta umas penas boas, hem apn
l'adas, pois as daqui não prestmn, e dcixmn-n1e ubor
reci<la e cansada. Ntmea o prive de me es<'rever; tal
vez tenha necessidade, e contenta-se att'~ com uma le
tra, que eu lhe responda, e isto não me custa fazer, 

Penso <ruc o meu mal redundará em bem, pois eo-
1neço a exercitar-me a escrever por mão alheia, o que 
Já poderia ler feito cm coisas de pouca importii.nda. 
Conservarei êsle costume. Estou muito mellior d('pois 
que tomei umas pílulas. Penso que me fêz mal o ler 
começado os jejuns da Qtrnr('sma; não foi só a <"ube\'.ll 
que se ressentiu, mas até o coração. Dêste já estou 
muito melhor, e também da cabeça melhorei hú dois 
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dias; e era o que mais me incomodava, e não pouco . 
.:.\!leu receio foi fiear inutilizada pura tudo. Em tal es
tado, seria grande impn1de·udu procurar h•r ornçiio, e 
hem vê Nosso Senhor quanto mal me fol'ia. Com cfeilo, 
nenhum reeolhimcn!.o sobrenatural tenho, - é como 
se nunca os houvera tido, o que 1nuito me admira, -
e se algum me sobreviesse não estaria cm minhas mãos 
resisti!'. I\'.ão se nflija Vossa l\Icn:ê, que, poueo a pou
co, frú a eaheça cobrando fôrça. Regalo-me tanto quan
to reeonh<,ço ser necessúrio - e não é pouco, --·· e até 
em muis alguma coisa do 11ue usamos uqui. Por en
quanto não poderei ler oração. 

Sinto grande desejo de ficar boa. Como {., (•smoln 
dt• Vossu l\forcê vou consentindo, pois ó lnl minha 
consdt•nciu, que, para não SPr pesada, é preciso ser 
assim, e .fu7.-mc tanto mal a t·arne de carneiro, que 
sempre tenho neeessi!lade de alguma ave. Tudo vem 
da fraqueza, por ter jejuado desde a Santa Cruz de 
setembro, se1n falar nos truhulhos e na idade; em su
ma, sou tão in,·apaz para tudo, que me aho1Tcço. A 
verdade é que sempre c•ste corpo me tem feito o mal 
e estorvado o bem. Não é tanto, porém, que me impe
ça de escrever a Vossa Mcrcf> eom minha letra; esta 
mortifieação não lhe durei agora, porque vejo por 
mim que ser.ú grande pura Vossu l\Ierl'ê. 

O desprazer que lhe ,:auso, não permitindo o d
lído, há de perdcmr-mc, visto que não se hú de fazer 
o que lhe parecer melhor. Suilrn que hão de ser cur
tas as disdplinas; com isto mais se sentem, P causam. 
m<•110s mal. Não as tome com muita fôrça, que isto 
poueo in1portu, embora lhe pareça grande imperfri
ção. A fim de que Vossa Mercê em parte realize os 
seus desejos, envio-lhe êste dlído, para que o use dois 
dins na sem.una; mas entenda: é desde qnt• se le,·an
tar até se deitar, e não durma com. êlc. Achei graça 
em contar Vossa Mercê os dins tão minuciosamente. 
E' moela nova"; não creio que tenham chegado a tan-

Hl) Em s(,u fervor. D. Lourenço at'hou qut' "11m dia" 
sif{nit'icnva vinte e quatro horas seguidas. 
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k, habiliclaik as Dcscalçns. Olhe, nunt·n ponha o ou
ll"o; agora <lt'ixe-o gnnrdudo. 

A Teresa (!llvio um cilício e uma de.sdplina, que 
ela me mandou pedir; e hem rigorosa; veja Vossa 
)Jerd'., que lhe seja cntregiw, juntamente' com minhas 
k,mhrançus. Muitas coisas hoas t'Hcrcvc-mc sôbre da 
.Julião de Avilu, que me far.cm louvar ao Senhor. :f:Ie 
a tcnhn .sempre de suas mãoi;, pois grande mercê lht' 
f'i•r., não só u ela, nms a nbs tôdas que lhe quercmos 
hem. 

Na vct·dadc, desejei últimamente que expcrinw11-
tassc Vossa Mercê alguma secur:i; de modo que fi
<ILtci hem satisfeita quando o li em sua t·arta, t·onc11rn11-
lo isso que tem nüo se possti chamar pr·ôpriamentc se
cura. Creia que por muitos motivos ú de grande pro
vdto. Se ê.ssc cilício abranger tôdu a dntura, ponha 
um peda~o de linho sôbre o cslômngo, que de outro 
modo causa muito dano; e olhe: se lhe fizer mal aos 
rins não o use, nem tome disdplina, porque lhe .serú 
muito prejudicial. Fique certo: mais quer Deus sua 
saú<le e docilidade do que suu penitência. Herorde-st' 
do que foi dito de Saul ", (' não façn senão o que llw 
,~ mandado. Não se mortificarú pouco sP souhcr rd1·
vu1· o gênio dessa pessoa", porqnc tcnho pura mim 
que todos êss1)s grandes tralmlhos e penas provêm du 
melancofü1 que o domina fortemente; e ussim, nem 
é 1·ulpado, nem hú motivo para nos cspnnturmos, sc
nfto antes puru louvar ao Senhor, que nfto nos dú f>ssc 
tormento. 

Tenha grande conta em não deixar de dormir <' 
<lc fazer eolução suficiente, pois, com o desejo de fa
;,:e1· alguma c·oisa por Deus, nfio scntirú o mal uté não 
haver remé11io. E eu lhe nssegnro que fiquei cscur
rncntada, para mim e para os outros. O dlído, cm par
k, cada dia custa menos, porque, com o costume de o 
trazer, não se sente a eslranhcza de que fula Vossa 
Mercê. Seria l'onvenicnte nüo o apertar tanto nos· om1 

92) 1 Rs t.·1. 
93) Pedro de Ahumadu, irmiio de ambos. 
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hros l'Omo costuma. Em ludo veja que não lhe fa~_,a 
mal. Grande mercê de Deus é levar Vossa l\forcê tão 
hem a falta "' de oração. E' sinal de <JUC est,á rcu<lido 
à sua Vontade, e é êsle, l'rcio, o maior hem que a ora
ção traz consigo. 

De meus papéis" hú hous notícias. O próprio In
quisidor-Mor em·mTegou-se de os ler; é, l'Oisa desusada. 
Dcn· ler ouvido clogiú-los, e disse a D. Luí!;a que ali 
não havia coisa cm que êks tivessem de intervir; lon
ge de haver mal, havia bem. Chegou a perguntar-lhe 
por f!Ut! razão não tinha cu fundado moslciro · cm ·Ma
drid? Está muito a favor dos Descalços, e foi nomea
do agora Arcebispo t!c Toledo.'" Creio que estêve com 
f>!c, -·- não sei cm que lugar, - D. Luísa, a qual lo
mou muito a peito (~stc negócio, e são grandes amigos, 
segundo ela me escreveu. Está parn voltar, e então 
saherd o resto. Conk-o \'ossa Men·{• ao Senhor Bis
po ", e à Subpriora, e a Jsahel de S. Paulo, e a nin
guém mais; com muito segrêdo, pai-n que o não di
gam a ninguém e o encomendem a Deus. São ótinrns 
notídas. Parn ludo foi-me proveitoso o t!'r ficado aqui, 
cxeclo para a minha cabeça, que tenho tido mais car
tas que cm nenhum outro lugar. 

Por essa da Priora de Sevilha, que lhe envio, verá 
<"omo pagurum a metade da casa, e sem torar no qne 
{., de Beatriz e sna mãe. Breve pagarão tudo, com o 
favor <lc Deus. l\luito me folguei com isso, t\ também 
l'Olll essa curta de Agostinho", por não ler ido para 
o tal lugnr; e tive pena de ter Vossa :\lercê enviado 
suu carta sem esperar pela minha. Vou obter uma re
C'omenduçüo da Marquesa de Villena para o Vkc
Hci "", de quem é sohdnha muito querida, para quan
do houver portador seguro. Tenho muHo pesar de vê-

94) De c,onsê,]os. 
9:,) Rcfci·e-se ao Livrn du Vida. 
!IH) D. Gaspal' de Quiroga. 
97) D. Alvaro de '.'.!endoza. 
!18) Seu irmão Agos!inhu de Ahumadu, que cstu,·a na 

Amé ·ka do fa,J, 
99) D. l'runcisco de T<1leclo, Vice-Rei do Peru. 
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lo ainda metido nesses negócios. Encomcrnll'-o u Deus, 
que eu faço o mesmo. 

Sôhre o que diz da água benta, niio :,;d a razão; 
falei a alguns letrados acêrca da experiência que te
nho, e não me contradisseram. Basta, aliús, ser apro
vada pela Igreja, corno diz Vossa J.\forcê. 

Apcsai· de tudo o que sofren1, as que foram refor
mar têm fcilo evitar hustunles pecados. 

E' grande verdade o que Francisco de Saleedo diz 
a respeito da Ospedal; uo menos no que tol,u à minha 
semelhança com ela nesse caso. Dê a He grande reca
do de minha parte, e também. a Pedro de Ahmnadu. 
Não quero escrever mais; só lhe peço que veja se pode 
dar u João de Ovalle com que comJH'ar algumas ove
lhas: scrú de muito auxílio para o casal e grande es
mola, caso Vossa Mercê o possa fazer sem se pre
judkar. 

Tantas vêzc:,; mudei de pena no curso cksta carta, 
que a letra lhe parecerá pior do que de costume; mas 
não {~ devido it pouca saúde, e sim pclH razão dita. 
Est·rcYi ontem, e hoje me levantei me-lhor, glória a 
Deus; creio que pior é o mêdo de ficar sempre as
sim, do que o próprio mal. 

Achei graça nos elogios da minha companheira 
ao caketciro; ,·ontou-me dêlc tantas lmhilidades, que 
lhe mandei que as relatasse a Vossa Mercê. Contu
do penso que, se a Priora o a!Jonn como a pessoa de 
confiança, deve estar informada de que não trabalha 
mal. Da minha parte entendi sempre que o Vitória 
era o mais entendido no assunto, porúm ela conhece a 
um e a outro. Pruza a Deus saiu tudo hem feito, e a 
\'ossa Mercê guarde, como Lho suplico, pura seu scr
Yiço. Amém. 

E' hoje 28 de fevereiro. 
O Padre Vfaitat!or estú bom. Dizem que ugorn 

vai voltar o Tostado; eeulmente êsses nossos negócios 
servcn1 paru nos fazer l'Onhecer o nn1ndo: não parece 
outra <'oisa senão uma eomé<lia. Coutudo desejo muito 
ver a Nosso Padre livre <lêlcs. Assim o faça o Senhor, 
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<'0!110 vê ser neccssúrio. A Priol'a e• todos se rec·onwn
dam a Vossa J\'lcrcê. A <lc SC'vi!ha e a de Salamanca 
tratam muito de meu regalo; e ult'. a de Bem; e de Ca
ravaca nüo têm deixado de fuzer o que podc·111; l'll\ 

suma, dão provas de sua bondade'. 
Gostaria de eslm· pcr!o de Vossa J\kreê, para que· 

visse o que mandanun e hunhém para eu ler o gôsto 
de repartir com Vossa Mercê alguma c·oisa. Hcccbi hú 
pouco de Sevilha uns sáveis "" metidos t,m pão, pron
tos para se eomcrcm. Gos!ci porque é muita a cs!crili
dade dêste lugar. Ver o n1rinho c·om q111• o fazpm é 
o que mais me comove. 

CARTA 172. 

Indigna serva de Vossa Mcrc·C·, 
Teresa de Jesus. 

À Madre i'rlaria <li' S. JoNI, Priora de Sevilha. 

Tol~do, 2S de fevereiro de 1577, Xotável rnelhorn da Sunta. 
Agradece it Priora o~ r.cgulos que lhe;, enviou, e diz como 
chegaran1 bc111 u ToJedo. 

Jesus esteja com Vossa Heverênciu, filha minha. 
Pda indisposição que tive, segundo verú neste papel 
que vai à parte, não tenho escrito mais vêzes, t•sp(•
rando melhorar, a fim de não lhes ('awmr tristeza. 
Agora estou muito melhor, mas ainda não sou capuz 
de escrever senão pouquinho, porque logo me sinto 
muito mal; contudo, em t·omparação de como estava, 
estou muito, muito melhor, glória a Deus. f:lc lhe pa
gue as boas notíeias que me esereveu. Asseguro-llw 
que formn de cxtrc1no t·onsôlo pnra 1nin1, ao mcno;; 
as que se referem à easu, pois sinto grande alívio em 
vê-la descansada. :::Vluito o tenho pedido aqui ao Se
nhor, e asisim ck muito hoa vontude Lhe darei ns 
alvíssaras. 

Praza a Deus ouvir-me, porque Vossa Bevert~ndn 
agora, com a riqueza, e o cargo, e sucedendo-lhe tudo 

100) Sáhulos, qunli<l:Hle ,le p~ixe. 
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tilo hem, pi·et'isa de muita ajuda para ser humild,•. 
Parece-me que Deus lho eoneede, de envolta com as 
mercês que lhe foz. Seja 1-"':le para sempre bendito, 
pois pode estar muito segura de <!li(' tudo lhe vem de 
iuas 1nãos. 

A mesma segurança quiseru eu ter a respeito de 
S .. Jerônimo."' Verdadeiramente preocupo-me com es
s:.1 Irmã. Creia que ela ão devia sair de junto de mim, 
ou de alguóm que lhe inspirasse temor. Permita Deus 
não nos enrede de algum modo o demônio, dando-nos 
que fazer. Avise Vossa H.c\·erência à Prioru que· nem 
uma letra deixe S. Jerônimo escrever, e a esta diga, 
enqmm!o não l.hc chega a minhn carta, que estou con
vcneida de ser da vítima ele muito m:ms humores, e, 
se assim não fôr, pior ainda. Como segunda-feira que 
vem parte o almocreve, por êlc escreverei longamente; 
por isso nilo me estendo aqui. 

Valha-me Deus! Como esH1 poderosa! Causou cs
pnnto n estas monjas o que me enviou. O que C'ra dt· 
t·omer chegou hem, e tudo mais era muito lindo, sobre
tudo os relicários. O grande, é melhor dar ii senhm·a 
D. Luísa, porque cstú muito hem adornado; quebrou
se o vidro, nrns puse1nos outro, e no pé mn suporte 
novo. De tudo isto falarei mais quando lhe escrever 
eomo prometi. Fique-se eom Deus. 

Muito dcsgôsto me deu estar Nosso Padre apuran
do os ditos eontra nós, especialmente sendo tão deso
nestos; são disparates, e o n1elhor é rir-se dt'.lles e dei
xar falar. Quanto a mim, cm parte me dão gôsto. ~Iui
to me contenta saher que cstú Vossa Reverênda com 
saúde•. Deus mu guarde, amém, assim enmo u tôdas. 
Encomendem-me a Deus. 

Como esta carta talvez lhe d1cgue primeiro que a 
outra, não quis deixar de escrever por f•ste mensagei
ro. À Madre Suhprim•u também esereverci, porque achei 
g1raça cm suas queixas. A Priora de Malagón está mui
to mal. 

101) Urnu <!a, du:1s moajns que t>sl:,vmn em l':1ternn, a 
tíiulo tle Refonnndoras. 
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E' hoj<· o úllimo dia de fevereiro. 
Indigna serva de Vossa Hevcr('nda, 

Teresa de .Jesus. 
Hú dius lenho cm mãos :i 1·cspostu da mãe de Nos

so Padre; irú segundu-frira, a mim me escreveu lon
gumcntc súhre o muito prnzer c11.1e teve."" 
Sobrescl'ito: Paru a Madre Priora de S. ,José de Se\'ilha. 

CAHTA 173. 

A Jladrr, Maria de S .. lo.w!, Priora de Sevilha. 

Tult,do, t·, e, 2 fie março de l,i77. Agrudect, "as lindas <'!lisas" 
enviadas pclu Jlladrc Priora, cuja oração :l!)l'OVa. Proce
dimento a seguir com ('Crias religiosas, Recomenda o Pe. 
A<·osta. Lurnenta nüo ter 1neios para corresponder à ge
nerosidade du PriorH. Fula novumcnte xôbre o "Vc.imnen,,. 
Virtudes ele D. Lourcnt·o. 

Jhs. 
A graça do Espírito Sanlo esteja com Vossa H.e

vcr.•nda, filha minha. Tendo rceehido lúo boas notí
cias e tantos regalos, como hú pouco me enviou, se
ria justo <JUC eu me alargasse muito; pc!CJ menos le
ria gmndc contentamento, 111as, como lhe escrevi on
tem, o lrahalho que neste inverno me têm dado as 
cartas, veio a cnfraq11ece1·-rne a cabeça, de sorte que 
fiquei hem mal. Tenho melhol'ado bastante, e, contu
do, quase muH'U escrevo de próprio punho, porque di
zem ser assim preciso para sarar de todo. 

Oh! quan lo me folguei com tão lindas <'Oisas, co
mo me enviou Vossa Hcverência pelo Administrador! 
Quanto t~lc !n1halha em favor de l\:folagón, e cm tudo 
quanto tenho necessidade, niío o pode imaginar. E não 
pense que é mister pouca dedicação para levar a !êr
mo a oln·a: surgem mil dificuldades, eom os operá
rios. Dai-lhe o relicário pequeno. Ambos estão muito 
lindos, e o graude ainda é melhor, espedalm.ente de
pois de ('Onsertado aqui, porque, tendo-se quebrado o 

102} Com os presentes que lhe mantl,ira " :XIadrc de 
S. José. 
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vid1·0 na viag,•m, eomo lhe c•s,Tevi, foi suhsliluido por 
um muito bom. O pí· vl'Ío toreido, e· f'iz púr um supor!!' 
de f,Tro; sl'ria bom fazer sempre assim. Ta111hí·rn Ilw '"' 
dei a jarra, isto i,. a tigdinha, que muwa Yi outra tão 
graciosa. ;,./ão pense qu,·. por estar PU usando x,•rga 
tlll'nos grossa, spja lanlo o meu mal que haja d<' lll'
hcr l'Ill vasílha tão hoa. Tamhí·m lhe dd a fnttu, pr<·
parn«la eomo veio. Deu muito uprf,ço a tudo. E' ho
mem ck autol'i<la<lt·. Enrim, \'ossa Hl•\·t·1·ênda, clond,· 
c,,ti1, ajudou u sua c·asa de :.lalagún. "'' A úgua d<· rtor 
de larunjas não llll' dl'ixaram oft·n·c·t·1·-lhe, porqu<' dú 
vida it Prioi·n; Illl'smo a mim faz hem, e· niio havia 
mais em easa. P<·,·a mais lllll pout·o ú mii<- da por
tuguc~sa, vm llll'll nome', <· no-h1 envia, eom n eondh:iio 
dt• <tlle s<·.ia por earidnd\'. 

Oh! ,·omo l's(ou alq..(tT dt• que• tc-nlta111 pago par!I' 
ela {'asa! Mas. ntí.• (fllt' 111·of't•ss1• l'Sisa noviça, ninda não 
nos den•ría111os alt•grar tanto. \'t•rdadt· i· qu1•, M' isso 
não m·onteeer, Ikus no-lo darú por outra pal'tt•. P1·
<;:.u11-llw llll!Ílo ((IH' st•,ia Sl'l'\'Ído dl' tir:tr-nw islo (!IH' 
sinto na c·aht·c:a . .Tú lhl' l'n\'Ít'Í 11111a rt'la,üo do qm· 
a motivou, islo {·, eonki-lho t·m pnrk, pdo 1·01-rl'io q111• 
partiu ho,ie. 

'.\Iuito llll' eonll•nta st•u modo dt! oraçito. O l'l'l'O
nhet·(~r qllc a tt•m e qut• IIH' emwede Deus mt·n·f-s. não 
é falta <k lmmildadt', t·onlanto que l'll!cnda (!li<' níio 
é t·oisu sua, t·omo o foz, e isto st• dá u enknder quan
do a oração {• de Deus. i.\tuito O louvo de que vú hem, 
e proel!rarei dar as alvbsaras que pedl'. Rogue a Deus 
seja eu tal que f:le mt• ouça. 

Quanto ü orac:ão de Bt•atriz, í., boa; mas. quanto 
JHtdc•r, t•vite <tlle falem dt•ssas coisas em eonvt•rsa (' em 
tudo o mais. Saiba ([lll' d(•penik muito dus Prior:is. 
Xiio tratou n<[llÍ S. Jpri'mimo d(•sses assuntos, porqu,· 
lo~o a atalhou a Priot·a, n•pn•t>11dcndo-u e· fuzc•rn!o-a 
<:alar; (' lcmhrc-s<': quando l'stin• aí. nüo a deixava c•s
t<>ndl•r-st• muito. ;s-ão sd se fizc•mos mal <·111 1w1·111itil'-

10:» Ao Adminislt·ador dt> D. I.uisu dt• la Cl't·da, 
!O~) OtH!,• havia prof,•ssado. 
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lhe sair de junto de nós. Praza a Deus que dê bom 
resultado! 

Imuginc se oulr:ts udrnsscm o papel que a Priora 
uchon ! "'' Que leria sucedido\ Deus perdoe a quem lho 
mandou l'azcr! Nosso Padre quisera que cu lhe eserc
vcsse com rigor sôbrc êsse caso. Leia essa carta jun
ta e, se llJc parecer acertada, remeta-lha. Faz muitís
simo bem em não consentfr que estejam fazendo con
sultas. De Bcas escreve-me a Priora 'º' que tem um 
confessor ao qual acusam npenas os pecados, confes
sando-se tôdas cm meia hora; e acrescenta que assim 
deveriam fazer em todos os eonvcntos. Com isto an
dam consoladíssimas e têm grande amor à Priorn, trn
tando tudo com ela. Poderá Vossa Reverência dizer 
às suas monjas que, pois neste easo tenho alguma ex
periência, para que hão de buscar quem talvez não 
tenha tanta'! Melhor será que me escrevam. E nessa 
terru uinda é mais preciso agir dêsse modo, do que 
cm nenhuma outra. Faça que São Francisco dê carne 
a essa Irmã apenas terminada a Quaresma, e não a 
deixe jejuar. 

Quisera eu saber que significa dizer ela que lhe 
Jaz Deus tanta vioiênda; por que não dá explicações? 
Veja que eoisa desagradável andar agora com êsses 
prantos diante das outras, e viver escrevendo a cada 
passo à vista de tôdas. Procure êsses seus escritos e 
remeta-os a mim; e tire-lhe a esperança de tratar com 
alguém, n não ser eom Nosso Padre; porque os ou
tros lhe urruinaram a alma. Saiba que aí os confesso
res entendem esta linguagem ainda menos do que Vos
sa Heverência pensa; contudo, sendo em confissão, e 
eom o Pc. Acosta, não pode fazer-lhe mal. Mas eu 
sei bem que, a ela menos que a ninguém, não são 
convenientes €,stes desabafos. Isso que se estahclcceu 
em Paterna de terem alguma liberdade est.á hem; 

105) Presume-se que a Priora de Paterna tenha achado 
uma 1·elação eseriln pela Irniü Siio Jerôni1no ~ôbrf! assun
tos de eonseiência. 

lO!i) Ana <le Jesus. 
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mais valera entretanto niio ter começado, determinan
do logo o que deveria ser pai·a o futuro. Com efeito, 
cm matéria de reforma, se à fôrça de hrados ulcan
ç.un alguma coisa, logo lhes parece que pdo mesmo 
modo hão de alcançm· tudo. Fêz muito hem cm tl\'i

sar que tfülas sigam a eomunidadc. 
Não entreguei as earlas nem o relicúrio à senho

ra D. Luísa, porque não estava aqui, dwgou antcon
tcm, e vou esperar <rue diminuam as visitas. Eneo
mende.-a, e tamhént a D. Guiomar'"', n Deus, pois so
frem grandes trabalhos. 

Como não eserevi de uma vez esta earta, não sei 
s•! terei csqucddo de dar alguma re:sposta, Mando
lhes (•stes ferrolhos, iguai:s aos de nosso {~Ôro; não me 
parece haver necessidade de outros mais bem lavra
dos. Bem vc.jo que não serão de seu gôsto, mas vá 
passando com êles, como fazemos neste convento, on
de as Irmãs não se têm por mais grosseiras que as 
daí. ;\,luís valt! ter êsses ferrolhinhos que outra coisa; 
não entendo que fechaduras Vossa Reverência pede. 
E;stão fazendo os crucifixos; creio que ficará cada mn 
por um ducado. 

Tfülas se en,·omcndmn a Vossa HeYcrência, e Isa
bel se alegrou muito ('Otn os dodnhos e a xcrga. Deu8' 
lhe pague tudo: estou muito hem vestida. Pensa que 
não me custa não ter nlgum presente para lhe enviar'! 
Sim, por certo. Mas é de espantar a esterilidade desta 
terra; só hú marmelos, quando ó tempo; e, ainda as
sim, muito melhores são os duí. Com as especiarias 
muito se alegrarmn, e também eont a calamnca. '" Não 
me deixaram reparti-la, como eu ben1 quisera, por
que várias Irmãs precisam muito dela. 

Aí vão essas respostas dadas a uma pergunta que 
propus a meu irmão. '"" Os competidores, cujos no
mes aí lhes envio, combinaram responder em S. José, 
para que lú as Irmãs julgussem. A<"hou-se presente o 

107) (:nica filha sobrevive11le de D. Luísa de la Cerda. 
108) Hesinu de uma árvore existente no Méxieo, 
109) Refere-se a "Vejamen". 
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Bispo e numdou que me enviassem ludo (' e11 servis
se de juiz. Isto numa ocasião cm que a pob1·e cabeça 
nem estava eapaz de ler. Mostre-o ao Pc. Prior e a 
Nicolau; mas hão de contar-lhes antes do que se tra
ta, e não deixar que leiam u scntcnc:a antl's de vcrC'm 
as respostas. Se puder, devolva-as, porque .:'.\!osso Pa
dre gosta11á de lê-las; e foi pura ê'ste fim que as rC'-
1neteram de Ávila, apesar de não ficnr no cnminho do 
arrieiro. 

Incluo uma cm·ta n•eehida de mcn il'mão. Dessas 
mereês são muitas as que recebe de Deus, e tudo mt· 
escreve. Vai esln que achei à mão, porque pC'nso fka
r.á Vossa Heverência eontenk, pelo bem que ,1 êle quer. 
Hasgue-a logo, e fique-se com Deus, pois com Vossa 
Heverênda não tenho vontade de ;icahar, e prc.iudi
ea-me à saúde. Sua :\-lajestnde a ÍH',a su1ita para mi
nha consolação. 

Acabo de receber uma earta de Nosso Padr!' t's
crita de Mulugón, há quinze dias, que mnanhã se com
pletam. Está hom, glória a Deus. 

E' hoje 2 de março. 
A todos 111(' recomende, l' mandl'-mc noticias da 

saúde de I~rei Bartolomeu. 
Serva de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 
Agrndeça-mc ter escrito esta com minha letra, 

pois nem nin<la para S. José de Ávila o tenho feito. 
Ontem es(Tevi a Vossa Reverência e a Nosso Padn' 
pelo correio, por isso não vai agora pela mesma vin. 
Sobrescl'ito: Par,, a :.Vludre Priorn de S . .rosé de Sevilha. 

CARTA 174. 

Ao Pe. Ambrósio Mariano de S. Bento. 
Toledo, março de 1577. Conselhos ao Padre sôhrc suns reln

Ç,~t)es eon1 o X(uH·io e os Culçados. 1\.ternoriais contra os 
Descalços, Fraqueza de cabeça da Snntn. 

Jesus esteja com Vossa Reverência, meu Padre. 
Escreveu-me hoje o Senhor D. Tcutônio, atualmente 
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tim l\fadrid, que o Núndo não vni retfrar-sc jú. Se as
s.im é, a não ser que fiqut• Vossa Hevct·ênda cm Al
n1lú com p1·t·fcsto de cslur doente, (!e 1wnhum nwdo 
se pode tolct·ur que aparculcmenlc .!eixe de ohcd!'
ccr-lhe. 

Saihu, meu Padre, que, tunto 1rumit1, posso t•nkn
dc1·, êsscs Padres "" jú estão (fUerendo nossa amizadt•, 
e, até ver o que Deus Ol"(!ena, {_, bom il' t·onll'mpori
zando, como \'ossa Reverêneiu tem J'cilo. ,'01· ct·1·!0 niio 
lani:o u culpa uo N'úndo; a hateria do demônio <ievt, 
ser tal, que nudn me cspunta. Não knhn mt-do <k 
que ulgufan oust• cnfrentue \'ossu Rt•.vt,rf.nd:i, o Senho1· 
ú sua guarda; e, pois nos tem feilo mcre(i de lrnn•r 
\'ossa Hcvert-nda até h,1je ('ontido sua eólt't'a '", con
ti.nut• assim t' seja esta agora a sun erur., que niio ckvc 
,;c·r pequena. Se o Senhor ni'ío o tivcrn njududo dt• 
modo pnr!kulnr, ercio que ni'ío o poderia ler agiil•nht<lo. 

No que fO{'H i:t resposta do Concelho, nada kmo:s 
a cspernt·. Não vô que siio incras cmnprimcn!os'? Pnra 
revogar êssc deereto, que necessidade hú de ser re
metido daqui, pois aí eslú u eópia, e todos sabem cruc 
é verdadeiro'? A oeasião não é propida; es1wrc1110s 
11111 poueo, pois melhor saht• o Senhor o que fo;,; do 
que nós o <JUt' queremos. 

Que llw puret·e de eomo nos rebaixam ut•sse es
crito:> Não sei paru que anda Nosso Padn) apurai1<!0 
essas coisas. Fui:: mal: não passa tudo de grandíssima 
baixeza. Por amor ele Deus, não o mostre Vossa Reve
rência a pessoa ulgmna, pois ta<"harão de pouca pru
dência o for.ermos easo dêsses desatinos e até mes
mo o falnrrnos nêles. Considero isso muitn imperfei
ção; o melhor t'.• rir-se de tudo. 

Saiba, meu Padre, que as muitas cnr!us e ocnpa
~·õcs c1nc tenho, sem haver quem me ajude, foram 
parar em causar-me ruído e fraqueza na cahcça. O 
l'l'Su!tado foi munclarem-mt) que, u niw ser muito ne
cessúrio, não esercva de prúprio punho, e• ussirn não 

110) Ca lçmlos. 
111) O Pe. l\fari:ino er:, dl' IC'mperamen!o urrclrnt:i<lo. 

S:mtn Te1·,:sn. VI! - 5 
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me alurgo. Só lhe cligo: no tocante u procurar conse
guir aquilo que dir. do Rei '", nem lhe passe pelo pen
su mento tal coisa; pense muito bem untes, pois, se
gundo entendo, seria perder grande e1·ódito. Deus o fo
r,á por outra parte. f:le me gunrde a Vossa I'foverência. 

CARTA 17ii. 

De Vossa Reverêneia serva, 
Tereirn de .T esus. 

Ao Pe. Ambrósio Mariano d,i S. Bento, em Madrid. 

Roga-lhe que se retire a um convento durante " Semana úa 
Paixão e u seguinte. 

Jesus esteja ('Olll Vossa Heverênda, meu Padre. 
Nilo sd t1nul a razão de ni'ío me ter escrito por êste 
eorrdo, dizendo-me se recebeu a resposta do Conce
lho que lhe remeti ([Uinta-l'dra passada. Desejo que 
me explique: eomo cslú Vossa Reverência nessa cida
de sem ficar com os Frades, quero dizer. no convento 
cio Carmo, havendo o Núncio insistido tanlo neste pon
to'! .Justo é não o deseontenfar cm eoisa alguma, e ah
solutumcnt<, niío nos eonvóm. Bem quiseru cu falar 
pcssoalmcnlc a Vossa Hcvcrência, porque há coisas 
t!lH' se podem dizer, mas não escrever. 

Até agora, como esperávamos fundar cm Madrid, 
purecc que ainda seria tolerável conservarem-se ui de 
qualquer modo; mas tanto tempo quatro Frades Des
enlços numa casa, creia, 1neu Padre, que a ninguén1 
dú boa irnpt·cssão, e causa muito reparo, mesmo sem 
falar nos do Pano, dos quais não há que fu:r.ct· caso.'" 
E nas coisas que provocmn murmurações, qnism·a eu 
evil,ússemos qualquer ocm;ião. Quanto a dizer o mar
qnôs a Vossa Reverência que não o levará a mal o 
Núndo, não d(1 cródito. 

112) Dissuade-o de recorrer diretumcnlc ao Rei, a quem 
era muito aceito, para alcançar a fundação ,le Madrid. 

113) Porque, movidos pela emulação, muitas vê7.es eram 
injustos t~m :,;uas acusaçêie~. 
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Tam.bém rogo a Vossa Reverência que fale com 
muita cautela quando tiver queixa de alguém; tenho 
mêdo que se descuide nisto, por ser tão franco, até j.á 
o fêz, e pruza a Deus que não lhe chegue aos ouvi
dos."' Olhe que nos fazem guerra todos os demônios; 
tt:mos de esperur amparo só <le Deus, mas há de ser 
obedeeendo e tendo padênda, porque então Ele to-
1nará nossa defesa. 

Teria por muilo acertado que Vossa Reverência 
e os outros, em chegando a Dominga da Paixão, se 
fôssem a Pustranu ou u Alcalá, pois não é tempo de 
tratar de negócios; e, se os houver, hasta o senhor li
cenciado Padilla estar aí pura trntar dêlcs, eomo fi\z 
sempre. Não são dias êstes pura m1dnrem religiosos 
fora de seu mosiciro: a ninguém parecerá bem, e mui
to menos uo Núncio, que é tão recalado. Muitíssimo 
me consolaria eu se assim fizessem. Heflila bem Vos
sa Hcverência e creia que é conveniente; ou fiquem 
t·om os Frades do Pano, <·onquanto me pareça pior. 

De falar com o Arcebispo, guarde-se muito, uma 
vez que Vossa Reverência já o informou; não convém, 
por mais facilidade que tenha de abordá-lo. f::lc to
mou u seu cargo o negócio; e, sendo assim, o rnelhor 
modo de negociarmos é calar e falar com Deus. 

Esta carta vai escrita com muitn adYerlência; não 
s,~m alguma razão, e até muita. Não posso dizer-lhe 
do que se tratn, mm, vejo ser muito conveniente pro
l'·~der Vossa Reverência como peço. Disto nenhum mal 
nos pode vir, e do demais poderia vir muito; e, quando 
Yemos que os outros têm razão, é preciso não dar mo
tivo n <·omentúrios. Nosso Senhor nos dá bastantes oca
siões em que merecer, e hem avalio as que Vossa Re
verência aí tem tido e ainda tem; asseguro que me es
panto de como o sofre, cmn seu temperamento colé
r:ico; mas agoru é preciso prudência, e assim Deus 
lha concede, como fêz na questão do Bispo."' Se,iu 

114) Do Núncio. 
115) O Bispo de Salamanca que se opu11ha à fundação de 

D.cscalço~ naquela cidade. 

5'' 



68 SANTA TERESA DE JESUS 

f:le por tudo hendito, pois, C'm suma, scr.ít favorecer 
a sua obra. 

Dão como certo que o Tostado vem por Andalu-
7.iu. Traga-o Deus logo, seja como fôr. Creio seria 
melhor contender com êle do que com i'ssc·s OLtlros 
como uté agora. Deus nos dê luz, e a Vossu Heverên
cia guarde e também u êssC's PadrC's. Estou melhor 
um pouco. 

E' hoje 15 de março. 
De Vossa Reverência, 

TC'resu de .T C!-iUs. 

CARTA 17ll. 

A ,'Uadre 11Iaria ele S . .losé, Priora de Sevilhn. 

Toledo, 9 de abril de t:,77. Envin à Priora os crucifixos. 
Conselhos sôhre a di,·eçiio de várias monjus. O Prior da 
Curtuxa deseju um livro da Sanlu. Agua de flor de laran
jas. Dúria no noviciado, Um .expulso du Companhia. Elo
gio de Frei Bartolomeu de Aguilar • 

.Jesus esteja com Vossa Reverência, filha minha. 
Por via do correio mandei-lhe mna carta; l'l'Cio que 
chegará mais depressa do que esta. Agora vão os tTU

dfixos, nem mais nem menos perfeitos que os nossos 
aqui; custam apenas nove reais cada um, e até, segun
do me parece, menos um quartilho; e tinham-me tlito 
que não o fariam por menos de um ducado. Mande 
um torneiro abrir os furos; vão assim porque os trou
xeram agora na Páscoa, e por esta razão não os pu
deram abrir"', mas é coisa fácil. São de ébano as cru
zes, e não estão cal'as; até quisera enviar-lhas em 
maior número. 

Muito desejo tenho de sahcr da hoa Bernurdu. Jú 
eserevi a Vossa Reverência como nos levou Deus umu 
Irmã desta casa; senti muito. 

No que to,·a a falar Vossa Reverência a Garciúl
vare:r. de sua oração, não hú razão para o deixar ele 

11\l) Era tforç.a-feirn de Púscoa, em que não se• podiam 
fazer trabalhos servis. 
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fnzl·t·, pois nclu não há coisa que possa inquietar; o 
mesmo digo de alguma outra das que vão pelo mes
mo euminho. O contr{u·io causaria estranheza, cs1H'
l'ialmcntc tendo assim determinado ::,.J'osso Padre Visi
tador. Recomende-me muito a êle. 

Oh! como quisera envfor meu livrinho no santo 
Prior elas Covas, q11c o mandou pedi!'!"' E' tanto o 
que lhe devemos, que gostaria de dar-lhe ~sk conten
tamento. :\clesmo a Garc:iálvarez não faria mal ver o 
nosso modo de proceder e muitas coisas de nossa ora
ção, e se o livrinho estivesse aí, cu assim o manclm·ia. 
Não temos em. que servir a t~sse santo c•m proporção 
do que lhe devemos, a não sei· fazendo o que p(~dt. 
Talvc;,: possamos contentá-lo ulgmn dia. O de hoje foi 
túo cheio de oeupac~ões para mim, q1w nf10 ml' posso 
alargar mais . 

.Jú escrevi a Vossa Revt'1.·êneiu <·orno 1·ceebi a e11-
l·omc11<lu trazida pelo almocreve; mas n1ío chegou em 
bom estado; jú o tempo nüo é ravorúvel, por cnusa 
do calor. Nada mais me envie, a não ser úgua de flor 
<lle laranjas, por se ter quehrado o vidro; e tamhém 
um pouco das próprias flôres de laranja, sêeas se pu
<i!er achar, de pétalas inteirns, cristalizudns; e eu pa
garei o que euslarem. Se não fôr possível, rnunde-ns 
t'm eonfcitos; COlll[lllllllo eu preferisse as pétalas, 
custem o que custarem, mesmo que não seja muita 
u quanlidade . 

.lá lhe contd que se nos foi puru o céu uma das 
nossns monjas, e os trabalhos que ternos tido; e qunn
to me alegrei com n entrada de Nicolau. "' E' muito 
o que lhe devo pelo que ajuda as de Paterna, segun
do me escreveram. Creia que foi providênda de Deus 
ficar aí t'm Sevilha quem tenha a caridade e o es
pírito de Vossa Reverência, para nos fazer bem u io-

117) O Caminho de Perfeição, qnc estava nns mãos de 
D. Lom·cnço. 

118) Nieoluu Dúria, que tomou o híthilo no cmwcnlo elos 
F:cmédios, em Sevilha, e foi muis tarde o 1.º Geral rla Re
forma. 
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dos. Espero que de tudo lhe hú <lc provir muitos acrés
cimos. 

Não creio poder escrever ao Pe. Prior das Covas; 
fá-lo-ei outro dia. Nfto saiba êle dcstus curtus. A tô
das as Irmfts me recomendo, e muito cm particulur 
i'l minha Gabriela, u quem gostaria de csc1·evcr. Oh! 
que desejo lenho de ver j.á no convento, e professa, 
essa viúva! Deus o permita e me guarde a Vossa Re
verência. Amém. Envio-lhe tumhém uma t·urla de D. 
Luísa. 

E' hoje o último dia de Ptlscou. 
Indigna serva de Vossa llevcrêndu, 

Teresa de Jesus. 

Saiba que despediram du Companhia o irmão de 
S. Francisco "", e isto me tem penalizado. Não ousei 
escrever a ela pura não a magoar, mns talvez seja 
melhor que ela o saiba por nosso meio. Vossa Reve
rência se certificará da verdade. Por êssc papel o ve
rá, pois o indaguei, na Companhia, de um seu amigo 
que está cm Salamanca, e aí vai u respostu ela Prio
ra. Gostei de .sahet· que êle jú tem mdo de vida; e 
talvez seja melhor, até paru servir a Deus. Se lhe pa
rccet· hem, dê u notídu ú Irmã, entregundo-lhe esta 
curta e a que vai inclusa. 

O Pc. Frei Bartolomeu de Aguilar diz que pode
ria ir mais vêzes a êsse mostcfro, mas não lho pedem, 
e, t'omo é súdito, precisa ser chamado. Não deixe de 
encomendar-lhe algum sermão e de manda!' visitú-lo, 
que é muito bom. Bem pode ler as cartas ... como 
não .. ~ 

119} Isabel de S. Francisco, Priora de Paterna. 
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CAHTA 177. 

Ao Pe .• 4rnbnt~io Mariano dt> S. Bento. 

loledo, 9 de abril de 1577. :.-Iclhora relutiva du Sunta. Aeons('
lha que vi\·a cm Madrid t·orn os Carmclitus da Ohservfrn
cia e tenha cuidado co1n suas pal.avrus~ Procure setnpn• 
contcnlur o Núncio. 

Jesus esteja eom Vossa Hcverênda. Oh! como qui
stiru alat·gar-me nesta curta, porque H sua me d('ll 

grande conknlamcnto; mus ontem fui sungradu, t• 

hoje mandarmn-me sangrar de novo, e por esta ru
ziio não tenho podido csercver. Não pensei que o men
sagt•iro pat·tisse tão cedo, e agora me es\üo apressan
do. Com a sangria eobrei nova vida, porque me melho
rou a eahei,:a. Breve estarei hoa, se Deus quiser. 

Do que muito me alegrei (~ de que Vossa Heve
rência vú pura a companhia dos Calçndos, jú que l!IC' 
é forçoso 1wrmtmecer aí; nias len1hre-st•, meu Padre, 
que lhe hão de eontur us palavras. Por amor de Deus, 
ande com grande cautdu e nuo seja muito aberto. 
O que dizem. do Tostado creio que seja verdade; se 
êle fôr prudente, não vir.á até obter o sim daquele de 
quem tudo depende "'; por isso queria êle nkançá-lo 
por meio de Vossa Reverência. Nunca vi coisa tuo 
engraçada . .Tá recebi as cartas que Vossa Reverência 
me enviou, segundo me tinha dito; e ontem uma de 
Nosso Padre. 

No que to('a no Pc. Frd 13altasar, eslc,in c·(•rto de 
que lhe cst'revi, até mais de uma vez. Ficando Vossa 
Reverência nn compnnhin dos Frades, está muito hem 
aí. Sempre c-ontinue como está fu,:cndo, contentando 
ao ::'i!úncio, que em suma é nosso Prdmlo, e a todos 
dú boa impressão a obcdiênda. :"-luo tenho mais tempo. 

De Vossa Reveri:·ncia, 

Teresa ele Jesus. 

tiO) A autnrizaçiio do Concelho Real, ou do próprio Rei. 
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CARTA 178. 

À Madrl' Jlttria (!,, S. Jos,.:, Priora de ScyilJw. 

Toledo, (; ri,, lllaio rle 1577. Mnrte exemplar rlc nma Dc•s<·a!-
1.'" em Sevilha. A<·hnqnes tias religiosas. Lug:ir do cnt(,r
ro. Bou ,.·ompunhia da :\fodrc lli'inndu de S .. José . 

.Jesus esteja com Vossa Hc,·erC,nda e lhe pague 
tantos e tiio lindos fll'CSL'nks; tudo cht•gou pcrfritu
nwnk e muito ho111. Como ninda fafort'i dt•sk assunto 
qrnmtlo fôr o ulmm·ren·, H<Illi direi só as coisas que 
mais nos importam. 

Df-sse anjo"' :;c-nti inveja; seja Deus louvado, 
pois tiio depressa mcre(·cu gozar d'f:le, que isto k
nho por c·crto, sem dúvida alguma. Tôdas as outras 
eoisas, creia, dnramcntc proecdcrarn de ,!elírio. -:-Jc
nhum caso faça delas, nem as eonl.c, nem tão pouco o 
que disse Beatriz, euju grnnde earidaik muito apre
dci. Heeomendc-me a ela, agrndecendo-Jhe de minha 
parte; e tumhém à sua mii<.• e u tôdus me recomende. 

Muito cuiduclosa ando t'Olll essa fchrc ,!e Vossa 
Hcvcr/\nda e eom li enfermidade da Suhprio1·a. Fkn
dito seja Deus, que assim quer exet·citar-nos êstc uno, 
dando a Vossa Reverênda tantos trabalhos juntos; e 
o pior é a poueu saúde, pois, quando esta é hoa, tudo 
se ugüen!a. l\landc-me dizer, quanto antes, que fchrcs 
siio essas de Vossa Heverf-ndu; e fale-me da Sub prio
ra bimhém. Prazn ao Senhor não seja o mal tão dil'i
dl de ce(lc-r eorno de eostume, pois são tão pOU<'US 

ui, e não se hão de valer. Deus proveja n tudo, ("orno 
pode; estou hem preocupada. 

Sôbre os entct·rumentos, saiba que est-á muito hem 
o que fizeram. Aqui enterramos no danstro, e pre
tendo falar eom Nosso Padre para que assim deixe 
delerminudo; os outros sistemas são <le monjas mui
lo pouco ent·crradas. Teve, portanto, grun<le razão o 
Pe. Gardúlvurez, a quem <lt• minhas reeomendações, 
e igualmente fêz hem em entrar para <'ssa necessi-

121) A Irmii Bernardo de S. José, faledda no mosteiro 
de Sevilha, após um ano apenas tle vida religiosa. 
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d ade. Ou Iro mio entre; seria n1elhor ser sempre o Pe. 
Galdálvare:1.. '" O mosteiro está tíio longe, que não sei 
t·omo podcriu ser de outro 1110<10, <' aliás, tenho por me
ll10r escolhei· o Pe. Gurdúlv:Irez, pois, ali-ln de ser quem 
C•, habituulmcnlc ns confessa. Tralurci agora dêste as
sunto c01n Nosso Padre, e enviurei a Vossa Reverên
cia uma untorizuçiio. Espero vf>-lo antPs de Pentecos
t,.•s, sendo Deus servido, JHH'II'W jú o mandou drn11rnr 
o Nímdo, e paret·e que vão hem os negódos. Imagi
r,e como estou alegre. I<:le estêve em Caravucu e Bens. 
Envio-lhe esta earta de Alberta "", pura que sniha eo
mo estiio passando; aindn não aeahou a lida cmn uquê-
1,~ mosteiro. E1womendt•m-110 u Deus, assim c·omo ns 
monjus de Bem;, que me c-nusmll muita pena eom 
seus pleitos. 

Ontem, apenas n•cl'lii :-un t·ar!n dirigida a Nos
so Patlrc, at"hd por quem enviú-lu; e agora, emruan
lo t;k estiver por aqui, pagarei a Vm;sa Reverêndn o 
,·uiclado que !evt· eom us minhas. A noviça para leiga 
rcceha-n; e, nínda, praza a Deus que se possam valer 
só eom ela. Já disse a Nosso Padre lllll~ escreveria a 
Vossa Reverência mandando at·C'it,ú-la. 

:'Iro que dix respeito à renúnda da hoa Bernardu, 
fique sabendo que o mosteiro não henlu, porque, ten
do pais, siio êlcs os herdeiros. Se livesst'm morrido un
ks dclH, então herdaria o mostefro. Isto é certo, que 
o ouvi de hons letrados; porque pais e uvôs são her
defros forçlHlos, e só na falta dêles é que herda o mos
teiro. Por seu Indo, estão obrigados os pais a dar o 
1:lote da filha, se não estiverem n par de seus direi
tos, louvnriio a Deus e krão por dita que Vossa Ht~
' erência queira entrar cm ncôrdo eom êlcs. Se dcs
St'lll ao menos o que se emnprometeram a pagar, se
ria grande coisa. Veja por !~1 o que se pode fazer 
neste caso; pois deixarem de dar algnm dote não é 
justo. O Pe. Nicoluu verá o que é melhor. 

122) O Priorado dos Desi,ul~os cm Sevilhn. 
123) Ana de Santo Alberto, Priora de Curavacn. 
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Reeomendc-mc muito a êle e ao Pc. Ft·ci Gregó
rio, e a quem Vossa Reverência quise1·; e fique-se com 
Deus. Embora h.ú alguns dias me sinta hem melhor 
da cabeç.a, nurn:a deixo de ouvir hastantc ruído, e faz
me muito mal o esercvcr. A l\fadre Priora de Mala
gón vai fazer-me hoa companhia; contudo tenho nmi
ta pena por ser tal a c•nfermidade que não dú espc
nrnças cmhora tenha melhorado bastante, pois ali
menta-se melhor e jú se levanta. Como, porém, não 
passa u fchre, não hú que l'azer grande caso da me
lhora, segundo diz o Doutor. Deus é onipotente e po
deria fazer-nos mcreê de cul'á-ln: peçam-lho muito. 
Eln vni escrever-lhe e por isso niio me estendo mais. 

E' hoje 6 de maio. 
Jnclignu serva de Vossa Heverênda, 

Tel'CSa <!e .J t'SUS. 

A minha Gahrielu dê um grande 1·ceado. :VIuito 
me alegrei t·om sua carta e folgo de saber que cstú 
com saúde. A mesma conceda Deus a tôdas, eomo estit 
t'lll suas :'llãos. Amém, amém. 

CARTA 1i9. 

Ao Pt'. Ambrâ.~io l1Jaria110 de S. Brnto, em Madrid. 

Toledo, 9 de mnio de 1577. Dificuldades para a fundação de 
Descalçns em Madrid e Salamanca. Aconselha-lhe muita 
d\scriçíío nas palavras. Saúde du Madre Dri:mda. Assun
tos de Curavacu. 

Jesus esteja com Vossa H.cvC'rênda, meu Padre, e 
o 1·ecompensc pelas boas notídas que me deu. Pare
cem hem favod1veis u nós, por vúrias razões. Deus 
tudo cnearninhc como fôr mais para sua glória, pois 
tôdas nós não pretendemos outra coisa. O rapazin(w 
pal'tiu sem espcrur. 

Gosto de saher que Vossa Reverência se está dan
do hem com é\sscs Padres"', conquanto descuidados 
não este.iam êlcs de nos criarem estorvos, pois alguém 

124) Xo convento dos Calçudos. 
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1nc contou que o Pe. Frei Ângelo"'' esercveu ao Bis
po de Salamunea que não clesse licença para H fun
dação, e intentaran1 processo, como os daqui, ne1n 
mais nem menos. O' meu Padre, c01no êsses Descul
ços trotam mal dêsses negócios! A fundação estaria 
feita se tivcsst·m sabido agir, e no entanto só serviu 
para desacreditá-los! Creia que as coisas fora de tem
po nunca t('m hom sucesso. Por outra parte, penso que 
é ordenação do Senhor, e envolve grande misttkio. 
fato se verú ulgum dia; . ·- e desde .i Ct, se fizerem o 
que Vossa Heverência me diz. Deus lhe pague a boa 
opinião que tem de meu parecer; pt·az11 ao Senhor 
que (Jure! Parece que onde hú outros tão bons, de 
mim pouco IH:' hú de fazer caso. Muito me consola qtw 
estejam os negóeios em t1io boas mãos. Hendi!ü seja 
Aquêle que Indo foz. Amém. 

Como mmcu me fala do Pe. Frei Bal!asm·'? Nem 
sd onde cstú; dê-lhe Vossa Reverência nmitas reeo
menda~;ões, assim como ao meu Pe. Padillu e uo P(• . 
. João Díaz. A Priora daqui e u de :\folagón recomen
dam-se a Vossa Reverência. Brillnda tinha mclhora
<lo depois que ehegou, mas esta noite passou pior. Al
guma esperança resta de seu restaheleeimcnto. Deus 
lho dê como vê que é necessário, e guarde n Vossa 
Hevcrência. 

Olhe, meu Padre, esteja sempre advertido pnm 
não se descuidar cm nada, pois essas amizades podP
riam ser fingidas. O verdad<>iro amigo, c·om quem po
demos contar é Deus, e se procurarmos sempre fur.cr 
sua Vontade, não há que temer. Muito quisera suhC'1· 
aquela resposta, e tamhém gostaria que Vossa Pater
nidade e o Padre Mestre pudessem estar em lugar 
onde tivessem certeza de SCL'cm acolhidos dt• hon von
t:•1dc. Não nos há de faltar crur. nesta vida, por mais 
que façamos, uma vez que. somos do bando do Cru
cificado. 

No que toca a Antônio Muiión: êle está enganado, 
D. Catarina ele O!álora não é mon,in entre nós, e mm-

125) Provincial dos Calçados. 
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ca o !'oi; t! uma viúva que ajudou naquela funda
ção'" e, penso, agora não cstú lá. Nfto a conheço, nem 
convt?m tiio pom·o ú minha profissão tratar dessas 
coisas. Vossa Reverência lhe <liga isto; ah'., fiquei com 
CSlTÍlpulo do pedido que fiz a Vossa Beverênda sô
hre êste em;o, porque mal {ºOnhcço t'sse cavalheiro -
isto é S<Í para Vossa l-kve1·êneü1 - · e, t>mborn scju 
nu•u parente tão próximo, sú o vi uma vez e não sei 
qual o cargo mais próprio para o hem de sua alma. 
Suplico por!anki a Vossa Hcverênda qu(', cm todo 
êsse negúdo, nada faça em atenção a mim, senão eon
forme ús qualidades pessoais que nêle vir. 

De tudo isto nada lhe diga Vossa Heverência, pa
ra o não entristecer, pois foz-me pena; dê-lhe minhas 
rceomendn~,ües, dizendo-lhe que não lhe escrevo por 
estar passando mal da eaheçn. Com efeito, ainda está 
lwm ruim, e escrevi há pouco à senhora D. Beatriz, 
sua mulher. -:-;/ão se esqueça de dizer-lhe que não ú 
monja essa senhora de que111 fala. 

Guurde Deus a Vossa Heverêneia como kmos ne
<'<'ssidade. Amém. 

E' hoje 9 de maio. 
Indigna serva de Vossa Bcverênda, 

Teresa de .Jesus. 
Sobl'escrilo: Par,i meu Padre o Doutor Frei Mariano de S. 

Bento, em ;l;!adrid. Em mão própria. 

CARTA 180. 

À ;1,fadre Maria dr. S. JosP, Priora de Sevilha. 

Toledo, 15 de maio de 1577. Agradece a água de flor ele 
laranjas e outros obielos que a Priora lhe ofereceu pai-a 
a igreja. Alguns negócios. Sôbre a herança de Irmã Ber
narda. O Núncio diama o Pe. Grucián. Um xurope para 
Tercsita <lc Cepeda. 

Jhs. 
A graça do Espirita Santo esteja com Vossa B.e

verênda, minha filha. Muito mais quisera notír.ias de 

12ü) C:,u·avaca. Ver Fundação e. 27, do tomo II. 
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sua s:iúdt•, do qut• lodos (•SSl'S 1n·1·st·nlt•s <Jllt' llH' t•nviou, 
l'lllhora dignos dl' uma rainha. Nosso Senhor lhos pa
gue. A úgua dL· rlor de lnran,ias cstú cxe1•kntt•; veio 
t'lll grandt· qualltidadt• e a boa horu; agradt•<;o-llw su
lllUllH'Illt'. Os eorporais siio lindos. Paren• inspirnção 
de lkus, porqm· dC's<il' quundo aí t•slin· não sd st· 
Vossa Revl·rencia se rel'orda - · nw tinha mandado a 
Priora dt• Sc·gúvia, a meu pedido, u11m pala, lúda d,• 
ponto de l'atil·ia, t·om aljúl'a rt·s t· pt•qm•nas granadas, 
cujo t',·itio, dizt•m, vail'ria, sú por si, lrinla d!!t·ados, 
•· nmthina, at<· na t'l'llzinha, l'Olll os l'orporais l'l'ilos 
por lka!riz. Fa ltavmn alguns para t•m·htT a ,·aixa, t· 
~.i'io lindo:,; \'Sll's, qtH'. pam mc•u gú:,;to, nH· par<'t'l'lll os 
nwlhores dt• todos. A úgiw ,Tio muito hoa, ,. ngorn l,·
nho hastanll'. Pm· t·t•rto !'oi Vossa lkvcr1\nl'iu 11m· a 
a,·ondil'ionou, pois vdo muito l>t•m. 

Sú quisera n·trihuir-lln· <k ,dgmn modo o (Jllt' mt• 
c•nvia, pois, al'inal dl' eonlas, {· mostra d,• amor; mas 
nu11,·a em minha vida l'onhl'd ll'rra mnb t•st·assa do 
qm• ,•sta l'lll l'!lisas dl' hom gí'lslo. ( :01110 t'll vim daí. 
ainda sinto 1nais l's!a es,·nss,·z . 

• lú providt·m·il'i .1 fim dt• (Jllt' st'jam quanto an
ks l'l'lllt'lidos para <"Ú os t·t•m dt1t'ados dl' Ast'nsio (,a
liano, st•gt111t!o u ordl'm dt· paganH'n!o '" tt!!l' !lll' foi 
cntrt•gut• :ií t•111 St•villm. Niio iwi s,• Sl' l,•mhn1: dn
<{Ül'nta dueados siio pura ".\!ariano, pdo qut· gastou 
1•0111 t•ssa easa 1rua11do l'mnos JHH'a ela, t' os outros 
dnqiil•nta para os alugu{•is. Como ,•lt• morn•u. t's!o11 
aflita por eumprir t·ssas suas disposi,õ,•s ,, Hssim 1•s
larei até vt·r Vossa Hevcn\neia inteirn.tnl'nh• livrP <Ws
~:es t'Hidados. Bastam-lhe os trabalhos qut• o Sl•nhor 
lht• dú, pois nndo muito pPnalizadn m·sfl' prindpio dt• 
ver:io, por saht•r e11f'i~rma a \'ossn Ht·Yc·renda (' o Sub
priora. Dt'llS nois dl' remt·<lio, pois uão sl'i t·omo s,· 
hão de arranjar. 

Pelo t'Ol'l'l'io jú lhe t·sl'rE'vi que ndmilissl' 11 Trmtt 
leiga e ddxuss,· o eorpo dc•ssa santinha, no côro. orHh' 
Pstú, pois no dat1st1·0 nos hav(•n1os de t•nkrrar. l' niio 

l'.!i} O original <liz lil•1·t111,a. 
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nu igreja. Também lhe escrevi que, tendo pai e mãe 
essa santa, são t~les os herdeiros, mesmo que ela te
nlrn renunciado cm favor da casa; só herdaria o con
vento se tivessem morrido untes dela. Contudo estão 
obrigados a dar o dote competente, se dessem a quan
tia pela quul prestaram fiança, seria grande coisa. 
Veja, porlllnto, que se faça justiçu, conforme pu<le1· 
e deixe-se dessas perfeições"', pois, por mais que fa
çamos, sempre nos terão por interesseiras. Enfim, o 
q11e Nosso Padre mundar se hú de fa½et'. Escreva-lhe, 
e trate muito hem de si, por amor de Dt>us e de mim. 

Fn½-me penn a Madre Briundn, cmhoru pareça ter 
melhorado depois que veio paru cá. Gosto muito de 
estar c·om ela. Como vui escrever-lhe, sc>gundo me dis
se, nüo dou mais notíci:is . 

.Já lcr.ú sabido como o Núndo mandou chamar 
Nosso Padre. Purecc que viio bem os negúdos; enco
llH~n<km-no a Deus. Súa Majestade ma guarde e a 
faça muito sunta. Tenho tido inveja da boa Bcrnar
da; muito a encomendamos a Deus nestas casas, con
quanto, a meu ver, não tenha necessidade. 

E' hoje véspera da Ascensão. 
De Vossa .Reverência, 

Teresa de Jesus. 

À Madre Suhp1·iora, à minha Gabriela e n tôdas, 
minhas recomendações. 

i\Inndc-me Vossn Reverência receita do xarope que 
usava a Irmã Teresa; é o pai dela que o está pedindo. 
Veja bem que não se esqueça, é o que tomava du
rante o dia. 
Sobl'escrilo: Para a Madre Priora de Sevilha. 

128) Deixando de t,obrar o que por justiça era devido 
ao convento. 
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CARTA 181. 

A ,lfadre Maria de S .. fosi, Priora de Scvillm. 

'foletlo, 28 de maio de 1577. O Pe. Gracián em Toledo. "Che
gou bom e gordo". O Tostado passa po!' lá ràpidamcntc. 
Venda difícil de um linho. Encome11dem u Deus os nc
giwios rla Reformn~ 

Jhs. 
A gruça do Espfrito Santo esteja sempre com Vos

IH Hcverênciu, filhu minha. Espero que lhe tenha da
do tílo boas Páscoas '"' como lhe desejo. Aqui foram 
Jioas as nossas, com a vinda de Nosso Pudre, que vai 
ú t:ôrle a chamado do Núudo. Chegou l1om e gordo, 
hcn<lilo seja Deus! Suiha Vossa H.everêneia que ago
t·a é prcdso encomendar muito ao Senhor os negócios 
da Ordem, e ('Om muito grande "º .. , e com muito 
cuidado, porque a necessidade é graudissima. 

O Tostado cslú jú nu côrtc. Há <1uatro ou dnco 
di:u, passou por uqui, tão apressadamente que nüo se 
demorou mais de três on quatro Jmras. Prmm ao Se
nhor, em tudo se fa~:a o que fôr mais conveniente pura 
sua 1Jonra e glória, pois uão desejamos outra coisa, 
e encomende a Deus esta minha cabeça, <1ue ainda 
cstà ruim. 

:Mú sorte tivemos com o linho de Vossa Revc1·ên
cia: levaram-no a meio Toledo, ofci·ecendo-o pelas ca
sas e mosteiros, l! não se pôde vender, porque todos 
acham demasiado dar quatro reais por êlc; e vendê
lo por menos parece contra a ccmsciênciu. Não sei que 
fazei·. V<ija Vossa Reverência o que quer. Nosso Se
nhor t·sl(•ja com Vossa Heverênda. 

(:ltímo din de Piiscoa. 
Nosso Pudre hoje nüo estú aqui; foi pregar no 

eolégio de sua i..!:mã, e ussim niio poderá escrever por
que o t'Orreio vai pat·tir. 

Dcs<!jo saber como está Vossa Reverência e como 
vão fôdas. Há muito niio vejo carta sua. Deus ma guar-

129) De Pentccosf<•s. 
1:iO) Falta o palavra 110 orjginal. 
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de. A Mudrc Bdanda C'Ontinua muito doente (• l'CC'o
me1ula-se a \'ossa Hevcrt,ndn; e cu a ti\<las, e em par
tü:ular tl meu Pc. Frd Gregório. E' kmpo. agorn cm 
![li<' hú nec('ssidadc du Ol'fü;'.ão de cucla uma. 

A Frei Gregúl'io envie prontnmcnh' esta C'arta; t' 
estejam alel'lu, porque, com o fovor do Senhor, \'<'!'<·

mos tudo resolvido hem; ou talvez o eontrúrio. Nun
ea houve tanta neecssidudc de orm,:ão. Deus ma guurdl'. 

D,, Vossa Ht'Vt>rência, 
Tcresa dc Jesus. 

Sobresc1·ilo: Para a Madre Priora de Sevilha. 

CA.RTA 182. 

Ao Pe. Jerônimo Gracián. 

Toledo, 13 de .iunho de 1ii7i. Conl~nlunwnto dH Santa com 
as cartas que 1·ecebc elo Pnclre. Enfermidade de Dioi10 
Graeián. A nkuhala clus lJes<·,dçus de Snillrn. Outros ne
gócios. da n1csnrn <·idade. 

Jesus esteja eom Vossa Paternidade. 
Ontem recebi m; cartas: (·om o contentamento que 

me dera1n, pagou-1nc o Senhor o que me fizeram so
frer últimamente ns outrus, trazidas por quem leva 
esta. Não pensamos que êlc voltasse tão depressa it 
1·oda '"; e, assim, não disponho de tempo para alm·
gar-1nc~ 

A senhora D. Joana também não posso 1·esponder. 
Praza a Nosso Senhor não se.ia nada a doença do se
nhor Gradún; eausou-mc pena."' 

Hoje pregou aqui o Pc. Frei Baltasar, por ser Oi
tava do Santíssimo Sacram.ento. Diz que andam to
dos muito alvol'otados 11u comunidade onde está '", 
por quererem os Descalços fundar ali. Fiqnci ('SJHl!l

tada com o cuso da excomunhão. 

131) E' por umn roda ,emhulídn na purcde q,a• SI.' pas
smn recudo:..; e objetos nos 1no;Steiros de el:iusurn~ 

132) Rdere-se, uos pais do !'('. Grucián. 
1:{3} Conv,·nlt> dos Calçados e111 Mmlrirl. 



CAR'l'AS. II 81 

Penso ([lll' tc1·ei de mandar hrc\'('11ll'llk um mt·n
sageiro espedal a Vossa Pnlcrnidndc, para <fllC assi
nt• êstes eon!rulos, pois erdo se eondufriio hoje. 

l\lcn frmão beija us mãos de Vossn Pnkrnidadc• 
(' pede-lhe que mande tratar eom muita diligl1ndn do 
pleito da aknhala, e adiunk dinhdro ao Prnnirador. 
1::1c lho cnYiarú, para que st• dê eom bn•Yidatk andu
l'IIC'nto no pt'oecsso, dt• 1nodo n IC'rminai· :rnks dC' agôs
to, por cansa do ineonvenienk que relatei a Vossa 
\Ucrt·i'•, o qunl ó bem grande. 

Fo1gud extremamente de que o amigo dt• Elia~ 
se• vú chegando :'1 razão. Saiha Vossn Pa!PrnidtHll' que, 
1:m minha estndia aí, fiz o possívd paru csdarcc(•r o 
Fiseul, com o fim de 1rue i\l(, mandasse dizer a Vos
irn :\Ierei\ que não se fôsse; e assim consegui. Nfto s(•i 
se <~nln•guram us eai·las. Não posso dizer mais. 

Indigna scrYn ele Vossa Pule!'ni<lndt•, 
TerC'i;a de Jesus. 

CAHTA llrn. 

A Madrt• Maria rle S . .losé, Priora de St•villm. 

Toletlo, 28 de junho cJ.e 1577. Enfermidade de nlgnmus reli
giosas. D. Lourcn~,o de Cepeda cm Toledo. Admissão de 
unw cscrllYinlw e de ontru postullln!e. Discrição nns mor
til"i(•açôes. u .\"ão passcn1 !'01nc" . 

.Jhs. 
A graça do Espírito Sunlo csteju na alma dl· Vos

sa Reverência. filha minha. Muito pesar tenho de !flll' 
:mde com tantos trabalhos e com febres; mas quem 
deseja ser santa ainda mais do que isso há de passar. 

Remeteu-me Nosso Padre u carta de Vossa He
verência, escrita a 10 dêstc mês. Eu continuo ruim de 
minha eabe!,'a, e lodos êsles dias tenho estado dt·s<'
josa de saher de sun saúde e <lc ter notkias dl! J\fo
dre Suhpriora; sinto nmita penu de esllll'{'llt do(•nh-s. 
A Madre }kianda melhora uns tempos, (• logo !orna 
n passar muito mal de seus at'lta<tm•s. Em rdu~·i'io i1 
minha cabeça, estou rnelhm· por não h~r lnnta fra
queza; posso escrcYcr C' truhalhar t·om ela mais do 

E\antn. Trr(>s.a VU - 6 
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que antes, porón o ruído eontinua o mesmo, e é mui
to penoso. Escrevo por mão alheia u todos, a não sei· 
coisa set·reta ou cartas forc;osas e urgentes ,'is pessoas 
a {!lll'lll devo obrigação. Tenha padênda, portanto, 
nisto como cm tudo o mais. 

Tinha escrito alt! aqui quando chegou meu irmão. 
He\'omcnda-se muito. :'.'Jão sd se escreverú a Vossa Hc
vcrência. Hefiro-me a Lourenço. Está bom, graças a 
Deus. Vai a Madrid, a negócios. Oh! quanto sentiu 
seus trabalhos! Posso dizer-lhe: venladeiramente Deus 
a quer muito boa. Tenha ânimo, que atrús dêste tem
po virá outro, e Vossa Heverência julgar-s<•-á fcJi:.: de 
ter padecido. 

Quanto t! entrada dessa eseravaúnlrn, de nenhum 
modo resista; 110s prindpios elas ensas fa;,;em-se mui
las coisas !(UC não se hão de fazer depois. E não pre
cisa lratm· com ela de perfeição, basta que sirva bem, 
pois pura leiga poueo importa; e poderá ficar sem 
fazer profisstio tôda a viclu, ~e não tivt·r capacidade 
pam mais. Pior é o ,·aso da irmã dela; mas també>m 
a esta não deixe de i·cccbcr, e eonsiga de Deus que se
ja boa. Nem a uma !lem u outra aperte, exigindo per
feição; {• sufieicntc guardarem hem o essencial. "" bl• 

A ,·01m111idadc muito lhes deve, pois vêm tirar-nos de 
grandt' up(·rto. Alguma pequena coisa se há de sofrer; 
assim i'n½t•mos nos priudpios cm tôdus as pnrtcs; não 
hú outro remédio. 

Essa outra noviça, se é tiio boa, rcechu, porque 
precisa de muitas, jú que t.:'·rn monido tantas. Vão 
.para o eéu, nii.o fique tl'Ís!e. Hem vejo a falia qnc Ih<' 
hú de fa:<:<'l' a hoa Suhprioru. Procura1·c·n1os que vol
km ª" que· fol'arn para Pakrnn, apenus estejam con
duídos os negódos. 

Oh! que eartn cst.'.revi u Voss:t Hever<\ncia e ao 
Pc. Frd G-regúrio ! Prazu a Deus IIH's tenha dH'f,/;Hdo 
11s llliios. E como lhes falei f()rten1eute ueêrea dn mu-

1:13 !Jis) Foi um C"aso que nüo se repetiu e não po,lc ser
vir (le norn:rn. 
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<ilunçu du c:usu ! Não entendo como puderam pôr e1n 
,!iscm,süo tiio grunde disparate. 

Heeomernle-me a êlc e u todos os antigos, e às 
r,1i11hm, filhas. Como meu irmão ucuha de ehegar, não 
quero deixú-lo esperar mais tempo. Deus a guarde pa
ra meu hen1, pois mais pena me dá sua doem:a que 
Lodo o resto; e, por caridade, trule de si e da minha 
Gahriclu. Usem linho, e dcix,,-sc de rigor em tempo 
de tanta necessidade. Por aqui hú bem pouea saúde . 
.Heconwnde-me a tôdas. 

Deus ma guarde; não sei como lhe quero tunlo. 
Briundu se recomenda a Vossa Reverênda. Apc

rnr de tão doente, faz-me muita cornpanl1ia. 
E' hoje 28 de junho. 
Tomem dinheiro emprestado para conwr; depois 

o pagarão. Não passem fome, que fieo mnito pen,tli
zada. O mesmo fmiemos uqui, e Deus logo provê. 

De Vossa Hevert>ncia, 
Teresa ele .lcsus. 

Sobre.~ei·z'to: Para a Madre Priora de S-evillrn. 

CARTA 184. 

,i 11,ladre Ana de Santo 11/berto, Priora de Caravan1. 

Toledo, :l de julho de lã7i. Des.e.iu ver-se entre as marrecas 
de Curavacu. Avisos paru a <lireção das religiosus. Morte do 
Xúncio. O J>e. Gruciãn "onlinua como Visitador. Achaques 
de ulgnmas religiosas. As saius de pano. D. Cuturinu de 
Otálora • 

. Jesus esteja com Vossa Rcvcrênciu, minha filha. 
Grande consôlo deu-me o saber que é tão fresca essa 
casa, e não vão sofrer como foz agora um ano. Muito 
gostaria de ver-me aí com Vossa Reverência alguns 
lcmpos, se assim aprouvesse a Deus; não seria adrnda 
tão à mão para negócios e cartas, e gozaria dessas 
úguas com suas marrccns. Deve parecer vida de er
mitãs. Não o me1·eço, mas alcgro-111e mllito de que o 
goze Vossa Beverênda por mim. 



Saiba <[lH' niio pl'I1Stt\'a qm•n•r-lht• !nnto. J>ú-1m· 
grande vontndl' dt' n 1-ln, e talvez assim o pt•rmila 
Deus. Em·onit·1Hlo-a bastante n f:le, e !(·nho a convie
ção que hú <k ajudú-la t•m tudo. :\°pnJmma inquil"la
ção ll'nho, pela ccrkzn dl' que Vossa H1·,·<·ri'·ncia hi, 
de eonll·ibuir pura <[UC essas almas St'.ian1 nmifo p,·r
fritas; 11rns v,•ja ht•111, <rm· nüo h{1 d,• h•vai· a tôdus 
pdn nwsma hilola. Ess:i Innü. a <[ll<'lll <l!'l! '.'\osso Pn
dn• o húhito, <· pn•dso s,·r kYuda como t•nf'f-rrna. "" 
l\ão se pn·m·upe dl' l'xigir <Ida muita J)Pl'J°t'i1::io; has
ta que f'açu d<· hoa nw11tl' o ((l!l' pt1d(•1·, eo1110 "" diz, 
<· nüo ofenda a Deus. 

Em tôda parte se km muito q11<· Jrnss:ir, 1•sp,Ti:d-
11u:nl,· nos t'.Olllt'\:os; atl' fundar a t·asa !onrnnms as 
t{Ut' potlt•rnos, :;e ttm meios, para l{H<' st· poss:im l'l'
<'l'ht·1· outras. Espcl'ialn1l'nt1• 1•ssu, qu,· dt·u c·omf-ço à 
fundm:ão, t' justo cnnst•rvú-la. LPve-a eomo pudt•r, mi
nha filha. St• da tem boa a alma, consi<lt>r1• qu<· <· 
mm·a da <lt· Dl'us. 

Lou\·o ao St•nhor cada Y,·z que llll' lemhro d<' 1·0-

rno voltou l"Ollll'llle dai Nosso Paclrt•. Para q111• Vossa 
Bt•\"('l'(~!lda o n·,dÍZ(', digo-lll!' (!IH' ,~,l' Ili(' af'il'IIIOLI M'i" 

Vossa Hevt·rt~nda uma das nwlhnn•s Priorns q11<· l<-
mos. Como eslú !i'ío sôzinha, Sua Majestadi• a aj11dar:·1. 
Pda quantia que d,•vc a :\lalngón, nüo se aflija: hasta 
pagar quando puder. 

l\osso Pad1·,· ,·stú bom, glória a Deus, e t·om has
lanks trabalhos, porc111e saiba que morreu o Núndo, 
e estú em !.\ladrid o Tostado, Vigário Geral, enviado 
por No,;so R1•,·c1·cndíssimo Padre Geral. Conquanto 
até ngoni não tculw querido o Hei uulorizú-lo a visi
tar os e<mvenlos, niio salwmos t•m que irú parar. 

A c·omissiio dl' Nosso Padre niio al'ahm1, C'mbora 
knha !ilOI'l"ido o ;:,.;úndo; e, portanto, fui informada 
<k que, ,. \'isit:idor, t'OIHO anh•s, Creio elil:'l Hgora i·m 

1:14) Frmwisca dn Madre c!e Deus, sobrinha d,• D. Cata
rina rlc Otúlo1·:t. ~I\•ndn dado prindpio ú fund:u;:io d{' C:1r~1-
vaca. s:iiu do t·onn~nto por "n1.clancolin>', mas voltou t· p1·0-
fl·~~ou mai:-. l;1rd1·. \"t·r Fun<l.H:i.·<i<·,, e:. '1.7. 
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Pastrana. E' preciso muita oração para que se acerte 
l'Olll o que J'ô1· de maior serviço de Deus; assim faze
mos por aqui, e temos organizado procissões. Não se 
descuidem, que é grande neste mmnento u nec1.issida
cl e; {'Ontudo, ao que parece, o resultado há de ser bom. 

Com todos os trabalhos que tem tido, não deixou 
)fosso Padre de tratar do negócio dessa sua casa; !'alou 
duas vêzes ao Bispo, o qual lhe mostrou muita bene
volêndu e prometeu-lhe ajud,á-lo do melhor modo, es
crevendo nesse sentido àqucla senhora. Na semana 
passada cnviou-1ne aqui mna carta, dizendo-me que 
cshlva esperando não sei o quê. Bem contente eslá 
Nosso Padre, e assegura que tudo se farú muito bem. 
Não fiquem preocupadas se êlc demorar um pouco, 
pois posso dizer-lhe que lcm tido muito trabalho. 
Achou suficientes os rendimentos, e portanto não se 
11.flija; breve ludo se concluirá! Se eslú satisfeita com 
l ssas noviças - refiro-me às filhas da velha, - não 
lcm onlra coisa a fazer senão dar-lhes pr·ofissão, em
bora sofram de algum achaque, pois não há mulher 
que o não tenha. O que sinto m1 cabeça está um pou
co melhor, mas não a ponto que possa escrever muito 
de próprio punho; a nenhum mosteiro, a não ser al
~;uma coisa purliculur, escrevo senão por mão alheia, 
e assim será o fim desta. 

Que lhe direi das atrupallrnções de pouca saúde 
que tem havido por aqui, espcdalmcnte em Sevilha'! 
De eú lho eontarão. Tenho pesar da doença de En
~:arnação "', nrns são males que com a idade vão pas
sando. Hccomende-me a ela e a tôdas, muitíssimo es
pecialmente à Suhprior:.1 e às fundndoras. 

A Presidente "' em Malagón chama-se Ana da Ma
dre de Deus; é muito hoa religiosa e faz muito hem 
seu oficio, sem se apartar um ponto das Constituições. 
E.m Sevilha estão com muitos trabalhos: a Suhprioru 

la,;) lrrnã du Encarna~'''º· 
l:i6) A que governava em lug"l' da Priora Briandu de 

S. José, enfêrma e "usenle, Ver J<'undnçõcs, e. 16, do tomo II 
dus Obras Complctns. 
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ungida, a Priora eom J'ehrc e assim não conv{~m pedir
lhes nada por enquanto. "" Lembre-se que elas paga
ram u viagem ele Vossa Hcverêndu de Sevilha parn aí. 
Agora vão n'c:cbci· noviças, t' lhes pagarão o que dcvcrn. 

Trazei· peixe para eú pareee hri.neadeiru, a não 
ser tfllC Vossu Hcverêndu o envie, pois mandú-lo hus
ear seria grande despesa para nós. No que toca ús 
suins de puno, segundo diz Nosso Padre, pouco a pou
co vão se ,Iesfazendo delas, até que nüo reste mais, 
se não h.ú dinheiro para {'omprur ugorn por junto pa-
1·n tôdas. Venda-as o melhor que puder. 

Porte-se muito hem em tudo com D. Catarina Otú
loru, e procure dar-lhe pleno contentamento, pois v<.· 
quanto lhe deve, e não fica bem ser ingrata. Se ela 
csercvcr a qualquer monja, entregue as carias e num
de que lhe responda. Nosso Senhor a fuça muito santa. 

A Madre Brümda se recomendn a Vossa Hcvcrên
cia. Continua passando mal. 

E' hoje 2 de Julho. 
A mãe e a irmã de Vossa Reverência estão boas. 

Indigna serva de Vossa Reverência, 
Teresa de Jesus. 

S(J/)I•escrilo: Para a Madre Ana de Santo Alberto. 

CARTA 18:,. 

À Madrr. Maria dr. S. Jo:;é, Priora de Sevilha. 

Toledo, 11 de julho de lf>77. Partilhu os soírimenlos dn co
munidudc ele Scvilhu. Admissão de nlgumns postulante~. 
A le1wia que lhe euusmn os côcos cn via dos pelu l\ladre 
Priora. Torna a falar sôht·e m, aspirantes uo bit.bito. He
eon1en<La~·(lc~. 

,fosus esteja com Vossa Reverência, minha filha. 
Pois me diz que estú um tanto mdhor, purece que 
todo o resto suporto de hoa vontade. Praza ao St!nhor 
l'On!inue a melhorai·! :íUe recompense u fo,se médko, 
ao qual estou verdadeiramente ugradeddn. 

1:Ji) l\ão re,·l:mrnr a qtwntia que estão devendo. 
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Grnudl' eoilm tem sido ainda estar viva a Suh
pl'Íora. Bem pode Aquêk que a e1mset·va dar-lhe saú
de, pois a eriou do nnda. Ikalmcntc J:<~lc estí1 1·xcrd
tando com padcdmentos a Vossa Hcvert1 ndn e a lô
das. Agora hú pessoas Cfll<' vit0 para n Guiní, "", e ain
<lu mai:,; longe. Ape:,;ar disso, qnis(!ra cu j.í ver tudo 
an1hado, <JUC muita pena me cnusa. 

Como disse à :Madre Bríanda que lhe esei·ev(~sst• 
e que se pas::m aqui, direi apenas o que fôt· necessú
rio. As estmnpas, que Vossa Revct·ênda afirma ter 
enviado para D. Luísa, nüo chegaram, ne1n tmnbém 
11 cnrtu; e Vossa Reverê11di1 não me diz se recebeu 
o linho e os erudfixos. Avise-me de outra vc;;;, e n,t·o
mendem tôdas a Deus a saúde de Brianda, qm, C'stou 
muito alegre de vê-la !ão melhor. 

A novi<;a recelm-a cm boa hora, que não é mau 
o dote que tem, segundo ouvi dizer. Quisera t•u qut• 
essa viúva entrasse Jú. Há pouem; dias lhe esl·t·cvi 
que tome a negrinha cm boa hora, que não as pre
j udkar.á; e tome tamhl'.·m a irmã. Não me rcspon1ku 
tão pouco se rceeheu essa minha <:arta. A doença de 
Crardàlvarcz fêz-mc pesar; não SC' esqueça dC' dfacr-mc 
como êk cstú, e se a melhora de Vossa Hev,,rêndn 
tem tsontinuado. Rcecbi os CÔl'os; t coisa intt>rt•sstmlc. 
Pretendo cnviú-los a D. Luísa. O que veio pum mim 
está exccknte: deixei-o p:trn Nosso Padre amanhã 
nhri-lo. Diz êle que a respeito de Paterna nada se 
lrate, até <ruc êle mesmo vil ver. Hoje lhe falamos 
muito sôhre isso. E' de opinião que seria alvorotar a 
toclos, pois cstiío pensando que niio é Visitador. Aeho 
que 1cm rn;;;ão. 

Deus p:iguc a Vossa Hcverf•ndn todos os prescn
ltes que me manda, e tamh{•m o porte qt1<' cnYiou. Pa-
1·eec c5tar sonlrnndo qm, (, alguma rainha. Por cari
dade, olhe' lllt1i!o por isi t' trak-se hC'm, que isto rc·t·1•
il>crci como foito a mim. As Irmãs goslarnm muil<i 

1 :uq Portunto niio será mnito que sofra os seus trohn
lhos, se outro.i.; nsshn se expõctn u outros maiores e até ao 
mal'tirio. 
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de \"<.'1' o cÔl'O, e ta111h0111 <'li. HclHlilo sl'jn A((uêk (jllt' 

o l'l'iou, poh t'<'rtanwnlc i:, digno de sc•r visto. Adm 
gl'm:a: ,·omo eom todos os seus trahalhos tem clispo
~i</w para t•ssus eoisus! 1km sabe o Senhor a quem 
os <ló. Hú pom·o l'uki a Nosso Padre sôhl'C a postu
lnnk do :\rechispo. Estou hem desgostosa por ver !fllt· 

!unto importunam a Vossa Hcver<'Jll'iH, e a t·lc pottl'o 
se lhe dú. Diz ~!osso Padre que a seu ver é, uma hca
tu rndHnt'úlka, <' jú devíamos estar c•s(·ai·mcn!udas, 
pois scrú pior mandú-Ia embora depois de reeehida. 
Procure folar-llic algumas vi,zcs e cn!cndet· que tal é; 
c~ se vir cp1c não conv,,m, não me parece 111al q1w o 
P(•. Nkolau f'uh• <10 Arcebispo e diga-lhe a mú 1>orte 
<flJe lemos lido t·om es,ms h,•atas; se não J'ôr assim, 
vú protelando. 

Ao Pc. Frei Gregório hú muito tempo est-rcvi esta 
cartn indnsn; <.'llvici-a a J\"osso Pndre para que lha 
l'l'llll'it•,;s(\ t) êk ag:orn a devolveu. A data vai atrasa
da, mas não a deixe de kt·, para que não lhes vol!c 
tcntm:iio tão desatinada t'olllo é quererem mudar de 
cmm. Estou com pena do grande trabalho que kr1io 
eom Pssa Irmã, e muito sinto o que padece a pobre
r.inha. Deus lht' d,'.\ remédio. A !ôdas e a to,los minhas 
!'Ct'Olllt'IHluçúes. :\Iuito eonsôlo teria eu cm ver a Vos
sa H.cverência, porque acho poucas que sejam t1ío a 
meu gôslo, e quero-lhe muito hem. Tudo pode o Scnho1·. 

Ao Pc. Gardúlvar<•z, muitas rccome1Hlac;ôes, e tam
hém a Bcntrir., ii sua mãe e ús demais. Diga-lhes que 
p1·edsa111 ser muito pt>1·foitas, pois começa o Senhor 
com elas essa fundução e ns privou <le to<lo auxílio: 
nem cntt>ndo eomo podem viver. Vc1·dadc é que pior 
fô1·a se, cu1 lugar dcssns, tivessen1 C.ul~adus ,:in, co1no 
em oull'ns partes !em U('onteddo. Enfim, al'aharão pm· 
fazer o que se lht•s manda. O mais penoso é ter Vossa 
Heverênda de lrahullrnr t·1m1 pouca saÍid<', que Já pas-

139) Hefere-se às monjas da Encarnação, que por vêzes 
tomavam pnrl,e nas fundaçiies e dificilmente si, u<luplavam 
;ms costun1i:'s (ln Reforma. Deslns vo1tarntn rnuitas ao con
vento pr.irnifivo; outras p1·ofessarum e fon.un verdadt!iras 
Vesealçtts. 
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,;d por isso; ('O!ll ,múdc, tudo se agfü•ntu. Deus lha 
t·om·cdu, filha minha, como desejo e suplko. Amém. 

E' hoje 11 de julho. 
Eu de \'ossa H.everênda, 

Teresa de Jesus. 

Como Nosso Pudrc estava aqui, abriu o maço e 
deu-me as cartas, ficando com as estampas; deve ter
lH' esquecido de que crmn pura mim, pois por aeuso 
soube hoje que êlc e o Pe. Frei Antônio estavam por
fiando sôbre elas. Vi duas e achei-us lindas. 
Sobrtl,'íCl'ilo: Para :i Jfudre Priora l\.1uria ele S. ~José. 

CARTA 186. 

Ao !,fr,·1wiado Gaspur dr Villanucva ,.., cm :Malagón. 

'll'o!Pclo, ,julho ele l:ii7. Assuntos internos rlas Descalças ile 
:\lulugt'in. As ll'miis Bcu11·iz e Ann de Jesus. A comuni
l~rn;,·;w t.'.0111 as monjns seju pou<!H. Falta de sinceridade 
entre o Lkenciado e a Presidenlf., • 

.Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Uer

,.-ê. }luita pena me dcrum :mas t"arlas; por11ue pensar 
que cm algumas dessas casas audam as coisas pior 
que l'l1lrc as Cal<;adas de Andaluzia é morte par:t 
mim. Tenho tido pouca sorte nesst~ convento. Não sei 
que males faz a Presidente pura que as monjas csk
jum como Vossa Mercê refere na curtn à :\fadre Prio
ra; bastava o que lhes disse um Prelado tal como t: 
Nosso Padre, pura que se tivessem sos.wgndo. Rl·m 
mostram. o pouco entendimento, e não posso deixar 
de atr.ibuir a culpa a Vossa Mercê, porqul' sei: é tanta 
a suu influencia sôhre elas que, se fizesse l'o1no nus 
ocasiões cm crue se tentavain com a Madre Brianda, 
estariam já de outra inaneiru. 

O fruto que hão de tirar de tudo isso é que não 
a verão mais'", mesmo se Deus lhe der saúde. E fica-

140) Confessor da comunidade. 
Hl) A :\fadre Briunda. 
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,·ão tamhhn sem Vossa 1'Ierc{\ pois assim paga Deus 
a qnern o serve mui; e Vossu l\kreê vcrú t~lll (fl!C 

vui pal'ar gcnlt- tão porfiada e que tal vida me km 
dado. Peço-Ih() ([lll' assim o dign dl' minha pm·tc a 
essa Beatriz. Estou de la! jeito com da, que não lhe 
quiset·u ouvi1· o nome. Suplico a Vossa l\fcrcê t[Ite llw 
digu: se ousai· contmdizer a Presidente ou alguma coi
sa do govi"rno du casa, e l'll o vice a saher, earo lhe• 
hú de custar. Ensine-as Vossa l\krd\, como sempre 
tem !'cito, por amor de Deus n abraçar-se t·om f:lc, l' 

u não andai' Ião desassosst•gadas, st· querem kr Jntz. 
Tem rect>io Vossa :\Iercf> de que haja outrns ('omn Ana 
<k· ,Jesus'? "' Por t·t·rto mais as quiscrn <·u t•m pior <·s
tado cio que da t•sté've, do ([lll' desohcdit•ntes; porqm· 
para ver uma Irmã ol'cndcr a Deus, não lcnlro paei
ência; e para tudo o mais, vejo ([llt' o 1knhor m(• 
dú muita. 

Aeé'rca dt! ser lícito Anu <k .Tesus cmmmgar, es
teja ecrlo de que foi hem cxaminudo o niso; e ago
ra, j:'1 tendo podido fazi:•-lo, continm• assim um mt"•s 
até se vct· o resultado. Hcmeto-mc ncstt· ponlo uo que 
a Vossa l\Icreê escreve a Madre Pdoru. '" Não krc•m 
avisado n Vossa :.\elercê foi muito mal frito; e portanto, 
não tendo sido informudo, filz hnn cm dar-lhe a eo
munhüo. 

No que dir. rcspC'ito ao Cura, era por <·uusu <Wk
que cu temia a partida de Frei Francisco, pois m•m 
o Provincial quer que se confessem sempre a 11111 só 
confessor, nem a mim me parc,·e hem. Como jú disse 
n Vossa :',Ierd\ contral'ia-rnc u 111uitu comunicuçfio com 
as monjns. Eu o U\'Ísarci, porque é neccssúrio kr mui
to cuidado. Num certo ponto cst·n·veu-mc outro dia 
a Presidente que Vossa Merc•f, não proecdc muito hem 
com ela. Deu-me a entender que, segundo lhe part'<"l', 
Vossa 1krcf> não usa de sineC'ridnde. Se cln tmnh{•m 

142) Ana de ,Jesus (Contrerus), primeira pro[essu <ie Mn
Jagón, deu qul' fuzcr nos Superior~s pelos muitos trahnlhos 
de esplrito. 

143) llri:iJHl:1 ,l,• S . .Tos,\ 



CARTAS. Ir 91 

não é sincera com Vossa Mereê, acho que é muito mal 
fdto. Vou cst:rever-lhc sôbre isto e sôbre outras t:oi
sas, mas de tal maneira, que não perceberá que estou 
informada de tudo. Seria bom que Vossa :\Iert:ê llw 
falasse franc:amente, queixando-se do que fêz l'Om Ana 
de Jesus. Se Vossa Mercê niío desfizer as malhas que 
o demônio <·omeçou a urdir, a situação it-ú de mal a 
pior e ser-llw-ú irnpossívPl sofrê-lo com sossêgo na al
ma. Sentirei muito se Vossa '..\forcê vier a sair daí, 
mas vejo tJm' cgtá mais obrigado a pôr a salvo a sua 
tranqüilidade, do que a me prestar serviços. O Sl'-
11 hor noi, <li" paz t:01110 Y~:!t~ pode. Am,•rn. 

A ê.sscs senhores beijo rnni!ns vêzes us mãos. 
Dizem ((llt', emborn lenha morrido o ]\;(meio, niio 

t,~rminou a eomiss:Io de Nosso Padre: por!unlo eonli
nua como Visitador, o que, em park, me contraria 
muito. 

Indigna servu de Vossa Mercê, 
Teresa de .Jesus. 

S0/Jresc1·ito: Ao Muito Magnifico e Rc\'crcndo Senhor o Li
cenciado Villanuevu. 

CARTA 11!7. 

,l Roqu1' de Fluerta "', cm Madrid. 

Toledo, 14 <le julho d(· ir,77. Agradece os l.>ons servi~,os que 
prestou entregando n <~or1·pspontit•neia du Sunta no Pe. 
(iracián, e oferct"c~lhe os sE-us . 

.Jhs. 
Esteja com Vossa Mercê o Espírito Santo. Nosso 

Padre, o :\Icstrc Frei Jerônimo Gracián, falou-me da 
amizade que tem a Vossa Men,ê, e de como estú cer
to de que em tôc!a oeasião que se apresentnr de me 
favoreeer, Vossa Mercê o fará, sem se ter por moics
ta<lo; e isto não é pouco, tendo eu tantos ncgódos. 
Assim, de ora em diante, ucudil'd n Vossa l\lcn.·ô com 

lH) Se~rc-tário do Concelho Henl, em l\fac!rid. 
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as cartas que pred:sar csc:rever u Nosso Padre, pofa 
I'.: para mim o mais ímpot·!unte. Hú (!e ser, porfan, 
t'Olll a eomfü,:iio de niio t·ontrihuir Vossa Mercê mais 
do que t·mn o seu trabalho; com lôda dareza ,;ejmn 
eontndos os portes, porque n niío ser assim nüo a<·d
tarci êstc~ favor. 

Em qualquer eoisa que me seja dado sci·vir a 
Vossa Mereê, fú-lo-ci com o maior gôsto, st' estivt•r u 
nwu akanl'C. 

Estas cartas suplico n Vossa l\lercê enviar aos des
tinatários. 

E' hoje J,I de julho. 
Indigna serva ,le Vossa i\lcrcê, 

Teresa de .T esus. 
CARTA 188. 

Ao Pc .. frrá11imo Gruciân. 

Toledo, julho de t:ii7. Diz como nos pri11e1p10s dus fun-
1!aç<><'S não pode fazl,r-se tudo de modo perfeito . 

. . . Pensa, 1ncu Padre, <rue, para as casas que te
nho f'un<iaclo, são poucas as eoisas u que me acomodei, 
t·ontJ·a a minha vontade'! Não, foram muitas: nm pou
quinho se há de tokmr p:na dar remédio a urna ne
cessidade como esta ... 

CARTA 189. 

Ao P1• .. frr611imo Gradún. 

,\,vila, .iulllo de 1;,77, Pouco trato com as Curmelilus, e ,iinda 
n1cnos e1n pequenu!-i localidad-es~ .. 

Se algum frade vai fit·m· ali "', advirta-lhe Vos
sa Paternidade que tPnha poueo trato eom as mon
jas. Olhe, meu Padre, qne é nccessariíssimo. E mes
mo o Lfrendado '" não quisera cu tivesse tanto; pois, 
cmhorn seja t11do tão virtuoso, dt:ssc ht!lll eostmuam 

14;i) Em 1\luhlgón, eomo confessor d,i comunidade. 
146) Gaspur de Villanueva. 
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proeeder nums juízos nos malkiosos, espceialmente 
Ilesses lugurc·jos, e até mesmo l'lll tôda parte. 

Creiu Vossa Paternidade: quanto mais vir as suas 
filhas apartudm; de tratos purtfrnlares, :tinda qut> h,
tes sejam muito santos, é o melhor, - atía mesnto pn
rn a quictac;ão interior do eonv(•tlto. E is!o quisem l'll 

nunca lhe saísse da memória ... 

CARTA mo. 
Às Carml'!ila.,· de Toledo. 

Avi!a, julho ele 1577. Enviu às Dcscal\'HS umn postulante de 
raras quali11:lclcs: Maria d{· Jesus . 

. . . Fillws, cu lhes envio esta postnluntt• com dn
co mil ducados de dote, por{•m !'aço-lhes saber qm• é 
tal, cruc cinqiienla mil dera l'll por ela de muito boa 
vontade. A esta olhe não como us demais, porque c•s
p,~ro cm Deus que há de set· um prodígio ... 

CARTA 191. 

À lfiadre Maria Bali11la, Priora de Valludolid. 

Aviln, julho ele 1577. Assuntos das Descalças de Vallallolid. 
:\Iérito dos trnholhos . 

. . . Muito pesar me causa e grande pt•na me dá, 
porque o demônio, bem vejo, procura por todos os 
meios a seu alcance fazer-nos mal. Nosso Senhot· dê 
remédio e favoreça-me dando saúde a Vossa Rcvc
réincia, que é o mais importante. Tem n1c• afligido u 
doença de :i\-1uria da Cruz. Deve Sua l\fojestnde que
rer a Vossa B.cverênciu muito santu, pois de tantas 
m.anciras lhe manda cruzes. Nunca os doenh•s dessa 
enfermidade, que julgam ser u dela, têm fohrc, nem 
êsses fastios; scnfto untes bons fôrç:ns e muita saí11I(•. 

Muito mal Ih~ causou nüo a ter entendido o ccm
fossor; cu logo vi. Avise Vossa Revcrênda de minha 
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parte uo eapdüo e dt'.-lhe muitas rt)comcndaçõcs mi
nhas; e não eonsinta a Estefânia tanla solidão e pou
co alimento, se não quct' que lhe nconlcça outro tunto. 

Há poueo esercvet1-111c D. Ana Enriqucz lamen
tando-se muito dos trabalhos que tem. O certo é que 
tfm <le ir por êstc caminho os que hfio de gozar da
quele SenI10r que o trilhou. Eskja 11:le eom Vossa Ik
vert'nl'ia e a guurde para mim. Amém. 
Sol,!'e.~crilo: P,n·a minha filh,i :'\ladre )luria Bntis!a. 

CARTA 1!l2. 

A D .. 4luaro de Mendoza, Bispo de Avila, cm Olmedo . 

..\, vila, agôsto de 1577. Agraclcc-e-lhe ter consentido ceder à 
Ordem a jurisdiçâ() do conve11to de S • .José. Amor que a 
Dom Álvaro têm as Descalças e o l'e. (iruciún. Um ca
~amento. Canonicato pura Daza. 

Jhs. 
A grnça <lo EspírHo Santo esteja com Vossa Se

nhoritl sempre. Amém . 
.Til estou boa do mal que tinhu, ainda que não da 

cahcçu, que sempre me atormentn c·om o mesn10 ruí
do. Mas sahendo eu que tem Vossa Senhoria saúde, 
passarei de muito hou vontude uinda maiores males. 

Beijo a \"ossa Senhoria muitas vêzes as mãos, por 
me favon·cc1· com suas cartas, que nos dão grande con
sola~são, assim como tumb(~1n a estas Madres "', que 
mas vieram mostrar muito penhoradas, e com razão. 

Se Vossa Senhoria soubesse a vantagem de ser 
feita n Visita por quem suihn explicar as Constitui
ções e as conheça por tê-las observado, ercio que sen
tiria muito contentamento, e entenderia que grande 
serviço prestou a Nosso Senhor. Quanto bem fêz Vos
sn Senhoria H esta eusa, nüo a deixando sob u auto
ridade de quem mal saherin entendei· por onde podiu 
e já começava a entrar o demônio. Contuclo uté ago
ra ninguém teve culpa, untes agiram com l1ons inten-

1-17) As monjas ele S. ,Jo,é de Avilu. 
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1;,;íes. Asseguro-lhe que não me farto de dar graças u 
Deus. 

Da necessidade e falta que sentiremos 11uando 
vier Bispo que nada faça por nós, não se preocupe 
Vossa Senhoria, pois melhor remediarão uns mostei
ros aos outros do que um Prelado, que nunea nos ler.ú 
o mesmo amor que Vossa Senho1·ia. Prouvera a Deus 
não nos faltasse aqui Vossa Senhoria para go,,á-lo! Só 
foto nos <lá pesar; no demais nenhuma mudança pa
r,~cc kr havido, porque estamo:, tão sujeitas como an
tes n Vossa Senhoria, ussim como tamh<'!m todos os 
Prdudos, espedalmcntc o Pc. Gruciún, a quem dir-sc-ia 
pegamos o amor que a Vossa Senhoria temos. 

Envfr•i-lhe hoje a cnrtn de Vossa Senhoria, pois 
niio C'SÜÍ aqui; f'oi a Alcalú despedir-se ·dos Padres que 
vão pura Boma. Muito contentes ficaram t·om êle as 
frmãs, e na verdade é grnndc servo de Deus. Con
!rihui muito para a comunidade estimá-lo, o ver que 
cm tudo seguiri'l o que rnandur Vossa Senhoria. 

No que diz respeito úquela senhora, procurarei 
fazer o que ordena Vossa Senhoria, quando se apre
scnh11· ot·asiiio, pois quem me falou não é pessoa que 
enslume vir u esta (·asa. Não me deu a entender que 
s,~ tratasse de casamento, mas depois que vi a carta 
tk Vossa Senhoria, penscí que talvez tivesse a ínten
<;iio de impedir o ajuste.'" Contudo, não possa enten
cler que intere•ssc lenha nesse e.uso, untes o atribuo a 
z,êTo do hem g<>ral e da glúrfo de Deus. Sua Ma,iestnde 
tndo eneaminhe eomo J'ôr nrnís de seu ngrado. As coi
sas estão cm tal ponto, CJ1H' meteriio Vossa Senhoria 
no meio, uincln contra sua vontntle. Muito me consolo 
de ver que estú Vossa Senhoria tão desapegado, a pon
to de não se afligir. Pense Vossa Senhoria se serin 
!Jom avism· n AIJHdêssn, e 111os!J'ar despraz<.•r de o te
r.~m t'nvolvido nisso, n fim (k ver se pode dar algum 

14S) Tr<1la-sc du projeto <lo easu1ncnto cntn~ o Duque dt! 
Sess" e D. !\faria Surndento, filha de D. Maria de :\Iendoz,, 
e sobrinha do Bispo D. Alvnro. 
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r<.:mcdio. Asseguro H Vossa Senhoria qnc o tenho to
mudo muito a peito. 

No uegócio do Mcsfre Dazu, nfto sei o que dign, 
tanto desejo tenho que Vossa Senhoria foça alguma 
coisa por êl('; porque vejo que Vossa Senhoria deve 
.retribuir-lhe u estimu, e, 111csmo que depois nada fi
zesse. goslal'iu que lhe desse esperança. E' tanta a es
tima que êk• km n Vossa Senhoria, que chegou a di
zer-me: que Sl' n•eonhceessc ser-lhe pesado pedindo
lhe henefício, p1·oeu1·m·ia janmis imlidtar favor ulg11111, 
e JH'11l por ii,so tleixa!'iu d<' s,•n·ir a Vossn Senhoria. 

1tlc mesu10 escreve a Vossu Senhoria o que hú 
aeêrea do eunonkato '"'; e, se tiver certe7.a de ser lem
brado 110 euso tle alguma vaga antes de Vossa Senho
ria partir, l'icarú contente; e cu tumbf.m. Creio que 
u Deus e ao mundo Jitu·ecei·á hem, e verda<leirmtwnk 
Vossa Senhoria lho deve. Pruza a Deus huJu algum 
lugar, a fim de Vossa Senhoria a todos deixar sulis
foitos; mesmo sendo menos que um eunonkato, Jl('ll

so que uceitarú. Enfim, nem lodos têm um amor Ião 
desinteressado a Vossu Senhoria ('Orno nós Deseul<;as, 
pois só desejamos que nos queira hem, e que no-lo 
guarde Deus por muitíssimos anos. 

Bem po1k t!ntrur nestn (·onta meu irmão. Está ago-
1·a no locutório. Beija muitas vêzes a Vossa Senhoria 
as mt'tos, e Teresa os pés. Tôdas nós ficamos mortifica
das quando de novo nos manda qne o encomendemos 
n Deus, porque jú deve Vossa Senhoria estar tão certo 
disto, que nos faz agravo cm repeli-lo. Estão a pedir
n1e depressa u carta, de rnodo que não me posso alar
gar. Parece-me que, se Vossa Senhoria disser ao Mes
tre que no t·aso de vagar algum benefício lho darú, 
fiem·ú eontcnlc. 

Indigna sci·va e súdita de Vossu SPnhoria, 
Teecsa de Jesus. 

Sn{H'esl'rUo: Ao Ilustrissirno e Re\'erentllssimo Senhor D. Al
varo de Mendoza, Bispo de Ávila, meu senhor, em Olmeclo. 

149) Dignic!a<l<.• <k Cônego. 
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CARTA 19:l. 

A. Frei Jerônimo Gmci<in . 

97 

. hil,t, ugôsto de 15í7. Hogu-Jhe que permita admitir nlls Des
calças de Alua n filhinhu de Antônio Gaytán . 

. . . Antônio Gaytún e:stc'.•vc aqui. Vdo pt•dir-me que 
se.ia rN·chida cm Alha suu menina, ((!ll' tlcvl, ser mais 
ou nwnos da idade de minhu Isuhelita. Es(·revcram
me as monJas que é extremamente gentil. Sc•u pai pro
vcr.il à alimentação e durú mais tarde tudo o que ti\'C'r 
1 ivl'e. Montarí1, dizem, a sdseC'ntos ou s(•!t·ePntos du
,·ados, e talvez nrnis; e• o qtw km feito por aquda ca
sa e trabalhado peln Ordem não se pode pagnr. 

Hogo a Vossa Paternidade não deixe clt• cnviar-
11u• licença, por curidade, e depressa. Asseguro-lhe~ que 
êsscs anjinhos nos edifi<'am e rccreimn. Se houvC'ssc• 
uma em cada casa, e não mais, não veria ineo11vt'-
11iente, senão an!es prov!'ilo ... "" 

CARTA 194. 

A D. Alllaro dr J\,frll(/oza, Bispo <lc Avila. 

A.vila, ü de M,tcmbro de 1577. Fclicitu-o pelo c,usamento de 
sua sobrinha D. Mnriu Sunniento. Não é grande incon
veniente ser ela jovem e t•le niio muito môço. Gmtidiio 
pelas esmolas e extrema generosidade tle O. Alvuro. 

Jesus esteja sempre eom Vossa Senhoria. :Muito 
prazer me deu o easarncnto da senhora D. lvfariu; e 
posso dizer com verdade que, pela muitu alegria que 
me clen, não aea!mvu de crê-lo inteirmnente; e assim, 
foi grande t·onsôlo pnra mim vê-lo t'onfirmado na t·artu 
i!lc Vossa Senhoria. Seja Deus bendito que me fi'.z tão 
grande m{·rci:', pois, especialmente nesse últimos tc,m
pos, tenho andado bem desassossegada e euidudosa 

150) N'u Reforma foram 1·ecebh1Hs apenas !rês meninas: 
Ter,esu, filhu de Lourenço de Cepcdu; Isabel, irmã do l'e. 
Grncián; e :wari:nta de ~Tesus, da qual :-.C' truta ne:~tn eartu. 
Santa TcTesa VI! - 7 
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pelo grande desejo de ver Vossa Seuhol'ia livre de 
tão grave pl'cocupação e eom tão pouco trabalho o 
conseguiu, segundo me dizem, pois é ens11mcnto be1n 
honroso. No demais, nüo pode tudo ser perfeito; mui
to nrnio1· ineonvcnienlc seria se êle fôsse muito môço. 
Sempre é mais regaluda a espôsa quando o marido 
tem :1lguma idade; cspedalrnente o será esta, que tan
tos p.rcdkudos !cm para ser querida. Praza a No:sso 
se·nhor assim seja, em muito boa hora. ~ão sei que 
aeonle<:imcnto poderia vir agora que me desse tanta 
nlcgrin. Fiquei pesarosa com a doença de minha se-
11horu D . .Maria. Praza a Nosso Senhor que não seja 
eomo de costume. Aqui mais particular cuidado te
remos que de ordiuário de re,mr por cfa. 

Pugtw Nosso Senhor a Vossa Senhoria a esmola; 
t"IH'./-(OU em muito bom tempo, porque jú tinham.os a 
([lH'lll recorrer, emhol'a isto niio me des:sc muita preo
l'llpaçi"to. :Mais sentia Francisco de Sakcdo do que nós, 
- . acostumadas como estamos a confiar em Deus. Dis
se-me êlt>, outro dia, que ia escrever a Vossa Senho
ria e dizer só na carta: Senhor, não temos pão. Não 
consenti, porque tenho tanto desejo de ver a Vossa 
Senhoria sem dívidas, que prefiro padecer necessida
de, a contribuir para aumentar despesas a Vossa Se
nhoria. Mas, visto dar-lhe Deus tanta munificência, 
espero cm Sua Mnjcstade q1w lhe acrescentará os ha
veres por outrn pnr!c. Seja do divino agrado guardar 
a Vossa Senhoria muitos anos, e a mim levar-1ne aon
de posM1 gozar da presença de Vossa Senhoria. 

Muito determinado está o Pe. Graci.án II não me 
deixar ir à Encarnação; mas só a Deus temo, apesar 
de não lrnver n<~ste momento coisa pior para nós. 
Muilo me folgo de que Vossa Senhoria, em vista de 
sua concliçüo tão generosa, tenha resolvido apartar-se. 
de ot·asiões, <"01no é a feira. "' Pruza a Deus que lhe 

1f>l) Festejos que se faziam em Avila em honra de Nos
sa Senhora, no dia 8 de setembro. 
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scjn ,lc proveito, e, mais que a mim lllf'snrn, guardl' 
a Vossn Senhoria i1 minha afric;ão. 

E' hoj,· 6 de sdt·mhro. 
Indigna st'rva e súdita de \'ossa Senl10da, 

Ten•sa de J,•sus. 

T,·rcsa beija a Vossa Sl'nhoria as mãos, e f"a;r. o 
<Jlll' a da ortl!'nou; por sua vontadt•, Cfllt'lll quis('t'l! 
i11• com Vossa Sl'nhoria. 

CA BTA !H;"i, 

A S11a Jlaj,•slad,• Fl'lip,· li, t'lll '.\ladrid. 

Avila, 1K d,· s,•1,•111!,ro d,• 1,·,77_ Dl'ft•n<lc o Pe. Ciraciit11 por 
o<'ilsir1n de <·t•rto~ mt•1noriais que eontru t'lt~ haviam aprc
"'ntado a sua ~IU.i<"s!ade. \'irtudt• do Pt•, (imeián. l'ro
\'c.dto e'ipirituu] rcsuUantt• de sum; visita~ '"anônic·:is. E' 
"'honu•m Pnviado por Deus e sua bendita :\ltH'". O To~
ta<io e o J>c. Baltusa!' de J,•sus . 

.Jhs. 
A grn<;a do Espírito Sun!o esl,•ja scrnpt·!' cotll Vos

sa l\lajestac!e. Amém. A mt•u t'Onhet'imento dwgou 
que apresPntai·am a Vossa :\Iaj,•stad,· um men10rial 
eonlra o Pe. i\frstrc (,rndirn. Causam-111t' t'spanto os 
ardis <lo dl'mi'mio l' tmnh{•m dos Padrl's Calc;ados, por
que, além de infamarnn a (·ste servo de Dt•u:s - ljlle 
vcrdadeirumenll' o ,. l' a !údas nús gra11d1.'lll\'ntt· km 
t1difícudo, t' t'lll suas vísitas deixa a8 casas ccnn novo 
(•spil'i!o, t"OtllO Sl'lllJ)l'P me ('SCl'l'\'l'lll, - Jll'O('lll'!lll1 ugo-
1",1 deslustrar t-stes eo11ve11fos onde tan1o s,· serYl' a 
Nosso Senhor. Vuleram-st• pura isto d(' dois Dt'Sl'Hl
ços, um dos quais antes dl' ser frad1· serviu 1wstcs 
mosteiros, t' fêz l'Oisas po1· omk deu IH"m a en!<·IHler 
que muitas vêzes lht· falta o juízo. D11sle lkscuk:o, e 
de outros, apaixonados contra o Pe. ::\Iestrt• Graeiún, 
porque a êlc pt·i·tem·c• o eustigú-los, lan<:aram miio os 
frades <lo Pano, f'azcnt!o-os assinar <ksa!inos. Não ft,s
s1! o m,1 clo que ll'nho de podt•r o d('mônio tirar de ludo 
isso grand(• mal, sC'riu n•t-rt'll(,'iio parn Jllim \'<•r o !file 
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atribuem i1s Des(·al~as. São coisas qu,, parn lllt'll húhito 
seriam monstruosas. 

Por umor de Deus, suplico a Vossa Majestade não 
eonsintu que andc111 de trihuna! cm tl'ihunal falso,; 
testemunhos tão infames; porque o mundo {., de tal 
sor!!' que, por mais que st' prove o contrúrio, pode 
a('on!eecr fkar alguma suspeita de têrmos dado por
venturn alguma ocasiflo; e não é ('Onvcnicnte pôr mú
cula ti reforma no J)l' cm que está. PPla bondade de 
Deus, tudo anda tão reformado que, se Vossa :.\fo.i<'s
tnde t'ôr servido, poderú Vt'ril'ieú-lo nunrn d\'dnra~:ii.o 
acêl'l'a dêslt)s mosteiros, nssinuda por pessoas gra\'C'S 
e santas que tratam com estas monjas, feitu a pedido 
do Pc. Gradítn, por certos motivos parlkul:trt•s. 

E como é f.âcil averiguar o motivo que os lt•va 
a escrever os dilos memoriais, eonsidei·c-o Vossa Ma
jestade, por amor de Nosso Senhor, como ncgódo qm' 
atinge à Sua honra e glória; porque se os do Pnno 
virem lcvut· em consiclerução seus falsos teslcmunhos 
a!civosamenle Ul'Usarão de herege ao Visitador com 
o fim de impedir a visita; e onde nüo hú muito temor 
de Deus, fúdl será provú-lo. 

Faz-me lústinrn ver o que padece folie set'VO dl' 
Deus, que cm tudo age eom tfüla lealdade e pet·fcii:ão; 
e isto me ohrigu a suplicar a Vossa Majestade que o 
fovoreça, ou mande tirá-lo de tantas ocnsiões e peri
gos, pois é filho de servos"' de• Vossa Majestade, e 
êle por si mesmo merece c~stima. Sim, verdadeiramen
te, tenho-o na conta de homem enviado por Deus e 
por sua bendita Mãe, pois a grande devoção que km 
à Virgem o trouxe à Ordem para ajuda minha; por
que há mafa de dezessete anos padecia eu sôzinha com 
êstcs Padres do Pano, e jú uão sabia como o sofrer, 
que não bastavam minhas débeis fôrças. 

Suplico a Vossa l\fajestadc me perdoe o ler-me 
alargado, porque o grande amor que tenho a Vossa 

lf,2) O pai de Hracián foi Scnctário <li, Carlos V e FP
lipe II. O mesmo curgo ocupou Tomás Grnciún, irmão do 
Pe. Grnr,iãn. 
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:\lajestnile me l'êz atrevt!r-me a tanto. considerando 
que, pois sofre o Senhor minhas indiscretas queixas, 
tumhém as sofrcr.ú Vossa Majestade. 

Praza a i:;:Ie ouvir tôdas as orações que nesta Or
<i,.•m se fazem, de Dcscalç.os e Descalças, para cruc 
~uarde a Vossa Majestade muitos anos, pois nenhum 
outro amparo temos na terra. 

Feita em S. José de Ávila, a 18 de setembro de lã77. 
Indigna serva e súdita de Vossa i.\hijestade 

Teresa de Jesus, Curmclila. 
Bel'eio que, se o Tostado conservar u ulitudc em 

11uc estú agora, ficará sem fruto a visita, e até pro
duzirá muito dano, cspedulmentc tendo-se juntndo a 
êle êssc pregador que antes foi Calçado. "·" Sôhrc a 
viidu do Pe. Gradim suplico a Vossa :\lajcstade man
d,c tomar informações; e, se fôr nccessúrio, lôdas as 
monjas Descalças jm·arcm que nunca lhe ouvimos pa
h1,v1·u, nem vimos nêle coisa que não fôsse pura edi
ficar-nos; e cm não penetrar nos mosteiros tem lido 
tifo grande extremo, que nos capítulos, 11uando pare
ceria forçoso entrar, ordinàl'iamente os faz ulravés 
d.as grades. 

CARTA 191i. 

Ao P,•. Jr.t'ônimo Gradân. 

Avilu, outubro tlc 1577. Aconselha ao Pc. Grueián mode1·a~ão 
no 1ral»1lho e sono st1fkicnte . 

. . . Asseguro-lhe que tem razão .José"' cm deixar 
Vossa Paternidade dormir. Achei muita graça, por
que, desde a partida de Vossa Paternidade, isto mes
mo pedi e roguei encarecidamente ao Senhor, pare
cendo-me coisa net•essáriu. E, poe pouco, penso que 
o f'êz cm atenção a mim; e até creio de todo que as
sim foi, por ter-me eu empenhado tanto para conse-

Ll3) Frei Baltasar N.ieto, que, depois de ul~um lernpo pas
s.,do na Reforma, voltou à Ohserv:lncia. 

154) .Jesus. 
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gui-lo. Talvez com f>sse dormir dê conta de ~cu tra
balho. Contudo adio pouquíssimo o sono que toma de
pois de Matinas, porque, assistindo u elas e lcvanhrn
do-se de manhã, não sei quando acha tempo para dor
mir o suficiente ... 

CAHTA Hl7. 

A .foiio .d1• Ovalle. 

Avila, 20 ,!e ontubro de lJ77. Quiroga toma posse do Arcebis
pado de Toledo. Assuntos particulares <la família Ovallc
Alrnmuda. As monjas da Encarnação pri\'udus 1lc ouvir 
:\lissa, 

Jesus esteja com Vossa Mercê. Deram-me onlcm 
de noite uma l"arta do Pc. Mestre Graciún na qual 
me diz terem ('hega<lo as Bulas do Arcebispo de To
ledo. "•'· Pensa que j.ú estará lá; e certamente deve 
estar, porque terá ido tomar posse. Justamente achei 
logo êstc mensageiro, o que muito me contentou. Pro
meteu-me entrt!gar-lhe esta car!a na têrça-feira ao 
meio-dia; e é hoje domingo, dezenove de outubro, se 
não 111e engano. 

Por ser noite e jú tarde não digo mais, nem disse 
nada a meu frmão de qm~ vai êste pol'lador, porque 
não poderá escrever nem que queira. Dei-lhe três reais, 
e quando !ornar lhe <larci aqui outros dois. Ai lhe 
df>em mais dois para a volta, pois ajustei u viagem 
por sete, e tenho um pouco de escrúpulo de pagar lu
do, sem ler consultado a alguém. 

Oh! que trabalho dão t)sses apertos de nrn;sa po
hn•za ! Prmrn u Nosso Senho1· remediá-lo por outra 
pnrte; eslú em suas mãos, jú que por nllnha nad'u 
poi;so fazer. Terminarei a tempo minha caria para 
que Vossa :\-Iercê não seja obrigado a deter-se aqui, 
pois grande vantagem scrú achá-lo cm Toledo."" Tor-

15,,) D. (inspur de Quirog~. 
1tiH) S. Teresa promete Lnnu <·nrta d.e recon1cndação que 

,loão de Ovallt· H('hará pronta e kvará ao Areebispo, de quem 
prcll'ndia :dgum favo1·. 
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nd ontem u escrever puru lú, suplieando it senhora 
D. LLtísa que não se esqueça e i1 Priora que esteja 
bem atcnla. Se Deus quiser, faremos haslanks dili
gi\ndas e· não nos faltará prokção. Escolha aninrnl 
que ande bt•m e não trote, para não cammr a Vossa 
Mercê. 

As nwnjas continumn sem ouvir Missas"', e nada 
h:í de novo sôhrc elas m•m sôbrc os demais ncgódos, 
que aliás vão hem. Mandem avisar à Priom que hú 
fü1te mensagefro, pura o caso de desejm· escrever-me. 

Minha irmã tenlrn esta por sua, u llt•tt!riz miulms 
kmbranças. Se fôssemos adivinhos, leria sido conve
niente Vossa Mercê ter ido daqui para Toledo, mas 
não faltará ocasião. O Senhor o permita; e por St>r 
füo tarde, não digo mais. 

Indigna serva de Vossa Merct', 
Teresa de .Jesus. 

C:\RTA 1!!8. 

À Madre .filaria de S. JMé, Priora de Sevilha. 

Avila, outubro de 1577. Bom andamento dos negócios 1lu Des
enlcez. Desdizem-se os acusadores do Pe. Graciún. Hui
dosa ell,ição de Prior:, na En,·arnat,eão. Terl'situ bou e 
bonito. 

Jesus esteja sempre com Vossa Heverfü1eia, filha 
minha. :No mês passado csl'revi a Vossa Heverênda 
por nm urrieiro desta cidade, pelo quul tamh6n cs
ereveu meu irmão. Contava-lhe eu que anflavmn os 
negoc10s um tanto agitados, corno Vossa Rcverênda 
j.:i. terá sahido pelo Pe. Frei Gregório, mais por miú
do do que lhe pude cscrevct· então. Agorn, Dtius seja 
bendito, vão muito hem, e eada dia nwlhor. Nosso 
Padre estii bom e conserva ainda suu comissão. Con
tudo bem quisera eu vê-lo lfrt•e destn gt,nk, pois tnn
tas coisas inventam, Cfll<:' não se podem escrever; e o 

157) As 1nonjas da Encnrnnt·ão sc\'eramc-nte castigad:.ts 
pelos Culçudos por lerem ekito S. Tere,u ,·omo Priorn. 
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rndhm· {: qm• tudo recai sôhrc êlcs e n'<hmda cm 
vanlagem pam nús . 

.Jú !crú sahido Vossa Hevet·êndu como Frei i\li
gud e Frei Ba1·tolomeu se dcsdisscrum . .Jura Frei Mi
guel que não es,Tcvt•u uma pulu\TH do n1<..·morial: com 
violênda e ameaças o obrigaram a assinar. Isto e ou
fras coisas dedurou, aprescntnndo testemunhas, pcl'an
te escrivüo t' na prcscn\'ª do Sun!íssimo Sueran1culo. 
O Hei comp1·cernleu s1•1• tudo maldade, e assim o re
sultado é que fuzcm ll!al a si mesmos. Tenho anda
do nlim da cabeça. Encomendem-me a Deus, e peçam 
lamhí~m por êsscs Irmilos parn que Deus lhes dê luz, 
e salvem us suas ulmas. 

Devo dizer a Vossa Rev,•rêneia que se passa uqui 
nu Encarnuçiw uma coisa, que, penso, nunca se viu 
outru semelhante. Por ordem do Tostado, veio aqui "" 
o Provincial dos Cuh:ados l"m:er a eleição, eompletam
se hoje quinze dias; e trazia grandes eensuras e cx
cmmmhões para as que me dessem voto. E, apesnr de 
ludo isto, não se importaram e, como se nada lhes 
houvessem dito, votai·am em mim dnqüenta e cinco 
moujas. A eatla voto que entregavam ao Provincial, 
fie as exeomnnguva e maldizia, e, com o punho fr
diado, amarrotava os votos e os socava e jogava ao 
fogo. Deixou-as cxeomtmgadns, foz hoje quinze dias, 
sem ouvir :\lissa nem entrar no côro, ainda quando 
nêle não se reza o Ofíeio Divino; mandando que nin
guem lhes fole, nem os confessores, nem seus próprios 
pais. E o mais engraçado ú que, no dfa seguinte apús 
esta clcii;:ão amarrotad,i, tornou o Provinda! a chamá
Ias dizendo que viessem fazer clciçiío; e elas respon
deram que não tinham outra eleição a fozer, já a 
tinham feito. Êle, quando iHto viu, tornou a exeonrnn
gá-las, e, drnmando as quarenta e quatro restantes, 
elegeram outra Priora, e mnndou pedir ao Tostado H 

confirmação. 

lii8) A Avih1, 111·esítlir ús ch>it,ões no mosteiro da En
cm·1Hl':.~iio, da!-i C:il!:adns. 
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J:i f'oi conl'frumda; as demuis estão firmes, dizen
do l.{lW nüo lhe querem ohcdeeer senão na qualidade 
de Vigúrin. Dizem os letrados que não cst:io excomun
gadas, e que os Frades estão indo contra o Concílio'", 
L'legcndo Priora, eom minoriH de votos como fizeram. 
l\landnmm elas dizer ao Tostado qm! me querem por 
Priora. Hcspondcu que não: se eu quisC't" ir para lá 
firnr n·eolhidu, sim; mas eomo Priorn, não o podem 
loh~rm-. Nüo sei cm que vai parar êssc caso. 

E' isto, resumidamente, o que se está passando 
ugm·a; todos fkam espantados ao ver uma coisa como 
e:stu, que a to1los escandaliza. De hou vontade lhC's 
pcnlouria t!U se quisessem deixar-me cm pa.:,;, pois não 
me :11wteeP ver-me m1quclu Babilônia, sobretudo com 
pom·a saúde; e quando estou naqucln ensa, ainda te
nho menos. Deus n•solva ludo eomo fôr mais rlc i,cu 
a!..(rado, e me livre delas. 

Teresa "'" cstú boa e reeomenda-sc a Vossa Reve
rt~nda. Estú muito honitu e tem crescido muito. Hc
e,:m1cnde-a a Deus para que a torne sua serva. Faça
lllt' Vossa Hcvcrt\nda suher se entrou a viúva, como 
dl•scjo; e a irmii dela, se vol!ou às índias. 

i\foita vontade tenho lido de poder tratt1r com 
Vossa Heverênda vúl'ius coisas, seria l'Onsolnção paru 
mim; mas, algum din, espero dispor de tem1>0 e de 
1nc11sageiro certo para fa.:,;ê-lo, melhor do que agora. 
i\l[uilo nos ajuda a senhora D. Luisu, fovorccendo-nos 
em tudo. Heeomcnde-a, assim como o Arcchispo de 
Toledo, a Deus; e do Hei nuncu se esqueça. 

Sobr<'~erilo: Para u 1\ladre Priora t!e Sevilhll. 

J,W) Contl'll os •leereto~ do Concilio de Trenlo. 
HiO) Suu sobrinha. 
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CAHTA l!Hl. 

,1 Alon.w df' ll.rmHla "' em :\faddd. 

Avilu, 10 de noYcmbro de 157i. Fa\·oritvcl solução ,lc um 
pleito. Afeição du Sunta para com Arun<iu. O eonflilo da 
Encarnaçüo de Avilu, Recorncncla o nssi1nto uo Lkl"n
cindo l'aclilla. 

,lhs. 
Esteja ,·om Vossa i\fo1·d'· o Espírito Santo, meu 

Pndrc; e pague-lhe Nosso St'nh01· o l'Onsôlo que me 
dá eom suas nil"fas. Grandíssimo foi o que tive com 
a sentença favorúvel do pleito; tenho clado muitas gra
ças a Nosso Senhor. Niio sei se será muita perfeição 
sentir tanto pruzer por uma coisa temporal. Penso que 
o de Vossa J\Icrcê deve ter sido muito grande t• qm· 
posso dar-lhe os parabéns; e assim faço. Hú de cau
sar-me saudade!\ ausentar-se Vossa Mercê cm tul tem
po <it1sse lugar. '"' Permita Deus qne melhorem as coi
sas, de munciru a niio têrmos necessid;1dc da prote
ção de minha senhora a marcru<>sa e das hoas diligên
cias de Vossa M:ereê. 

Saiba, mí•u Padre, que estas monjas eslií.o no mes
mo, o que me causa muita pena; refiro-me iis dn En
carnação. Desejo muito que obedeçam na qualicladt' 
de Priora à que foi eleita; pois só lhe estão obe<lt'
cendo como a Vigúriu. Elns, por lhes parecer cruc o 
hem <laqueia <'asa está no que fizeram - e quiçá se 
enganam, e hiio de ver logo a perda, já que tornnrn 
para lú os Frades "', - dizPm que estão ckte1·minn
das a esperar att~ onde puder ser. Por caridade, veja 
Vossa Mcreê 1-t• eonsegue serem das ahsolvidas 1wlo 
Tostudo ou pelo Provineial, ou se o N'(meio vni vi
sitá-las. 

llil) Yirluoso sacerdote <fo Á\'ilu, amigo <la Santa. 
162} Ausentnr-sc de l\!adrid eni tempo ele tanta neC'es

sidade. 
16:!) Qner dizc,r que, não po,fondn ma11le1· eomn c·rmfc•s

!-iOres os Dt•sc·Hlt·os, lendo sido êstes substituídos f)Ol' Calçu
ç.ndos, de nadtt udiuntariu u sna volta ti En<·ttrnn~~ão. 
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O principal é que não se toma providência, e, se 
durar muito, é triste coisa estar ussim. Trate-o Vossa 
Mercê tamhérn (·om o Senhor Lkcndudo Padillu; (', 
c,onformc vir sct· conveniente, escreva Vossa Mercê 
i;,o Pc. Julião de Avila, que se empenhará muito jun
to delas c talvez consiga que ohede~ant a D. Anu. 
Quanto a mim, como sabem que não quero ir par11 
lá, dão-me l'scasso c1·édito. 

A 1ninha senhora a mal'qucsu suplko favorecer 
êste negócio tanto quanto puder. Se cu as visse Já 
sossegadus, seria grande consolação pura mim. Ao Sl'. 
Licenciado Padilla não escrevo para não cansur a Sua 
Mercc; husta o que estú passando com tantos traha
lhos. Desejo muito saber que fim kvou o Tostado. 
Leia-lhe Vossa Mercê o que tol·u em partkular a es
tas monjas. 

Suplieu-lht• intervir, poi:s não é posi,ível ficarem 
as t"oisas assim muito tempo; nem mesmo pouco, pohs 
é grande a inquietação, e não pode deixar de haver 
ofensas de Deus. Guarde Sun Majestade a Vossa Mer
cê, a quern estas suas fillrns se recomendam. 

E' hoje véspera de S. Martinho. 

Depois de informar-se Vossa Mercê !le ludo e ck 
fralar com o Senhor Licenciado Padillu, se não at'hnr 
mensageiro que venha imeclia!amcnlc, minha senho
ra a marquesa porá um môço às ordens de Vossa 
Mercê. E se Vossa :\:Iercê vir (llle serú ineomod(t-fo, 
mande-me um própl'io, e aqui será pugo; porcruc não 
é possível esperar mais do que aM a prbxima semana, 
sob pena de ficar cm confusão a eomuni<ladc, t'omo Vos
sa Mercê verá por êstc bilhete qtw me cst-re\'c hojt• Frl'i 
.l:>ão. '" E se Vossa .Mercê mandar mcnsugciro, uvisl'. uo 
Senhor Licendado Padilla e :io Senhor Roque de Hut•r
ta, pois tulve7. tenluun carttts de Nosso Padre u t•n
viar-nos. 

HH) S. João cl:i Cruz, que :,inda pcrma11ei·ia lrmpori,
riamt>nle como <0011fcssor na Encarnação. 
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O Senhor encaminhe êstc negócio e guarde u Vos
sa :Mercê. Asseguro-lhe que fko pcnalizacla com es
tas coisas. 

E' hoje véspera de S. Martinho. 
Indigna serva de Vossa 1krd\ 

Teresa c!e Jesus. 

Esercvo ao Licenciado Pudilla; portanto hasta Vos
/Ili J\Icr~·ê tratar com êlc sôbrc u a!itttd(• (!fü\ eonvém 
manter, porque o 11egôdo não sofre dcmoru. :\Iostre
Jhc Vossa l\le1·cê o hilhcle incluso. 

Sobre.sai/o: Ao '.\luilo '.\lagnífko e Reverendíssimo Senhor 
Alonso de Arundu, meu senhor, cm Madrid. 

CARTA 200 . 

. 4.o p,,. Jrrônimo Gradâ11. 

Aviln, nm·~mbro de 1577. Virtude e integri1ludc tio !'e. (;ra
c·ián nus pcrscguiçiics. Xüo façu Paulo (Grariún) nlgunrn 
eoisa que !ori:a a vonbidc ele Dt,tls, 

... Tenho p01· grandíssima mercê tlc Deus, que, 
entre !untas tempestades, esteja Paulo tão forte, eom 
tão grandes determinuçõcs. Tê-las aindn mm, só hora 
no mês já :;cria muito, havendo tantas ocasiões pura 
tirar-lhe a paz. Glória seja dada Aquele que o conforta. 

Se cumprir aquêle contrato .. ., nada mais tenho a 
desejar para meu consôlo; porque, cm sumu, todos os 
demais trabalhos hão de ter fim; e se o não tivessem, 
pouco importaria. Vossa Paternidade"' o informe de 
que eu hei de guurdar aquela escritura, a fim de exi
gir l!êlc o t·umprimento da paluvru se algum dia faltar. 

Veio cm hom tempo a sua carta paru os temores 
cm que vivo; pois tôda a minha aflição é que não 
fuça Paulo coisa alguma cm que torça n Vontade de 

1[;5) Em todo êsse parágrafo ulude ao voto que fizera e 
eserevera o Pe, Gracián, obrigando-se a 1n·aticur :-;en1pre o 
que fôsse mais do ugrado de Deus. 

ltili) Como em vúrios outros Jugures, soh aparência de 
recado n ter<·eira pessou, t'ah:t no rnes1no Pe. Craciún. 
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Deus. A êste respeito muito n.sst'gura .To.st' a Angelu, 
dizendo-llw l{lll' Pm1!0 ,·ni bt·m e mercct•ndo mais e 
mais. 

CARTA 201. 

À Madre Maria Hali.~ta. 

Avila, novembro de 1;;77. Dcvo~•ão dn '.\'ladre :i S. Martinho. 

E' hoje <lia de S. Martinho, de quem sou dc,·o!t\ 
porque nesta oilnvn, não sd qual a ruúio, tenho rl'l"t'.

hido vúrias vôzcs grnnd<.•s nwrefü, do Senhor. 

CARTA 202 

.A. D. Alaria Ellríqzwz, duquesa de Albn. 

A,·i!a, 2 de dezembro rle 1;;77, J:,"clic-iluções pelos ,lc~posó
rios de O. Faclriqnc com D. Maria de Tokdo. Agrndecc
Jhe ter patrocinado o Pe. Fcrnánc!e'l., pat'll o despacho 
favor;Í\·cl dos negócios da Desealcc-z . 

. Hls. 
A graça <lo Espfrito Santo esteja sempre t'{Hlt Vos

sa Exeelêneiu. Amém. Por i1qui deram-me nm:is no
vas <[UC muito me têm regozijado: ele se terem efe
tuado os dcsposórios do senhor D. Fadrique e de mi
nha senhora O. Maria de Toledo. Entendendo cu o 
contentamento que será para Vossa Excelência, foi 
tal minha alegria que esqueci todos os tncus truha
!i:Jos. Embora não o tenha sabido de pessoas às quais 
possa dar inteiro crédito, tem muita aparência de ver
dade o qtw disseram. Suplico a Vossa Exeelên('ia se 
digne confirmá-lo, pura que minha alegria seja com
pleta. Praza II Nosso Senhor redunde cm muita hon
ra e glória sm,, como espero que acontecerá, pois há 
tanto tempo !'('½amos nessa intenção. 

Disseram-me aqui quanto Sun ExceWnda o Du
que de Alba nos favoreee a todos. Asseguro B Vossa 
Excclênda que é tão grande mercê que ... '" 

1G7) Fullani <luas Hnlws nn original. 
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Se Sua Execlênda nos amparar neste ponto'", 
serú como livrar-nos do cativeiro do Egito. Disseram
me que Suu ExccWnda mandou drnmar ao Pc. Mcs
ll'c Frei Pedro Fernúrnlcz pum trntar dêste negócio. 
E' o urnior hem que nos pode a<'ontcr.cr, porque êle 
('Onhcce os intcrcssndos de uma e de outra parte. Pa
rcee uma solução vinda do côu. Praza a Nosso Sc-
11 hor guardar a Sua Excclên<'ia para remédio dos po
bres e aflitos. 

:\luitus vêzcs beijo a Sua Excelência as mãos por 
tão grun<le mern1 e favor, e a Vossa Ext'elência supli
t'O fazer-me a graça de inlcressnr-se por tudo e insis
tir muito para que vú u essa eôrle o Pc. Frei Pedro 
Fcrnúndcz. Considere Vossa Excelência qne êste ne
gúdo pertence à Virgem Nossa Senhora, e Ela preci
sa agora ser amparada por pessoas dêsse valor na 
guerra que o demônio move à sua Ordem; pois mui
tos e muitas não teriam entrado nela se julgassem vir 
a estar sujeitos à autoridade que agora se lhes impõe. 

Atualmente estamos muito mnis consoladas, ,des
•le que nos governam nossos Padres; e assim espero 
cm Nosso Senhor que tudo acabará bem. 

Praza a Suu l\fajestade nos guarde a Vossa Ex
eelênda muitos anos com a santidade que sempre Lhe 
suplico. Amém. 

Feita cm S . .José de Avila, a 2 de dezembro. 
Serva de Vossa Excelência, 

Teresn de Jesus. 

CAHTA 203. 

Ao p,,_ J,·rânimo Gracián. 

Avil,i, dezembro de 1577. Perfeiç.üo do Pe. Grfü•iân. Rccomcn
dit-lhe de novo que durma o tempo suficiente. Confian
>'·ª em Deus . 

. . . Louvo a Nosso Senhor que dá a Vossa Patel!'
nidade essa paz e desejo de contentar a Êle cm tudo. 

Hi8} Xn ereção d:, Provinda dos De,ealços. 
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Essa luz que lhe ,·onn•ck de vez l'lll 11uando, sôhrc 
coisas tiio espirituais e tiio altas, é gmnde misericór
dia Sua. Afinal de contas, cumpre u Sua Majestade 
dar a ajuda ·em propo1·,;ão uos trabalhos, e, como ês
tes são grun<les, tamhfan stio grandes as mercês. Ben
dito seja seu nome para sempre, sem fim. 

Creia, meu Padre, será bom que Vossa Paternida
de durma o suficiente. Olhe que tem muito trabalho, e 
a fraqueza não se vem a senlir até estar a <'Hbe,;a de 
modo a não se poder rcmcdiur; e hem vê quanto é 
importante a sua saúde. Siga nisto o parecer alheio, 
por amor <lc Deus, e deixe-se de urdir planos - por 
mais 11ecessários que sejam - e de fuzer oração nas 
horus de dormir. Veja que nuo me deixe de fazer êstc 
favor, pois muitas vêzes o demônio, quando vê fer
vor de espírito, rcp1·csenta coisas de suma importfm
da para o serviço de Deus, com o fim de atalhar o 
hem por êste meio, ,iú que o não poclc por oufro ... 

CAHTA 204 . 

.4. Sua Maj<'.~ia<le Fl'!ipP II. 

A.vila, 4 <lc de1.cmbro de 1577. O Rei Prudente ·- mnparo 
da Desealccz. Defesa de S. João da Crni.. Faliu de trun
qfülidade na Encarnação de Ávila, 

.Jhs. 
A graça elo Espírito Sunto esteja sempre ,·om Vos

sa Majestade. Amém. Creio muito firmemente que hou
ve por bem Nossa Senhora valer-se de Vossn Majestade 
e tomá-lo por amparo e remédio <lc suu Ordem, e as
s"im não posso deixar de acudir a Vossa Majestade no 
que nos diz respeito. Por amor de !'\osso Senhor, su
plico a Vossa Majestade perdoar-me tanto atrevimento. 

Bem creio !e1n Vossa Majestade conhecimento de 
como estas monjas da Encarnaçã.o têm procurado le
var-me parn lú, pensando por êste meio a('l!ar algum 
reml~dio para libertar-se <los Frades ""; pois, é certo, 

169) Os c .. 1,ados. 



112 SANTA TERESA DE JESUS 

lhes SlTvcm de grnndc cstôrvo para o rccolhimenlo (' 
religiiio qm· elas ti'•m qn vista, e siw responsáveis por 
t6da a culpa das faltas de ohservüncia no passado. Es
lão, porém, muito cnganudos, porque enquanto lhes 
estiverem sujeitas, tendo-os por confessores e visitado
l'Ps, de n(•nhum proveito, ao menos durudouro, é mi
nha ida parn lú. Assim o afirmei sempre ao visita
do!' dominieuno, e êle estava hem çonvenddo disto. 

Pura melhoru1· a situaçiío, enquanto Deus fazia 
sua obra, pus ali numa easa um Frade Dcst·alço "", 
tiío grande s(•n·o <lt• Nosso S(•nhor, que as 1cm edifi
cado muito,.junlamenk com um seu companheiro. Es
f>antada estú a eidadc t'Olll o grandíssimo proveito que 
resultou, de modo qnc o têm por santo; (' em minlrn 
opinião o é e o tem sido tôda u sua vida. 

Informado disto o Núncio passado, e tumbt•m do 
prejuízo que faziam os do Pnuo, --· por larga infor
mução que lhe foi apresentada da parte da cidade, 
-- promulgou um nrnndamcnlo com excomunhão pii
ra que fizessem voltar os t'Onfessores descalços, qut• 
haviam expulsado com muitos immltos e esei'mdnlo do 
povo. Além disso, mandou, sob pena de c~com1mhito, 
que nenhum Padre <lo Pano fôsse u Encarnação a tra
tar de algum negócio, ou a dizer Missa, ou u confrs
sar, só o permitindo uos Descalços e Padres seculan•s. 
Com isto fil'on em bom estado a ('Usa, até que morn·u 
o Núncio, e voltaram os Calçados sem mostrarem t·om 
que autoridade o podiam fazer. Corn êles voltou a 
inquietação. 

E agora, um Frade"' que veio 11bsolvcr as mon
jas tanto as multratou, e tão sem ordem t• jusli~·a, 
qm· estão hem aflitas, e não livres das pena:,; que an
tes tinham, segundo me dissermn. Ainda por cima, ti
rou-lhes os t'onfcs~ores desculços, dizendo-se nomt-a
do Vigário provinda! - e assim deve ser, porque ll'IH 

mais eapaddade do q1w oull'os pnra fazer múrtirc'~, 

170) S. João da Cruz. 
171) Fr<'i F<•rnando )'Jaldonn<lo, por comissão rC'cehida cio 

l'ailre Tostaclo. 
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-- e levou-os presos ao seu mosteiro, depois de anom
badas as celas e tomados os papéis que tinham. 

:Estú todo o lugar bem escandalizado, por verem 
como, não sendo Prelado nem mostrando com que au
tol'i<lude assim agiu, ···- pois os Calçados estão sujei
tos no Comissúl'lo Aposlólieo, - alrc\'(~rn-se a tanto, 
nesta cidade que tão perto eslú til' onde n•sidc Vossa 
l\Iajestade. l>ir-se-ia niio kmem u justi(tt, nem u Deus. 
Da minha parte fko muito af'lita por ver os nos:ms 
t·111 mãos de seus contrúrios, que hú bastante tempo 
o premeditavam; mais quisera eu vê-los entre mouros, 
pois talvez usassem de muis piedade. E t'ssc Frade, 
l:io servo de Deus, cstú de tal modo frueo, do muito 
que tem padecido, que temo por suu vida. '" 

Por amor de Nosso Senhor supli('o !l Vossu l\Iu
j,~stadc mande que o mais hrevc possível o 1ilwrtem, 
e que se dl>cm providêndu.s paru não sofrc!'cm tanto, 
com os do Pano, todos ês!es pobres Deseu!ços, que não 
fazem senão ('alar e padccc!". G:anhmn muito, ma.s de 
tmfri ist.o n•stil!a csefrndalo entre o povo. i:sk mesmo 
Calçudo <[llt' estú nqui "', neste verão prendeu st•rn 
nenhuma eausa, cm Toledo, Frei Antônio de Jesus, 
<[UC é um h,•ndito velho, o primeit·o que professou. E 
andam dizt'ndo, por uí, que hão de pei-der a todos, 
porque ussim lhes mandou o Tos!udo. Seja Deus ben
dito, pois os que haviam de servir d<' meio para impe
dir que o Senhor fôsse ofendido, são ocasião de tan
tos pc<'ados; e cada dia procederão pior. 

Se Vossn Majestade não munda remediar o mal, 
não sei onde iremos parar, porque nenhum outro apoio 
lemoi. na tc•rra. Praza a Nosso Senhor no-lo eonservur 
muitos anos. Nêle espero que nos 1':tt·ú es!n mercê, pois 
:-ie vê êstc Senhor tiío destituído d<' quem olht' por sun 
honra. Continuamente Lho suplkamos, tôdas nós, es
tas servas de Vossa Majeshule, e eu. 

Feita cm S .. Tosé de Avilu, a ·1 de de:r.cmln·o de lé>77. 
Indigna serva e súditu de Vossa l\fo,jestadc, 

Teresa de ,Tesus, Carrneli!a. 

172) S. João da Cruz. 
s~.nta Terf!::1a VH - S 

173) Frei Maldonado. 
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CARTA 20ã. 

Ao Pmfre Gaspal' de Salazal' '", e!ll Granada. 

Avila, 7 ele dezembro de 1577. Dá-lhe conta dos negócios º" 
Heforma. Incidentes da eleição da Santa para Priora da 
Eneurnação. A Autobiografia teresiana louvada pelo In
quisidor. Outra jóia (As ::\foradas) de muis delicudos es
maltes que " Autobiografia. 

Jhs. 
Esteja eom Vossa Mercê o :F,spírito Santo, meu 

Padre. Hoje, véspera da Conceição, (~ntregaram-me 
uma carta de Vossa Mercê. Pague-lhe Nosso Senhor 
o consôlo que me deu. Bem necessitada estava cu 
dêle, porque saiba : há mais de três meses parece ha
verem-se juntado muitas J1ostes de demônios contra 
Descalços e Descalças. São tantas as perseguições e 
calúnias que lcvunlaram, tanto de nós como do Pa
d1·e Grudún, e tão difkds de engolir, que sú nos res
tava acudir a Deus. Creio terem sido ouvidas tantas 
orações, pois, enfim, são ulnrns hoas ns que pedem. 
O certo é que se retrataram aquêles que apresenta
ram ao Rei memoriais cheios de lindas façanhus in
ventadas contra nós. Grande coisn é a verdade: estas 
Irmãs at{~ senlium gôzo. "" Quanto a mim, não é de 
admirar, pois pelo costume j.á não é muito que seja 
insensível a estas coisas. 

Agora, para remate, lembraram-se as da Encar
nação de dar-me votos para Priora. Tive quatorze ou 
quinze a mais; e, uinda assim, tanta habilidade tive
ram os Padres, que elegeram e confirmaram outra 
com minoria de votoii. Grande henefído me teriam 
feito, se fô~se com espírito de paz. 

Como não quiseram as monjas obedecer a tal se
não em qualidade de Vigúria, excomungaram-nas tô
das. Eram mais de cinqüenta. Conquanto de fato e 
na verdade não Iôsse válida a excomunhão, segundo 

1 í-1) J.csuífa, grande amigo da Santa e um de seus di
rc!or<>s. 

l7f>) Ao st' verem !'Ult1niadas. 
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dizem os le!rados, ckixurun1-nus dois Jm'ses cnr gran
de upfa·to, sem ouvir :Vlissa nem falar com os eonrcs
sorcs; e aindu ugoru o estão, emhoru o :'lrímcio as te
nha mandado absolver. Imagine que vida a mi11ha, 
vendo tudo isto! 

Está eorrcndo o pleito ante o Coneelho H.eal, e~, 
ainda que me seja gL"andc sofrimento ver isto, muito 
maior ser.á se para lú me levarem. Encomendo-o Vos
sa l\iercê a Deus, por caridade. Até couseguirmm; ter 
Província à parte, penso que jamais lrnvcmos de aca
bar· com êstes dcsassosscgos; mas o demônio o estor
va quanto pode. 

Oh! quem me dera poder falar agoru a Vossa 
Mercê pura dar-lhe conta de muitas t·oisus! E' mna 
verdadeira hislúria o que se está passando e o que 
se tem passado, e não sei cm que hú de parar; quan
do houver outras notícias escrever-lhe-d longamente, 
pois me diz Vossa l\Iercê que vão scgurns as cartas. 
Y[uito me leria valido saber que tem Vossu Mercê tal 
amigo Clll l\fad1·id, e mcsrno agora, talvez me sirva dêle. 

De Toledo escrevi a Vossa Mercê uma grande car
ta; não me diz se a reecheu. Sou tão feliz que não se
d de admirar se Vossa Mercê fôr para lú, estando 
eu agorn aqui. Na verdade, sel'ia não pequeno alívio 
para minha ahna. ,,. 

Peralta ficou muito grato a Carrillo "' pelo que 
fi!z em favor de sua parenta; nüo prúp1·imnente por 
causa dela, mas por reconhecer em tudo como a ami
zade que a êlc tem lhe é retribuída. Se Vossa .Mercê 
o vir, diga-lhe isto, e que, afinal de contas cm nenhum 

176) Supra-se: o estarmos ambos em Toledo. 
177) Segundo a oponifio muito verossímil <llo eminente 

tradutor ingl(•5 das OhJ"as complc!as de S. Teresa, o Prof'es
sür Allison, neste texto e nos seguintes li San!:, designa-se 
a .,i mesma pelo pscudômino de Peraltu, e não ao Padre 
T,:,stado ou a qualquer outro. Tnlvez por reccin de ser lida 
a sua carta, transn1He t'eC"udos coino de terecira pes~oa, quan~ 
do nu r.calidudc é ela que fnlu. Quanto a Carrillo, todos es
liio de at'ôrdo que é o prúprio Padre Salawr. 

8'' 
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ont1·0 amigo aelrn tanta eonstftnda. Bem se vf• quem 
armou esta amizade.'" 

Faz-lhe saher Peralta que o negócio, sôbt·c o qual 
escreveu de Toledo àquela pessoa '", nunca ::.e reali
zou . .Jú l' certo que cstú cm seu poder uquela jóia; 
muito a tem lonvado, e, enquanto não se cansar de 
vê-ln, não u rcstituirú, pois diz que a está examinan
do com muito inlcrêssc. Se viesse eú o Scnhm· Carrillo, 
veria outra "", que, !unto quanto se pode cnkndc1·, (~ 
muito mais linda, porqne não !rala de outra coisa, 
senão do que :í:::le l' ... '" São mais dclicaclos os esmal
tes e luvôrcs, porque o ouriYcs que lavrou u prn!u não 
sabia tnnlo naquele kmpo; agoru o ouro ó de mais 
subidos quilates, embora não estejam Ião à vista as 
pedrnrias nesta segunda jóia como na primeira. Foi 
feila por ordem do Lapid.úrio; e hem moslra que as
sitn foi, ao que dizem. 

Não sei quem me meteu cm escrever tanta l'Oi
su. Sempre sou amiga <le ir avante, ainda que st·ja 
à minha custa, e não scrú penoso a Vossa Mcrd'• dur
lhe 0stes rc<'ndos, j{i que êlc {, tão seu amigo. "' 

Também diz que não escreveu a Vossa l\Ierct· por 
uqucla pessoa, porque sô poderia fazê-lo como por ,·um-

178) Refcrt•-st> lnl\"ez, atribuindo tudo a Deus, ,, ronfi:in
ça e ccrtezu de si,r compreendida e ajudada que sentiu ape
nas se a.ioelhou no confessioni1rio pura dar conta de sua 
alma :,o Padre Salazar, cm tempo de granrles conlr:Hli~"ies, 
quando por muitos era .iulgada iludida pelo demônio. ( Vida, 
e. XXXTII), 

179) Peralta (u Santa) esc1·cveu sem resultado a D. Gns
par de Quirog,i, em cujus mãos es!nYn o m,muserilo d:i "\'iria", 
a que ela chnnw jói11. V,er Curta 171. 

180) O Castelo Interior, ou :\!oradas (4.0 Yoh1mt• dn tra
duçüo hrnsileira). 

181) Quer dizt•r que, direta ou indiretamente, sempre sP 
refen~ n 1";;Ie, ao seu Senhor, u qumn 1nais abaixo <i{t o nornt• <h· 
Lapidário ( no origin;il Vicirier·o). Diz que as pedrns não 
cstüo ú vista porque na prhncira jóia ··· o Livro da Vidu 
fuln de si e ciarurnente reluta os cXtruordiníffios favore, t' 
graças sohrenaluruis ·de que foi ulvo dH parte de Dcn:-;; e na 
segunda -- us Mcwn<las - fala em lese ou <'orno de tercc•iru 
pe8soa. 

18'.!) l\tantla (\sles recados u Carrillo, islo é, ao prúprio 
Salazar. 
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primcll(O, e nada mais. Sempre me informe Vossa 
Mercê se estú com snúde. Em parte fiquei contente 
por vê-lo sem euida<los. O mesmo não me aeon!ece; 
nem sei como tenho sossego e, gI6ria a Deus, nenhu
ma coisa é capaz de privar-me dêlc. Faz-me sofrer 
íslc ruído na caheçn, e sempre o tenho. 

Não se esqueça Vossa Mercê de reeonH?ndai·-me, 
r tôda esta Ordem, a Deus, que temos muita ne<·es
Sidadc. Sua :\fajestade guarde Vossa :\frreé com a 
suntidade qm• Lhe suplico. Amém. 

Estas Irmãs se recomendam instantemente a Vos
sa :\Iercê; são almas muito boas. Tôdas se lêm por 
filhas de Vossa Mercê, especialmenk cu. 

Indigna serva de Vossa :VIercê, 
Ter<)Sa de .frsus . 

• ~obn•,,r•1•ito: Ao :\Juito Mugnífico e Reverendíssimo Senhor e 
Pndn.• 1ncu, mn Grnn.udu. 

CARTA 20(i. 

A. D. Joüo de Oval/e e D. Joana de Almmada . 

• .\vila, 10 de dezembro de 1577. Pouco csper:1 ela rcl'nmen
daçâo de D. Luísu de lu Cerda. Algum presente ao irmfto 
dn n1esnw paru que ah,ncla ao -casal Ovalle. O inv.crno eru 
(,.,lindu,;tc. As monjas da Enenrna~,ão ,.!,solvidas. 

,Jesus esteja com Vossas Mercês. Tenho pouco 
h!mpo pura escrever, e, ussim, só direi que ando bem 
cuidadosa com i!ssc ncgôdo. Duas vfü:cs escrevi à se
nhora D, Luísu, e tenciono escrever-lhe de novo; já, 
111e parece, tarda u responder. Asseguro-lhes que rne 
tenho empenhado e ainda me empenho, tanto quanto 
e:itú cm minhas mãos. Façu Deus o que fôr melhor 
para a salvação de Vossas Mcrcês, que é o mais im
portante. Não há necessidade de mandar presentes a 
D. Luísa, pois receio que tudo se tenha extraviado; 
até me pêsa do que se gnstou na viagem a Toledo, 
da qual não vejo resultado. Ao irmão dela '"' não se-

183) D. Fernando de la Cerda. 
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rht mau l"mwr algum agrado, porque, t~nfim, é o chcfo 
da família, e niw se perde nada; e essa gente não suhe 
favorecer qllamlo não e5pcnt tfrar algum provl'Íto. 

Todos os cavaleiros costumam no inverno rclin1t·
sc às suas aldeias; não sei por que fmiem tanta ques
tfto ngora. Como jú Vossa Merct, - dirijo-me à mi
nha innii ·· -· k'r,ú a eompanhia da senhora D. Bcall'i;;,, 
a c1ut•m muito me ret·omcndo, não rne preoeupo tanto. 
J:\"ão estou pior que de costume, e j.i1 é bastante. 

As monjas foram absolvidas, embora continuem 
tão firmes como antes; e mais à sua custa, pois lhes 
tiraram os confessores descult;os. Não sei t·m que irú 
parar. Causam-me grande compaixão, pois vejo que 
andtun desatinados ê·stes Padres. 

Meus irmãos estão bons. Não sabem que vai esta 
curta, isto é, o mernmgeiro; a não ser que o tenham 
sabido por outro meio. Teresa também, embora res
friada, está sem febre. 

Deus seja sempre com Vossas Mert·ês. 
E' 1 O de dezembro. 

CAHTA 207. 

Indigna serva de Vossas Mercês, 
Teresa de .Tesus. 

A Mmlre Maria de S. Jo:;1:, Priora de Sevilha. 

Adia. 10 de dezembro de 1577. O Agnus Dei guurneeido de 
pérolas. As Des<"alças que foram a Paterna. l'ar!edmen!os 
das monjus ela Encnrnução. Prisiio de S. ,João du Cruz 
,. Germuno de S. Matias. A noyu casa ilus Descnlç:as de 
Sevilha . 

.Jesus esteja com Vossa Reverfa1cin, minha filha. 
Oh! há quanto tempo não vejo carla sua, e quão 

longe me parece estar, aqui cm Ávila! Ai nela que es
tivesse perto, difkilmente me seria possível escrever, 
tantas barafundas' têm havido nestes últimos tempos, 
como daqui lhe contarão. Asscguro-lht• que pouca fol
ga me concede o Senhor. Antes que me esqueça: o 
Agnus Dei, quisera eu que fôssc guarnecido de pérolas. 
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Coisa que tt Vossa Reverência dê gôsto, nem predsa 
)lcdi-la a mim: o mesmo tenho eu de a ter conten
tado. Faça como pensou, e seja para seu bem. 

Muito quisera cu que entre essas atrapalhações 
-- pois soube que se tornou a revolucionar a Provín
(·iu, -· se tivessem apressado em fazer voltar as mon
jas de Putcrnu "', o que ,desejo extremamente. Escre
veu-me Nosso Padre que tinha ordenado a Vossa Re
verência que o fizesse, com o parecer do Arcchispo. 
Procure aleançú-lo com jeito, antes de surgir algum 
contratempo que o estorve. 

Aqui me estão lembrando que lhe peça um pou
l'O de caranha "\ porque me faz muito hem; mas hú 
de ser da hon. Kão se esqueça, por cariclade. PodP 
enviá-la para Toledo, hem ueondkionada, que a re
t11cterão para mim; ou esp<•rar o mensageiro daqui. 

Não deixe de empregar muita dilig(·nciu nesse rn
so de Paterna; não sómente pelas monjas o desejo, 
mas tamhém por Vossa Rcvcrênciu, que não sei eo-
1110 têm podido passar aí sem elas. Agora vai a mi-
11 ha c<impanheku relatar-lhe a hisléiria dos nossos 
trabalhos. "" 

Informe-me Vossa Reverência se j.ú eslú paga es
sa casa; se sobrou algum dinheiro, e qual u razão da 
pressa que têm cm trasladar-se a ela. Avise-me tk 
ludo, pofa o Pl'ior das Covas esereveu-me a ê-ste res
peito. 

Saiba Vossa Reverência que as monjas da Enear
nação foram absolvidas, depois de haverem estado 
quase dois meses exeornungadus e e1n grunde apêrto, 
eomo jú tcrú sabido Vossa Reverência. Ordenou o Rei 
que o Núneio as fizesse absolver. O Tostado e os <.k
niais, que o aconselham, man<lurnm para êste fim um 
Prior de Toledo que as absolveu, mas por entre tan
tus contrariedades, que seria largo de eontnr. Em su-

184} Já tinham voltado a 4 de dezembro, mas o fato não 
chcgar::i ao conhecimento da Santa. 

185) Resinu medicinal de umu iirvore dn América do Sul. 
186) Daqui cm diante serve-se de uma secretária. 
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111a, ,!t-i:-.ot1-as 111,iis apt•rladas que anlt's, l' mais d,·s
,·onsoladas; e ludo por qttt•n•n·m a mim por Priora, 
e nfw a que i•I<':; qm·1·,·m. E !iraram-llH' os dois Ih·s
,·:li<;os <(lll' ali tinham sido coloeados pelo Comissúrio 
A postúlko e pl'!o );úndo passado, h·Yando-os presos 
,·011w a malfritores. lstn llll' pti,• muito aflila a!(· qu1• 
os veja !'oru do podl'I' desta g1•n!e; mais os quisera 
("li Y('I' l"lll terra de ll!Olll'OS. 

:\:o dia ,·111 qu,· os pr,·11tl<-ram, diz .. n1 quv os ai;oi
t:Jr:1111 duas vi·z,•s; mnltratar:m1-nos o mais <(lH' pu,1<--
1·am. O J>adrl' Fn·i .loüo da Cruz, kvou-o o :\laldona
do, qu,· ,·, o Prior dt· Toh•do, para o apr1•spn!ar ao 
Tostado; l' o Frl'i G,·rmano foi ,·ondnzido a S. Paulo 
da l\lorakja p,•lo Prior daqui. o !Jual na sua Yol!a 
diss,· üs monjas do Sl'll partido, qu1• dl'ixava aqufl1• 
traidor hem guardado. Di7.l'l!l que Frd Gl'rmano in 
dt'Hando sangu,, pela hú1·a. 

Disto ficaram as n10njas mais s<·ntidas que dt• 
todos os seus trabalhos, cmhorn st•jalll muitos. Por 
<'aridad", encomende-as a Deus, e talllhÍ'!n ,;ssps san
tos prisioneiros. Faz amanhã oito dias ((til' Pslfio prt·
sos. Al"irmarn as monjas t[Ut' siio uns santos, t· nun
,·a Yiram nNt>s, t'lll tantos unos que lú passaram, t·oi
sa <!llt' não Sl'ja dl' v1•rcladdros apús!olos. Niio ,wi 
,•111 !fll!' hão dt' parar os disparates (ksta gt•ntt•. D<'llS. 

po!' sua misl'ricúrdia, :1<·uda ,·om o r1•111i•dio, pois vf· 
a twc,·ssidadt". 

Ao Padn• Frl'i <in·gúrio ,., muito lll<' n·t·omcndo. 
pt•dindo-lhl' qut· f:i<;a n·t>om,·rnlar a lkus todos t•sks 
trabalhos, pois <'alisa gramk 1·ompuixfio n que passam 
,·s!as n1011jas: siw múrtircs. Nfm escrt'\"O a ,•le porqul' 
hít pouco lhe 1•se1·cvi urna caria que s1•guiu com a d,· 
\'ossa HPv<·rf·rn·fo. A minha <xahriela l' a tôdas, mui
lm, n•,·onw11<ia\;Ül·s. lkus csl<·.ia eom todos. 

E' hojt' 10 dt• d(·ZPmhro. 
:s;i\o posso ('Olll]ll'('l'Illkr com q11,• dinlwiro qul'

n•n1 1·on1prar outra t·asn; 11c1n 1ne lcmhro S(' acaha-

187) Frei Gregório ;s;azianzeno, Descal<:o. 
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1·u111 de pagar essa. Parcee-mc ter ouvido dizer que Ja 
cstavum Iívrcs do censo; mm; se tl!{tll'la pessoa não 
fllirou para ser monja, claro cslú que exigirú o di
nheiro crue adiantou, cspcdalmcnte se fizer o casa
mento du irmã. De ludo me uvi.se, por caridade, ex
tensamente. Po1· meio do Padre Padi!Ia {'hcgam as 
curtas eom segurança sendo entregues ao Arcebispo 
ou a :!\osso Padre; e vêm mnis depressa que por Tokdo. 

Se estú com tanto dinheiro, não se esqueça do 
c1w dcvL· a meu irmão, que pnga quinhentos duca
dos euda ano po1· uma herdade que ,·omprou. Ser
lhc-ia grande ajuda; uo menos duzentos ducados, poii, 
,las índias nada lhe trouxeram. 

Fa1:a-111e também saber se anda revolucionada u 
Província'" e a quem fizcrum Vigário; recomende
me ao Padre Evangelista e diga-lhe que hous ocasiões 
llte dú Deus para ser santo. Dê.-me notícias exalas 
de sua i,aúde t) da de lôdas; se não 1ive1· tempo, mi
nha Gabridu me cscreverú. 

Muitos recados a Bt!atriz e ao Senhor Garciálva
rez, cuja doença senti hnstan!e. Recomende-me muito 
n lôdas e ao Padre Nicolau. Deus me guarde Vosi,a 
Heverênda. 

Sua serva, 
Teresa de .Jesus. 

Trate de olhar muito por sua sm'1de; hem vt~ quan
to importa. Quiç.á irão mudar-se para onde se quei
mem vivas. "" Veja que esi,a casa onde estão oferece 
1;;1·amles comodidades, além de ser nova, e eu, tanto 
podem pm·fiur que ncahe por t·onsentir, pois bem i,a
he quanto desejo ver Vossa Reverência dei,causada; 
mns lcu1bre-se de l'omo tamhé111 nos gabavam a ou
tra (_'asa. 1"º 

188) Dos Calçados. 
18fl) Alusão 110 calor ele Sevilha. 
190) Gabavam antes outrn casa qne por fim lodos reC'o

nhl'<'erun1 nüo ler .us qualidades 1·cqueridas~ 



122 SANTA TERESA DE JESUS 

CAHTA 208. 

À Madre Maria de S . .fosé. Pl'ioea de S,•vilha. 

Ávila, 19 de dezembro de 157i. Chegaram "m l,om cstaúu os 
litnües e batatns e o pipoil~. Reeonwnda í,:; orH~·<>cs dus 
religiosas. os dois Descalço~ presos .e ;1s monjus da En
carnação. Lernhran~·as uns conhecidos ,!e Sevilhn. Reco
menda ü Priora que cuide de sua saú,le. 

Jesus csll'.Íll sempre eom Vossa lkvcrênda, mi
nha filha. Heechi sua ,arta, e com da ns hatatas, o 
pipote e sete limões. Tudo chegou nmilo hem, mas (· 
tão custoso o trunsportc, que não ,·onv(·m Vossa lk
vcrência 1ne enviHr n,uis <:oi-sn algurna; dôi-n1c a cons
dência. 

Por vin de Madrid eserevi a Vossu Hcverêneia, ha
verá pouco mais de oito dia:,;, de modo qnc hoje não 
serei exlensa porque nuda há de novo nos negócios 
que nos fazem sofrer tanto, como lhe contei. Com efei
to, ainda que há dezesseis dias estão presos dois de 
nossos Fradt•s, nfto sahcmos se os solturam, mas te
mos confiança em Deus, que o há de remediar. 

Como agora vem o Nutnl e não se pode tratar de 
negócios de justiça até depois de Reis, se não cuidar
mos <listo i1gora, será prolongar o tormento dos que 
estão padecendo. Muita pena tnmbém me causa o ver 
estas monjas da Encarnaçüo apertadas com tantos tru
halhos, solwctudo pol' lhes haverem tirado seus san
tos eonfcsson•s, trazendo-os tão oprimidos. Por cari
dade, peço qut• os eneomcndem todos a Deus, pois 
faz grande li'rntima o que padeeem. 

Folgo-me de que Vossa Reverência esteja boa, e 
tumhém tôdus as Irmãs, e de que se tenha dcs(·oherto 
u boa obra que nos estava fazendo Bernarda. '"' Praza 
a Deus faça a viúva o que diz Vossa Reverência, e não 
exija o dinheiro. Ao Pndrc Prior das Covas escrevi 
nu mesmu oeasião que a Vossa Ikverênda. Enviei a 

191) Cma óeula que, mostrundo-se amiga <lo most<:'iro, 
desYin,·11 dêle ::s esmolas. 
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carta por :.\Iudrid, t·omo digo; e porque não sei se sc
rlÍ eerto êstc mensageiro, não me estendo 1nais. 

Ao Padt·c Gaeciálvarez dê minhas recomendações, 
e também uo Padre Frei Gregório, cuju carta me deu 
g1n,mdc pruzer, embora eu lhe não responda pela ra
ziio jú dita. Procurarei saber se há acrui alguénl que 
conhe~:a êsse Reitor, e furd que lhe escrevam. '" A 
minha G:ahriela muito me reeomendo; folguei-me com 
sua carta. A tôdas as Irmãs, minhas lembrunças, e a 
D. Leonor d(' também Vossa Reverência de minha 
parte todos os recados que quiser, em particular diga
lhe que mnilo me consolo de saber de sua grande ca
ri:dade com essa casa. Para que saiba o que se pas
sa, conto-lhe que doze renis me cobraram pan1 tra
zer o que Vossa H.cverência enviou; e vinha o embru
lho muito frouxo. Niío sei a musa. 

Fiquc-s<' Vossa Reverênda emn Deus, o qual lhes 
dê tão Boas Festas eomo lhes desejo. 

E' 1 H de dezembro. 
Teresa e tôdas se lhe recomendam muito. Eu es

tou muito ruim desta cabeça (não sei como dizem 
que não), e com tantos trabalhos juntos, que its vt·
zes me cansmn. Não sei quando chegar.à uí esta carta, 
nem mesmo se chegará. Meu irmão estú bom. Olhe 
que dê muitos recados meus a tô<las, inelusivc ús de 
Paterna, que me divertem com seus cantos. Tanto quan
to podemos entender, breve sct·ão frustradns suas es-
11cranças "", e verão tudo muito às daras. Quanto qui
s,~r dizer de minha parte, dou licença. 

Indigna servu de Vossa Reveri"nda, 
Teresa de .Tcsus. 

Olhe que mando muito deveras: no loeank a seu 
lratamenlo, obedeça u Gahrida; e estn tenhu cuidado 
con1 Vossu RPvcrênda, pois Y(1 qunnto nos importn 
sua saúde. 

Ul2) Alguma c•nrtu ,lc re<·ornendação. 
19:-!) Nuda havenr!o cons.,guido em Pu!erna. tornarmn a 

s,~u convcn!o de Scvillta as reformadoras, com intençiio de 
nrnis tarde lentarern de novo refortnu, o que nU.o se- realizou. 
A Su11tu us dissuade. 
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CARTA 209. 

Ao PadN· Frei Jerônimo Oracián. 

Avilu, dezembro de 1577. Deve dnr ao sono o tempo neces
sál"io. Conselhos sôhre a oraçlío, 

Tornei agora a ler a eurta de Paulo, onde diz que 
para 11'açar planos deixa de dormir; creio o diz pelo 
cmhcvcdmcnlo da ora~ão. "' Nüo se acostume a dei
xar tão g1·a11<le tesouro, - diga-lhe isto Vossa Pater
nidade -- a não ser para dar ao corpo o sono que 
lhe é nceessúrio. São grandíssimos os bens fJlle na ora
ção <lú o Senhor, e não seria de espantar que os qui
sesse impedir o demônio. E, como não está cm nos
sas mãos reccher essa mercê quando a queremos, cum
pre estimú-Ia muito quando Deus a dá. Num momento 
represcnlarú Sua Majestade melhores planos para ser
vi-lo, do que pode o entendimento cxcogitnr privnndo
sc de fio grande lucro. E creia-me que lhe digo u ver
dade, excetuando alguma ocasião em que haja de eon
duir algum grnnde negócio. Mas, neste caso, os pró
prios euidados impedirão o sono, e, se i:·ste vier, sem
pre haverá algmn tempo paru considerai· o que con
-vém. Li num livro que se deixamos a Deus quando 
f;Ic nos quer, quando o quisermos, não o acharemos 
mais ... 

CAHTA 210. 

A D. r,,utônio ,!e Br{lgança. 

Av ila, lü de janeiro de 1578. Felicita-o por sttll elevação ao 
epis.•opado e anima-o n trabalhar pelu lflreja. Resum<' as 
perseguições contru a Descu]cez. Virtude ,lo Padre Gra
cián em snporlá-Jus. As pobres monjas du Encarna,,iio. S. 
João d:, Cruz. São interrompi,Ias as fundações. Propostas 
do Tostado. 

.Jhs. 
A graça do Espfrito Santo esteja com Vossa Ilus

lríssinm Senhoria. Amém. Cma carta de Vossa Senho-

194) Prh•ava-se da oração ,i noite, para estudar e fazer 
planos em vez de dormir. 
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l'ia reecbi hú mais <le dois meses, e muito desejei 
rcspondct· logo; mas, aguardando algmnu bonança nos 
giramles trabalhos que desde agôsto temos tido, Des
calços e Descalças, pnra dar a Vossa Senhoria noticia:, 
de tudo, como me ordena cm sun cartn, !'ui pro!clando, 
e até agora vui indo cada vez pio!', como depois direi 
a Vossa Senhoria. 

Nnda quisera mais do que ver-me agoru com Vos
sa Senhoria, pois cseussamcnk poderei ,•s(Tever-lhe o 
contentamento qut• me deu a curta de Vossa Senho
ria que recebi esta semana, por meio cio Padre Hei
tor. Con1 1nais clarc;m '"' rcn~hi certa notídn 1-eferen
k a Vossa St•nltorin hú mais de lrt•s st•mam1s. e de
pois soube o mesmo por outra purlc. Não sei como 
pensn Vossa Senhoria que hú de ficur em segrêdo 
l·oüm semelhnntc. Prazn à Divina Majestade seja parn 
Sua santa glória e honra, e sit·vn de ajuda a Vossn 
Senhoria para ir crescendo em muita santidade, co
mo penso hú de suceder. Creia Vossa Senhoria que 
.mnu l:.Oisa Ião eneomcndadu a Deus e por almas 1rm· 
só desejam que Ele seja servido cm tudo quanto llw 
pedem, não as dcixnrú de ouvir o Senhor; cu, embo
ra tão ruim, muito continuamente Lho suplico, e o 
n1esmo fazem es!m; scrvus de Vossa Senhoria em to
dos êsses mosteiros, onde acho cada dia almas que, 
asseguro-lhe, me causam grande confusão. Dir-se-iu an
da Nosso Senhor u escolher as que traz a estas cusus, 
de terras onde nem sei quem lhes dá notícias nossm;. 

Portanto anime-se 1nuíto Vossa Senhoria, e nem 
lhe passe pela idéia nuo ter sido essa escolha orde
nada por Dem;, porque foi, tenho cedcza. O que Suu 
Majestade c1ucr é que Vossu Senhoria ponlm ngora por 
obra seus grunc!es desejos de servi-lo. Já levou mui
to tempo odoso, e Nosso Senhor estú grundemen!e ne
cessitado de quem, cm seu Nome, favoreça n virtucl<•. 
Nós, gente baixa e pobre, de pouco somos eupazt>s; (, 
preciso suscitar Deus a quem nos umpnre, a nós qut• 

19.;)) Xa suu cartn D. Tentônio encobria sun elevH\,'Üo no 
Episcopado. 
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nada mais queremos senão a Sua glúria. Com cfrito, 
está a malícia tito grande, e a ambição e honra, cm 
muitos que a haviam de trazer debaixo dos pés, tão 
eanonizadu, que até pareee querer o mesmo Senhor 
valer-se de suas criaturas, embora seja poderoso para 
sem elas fazer triunfar u virtude. E' porque os n1es
mos que havia tomado para ampará-ln falharam, e 
assim eseolhe pessoas que tem por capazes de O ajudar. 

Procure Vossa Senhorfa empenhar-se nisto como, 
estou certa o fará; que Deus lhe dará fôrças e saúde 
e graça -·· assim o espero de Sua Majestade - para 
que acerte em tudo. Por m1ui serviremos a Vossa Se
nhoria cm suplicar o mesmo muito continuamente; e 
praza ao Senhor dar a Vossa Senhoria pessoas dedi
cadas ao hem das almas, para que possu Vossa Se
nhoria descansar sôbre elas. Muito me consola que a 
Companhia"" seja tanto de seu peito; t': grandíssimo 
bem para tudo. 

Das boas notícias da minha senhora a Marquesa 
de Elche, muito me alegro, pois andei com grande pe
na e preocupação eom aquêle negócio, até que soube 
ler si<lo concluído tão hem. Seja Deus louvado! Sem
pre, quando envia tanta multidão de trabalhos jun
tos, costuma o Senhor dar boa solução, porque, co
nhecendo-nos por tão frac.os, e tudo ordenando para 
nosso bem, n1ede o padecer, de acôrdo con1 as nos
sas fôrças. E assim, penso, nos há de acontecer tam
bém u nós nestus tempestades tuo dilatadas. Com efei
to, se eu nflo tivesse certeza de que procuram êstes 
Dt•sealços e Desealças cumpl'ir sua Regnt com retidão 
e verdade, chegaria algumas vêzes a temer que os nos
sos êmulos façam triunfar sua pretensão de acabarem 
<'0111 êste princípio, ao qual a Virgem Sacratíssima deu 
comêço. Tais astúcias inventa o demônio, que dir-se-ia 
lhe ou!orgou Deus licença para empregar seu poder 
contra nós. 

São tan!ns as coisas e diligêndas inventadas para 
desaereditnr-nos, espedalmente ao Padre Gradún e a 

l!Hi) A Companhia de .Jesus. 

/ 
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rnim, que somos alvo de lodos os golJH's; siío tantos os 
!eslcmunhos falsos levuntudos a êssc Padre, e os me
moriais gravíssimos apresentados ao Hei eontru êle e 
fstes mosteiros de Dest•alças, que, us!;eguro a Vossa 
Senhm·ia, se o soubesse, se espuntaria de como foi pos
sível inventar tnnta maldade. Penso que redundou em 
mni!o lucro pum nús. Estas monjas sofriam com tanto 
regozijo, como se nüo lhes dissesse respeito; e o Padre 
Grndán, com unrn perfeição que me espanta. Grande 
tesouro te1n Deus encerrado naqucia alma; faz ora
~ão especinl por quem o difama; e tudo tem sofrido 
~om alegria, como um S • .Jerônimo. 

Só o que locava às Descalças o af'Jigia. Como êle 
~s conhece, por ter sido Visitador delas durante dois 
anos, ni'w o Jlodc sofrer, porque as tem cm conta de 
~,njos, e assim as ehmna. Foi Deus servido que, no 
tol'antc a nós, se desdissessem os que nos haviam de
sacreditado. De outras t:oisas que diziam do Padre 
Gradán ft,z-sc inquérito por mandado do Concelho, e 
tirou-se a limpo a verdade. De outras ealúnias tam
bém se desdisseram os aulorcs; e viernm todos a en
tender como estava a <·ôrte cheia de prevenções. E 
tTcia Vossa Senhoria: a pretensão do demônio foi 
impedir o proveito que resulta destas nossus casas. 

Agora, como falar no que fizeram com essas po
hres monjas ela Encarnação, que por seus pecados 
me elegeram Priora'! Foi um dia de juízo. Está es
puntuda ti'ida a ddade com o que padeccrmn e pade
cem; e Hindu não sei quando se há de aeabar, por
que tem sido fora do comum o rigor ,lo Padre Tos
tado para com das. Deixaram-nas mais de cinqüen
ta dias sem ouvir Missa; até agora não vt1em pessoa 
alguma, apesar de já se terem pussado três meses; 
e ouvem grandes ameaç.as cada dia. Dizimn que esta
vam excomungadas, mas todos os teólogos de Avila 
afirmam que não. A excomunhão era para que nüo 
degei;sem pessoa de fort1. mas não lhes disseram por 
t,ntão que assim faziam por minha causa. A elas pa-
1·ceeu que, sendo cu professa duquela easa, onde es-
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tive tantos unos, nfto era de fora; tan!o assim qiw, 
poderia, se quisesse, voltur pura l..í ugorn, por cstur 
ali meu dok e ni'io ser Provinda il parte. Por fim, 
coni'irmarmu outru Priora eom minoria de votos. Estú 
correndo no Coneclho o euso das pcnit<•ndndas; nito 
sd cm que vai parar. 

Tenho sentido 11111ilíssirno dat· motivo a !unto dc
sassossi:•go e t'S<'lllldalo da cidade t• ver tantas almas 
inquktas; pois as excomungadas for:m1 mais lle cin
qüenta e quatro. Sú me eonsolt•i por kr frito ludo 
quanto pu<lc para ni'io mP ch•gel'cm; e certifico u 
Vossa Senhoria que um <los grandes trahallms que llH' 

podem vil' nn l<'rra (~ v<·r-me ali, tanto nssim (fll<' no 
tempo que lá passei, não tive uma horu de saúde. 

Conquanto tenha muita pena <liiquelm, ahnm;, das 
quais algumas hú de grandíssima perfeição, como mos
traram no 1nodo pelo qual sofrcrnm lantos lrahalhos, 
o que me aflige de ludo é que, por ordem do Pudr(~ 
Tostado, há muis de um mês, prenderam os cio Pano 
os dois Descalços, que ais confessavam, apesar dt• se
rem eminentes religiosos, que cdifkurnm lôda a ci
dade nos cinco anos que ali passaram. }'oram êlcs 
que n1antiveran1 a cmm no meismo fervor em <.[Ue a 
,leixci. Ao menos um, chamado Frei .João da Crrnr., 
é tido p01· todo o povo e por túdas as religiosa;; t•rn 
conta de santo; e creio que não erram. Na minha opi
nião, é um gt·ande homem .,., ; e, tendo sido ambos 
postos ali pelo Visitador Apostólico, Dominicano, t' 
pelo Núncio passado, e estando sujeitos ao Visitador 
Gracián, é um desatino que espanta. Não sei em que 
vai parar. Minha aflição é que os levamm, não sabe
mos para onde; mas teme-se que os knlrnm inuilo 
oprimidos, e en att'.~ reeeio algum desnske. Col'l'e tum
hfan perante o Concelho t•stu queslão. Deus nos dê re
médio. 

Perdoe-me Vossa Senhoria ularga!'-me tanto; é 
porque desejo pôr Vossa Sn1horin a J>!ll' dn YC'rdude 

197) No originnl: una !fl'flll pie=a. 
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l!!ll lodos i\stes HCOntccimcnlos, pura o caso d(' it· aí 
o Padre Tostado. O Núndo o fovoreceu muito, logo 
l!lle chegou, e disse ao Padre Graciún que susp<'ll<les
s,~ as Visitas. f;ste, embora não tenha deixado com isso 
de ser Comissário Apostólico - pois nem o Núncio 
mostrem scns poderes nem, segundo diz, o demitiu, -
retirou-se logo a Akahí, e aí l' cm Pa:1lrana, tem vi
vido numu covH '", pu<lecendo, como n·l'eri, uhominú
vcis testemunhos falsos. Não nrnis usou dl' sua comis
são, e, com suu ausêneia, suspendeu-se ludo. 11:lc dl'
seju grandemente nfto recome!;.ur us Visitas, e todos 
desejamos o mesmo, porque resnlta muito mui pnra 
nús; a não ser que nos fi7.csse mercê de st·1·mos cons
f;ituí<los cm Província à parte, pois, de outro modo, 
11ão sei eomo há de acabar. Ao partir para lú, cserc
\·eu-mc que t,stnva resolvido a ohc<lcC'cr ao Padre Tos
t,:ido se t1ste fizesse a Visita Canônka; e re<·om(•11<!ou 
!J uc tôdas fi7.{•sscmos o mesmo. 

O Padre Tostado, porôm, nem foi lú lll'lll veio 
l·á. Creio que o deteve o Senhor, pois cstuva tiío mal 
iatencionado, como depois mostrou, qnc, penso, um; 
teria feito muito mal. Dizem, l'ontndo, os do Pano que 
êlc tem todos os poderes e cslú tratnndo da Visita, eis 
e, que mais nos aflige. Esta é a pura verdade: não htt 
outru causa senão a que referi a Vossa Senhoria, e, 
realmente, estou descansada por estar Vossa Senhoria 
a par de tôda esta histórin, ainda que se tenha can
sado mn pouco e1n ler-me, pois tão obrigado está Vos
sa Senhoriu u favorecer esta Ordem. Também vcrú 
por aqui Vossa Senhoria os inconvenientes que há, no 
caso de querer que van1os fundur em f.:vora '", além 
de outra barafunda, que agora direi. 

Como niio posso deixar de cmpcnhm·-mc por t.o
d.os os meios ao meu akance parn que não se desfo-

198) No convento de Pastrnna haviu covas onde s(• re
l'iravum os. religiosos. ft irniht\~ão tios nntigos erc1nitas cio 
Carmelo. 

199) D. T(,ulônio queria um mosleiro de Descalças .em 
E:vorat Portugal, sua diocese. 
Santa Teresa VI[ - 9 
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ça êste hom princípio, e nenhum dos letrados que me 
confessam aco11selha outra coisa, estão muito desgos
tados comigo êsscs Padres. ""' Ta! informação manda
ran1 de nós a Nosso Padre Geral cm Romn, que reu
niu um. Capítulo Geral e nêlc foi ordenado, por de
creto de Sua Senhoria "", que nenhuma Descalç'.a pu
desse sair de sua casa, especialmente Teresa de Je
sus, e por conseguinte, escolhesse eu um mosteiro pa
ra residência, sob pena de excomunhão. Vê-se clara
mente que é para não se fazerem mais fundações de 
monjas; entretanto faz lústima a mulfüfüo de preten
dentes que damarn por êstes mosteiros; mas, como 
em cudu um dêlcs o número é tão limitado e não se 
fundam novos, é impossível rcccbê-lus. Embora o Nún
cio anterior me tenha mandado depois disso não dei
xat· de fundar, e {,u possua amplas patentes do Visi
tador Apostólieo para novas fundações, estou muito 
determinada a não mais fazê-Ias, a não ser que Nosso 
Padre Geral ou o Papa ordenem outra eoisa. Como 
não as interrompo por minha culpa, considero me1·,·€-
1·cechida <le Deus, pois jú estava muito cansada. Con
luclo para servir a Vossa Senhoria, antes me fôra 
descanso'"', pois é muito duro para mim pensar que 
niio mais o verei; e se mo mandassem, dar-me-iam 
grande eonsôlo. :\lns, ainda sem êssc último decreto 
do Capítulo Geral, eram somente para os Reinos de 
Custeia as patentes que eu tinha de Nosso Generalís
simo, e portanto seria preciso nova licença. 

Tenho por certo que por enquanto não o cont·e
derú Nosso Padre Gerul. Do Papa seria fúcil akau
r;ú-lo, cspcdnlmenle se lhe fôsse aprcsPnhHla uma sin
dkúndn mandada fazer pelo Padre Grndún sôhrc o 
modo de proecderem nestes mosteiros, a vida que nê
J.•s se l<'Ya e o proveito que fazc1n n todos, nos lugn
rl's onde estilo. Pessoas graves ates!um, que, por ês
sc documento, poderiam ser canonizadas ns Descnl-

200) Os Calçados. 
201} O mesmo Padre Geral Joiio Batista Hul>co. 
202) Fundar cm Évora. 
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ças. Não o li, pelo receio de terem dito demasiado bem 
de mim; porém muito quisera que, no caso da fun
dação de Vossa Senhoria, recorressem a Nosso Padre 
Geral, pedindo-lhe juntamente que haja por bem per
mitir fundações em Espanha; pois, sem sair eu, há 
monjas capazes de o fazer. Quero dizer: depois de 
feita a casa, podem elas ser enviadas para lá; pois 
o contrário ser.á impedir g1·unde proveito das almas. 
Se Vossa Senhoria conhecesse o Protetor de Nossa Or
<l!em, que, segundo dizem, é sobrinho do Papa"", êle 
o alcançaria de Nosso Padre Geral; e julgo que fará 
Vossa Senhoria valioso serviço a Nosso Senhor em
penhando-se nisto, ao mesmo tempo grnnde mercê a 
esta Ordem. 

Outro inconveniente lhe aponto, pois quero que 
esteja Vossa Senhoria avisado de tudo: o Padre Tos
tado está já admitido como Vigário Geral nesse Rei
r,o '", e seria 1nuito duro cair1nos en1 suas mãos, es
pecialmente eu; pois, creio, estorvaria nosso bem com 
us suas fôrças. Ao que parece, não ter,á o mesmo car
go em Castela. Como usou de seu ofício sem ter mos
trado suas faculdades, especialmente no caso da En
carnação, - o que a todos pareceu muito mal, - obri
garam-no a entregar seus poderes ao Concelho, por 
meio de uma provisão real. - Mediante outra provi
são já lhe haviam notificado o mesmo no verão pas
sado, e não lhe foram restituídos os títulos, nem pen
so que os restituam. 

Temos também, em refação a êstes mosteiros, car
tas dos Visitadores Apostólicos, para não sermos vi
sitados senão por quem Nosso Padre Geral mandar, 
t'Om a condição de ser Descalço. Aí "", faltando-nos 
tudo isso e sujeitas aos do Pano, bem depressa decai
rá a perfeição. J.á êlcs começavam aqui a fazer-nos 
grande dano, e o teriam feito se não viessem os Co
missários Apostólicos. Vossa Senhoria ve1·á como se 

203) Cardeal Buoncompagni. O Papa era Gregório XIII. 
204) Portugal. 
205) Em Évora. 

9• 
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poderão remedia1· todos êstcs inconvenientes, certo de 
que hoas monjas não falturão para servir a Vossa Se
nhoria. O Padre Julião de Ávila, que pareee jú que
rer pôr-se a eaminho, be.ijn as miios de Vossa Senho
ria. Ficou muito alegre com as notídas, de que aliús 
,já cru sabedor antes que cu lhas dissesse, e muito 
eonfiado de que Vossa Senhoria hú de nwrcccr muito 
dia11te de Nosso Senhor eom êsse encal'go. 

Maria de S. Jerônimo, que foi Suhpriora desta ca
sa, também beijn as mãos de Vossa Senhoria. Di.r. que 
irú de muito boa vontade tornar-se súdita de Vossa 
Senhoria, se Nosso Senhor assim o ordenar. Sua Ma
jestade encaminhe tudo como fôr mais pal'a sua gló
ria e gua!'de Vossa Senhol'in com muito aumento 
en1 seu mnor. 

Não é de mal'avilhar que não possa Vossa Senho-
1·ia ter agora o recolhimento que deseja, com seme
lhantes novidades. Dar-lhe-à o dôbro Nosso Senhor, 
- como eostum.a fazer quando O deixamos para at<•n
dcr a seu serviço; eontudo sempre desejo que 1n·o
curc Vossa Senhoria ten1po para sua almu, porque 
nislo está todo o nosso bem. 

Desta casa de S. José de Avila, a 16 de janeiro. 
Suplico a Vossa Senhoria não me atormente com 

tais sobrescritos'"', por amor de Nosso Senhor. 
Indigna st•rva e súdita de Vossa Senhoria Ilus

tríssima, 
Teresa de J csus. 

CARTA 211. 

Ao Padre Jerô11imo Graciá11. 

Ãvilu, janeiro de H,7R, Alegra-se t\ Santa de que o Padre Gra
cián louve as Descalças. 

A elas quero ternamente, assim me alegro quan
do Vossa Paternidade as louva em suas cai·tas. E a 
mim o agradece, como se cu o tivt•sse feito! ... 

21Hi} Sohres<'ritos em têrmos honorífieos, que niio se 
U!-;UJll cnt.r,e as Dcscnlç,~n:,;. 
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C:\RTA 212. 

Ao Padre ,Jo<io Suárez, Provincial da Companhia dt• 
.Jesus. 

Adiu, 10 de fevereiro de 1578. Sôhre a passagem do l'aclrc 
Salu1.,ir il Dcscalccz. Nem revtelações nem dcsvelarõcs. 
Amiga antiga do Pntlrc Salazar. ,Jumais intentou a Sun
ia fazê-lo mudar de hábito. Tem u peito as coisas da 
Companhia. A Compunhia não pode ir <'onlru u Orrfom 
<la Virgem. "Trabalhos e pcrseguiçües sôhre esta pollre 
velha"~ 

Jhs. 
A graça do Espírito Strnto esteja sempre com Vos

sa Pnlerni<lade. Amém. "Cma carta ele Vossa Pater
nidade entregou-ma o Reitor, que, asseguro-lhe, me 
cansou muito espanto, por dizer-me nela Vossa Pater
nidade que estou tratando de fazer o Padre Gaspar 
iic Salazar sair da Companhia de ,Jesus e passar il 
11ossa Ordem <lo Carmo, porque Nosso Senhor assim 
o quer e o revelou. 

Quanto à primeira acusação, sabe Sua }fajesta
dc, e é a verdade pura, que nunca o desejei, e muito 
menos procurei persuadi-lo; e, quando chegou aos 
meus ouvidos alguma notfria a êsse respeito, (, não 
por carta dêlc, fi<Juci tão alterada e senti tão grande 
pena, que até me fêz mal, estando cu com pouca saú
de nessa ocasião. g foi isto hú tão pouco tempo, que 
e, devo ter snhido muito depois de Vossa Paternidadt•, 
segundo ]lt!llso. 

Quunto à revelação de que f'ala Vossa Paterni
dade, já que o Padre não me tinha escrito nem eu 
sal1ia eoisa alguma de tal determinação, também não 
podia saber se êle teve revelação sôbre êsse caso. 

Ainda quando cu tivesse tido a des1wlaçiío que 
Vossa Paternidade me atribui, não sou tão leviana que 
por tal razão quisesse persuadir-lhe mudança tão gmn
de; nem mesmo lhn eonnmkaria. Glória II Deus, te
nho aprendido com muitas pessoas o pouco valor e 
crédito que se há de dar a essas coisas; e niío l'reio 
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que o Pudt·c Salazar fizesse caso disso se não houvera 
outro motivo nesse negócio, porque t~ muito sensato. 

O alvitre de Vossa Patcrnidude de averiguarem o 
foto os Prelados scrú muito acet·tado, e Vossa Pater
nidade o pode ordenar; porque é muito claro que 
êlc "' nada fará sem licença de Vossa Paternidade, 
u quem dará conta de tudo, tanto quanto posso pre
ver. A muita amizade que hú entre mim e o Padre 
Sulmmr, e sua benevolência 1iura comigo, jamais o ne
garei; contudo lenho por certo que mais o moveu a 
fazer-me bem o serviço de Nosso Senhor e <lc sua ben
dita :.\Iãe, do que outro qualquer motivo de amizade; 
porque, segundo me parece, tem acontecido em dois 
anos não vermos carta um do outro. Por ser muito 
antiga essa amizade, é evidente que em outros km
pos me viu êlc com mais necessidade de ajuda, qmm
do linha esta Ordem. só dois Frades Descalços. Com 
mais razão tcrfo Ne procurado então esta mudança, 
do que atualmente, pois, glória a Deus, já temos mais 
de duzentos, creio cu, e, entre êlcs pessoas cmnpeten
les para nossa pobre maneira de proceder. Jamais nw 
passou pelo pensamento que para a Ordem de sua 
Mãe cstariu a mão de Deus mais abreviada que para 
as outras. 

Quanto a me acusar Vossa Paternidade de ter eu 
dito em curtas que Vossa Paternidade o estorvava, 
não escreva Deus meu nome em seu livro se tal coi
sa me passou pelo pensamento. Perdoe-me encarecê
lo tanto, n1as parccc-111e que o posso fazer para Vos
sa Paternidade convencer-se de coino meu trato con1 
a Companhia é de quern tem H peito seus inlerêsses, 
pelos quais daria a vida, exceto no caso de ser do ser
viço de Nosso Senhor fazer o contrário. Grandes são 
os segredos divinos; e, como neste negócio não tive 
mais inge1·ência do que afirmei --- e disto é Deus tes
temunha, - -· tão pouco desejo ter parte no que estú 
por vir. Se me lançarem a culpa, não será a primeira 
vez que terei de padecer sem ela; mas tenho cxpel'Í-

207) Padre Salazar. 
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êneia de que J\'osso Senhor, quando cslá satisfeito, tu
do traz à lnz. E jamais l~rerci qne, mesmo em coisas 
rrmi!o graves, permitirá Sua Majestade que vá contra 
11 Ordem de sua :\-Iile a Sua Companhia, a qual tomou 
por meio para a reparar e renovar. Muito menos o 
permitirá por coisa tão leve; e, se o permitir, receio 
e é possível que se perca por outras parles aquilo que 
se pertende ganhar por estu. 

Do mesmo Rei somos todos vassalos. Praza a Suu 
Majestade que, os do Filho e os da Mãe, sejamos tais 
que, à scrnclhunça de sol<lndos esforçados, só olhemos 
cn1 direção i:1 bandeira de nosso Rei, para seguirmos 
sua vontade; e se nós, os Carmelitas, o fizermos de 
verdade, es!á claro que não se poderão apartar de 
nús os que lrazem o nome de .Jesus, como tantas vê
z,cs tenho sido ameaçada. 

Praza u Deus guardm· Vossa Pakrnidade mui
tus anos. 

Não me esqueço do hem qu<' sempre nos está fa
zendo, e assim, embora miserável, o recoinendo mui
to a Nosso Senhor; e a Vossa Puternidade suplico fuça 
o mesmo por mim, que há meio ano não cessam de 
chover trabalhos e perseguições sôhrc esta pohre ve
lha; e êste negódo, agora, não o considero (los meno
res. Contudo, dou a Vossa Paternidade palavra de não 
,lizcr ao Pndre que o faça. nem encarregar nlguém 
dizer-lho da minha parte; e jamais o fiz. 

E' boje dez de fevereiro. 
Indigna serva e súdita ele Vossa Puternídadc, 

Teresa de .Tesw,. 

CARTA 213. 

Ao Padre Gonçalo Dáuila, RC'itor da Companhia. 

A,·ila, fevereiro de lf>78. Sôht·e o mesmo assunto do Putlre 
Salazar. "Fiz aquilo a que estava obrigada peln nohrezn 
e cristandade". Cumpra-se a Vontade de Deus. 

Jhs. 
Este.ia com Vossa :Meecê o Espírito Santo. Tornei 

a ler a carta do Padre Pt·ovincial mais tle duas vêzcs, 
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e sL·.mpre ueho nela tüo pow:a sinceridade para co
migo e vejo-o tíw eí'rto do que nem mí' pnssou pelo 
pensamento "", que nüo deve espantar-se Sua Pater
nidade <k me ler feito sofrer. Isto pouco importa ,•, 
mio fcisse t•u tão imperfeitH, tomaria como regalo que 
Sua Paternidade me mortifkasse, pois, t·omo a súdi
tu sun, tem direito de faz\~-Jo. E já que o Padre Sala
zar também lhe estú sujeito, penso que melhor rem{~
dío seria se o a talhnsse dir<'larnentt', do que escrever
lhe eu o que me f'oi sugerido por Vossa Mercê, não 
me devendn êl<' sujeição . .Tá que êslt' ofí<•io cnhc a 
s<'U Prelaclo, razão teria de fazer pouco <'aso de mi
nhas palnvras. 

E, asseguro, niio entendo o que poderia cu dizer, 
nem que t•ncm·edrncnto é êsse com que Vossa i.\Iercê 
<liz que escrevu a êle, porque, se não fôr afirmar qm· 
recebi mensagem do Céu para impedi-lo, nenhuma 
outra eoisa deixei de fnr.er. Contudo, ,·omo fiz notar 
a Vossa )krl·ê, nfio eonvém t'ontú-lo u todos: seria fa. 
zcr muito agt"avo a quem devo boa amizade, especial
mente porque, segundo disse a Vossa Merdl, assegu
ra êle, e cu creio, que nada fará sem rornunicú-lo ao 
Padre Provincial. Disto estou certa, e portanto se na
da disser ou escrever a Sua Paternidade, é que não 
forú. E se Sua Paternidade lho pode estorvm· e negar
lhe licen~n. seria <lc minha parte ofender n uma pl's
soa tiio gmve e tão serva d(' Deus, se fôsse infnmú-Ia 
por todos os nossos mosteiros "'' - no caso ele me da
rl'm nédito, · pois é grnnde desonra dizer que êssc 
Padn• pretende fazer aquilo que não pode realizar sem 
ofensa de Deus. 

Tenho folndo a Voi,sa Mcreê usundo de tôda ll 

Y<•rdade, e, 11 nicu pareec·r, !'nzcndo tudo a que es-

208) Isto é, de induzir o Padre Salazar a fazer-se Descul
ço, deixando a Companhia. 

:!0!1) O Provincial da Com11anhia sugerin a S. Teresa l'S

rrcvcr a todos os mosteiros de Descalços recomentlundo-lhes 
que não rccebessen1 o Padre Sidazar, o que a Santa se escusn 
de fazer porqne serio revelar o que estavu ocnllo e trair u 
amizade devida ao seu bom amigo Sala:rnr. 
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h,va ohdgadn pela t'ristandudc e nobreza. Sabe o Sc-
11l10r que digo isto com verdade; c fazer mais cio que 
fix serin, penso, ir conka uma e contra outra. 

Já disse a Vossu Mercê: em qualquer cmerg,1n
ciia, fazendo eu o que julgo ser de meu dever, deu
me o Senhor ânimo para, com sua ajuda, enfrentai· 
túdas us míts conseqüênchls <ruc sobrevierem. Ao me
nos, não me queixarei de não ter sido avisada, nem de 
haver deixado de far.er o que estava em minhas mãos, 
l'Omo jú disse. Poderá ser tenha Vossa Mercê mais 
c"ctlpa de n1e ter mandado isso, do que cu se não hou
vesse obedecido. 

Também estou eerta: se não sucedei· o ncgoc10 
como Vossa Mereê quer"", ficarei tida por tão culpa
da como se nenhuma diligência tivesse feito cm con
trário. Bustu, uliús, haver-se falado no easo, para 11uc 
se <.·omeeem II cumpri!- as profecias. '" Se fol·em tra
balhos para mim, sejam muito bem vindos. Muitas 
ofcrnms tenho feito à Divina Majestade, e mereço mais 
do que tudo quanto me possa sobrevir. 

Pareee-me, no entanto, que n1\o merecia recebê
los du parte da Companhia, ainda no easo de estar 
envolvida neste negócio; pois, enquanto ao que a el:-1 
loca, 111\0 importa cm luero nem prejuízo. De mais 
alto vi:·m seus fundmnentos. Praza ao Senhor esteja cu 
fundada em jmnais torecr quando se trata de fuzer 
sua Vontade; e a Vossa Mercê dê scmpt·e luz para o 
mesmo. Muito me eonsoluria se viesse uqui nosso Pa
dre Provincial, pois hú muito tempo não me tem cem
cedido o Senhor u consolação de ver Sua Paternidade. 

lndi1:,rm1 serva e filha de Vossa Mereê, 
Teresa de Jesus. 

210) Se o Padre Salnznr c,onseguissc n,alizar seus inten
tos, contin1,.rnriam a C"U1p;.ir a Snnta, por tnais que s.e tives.,.;e 
oposto. 

211) Parece nludir iis supostas revelações, que lhe e rum 
atribuídas pelo Padre Prm·indal, Pode também referir-se a 
algumu prediçiío nc~í·r,:-u dos trabalhos que atingiriam à Des
cnlcez. 
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CARTA 214 . 

. 1o Padre Jerônimo Graciá.n. 

Á\·ilu, 1() de fevereiro de 1:i78. A Santa passa bem o h1ver
no. "Sc1nprc uccrtu em 11rnndur11 o Padre (irnciún. Rehl
ção do ocorrido com o Padre Suúrez no ussunto elo J>e. 
Salazar. Situnção difícil dêsle religioso. As monj,is de 
Bcas. Ardnpí!lu. Ncgúdos das Des<"nlçns rlt, Sevilhn. Um,i 
carta para o Padre Salazar. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja ('0111 Vossa Mcr

<'ê, meu Pud1·c, e lhe clf> saúde nesta Quaresma pum 
os trabalhos qtw, eerlamente, hú dt• ler. lmngino se 
não cstú andando <le um lugar para outro. Por amor 
de Deus, veja não caiu por êsses cuminhos; mais me 
preocupo com isto depois que tenho assim f•s!e hra
ço. '" Ainda está inchado, e também a mão; e envol
vidos num ernplustro de açafrão, que pareee um nrnês. 
Poueo me sirvo dêle. 

Tem havido muita geada por aqui, como só hou
ve no princípio do inverno; mas está tão bom o tem
po, que muito mais frio se sentiu em Toledo, ao me
nos eu. Não sei se a causa é a porta que Vossa Pa
ternidade deixou ordem de fazer na salinha junto da 
que designou para enfermaria. Depois de feita, ficou 
uma estufa. Em suma, tenho passado extremamente 
ht•m cm mutéria de frio. Sempre acerta Vossa Pater
nidade no que mnnda. Prmm ao Senhor que ussim 
acerte eu cm ohedceer-lhe. Desejo saber se a melhora 
,do Padre Antônio de Jesus tem continuado, e em qnc 
Re ocupa o Pndre Mariano, deixando-me tão esquecidn. 
Dê-lhe Vossu Pa!ernidnde minhas recomendações, as
sim como ao Padre Frei Bartolomeu. 

Inciusn envio a Vossa Paternidade uma carta <ruc 
me escreveu o Provinda! da Companhia sôhre o ne
gócio de Carrillo. Desgostou-me tanto, que teria que
rido responder-lhe pior do que respondi, pois sei que 

212) Na vigília de Natal do ano anl<irior S. Teresa tinhi, 
caído de uma escada e qnebrudo o braço esquerdo. 
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estava infonnado de não ser eu responsável por esta 
nmdarn;a, (·omo é verdade; antes, segundo escrevi a 
Vossa Paternidade, quando veio a meu conhecimento, 
deu-me grande pesar e muito de:,;ejo de que não fôs
s,~ udiante. Isto mesmo escrevi a êle "' o mais cnca
r,ecidamente que pude, e afirmei-o sob juramento na 
minha resposta ao Provincial, po1·quc estão de tal sor
te'" que me pareceu não me dariam crédito se cu 
não usasse de têrmos tão fortes. E importa muito que 
me creiam, po1· t•ausa do boato que espalharam, a fim 
de não se pensar que, devido a df'.melaç<iPi;, lho per
s1nadi, pois é grnndíssin1u n1entira. l\ias asseguro n 
Vossa Paternidade: tenho tiio pouco mêdo de amea
ças que me espanto da liberdade que Deus me dít; 
e, assim, afirmei ao Reitor que, cm se tratando, n meu 
ver, de coisa do s,~rviço de Deus, nem tôda a Compa
nhiu nem o mundo todo S('rÍU hastanle para impedir
me de levá-la ndiante, mas neste negódo nem tive in
fluênda alguma, nem tão pouco n terei para o estorvar. 

Rogou-me então que uo menos escrevesse uma 
carta ao Padre, dizendo-lhe, como nessa inclusa lhe 
<ligo, que o não pode fazer sem ficar excomungado. 

Perguntei-lhe "" se êle tinha conhecimento dêsses 
1::keves. Hespondeu-me: "Melhor que eu". Tornei-lhe 
então: "Se assim é, estou eerta de que não farú coi
sa na qual entenda há ofensa de Deus". Insistiu, di
z,~ndo que todavia poderfa enganar-se, deixando-se le
var pela muita inelinação que tinha. Atendendo a isto, 
e:sci·evi-lhe mnn enrta pela mesma via de que êle sP 
serviu para me enviar esta sua que vai inclusa. 

Veja, meu Padre, que ingenuidade! Pm· certos in
dkios entendi duramente, embora o não tenhu dado 
a entender ao Reitor, que haviam lido minha (·artn, 
na qunl dfaia que não se fiasse de seus irmãos, pois 

21:l) A Carrilo, isto é, no Padre Snla1.ar. 
214) Estão de t.al modo prevenidos os Padres ,lesuitus ... 
215) Perguntou 1,0 Reitor se o Padre Salazar esta\'a a 

pu,- dêsses Breves. 
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tamhbn irmãos eram os de .Josô. Assim fiz porque 
snhiu que haviam de lt•-Ia. Seus mesmos amigos o de
vem kr dcnundndo, e uão me admiro, porque o sen
tcm com dt'masia. Devem kmcr que seja ahrir pre
c.edente . 

. Perguntei-lhe ainda se u lguns dêlcs não se tinham 
feito rccolc!os. "' Respondeu-me que sim entre os Frnn
dseunos; mas primeiro haviam sido despedidos, e de
pois alcnnçarum licença. Lembrei-lhe que se podia fa
zer o mesmo agora. Mus nüo estüo dispostos a isso, 
nem eu a dizer ao Padre que o não fai,:a; apenas pos
so expor-lhe tudo, como fiz, e deixar o resto a Deus, 
pois, se fik ohra sua, êlcs eonsentid'.ío. Se o não per
mitirem eomo digo cm minha earta e jú o tenho 
eonsultado - é eerto não ser lídto. F.:sses que c!izem 
o eonlrúrio, devem a ler-se apenas no Direito Comum; 
assim fêz um legisla que me persuadia a mim, na fon
daçiio de Paslrana, que podia reeeher uma Agostinfo
na, e es!avu errado. Quanto a clur o Papa lkcni,:a, não 
o creio, pois terão tomado os portos. Vossa Paternidade 
imnhém se informe e o avise, pois me daria muita pe
na se viesse n ueahar cm alguma ofensa de Deus. Bem 
e reio que a clvertidamcntc o niio fará! 

Muito cuidado me dá, porque, se permanecer en
tre êles depois ele subida a vontade que tem de outra 
eoisa, não !crú o crédito que antes linha; ficar entre 
nós, a niio ser que se possa fazê-lo eorn satisfação de 
ambas as partes, não é admissível. Além de tudo, lem
bro-me sernpl'e do que devemos à Co1npanhia, e, creio, 
nüo permitil'á Deus que resulte prejuízo para nós. De 
outro lado, não o recebermos por mêdo, po<lcutlo ser, 
ó agir mal eom êle, e pagar ,·om ingratidão sua ami
zade. Deus eneaminhe tudo e estou eerta de que o 
hú de guiar; contudo receio que o Padre Salazar se 
tenha deixado mover por essas eoisas de oração de 

21H) São assim chamados os que professam estreita obser
vância e grande austeridade. 
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que fala, pois lhes <lú demasiado crédito .. ,., Muitas 
v/':.-:t•s lho tenho dito, mas não huslou. 

Também estou desgostosa porque essas monjas de 
Bcas devem ter-lhe falado alguma coisa a êsse 1·cs
peito, a julgar pelo desejo que <lislo mostrnva Cata
rina de .Jesus. O hem que hú cm todo (1Sk ncgút'io {., 
<1ue, sem nenhuma dúvida, êlc é servo de Deus; se 
está enganado é pensando ser êssc o divino querer; 
portanto Sua Majestade o tomará it ,mu eonta. Mas 
em que harulhadu nos meteu l Se não fi>ra o <Jllc dt• 
José"' escrevi a Vossa Paternidade, erdn que ll'rin 
<'li tudo pôsto cm jôgo pura estorvú-lo. Todavia sin
lü cm mim grande ("onlrudi.,:ão a i'·st(• 1·c·spcito, embo
ra não dê tanto crédito como êk a essns t·oisas. Com 
efeito: sei eu se serit impedia' algum grande hem pa
ra aquela alma'! Sim, porque, a 1neu ver, creia Vossa 
Paternidade, êk não tem o espfrito du Ordt•m onde 
ci;tú; scmpt·c me pareceu que devia entra e. 

Sôbre êste assunto csc1·cveu-rnc- Ardupillu que se
riu conveniente se dirigil'<'Jn os corvos a .Toiio "", soli
citando alguém aqui que tomasse conhedmento desta 
1.sausa. Isto me contentaria muito, desde que não fôsse 
por meu intermédio; mus ocorrermn-mc muitos incon
venientes, e desculpei-me o melhor que pude. Hel·o
uhcço que mo aconselhou pura fazer-nos hem, mm, 
c:t·eiu Vossa Paternidade: se não se corlar o mal pela 
raiz, as coisas não se poderão remediar de outro mo
do u não ser pelas mãos de Paulo. "' Assim o faça o 
Senhor, como tanto desejo, afligindo-me por ver que 
sou o tropêço que a todos faz padecer; e, como tenho 
dito algumas vêzes, quiçá o remédio seria lançarcm
n1e ao mar como a .lonas, pura fazer cessar u tormen
ta, devida lalvez u meus pecados. 

217) As impressões que tinha o l'udre S:,!a?.ur na oraçiio, 
it:; quajs atribuía dcrnasiuda i1nportâncin. 

218) Nosso Senhor, a quem dá o nome de .José, talvl'z Hw 
houvesse dito que não se n1etesse etn tal negó<·io. 

219) O Li<-cnciado Padilla aeonselhava que os ,lesuít:iN 
csci·ev~ssern uo Podre Ctrucií,n. 

2:lO) Padre Grndím. 



142 SANTA TERESA DE JESUS 

Escreve-me a Priora de Scvilhn que suplique a 
Vossa Paternidade permita-lhe tomar outra irmã da 
portuguêsu Bmnea; não tem u idade requerida, deve 
faltar-lhe muito pura atingi-la. Se a tivesse, seria uma 
hoa ajuda para se libertarem do censo da casa, que 
nem me lembro quanto ainda estão devendo. Se quan
do pagarem o dote da primeira, quist'rem emprestar
lhes o que hão de dar à outra no caso de entrar, ou 
compromete1·em-se n pagar todo o censo en1 vez de 
dur a pensão à filha, não será mau, porque as mon
jas não se cansam de dizer o muito que devem n essa 
portuguêsn. Vossa Paternidade o verá, e fará o que 
melhor lhe parecer. 

Não sei acabar quando lhe escrevo. Meu irmão 
sempre me diz que dê recados seus a Vossa Paterni
dade. Receba-os agora por junto, com os de tôdas as 
Irmãs. Nosso Senhor guarde a Vossu Paternidade e 
o traga depressa para cú, pois tenho muita necessi
dade para minha alma e para várias coisas. Isto não 
quer di,:er que haja alguma coisa que Vossa Pater
nidade não saiba. D. Guiomar'" anda mal; pouco vem 
aqui, porque aquêle humor doente acaba com ela. 

O nrnis depressa que Vossa Paternidade puder, 
envie essa carta ao Padre Salazar por via do Prior 
de Granada, recomendando-lhe muito que a entregue 
sem que outros a vejam. Temo que êle me torne a 
escrever pela Companhia, a mim ou a alguma destas 
Irmãs, e suas cifras "' são muito fáceis de entender.,. 
Tumbém irá com segurança por via <ia côrte se puser 
bom porte e reeomendar muito a Roque u entregue 
em mão ao arrieiro. Olhe, meu Padre, não se descuide; 
é preciso cnviar-llm, para que não tome alguma deci
são, se é que jú não tomou; e Vossa Paternidade, a 
meu parecer, và contemporizando cm dar a licença, 
porque tudo é para maio1' bem dêle. 

221) l>. Guiomar de L'lloa, que muito a auxiliou no co
mê~,o da Refo1·ma. 

222) Os non1cs co11vencionuis que ernprcgu, a exe1nplo d.a 
Santa. 
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O mesmo conceda o Senhor a Vossa 
11eu Padre, como desejo."' Amém. 

E' primeiro domingo da Quaresma. 
Essa carta do Padre Provincial e a 

~.erão ser-nos necessárias algum dia. Se 
t:10 parecer não as rasgue. 
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Hevcrênda, 

resposta po
fôr <lo mes-

1 Indigna serva c filha de Vossa Paternidade, 
Teresa de .Tes11s. 

C:ARTA 215. 

;Is Carmelitas Descalça.~ de Toledo . 

. ~.vila, fevereiro de 1578. Sôbrc u profissão de )laria de Je-
1 sus, noviça carmelita de Toledo . 

. . . Olhem, filhas minhas, o que fuzem, pois se 
não derem profissão a Maria de Jesus"' eu a trarei 
~, Avila comigo, certa de que será o mais feliz de to
dos os conventos que a possuir; porque, ainda quan
do seja para ficar numa cama tôda a vida, quero tê
la em minha casa. 

ÇARTA 216. 
1 

4to Padre Jerônimo Gracián. 

À.vila, 2 de março de 1578. Gracián acliantudo em místiea teo
lógica. Práticas quaresmais em S. José de Avila. Graciún 
pregando pela Alcarria. O negócio de Carrillo. Gracián es· 
crupuloso. Reboliço entre as Descalças por causa do l'e. 
Salaz:,r. Viagem u Hom". Debilidade do Pc. Mariano. 

Jhs. 
Seja com Vossa Paternidade, meu Padre, o Espí

l'ito Santo. Duas cartas de Vossa Paternidade recebi 
hã pouco; a que escreveu no dia de carnaval e a ou
tra, onde vinha o escrito sôbre o Divino Pustor, para 

223) Conceda o mesmo, isto é: que tudo seja para o 
maio,· bem do Padre Gracián. 

224) A Ven,erável Madre :\Iur\a de Jcst1s foi uma das mais 
rnntas filhas de S. Teresa. Tem feito grande número de milu
~;rcs e c!itú en1 vésperas de ser Ucutjficada, 
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as Irmãs. Pn1za a Deus nos revistamos dêle tão bem 
como Voi:.sa Paternidade o pinta; porém muito mais, 
creio, 11:k nos darú do que nós lhe daremos. O cackr
nin ho tam.bém está muito bom. 

Não sei t·omo diz Paulo qtw não entende de uniões: 
aquela escuridão dara, a,ompanhada de ímpetos, dú 
a entender o contrário; mas, como passa e não é o 
ordinário, não se deixa entender plenamente. Bastan
te inveja lenho de quem trabalha em proveito das nl
mas, e fieo triste de ver-me aqui nada fazendo senão 
comer e dormir e folar sôhni êsscs Padres, nossos !1·
mãos. Para isto sempre aparece Ot'asião, como vcrú 
por êsse papel que mandei a Irmã Catarina cscrevt•r
lhc, pondo-o a par do que se estú passando, para não 
me cansar, que é tarde e temos logo sermão do ),lcstn, 
Dazu, muito proveitoso. Os Dominicanos usam cl<- grnn
de euridack conosco; fazem-nos prútica cluas vf>zcs por 
semana, e os ela Comp:mhin umu. 

Muito me lembro das de Vossa Paternidade. Não 
s,·i crue tentação é essa que lhe c!ú de anelar daqui 
para ali, e Tc:dmente fiquei triste com essas calúnias 
que lhe lev,mtnram. Ikus o gunrde, 1111:!U Padre•; nrns 
andam os tempos tiío p,•rigosos que é muita tcmt'ri
dade per<"orrer lugares e mais lugares, pois em tôdas 
as partes se eneontnun ahnas. "' Praza a Deus, o que 
parece muito zêlo, não seja alguma tcntac;ão que nos 
custe caro. Para essa localidade bastaria um gato'", 
e, creio, hú nela Dominicanos e Franciscanos. Con
tudo não consigo pensar que seju bom pregador êssc. 
bendito Padre. Dê-lhe minhas recomendações, e façn
me snber se êle encontra auditório. Veja que curio,:;i
<lade ! Não me responda, e rasgue esta; não aeontC't;:i 
cair-lhe nas mãos, por mal de meus p,•cados ! Vossa 
Paternidade fêz-nos rir com suas 1·cfeiçõPs no hospi
tal, e suas tert'Ívcis empadas de haeullrnu. ),las isi;o 
que disseram de Vossa Puternidadc faz-me desejar 
que não ande tão dei;euic!ado. 

22f1) Almus a salvtl!"-
2!W) P1·esumL·-se fnra nlus:io a algum Calça,lo. 
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llcm diz Carrillo que lenho pou,·o ammo. B.espon
<leu à minha primeira curta na qual lhe escrevi, além 
de outras muitas coisas, que tudo procecliu do demô
nio. Hespond(•n-mc que o fiz rh·, pori•m niio mudou, 
nem poul'o nem muito. D1z que pareço uma ratmmna 
,·om mi,\do doi; gutos. Conlon-n1c que, iPr1<lo nus mitos 
(;, Sanlíssimo Sacnnncnto, lho pronwteu "', <' todo o 
mundo niío serú haslanle purn disi;uadi-lo. Asseguro 
11 Vossa Pnkrnidudc que me "ªusa espanto, poi,, ul'ir
mum seus Irmãos que êle e quem lhe der o hábito fi
t:arào cxconumgaclos. Alegou-me que já tem lkença 
de seu Provinda], e recebeu de Vossu Pu!crnidude uma 
tnrla na qual vê qm•, cmhont tema como honwm, l'S

t'l'!'Vc t·onrn anjo; e tem rar.ão, pois a l'arla (•ra mes
mo angélku. 

Coisa dura é essa ,rue pedem os scns para não o 
n·t·chcr1nos; dt•ve ser por estarem convencidos ,!e não 
ser lidto :fozC,-lo. Creio terão jú ('Scrito a Vossa Pater-
11idade JHlrn que dt~ aviso aos conventos, tal é u dili
~;êneia dêlcs. A mim apct·turmn tunto, que lhes disse 
tinha cstTilo a Vossa Puternidade sôhre o caso. 

Por cc·rto, se isso há ele aeontecer e pode fazer
se ('Omo i•lc afirma, muito melhor seria tê-lo feito de 
uma vez, antci; de inquietar com êsses avisos aos con
,·er1tos, que nem sei como há de proceder Vossa Pu
tt\l'llidadc, poi·que, se é lícito, parece contra a consciên
da o não admiti-lo. Creio que, se é como êlc o pinta, 
:ninguém JPOclerá estorvá-lo; e assim o melhor seria ir 
(•ontcmporizando, a não ser fato já consumado. O Se
nhor o em·aminhe. Quanto mais o combatem, mais me 
parece que scrú do serviço de Deus, e o demônio o 
cruer irnpedfr. Devem temer que não fique só nélc; 
mas são tantos, que ainda no caso de saírem tumh{m1 
os que Vossa Pnternidadc nomeou, não farão muita 
falta. Sôb1rc o que me escreve dos escrúpulos de Paulo 
ncêrca de se pode ou não usar de suas faculdades, pu-

227) Prnmeteu ao Senhor, presente no SS. Sucramento, 
que se faria Dcscal~·o. Já se entl'n<lt•: se O pm!csse faz"r sem 
pecado. 
Santa Te1·eso. vn - 10 
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rcceu-m<~ que estavu com alguma melancolia quando 
esereveu aquela carta, e quando os tem, porque, nas 
mesmas razões que alega, claramente se vê a verdade, 
e portanto deliberei não fazer novas consultas a êstc 
respeito. Segundo diz Ardapilla, pouco durarão estas 
dúvidas, porque, diz êlc, já foi dada a Gilberto a no
tifkação do Anjo Maior"', e cada dia esperam o re
sultado. 

Gostei ele saber dos temores de Elias"" sôbrc o 
ausentar-se Vossa Paternidade: tudo é de temer a quem 
nnda cm tais perigos. Praza ao Senhor livntr dêles a 
Paulo. E' tanta a cegueira, que não me espantarei de 
sucesso algum; o que me espanta é haver quem ande 
sem temor e viva de cá para lá sem grandíssima ne
cessidade. 

Tornando ao que dizia: há bastante tempo jít es
crevi a Paulo que um grande letrado dominicano, con
tundo-lhe eu tudo o que havia aeontedt!o com Matu
salém""', respondeu, e creio é assim, que o alo tinha 
sido de nenhum valor, pois não mostrou, eomo era de 
sua obrigação, com que autoridade procedia; portan
to agora nem há que tratar disso. 

Queria enviar a Vossu Paternidade a carta da Prio
ra de Valladolid cm que fala no reboliço que houve 
por <'tmsa do negócio de Carrillo. Finalmente já estão, 
diz da, os da Companhia muito satisfeitos comigo e 
com as Descalças: por isso me parece que tôdas as 
ameaças hão de dar em nada. Do que faço muita 
questão, e causa-me temor, - e quisera que Vossa Pa
lcrnidade o visse e tirasse muito a limpo, --- é se se 
pode fazer o que êlc -diz, sem ofensa de Deus nem ex
comunhão; pois se é verdade o que os outros afirmam, 
Vossa Pate1·nidadc de nenhum modo pocfo receh<~-lo. 

228) Gilberto, pseudônimo do novo ~úncio Segu. An.io 
:\faior, o Presidente -110 Concelho de Castela. 

2:!!l) Frei Elins de S. Murfinho, 'Reitor do Coli-gio tle 
Alcu]ií, e depois Gerul <la Heformn. 

230) Dú uo Núncio Pelipe Sega o nome de Matusalóm, que 
ante~ costunrnva dar u M'11 antecessor o Xúncio Ormnne!o. 
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l
J,c o C:01:.dc de Tendilla fôr u Roma, e mesmo não 
nclo, se mandar o relatório que está organi:mndo, creio 
: tenho por certo que será concedida a licença. 
! Muito me folguei com essa viagem dêle "' a Ro
ma. E' uma fortuna para nossos Frades, que assim 
trão na sua companhia. O Senhor encaminhe todo ês-
1,e negód,) e guarde Vossa Paternidade, para minha 
ronsolaçã,). Não sei se respondi a tudo, porque me 
falta o tempo; mas, para quem o não tem, quão lon-
1 

i:e estou :ie ser breve! 

l Tô<d'm, se recomendam muito a Vossa Paternidu
lc e estão alegres com os ofícios qne lhes deu. D. Guio
nar não tenho visto; vem c.ú raramente, pois anda 

Jnuito adoentada. 
E' hoje 2 de março. 
Indigna serva e vcrdttdeira filha - e quão verda

deira! - de Vossa Paternidade. Quão pouco me acho 
com outros Padres! 

Teresa de .Jesus. 
Muito me pêsa de que esteja tão fraco o Padre 

Mariano; faça-o comer bem, e de nenhuma maneira 
lrnlern de mandá-lo a Roma, pois mais nos importa 
i,ua saúde, Oh! como tarda a vir a irmã de Vossa Pa
lernidade e como é desejada! Minha Isabelita está mui
lo hem, asshn 1ne cscreven1. 

~:ARTA 217. 

A lladre Maria de S. Jo.wE, Priora de Sevilha. 

A v i!a, ,março de 1578. Firmezu de juízo da Santa. 

Para me fazerdes mudar de opinião, haveríeis ,de 
dizer-me 11uc era ofensa de Deus pensar cu asshn; 
porque nenhmna outra t·oisa, nc111 a1neaçu alguma do 
mundo, sm·.á capaz de dcsviar-111e e fazer-me deixar 
êste modo de pensar. 

2:11) D•> mesmo Conde ele Tendi!l:l. 
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CARTA 218. 

1l Roquf' de l-luerta, em Madriil'. 

Ávila, 9 de março de 1578. Snplicn-lhe que defenda no Con
celho de Ordens as monjas da Encarnação e os Desl,ulços. 

Jesus esteja sempre com Vossa '.\Ierct-. Amúll. 
Amanhã, segunda-feira, completum-se oito dias dcsdt• 
que escrevi a Vossa Mercê por um carreteiro daqui, a 
fim de o púr n pur do que se havia passudo com o Pro
vinda! Mudaleno '", e remetendo-lhe juntanwnk n pro
visão e notifieução que a êste se fêz. :-.rão sei se Vossa 
:Mercê recebeu; quisera nmilo que me desse a ,·iso, por
que estou preocupada. O 1rue depois suced{'U vcrú 
Vossu :Mercê por t'.'-slcs hilhch~s. :.Vluila ('Ompuixão m<' 
causam estas monjas'" a ponto de nii.o saht·r o que· 
diga: penso que Deus lhes quer muito, pois tantos e tão 
dilatados tralmlhos lhes dá! 

Nestes últimos clcz dias, desde que ('Sliío aqui, o 
Provincial e Valdemoro"' não foze111 ontru eoisa s(•
não descarregar sôbre elas diligências e ameaças. Man
dam por vúrins pessoas dizer-lhes os eastigos que !tão 
de receber se não obedecerem votando conh·a o me
morial que fizeram ao Concelho, firmando-o com seus 
nomes. '" Depois de ter feito o que pretendia, muito 
apressado está agora para ir a essa côrte. Já se enten
de que é para apresentar ao Concelho as firmas <las 
monjas. Por caridade, suplico a Vossa ;\.for<:ê faça de 
n'lodo que se entenda a ver<lude, mostrando como usa
ram de violência, pois será de grande bem para estas 
pobres monjas. Não pensem os do Concelho que é vc1·
dad'eira a informação dêsscs Padres, pois foi tudo ti
rania; e se o Senhor Padilla puder ver é'stes hilheti•s, 
mostre-lhos Vossa Mercê. 

2:l2) Fn·i .Toão cln :.\fadalena, Pro•;inci:1! dos Calçados (h• 
Castelu. 

233) Da Enc:1rnnção. 
234) PI"ior dos Calça cios de Ávila. 
235) As tnonjas que clegcrarn S. Tcr·esa, por 1nuioriu <h~ 

votos, tinham n,eorrido no Concelho Real. 
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Por m1ui afirmou o .Madaleno como sendo muito 
certo que trazia provisão real para, no caso de o 
achar"" uesta cidade, mandá-lo prender, e que .iá vi
nha duas léguas distantes de Madrid quando o drn
maram pura dar-lhe esta 01,dem. Disse também que 
o Tostado tem poderes sôbrc Calçados e Descalços, e 
que o Padre Frei João da Cruz jú foi enviado a Ilo
mu. Deus o tire de !ais mãos, por quem :f~le é, e a 
Vossa l\Icn:ê dê sua santa graça. 

E' 9 de março. 
Indigna serva de Vossa :Mercê, 

Tel·csa de Jesus. 
Por amor de Deus, suplico a Vossa Mercê pro

(·111·e com brevidade que êsses senhores do Concelho 
scjum informa1d'os da violência usadu contra as mon
j 11s. Scrú de grande proveito para tudo, pois não há 
quem se <"ompadeça destas mártires. 

Esta , arta há tn~s dias está escritn, e ainda C'On

fürna aqui>le Provinda} a atormentar as monjas. 
Sobrescrito: Ao Muíto Magnifico Senhor Roque de Huerta, 

Guarda-mor dos :.Vlontes. 

CABTA 219. 

A.o Padre J,,rônimo Gral'ián. 

Avila, 11 do mm-ço de 1iii8. Padecimentos dus monjas da En
<'arnaçüo, Trab:ilhos de S. João da Cnrn. "Terrivelmente 
truta Deus u seus arn]gos~,. Postulantes oo hitbilo. Dese· 
jus de l~onfess.ar-se c~on1 o Padre Graei.ún . 

. Jesus esteja ,·om meu Padre e o livre dêstes 
Egípcios, ])ois asseguro-lhe: fico espantada do que se 
faz <'Oll!l'a essas pobres 111onjas. Tenho-lhes aconse
lhado que obedeçam por ser já grande o escândalo; 
e aqui genlmentc são do mesmo parecer, cspecialmen
le os Dolllinicanos. Isto me tem f'eilo pensar que se 
apóiam tms aos outros e aliás, em relação a esta re-

2:ili) O mesmo Licenciado Pudilla, muito zeloso tla re
formução d .is Ordens religiosns. 



150 SANTA TERESA DE JESUS 

forma, todos se ligavam e eu andava farta de ouvir 
tantos clamores."' Na verdade, csfüo elas padecendo 
hú muito tempo; mas apesar de tudo, se cu não lhes 
tivesse mandado dizer que não seria cm prejuízo de 
seus justos direitos, não creio que ceclcssem. 

Desde que faltaram ali os Descalços, pouco an
dan1ento se tem dado uo processo "' e, a falar verda
de, cu mesma escrevi a H.oquc e a Pacfilla que, se não 
houvesse esperança de serem restituídos à Encarnação 
os Descalços, antes continuassem como Visitadores os 
Calçados, não apre.ssasscm o negócio perante o Con
celho. E' que julgo desatino, no caso de se!' a senten
ça cm favor delas, ir cu para lú; por outro lado pa
receria muito mal feito se eu não füssc, e us abando
nasse depois de terem padecido tanto por amor de 
1ním. Contudo, creio, que não me escusarei "", por mais 
que veja não ser razoável, e apesar de estai· certa de 
que o Senhor hú :ele buscar algum n1eio pan1 remediar 
aquelas almas. Muita compaixão tenho delas; estão 
aflitas, como vcr.á pelos hilhctes inclusos. 

Peço envi.i1-los, por caridade, ao Padre Germa
no ,.,., para que us cnr.omende a Deus. Por felicidade 
êlc está livre. De Frei .João tenho grandíssimu pena e 
temor de inventarem alguma culpa contra êle. Ter
rivelmente trata Deus a seus amigos; mas cm verdu
de não lhes foz agruvo, pois assim procedeu t·om !H'll 

Filho. 

2:l7) Acha\'Hin que no mosteiro da En,:-arnnção não era 
preciso haver tanto recato e perfeição como es!aheleccrn 
a Sanla Mnrlre, 

~a:8} Toclo êste cuso vem explicado em curtas anteriores. 
Con1 o correr doH uno~, ahraçarmn a Refo1·rna Teret-;iuna as 
m.onjas da Encarnação, e hoje o seu 1nostciro {1: um rlos mnis. 
nolá\'cis pelas relíquias e reminiscên!'ias que guarda da Snnta 
Madre. 

:.!a9) Estói dispostu n oheclec-er se os Superiores " rnun<la· 
rern con10 Prioru n EnC"urnuçüo, crnboru considere inútil u 
SLHl idn, 

240) Padre Germano, eompunheiro de S. João da Cruz, 
co1110 co11fe8.sor na Encarnaçãot tinha conseguido cvadirMse do 
cárcere em que estava no Carmo Cti!,ado de S. Paulo cln 
!\foralcja. 
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Leia Vossa Paternidade essa carta trazida pot• um 
ca'valciro 1lc Ciudud Rodrigo, o qual não veio a outra 
c()'1.sa senã() u tratar desta pretendente. Faz muitos elo
gios dela; se forem verdadeiros, servirá muito para 
nói.. Truz quatrocentos e cinqüenta ducados e, além 
disto, um hom enxoval. Pedem-me de Alba que lhes 
mande alflllma noviça. Esta quer ir a Salamanca, mas 
irá a AlhR, ainda que haja mais necessidade em Sala
rnanea pelas n1.ús condiç<"íes da casa. Para onde Vos
su. Paternidade mandar, pode ir. Eu me encarrego de 
fo\nr com ela, e parece-me servir para qualquer dês
te$ dois mosteiros. 

Aqui para esta casa temos em vista duas candi
dnJas de Burgos, que trazem mil e quinhentos duca
dos; e são, dizem, muito boas. Estamos bem precisa
das <dêsse auxílio para as obras e pura os muros, e 
com outn1 noviça que se receba, fkarú tudo neaha
do,, Dê V<)ssa Paternidade licença. 

Olhe ({Ue harafundu de um Pudre da Companhia 
J>O\l' causa da irmã "' da Priora de Beus. Pedi à Priora 
dei' Medinu que !ornasse informações. Por aqui verá a 
re'Jiposta; ~ deve huve1· muito mais; por isso veja Vos
rn Patern ldu'll'e o que faz, pois, asseguro-lhe, essa es
pécie de 1:empcramento nunca se modifica. Penso que 
lle'vem tê-lo dito a Ana de Jesus, que só a viu duas 
•oti três vr.i,;es. Respondi como se já soubesse o que 
v~tn a saber depois; por ver que havia pressa, e que 
ntm o irn:ião nem a irmã havimn tratado com ela. O 
~fmão é d~ Companhia, e parece-me hem que êsses Pa-

/~lrcs se a;,udan1 uns aos outros. 
Muito estou sentindo já estar tanto h~mpo sem me 

confessar a Vossa Paternidade. Aqui não acho a mes
ma facilUaidc que há em Toledo para fül confissões, 
e isto me t" muito penoso. Até aqui escrevi ontem; ago
i·a dizem-tne tantas coisas das injustiças que fazem a 
estas monjas, que sinto grande lástima. Penso que nl
gumus de~ta eusa estão com mêdo de cnir nas mãos 

241) S11põc-sc que se trate de alguma prima, pois n Ycnc
l'Ílvel Ann 1!c .Jesus só teve um único irmão Jesulta. 
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llêlcs; e niio me espanto <lc que o temam, porque é mes
mo pura temer. 

Deus lhes dê remédio, e guarde a Vossa Pater
nidade. Já (~ tarde da noite, e o mensageiro pnrlc 
amanhii. 

E' hoje 11 de murço. 
Incligna serva de Vossa Patcn1idade, 

Teresa de Jesus. 

CMlTA 220. 

A D. Luis de c,,peda. 

Avilu, m:u·ço de 1578. Dá notícias de sun snúde. Compadece
se dn n1ortc de unw pesson da fmniliu e aeonse]ha~lhe 
l·cz,;ignação. 

Jhs. 
A graça do Espfrito Santo esteja com Vossa Mer

('<1. Foi Deus servido de irue o braço quebrado não 
tenha sido o direito, e assim posso escrever-lhe isto. 
Estou melhor, glória a Deus; posso guardar a Qua
resma, e, eom os regalos que sempre me envia Vossa 
Mercê, poderei agüentar hem. Pague-o Nosso Senhor 
a Vossu Mercê; mas saiba que, embora a mim o faça, 
é tal a tentação de Isabel de S. Paulo "' cm querer
me bem, que o presente é muito muis para ela. Bas
tante consôlo me dá estar em sua companhia: parece 
um anjo. O mesmo lenho de que estejam com saúde 
Vossa Mercê e essas senhor·as, cujas miios beijo mui
las v,'zes. Continuamente as apresento tlianle de Nos
so Senhor, e. a Vossa Mercê igualmente. 

Grandíssima I.ústima causou-me a morte dessa se
nhora. Pouco antes tinha cu escrito ao Senhor D. Teu
ttmio, a quem muito devo, em resposta a uma carta 
sua, dando-lhe os parabéns pelas boas notícias do des
posório. Grandes trabalhos têm sohrcviJHlo a êsses se
nhores. Bem parece que são servos de. Deus, pois êsse 
é o maior presente que nos pode dar enquanto vive-

242) Irmã de D. Luís de Cepeda, e ambos primos da 
San!n. 
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11\os; e, se é !Joa para alguma coisa vida Ião hrcvc, 
é A para com ela ganharmos a eterna. 

Louvo a Nosso Senhor, por não estar Vossa l\kr
c6> esquecido destas venlndes. Assim, lhe suplico o fu
ç:r0. sempre, e o mesmo peço a essas senhoras, cujus 
mãos heij,1 L011n•nço de Cepcda, e eu as de Vossas 
;\ k'l'l'ês Jl1 'elitas vêzes. 

Indigna serva de Vossa Merc,\ 
Teresa de Jesus. 

c.,R1'A 221. 

.tl" Padre Jerônimo Oracián. 

A~iln, murço de 1578. Conceito que o Pudre Gracián tem de 
Xos.o.;o :~enhur, Intctl<)iio re1n~ Discriçúo nos ncgúcios. 

Extrc11rnmcnte alto é o conceito em que se tem 
ffrmado Puulo acêrca da grandeza de José; contudo 
J1f mais e menos nas obras que se fozcm por I<":le, e 
11flll scm!lre cntt~11<lemos se é rela a nossa intençüo. 
Sífodo assim, é preciso ir com muito tento cm tôtfos 
ti.$ t·oisas, e confiar pouco e1n nós. 

Como se há de rir meu Padre com estas boba
gfms, par(lcendo-lhe que trnz tudo isto muito presen
tei à memória; lllas, com outros cuidados, poderia es
c1;íteeê-lo, e é bom que lho rccord,•; pelo menos nadn 
sé< pcrclc. 

C,\:RTA 222, 

~[ D. Maria de lllendoza . 

• ~.vila, :.!6 do março de liii8. Consola a D. Maria em seus des
gostos. A,imirável doutrina para levar por Deus os traba
lhos di,ste mundo. 

Jhs. 
A gra~a do Espírito Santo esteja sempre com Vos

Senhoria Ilustríssima e lhe dê fôrças para sofrer 
trahulhos. f;stc úliimo, é fora de dúvi,da, foi duro 

golpe; e muita pena me deu pelo que Vossa Senhoria 
terá sofrido. Contudo, eonsidcrando as mercês que Nos-
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so Senhor fm: H Vossa Senhoria, estou confiada de: 
que não a dcixar.ú de consolai' nessa dor, trazendo-lhe 
à memória as que Sua Majestade e snu gloriosn Mãe 
padceeram neste santo tempo. Se as sentíssemos co
n10 é razão, tôclus as penas !la vh!'a passaría1nos com 
grande facilidade. 

Muito quisera estar onde pudesse acompanhar 
Vossa Senhoria e confortú-h, partilhando sua pena, em
bora aqui me tenha ela :itingido em gennde parte. Não 
tive outro consôlo senão suplicar a S . .Tost'.~ que esti
vesse ao Indo de Vossa Senhorin, e tarnhém a :'-Josso 
Senhor. Em nossas oruçôcs, tôdas nós nuo nos temos 
descuidado de suplkur por Vossa Senhoria e por aqu(•
lu alma santa, que espero em Deus a tenha jú consigo, 
pois antes que entendesse as eoisas do mundo, quis 
lirú-Ia dêle. Tudo há de acabar tüo depressa que, se 
tivéssemos u razão atenta e bem iluminada, não nos 
seria possível fomentar os que morrem no conheci
mento de Deus; antes nos folgaríamos eom seu hem. 

O Conde euusou-me lumhém líu;;tima, consideran
do apenas o lado humano; mas os juízos de Deus são 
grandes e seus segredos não os podemos entender: tal
vez esteja para êle u salvação no ficar dcsti!u:ído de 
seu estudo. Penso que de tudo quanto diz respeito u 
Vossa Senhoria, tem Sua .Mujestade particular cuida
do: é Amigo muito verdadeiro. Tenhamos fé de qm· 
teve em vista o mais conveniente para as nlmas; e, 
c•m comparação com isto, não há de fazei' caso de• 
tudo o mais. O hem ou mal eterno, eis o que nos im
porta; e assim suplico a Vo5sa Senhoria, por am.or dP 
:'.\!osso Senhor: não pense nos motivos que há para te1, 
penu, senão nos que nos podem consolar. Com isto se 
ganha muito, e com o demuis se perde, além de llw 
prejudicar tnlvez a saúde; e está Vossa Senhoria obri
gada a olhar por ela, pelo muito que a todos nos in
teressa. Deus a conceda a Vossa Senhoria por muitos 
anos, como tôdas Lhe pedimos. 
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Estas Íl'Ini'ís e a l\fodre Priora beijam as mãos de 
Vôssa Senl10ria muitas vêzes; eu as de minha senho
ra D. Beatriz. 

E' ho; e quarta-feira da Semana Santa. 
Não escrevi há- mais tempo porque me pareceu 

não estarb Vossa Senhoria em estado de ler cartas. 
Indigna serva e súditu de Vossu Ilustríssima Se

nhoria, 
Teresa de .Jesus. 

Sobrescrito: A Ilustríssima Senhora D. !\faria dt> 1\Iendozu, mi
nha ser ltoru. Valladolid. 

CA!\TA 223. 

A 11,faclre ],faria de S. José, Priora de Sevilha. 

Á\'fül, 28 clt mar~,o de 1iii8. Carinho para com us Desculçus 
de Sevilha. Não recebam noviças que não tenham bom 
entendimento. Conselhos de espírito. "Não sei quem sr,o 
os ussir: os". Achaques da San tu. Lembranças às suas filhas. 

Jesus esteja com Vossa Heverência, filha minha, 
e iiê-lhe, tissim {'O!llo a tôdas as suas filhas, lão boas 
Pàscoas cc,mo a Ele suplico. Para mim foi de muita 
co11solação saber que estão com saúde. Vou indo co
mo de costume, com o braço muito ruim, e a cabeça 
também; não sei de que jeito rezam por mim. Na ver
dade, dcv(: ser isto o melhor para minha alma. Bem 
grn:nde seria meu consôlo se tivesse mais saúde, pa
ra, lhes es,:rcver largamente, e a tôdas mandar gran
d ~s recados. Dê-lhos Vossa Reverência de minha parte; 
el à Irmã S. Francisco id'iga que nos deu prazer com 
a:, suas eartas. Creia que aprendeu a voar naquele 
kmpo que foi Priora. '" O' .Jesus! e que saudade me 

o tê-las tão longe! Permitu a f;lc estejamos .i un
nuqucl:1 elernidude; só me consolo vcn(!o que tudo 

1wabu bexr depressa. 
No que diz sôhre as Irmfls de Frei Bartolomeu, 

,1chci inte1·cssantc a falta que aponta. Nem no caso 
,J --.:·~----

243) IsLl,el de S. Domingos ocupara êste c-argo durante 
mÍí ano .cm Patei·na. 
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de se pagar intdramcnte a casa rom o dolc dclus, se
ria lokrúvel. De nenhum modo as tome se não tive
rem hom entcndinwnlo: {> contra .is Constituições, e 
.:, mal iucurúvd. Quanto à outra pretendente, acho tre
ze anos muito pouco, porquanto com a idade se dão 
mil voltm;; estudem aí o caso. Creia que Indo qut' lhes 
í, proveitoso também o desejo eu. 

Antes qm, me es(]UPÇH: não aprovo que essas Ir
mãs cs,·rc\·am <·oisas de oração; hú muitos inconve
nientes que cu gostaria de nssinabr-lhes. Saiba que, 
ainda se não !louvem outro, seria perder tempo; quan
to mais que ó estô1·vo p:.ira andar a alma com liber
dade e pode uhrir porta para imaginarem muitas coi
sas. Se me lemhrar, di-1o-cí a Kosso Padre; e se não, 
diga-o Vossa Hevei·ência. Quando são graças de tomo, 
11unea se esqueee1n; t\ se eaen1 no esquecimento, não 
merecem ser cscritus. Quando as Irmãs falarem com 
;\!osso Padre, hustar:í dizerem o que lhes ficou na me
mória. Esliio indo seguramente, a meu parecer, e se 
nlgumu eoisa pode prejudicá-las é o fazei· caso do 
citie vf-em ou ouvem. Em m:.itéria de escrÍlpulos, fa
lem a Vossa Heverência, pois eu a lenho t•m ('Onlu <k 
tão eapoz, que, se elas tiverem eonffan~a. Deus lhe 
cont'ederá luz para guiá-las. Faço tanta questão disto 
porque entendo os in('onvenientes que há em tmdar 
pensando no que hão de escrever, e o demôllio pode 
sugerir-lhes assunto. Se fôr coisa muilo importante, 
Vossa Hcverênda o pode anotai·, mesmo sem elas sa
berem. Se cu tivesse feito caso ,das revelações de S . 
.Jerônimo, seria não acuhHr; e, apesar de algumas me 
parecerem certas, ainda assim não me dava por acha
da. Creia-me: o melhor é louvar ao Senhor que dá 
essas graças; e, depois de passadas, não se preocupar 
mais, pois H alma é que há de sentir o lucro. 

Achei bom o escrito sôbre Elias, mas, como não 
sou tão letrada como Vassa Reverência, não sei quem 
são os assírios. Encomende-me muito a ela "', que lhe 

244) Pareee referir-se á Irmã S, ,Jerônimo, de quem aca
bou de fular, 
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quero mnilo, <' u Beatriz, <' ii sua müe tmnhhn. :\Iuito 
rnw folgo quando Vossa Hcvcrl·ncin me fala nela e 
quando tenho bons notícias de lôdas. Deus pel'doc a 
f>sscs Frades que nos pôcm cm !nnlos apct'los."' 

E não <Tciam tur<fo o quc por aí dizem; melhores 
cspcrançm, nos dão nqui, e eorn elas nos ulcgrumos, 
ainda que nu eseuridão, como diz li Madre Isahd de 
S. Franciseo. Com o braço doenk lenho passado hem 
mnl elo <·oraçiio, de uns dias pura cú. i\frmdc-me um 
pom·o ele úgun de. l'lor de lat'anjas, mas d<' 111a11dru 
que não se quehl'e u vnsílhn; eorn êsfr reeeio não o 
pedi hú 1nnis tempo. A úgua ·de anjos'" <'ra tão finn, 
que tfre escrúpulo de gastá-ln: dei-a para H igreja, t• 

honrou-nu, na festa do glorioso S. Jos(•. 
Ao Piior das Covas transmita um grundt• rec111!0 

<ilc miuha parle: é muito o que quero 11 êssc santo, e 
lamhém a,:> Padre Gnrdúlvarez e à minha Gabriela."' 
"Por eertc,, com ra::.,io a chama Nos:w Madre sua G<1-
brielu; ah nos faria Í!Wf'ja ,s1• mio /ôs.se ialllo o amor 
q11e no Sn1!wr nos temos, ,, o uer q11e 1·m Yo-ssa Ifr
uerência e .ma,ç filhas e11M tào bem Pmprf'gado. E q1wn
to s1• P.sfo!·ça por nos dar a r•niewfrr t•.,ta pr('(lilrç<io 
a JladrP habPI de S. Francisco! Ainda que 1ma ida a 
es.sa ca.sa niio tfor.ssr serl)ido .~enfio para JHJ!' a !'os.sa 
Heverênda e a Wdus IWN mwf'n,ç, il'ria sitio bem l'm
pregada; ,~li.ás omlP. Vos.,a Rnlt'rência r:<tüwr, minha 
Madre, :wmpre sf'rá louvada. Rendilo seja .Aquêle qw• 
lhe deu tanto cabedal, trio bem empreyado por 1'oN
su Reverê.1cia". 

1 A minha Madre S. Francisco digu que me ret·o
n1~,1do às suas orações {nflo posso escrever mais) <' 
às ,de tôd11s, especialmente às da Irmã S. Jerônimo. 
-- :<···-------

,~:245) Doqui em diante Isabel de S. Paulo serve de se
cr~iliría; só as duas últimas linhas são da Santa. 

i'i 246) Á!IUO 11l'Olllática. ~'i 247) A Santa, muito gratu por natureza, guanlara espe
ci~l'i carinho it Irmã Leonor de S. Gabriel, que lhe ser,·irn de 
t>IJ:~rmcira em Sevilha. Costumava dar-lhe o nome de "mi
nli11 Gabrie a". O tre<'ho grifado (, nm pari'ntesis intcrculado 
pe(~ S(!<'l'Cti1l'ia, a qual se dirige ü l\lndre l\!ari:1 de S. José, 
l"rlítra, 
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Tcrcsn às de Vossu Revcrfa1da. O Scnl1ol' Lourenço 
de Cepedu está bom. 

Queira Deus, minha Madre, que o eonsiga ler, 
pois com tinta e pena que não prestam e muito apres
sada, que pode sair <le bom? 

E' hoje Sexta-Feira Santa. 
A água de flor de laranjas mande em muito pe

quena quntidade, até ver como chega. 
De Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 
CARTA 224. 

Ao Padre Jerônimo Gradán. 

Avila, 15 de abril de 1578. Província própria de Descalços. 
Meios para consegui-Ia de Roma. As monjas de S. José 
cobiçam para seu convento uma innã do Pe. Gracíán que 
vai pura o mosteiro de Valluclo!id. Pede permissão para 
D. Louren~~o \'Cl' no convento 111n "fogãozinho" nntito in
teressante para a cozinha. Enfermidades e desgraças. D. 
Guiomar ·chora a ausênciu de S. João -da Cruz em Aviln. 

Jesus esteja com Vossa Paternidude, meu Padre. 
Det>de que partiu o Padre Prior de Manecra, tenho 
falado ao Mcs!re Daza e ao Doutor Rucda sôbre a 
separação da Província, porque não quisera cu que 
Vossa Reverência fizesse eoisa que a alguém pareces
se mui. :\Tais pena me euusuria isso, - mesmo no ca
so de dar hom resultado, -- que tôdas as coisas que 
se fazem contra nosso hem sen1 culpa nossa. 

Dize111 mnbos qtw lhes parece ommdiu se a co
missão de Vossa Paicniidnde não tem alguma cláu
sula parfü:ulm· (!lH' o autorize u ugir ussim; sobretudo 
o Dr. Huc<la, a cujo parecer me sujeito por<JUe cm 
tudo vejo seu Uno. Além tlislo, é muito ktrndo. Diz 
que, tratando-se de matéria de jurisdição, é dificul
toso fazer dcic;ôcs, porque, a não ser o Geral ou o 
Pnpa, absolutamente ninguém o pode fazer, e os vo
tos seriam sem valor. Seriu o bnslantc para êsses ou
tros Frades"" acudirem ao Papa e damarem que os 

2-18) Calçados. 
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nossos Sat'.<>dem o jugo da ohediênda, es(:olhendo pa
ru si superiores sem faculdade para isto. Daria mú 
impressão, e julga êlc mais difícil o akançar confir
mação de tal ato do que dar lkença o Papa para se
parar a Provinda, pois isto farú de bom grado por 
uma linha escrita pelo Rei a seu Embaixador, e é coi
sa fúcil de alcarn;ar, desde que seja informado de co
mo os ou!l'Os têm tratado os Descalços. Poder-se-ia re
correr ao Rei, e êstc o faria com gôsto; e ntó para a 
Reforma seria de grande ajuda, porque os Calçados 
lhes teriam mais respeito e dariam de mão ao plano 
que têm oe exterminá-los. 

~ão sd se seria bom consultar Vossa Paternidn
de o Padre Mestre Chaves, levando-lhe a minha car
ta que nrnndei pelo Padre Prior."' E' muito sensato, 
e, atcndcn:lo à nos.sa confiança cm .sua proteç.ão, tal
vcr. o aka.1çasse .elo Hei. Com suas cartas de rccomc11-
1l.Jção, aq1,êles de nossos Frades já escolhidos iriam 
a Roma, l'•)mo cstà combinado. De nenhum modo qui
sera cu qnc deixassem de ir, pois, como diz o Dou
tor Rueda, o cuminho e meio reto é o reé'urso ao Papu 
ou ao Geral. 

Asseg1.ro que, se o Pudre Padilla e todos nós hou
v(issemos l oneenfrndo nossos esforços em alcançá-lo do 
Rei, já tl' do estaria feito; e nM Vossa Patcrnidnde 
mesmo poderia tratnr disto, interessnndo o Arcehis
po "" em nosso favor. Com efeito, se o Rei tiver de 
confirmne e fnvorN·er o Provinda! deito, melhor o 
podcrú fo;:er agora, e se o não fizer não fica dcsai
i·oso e fei "J para nós, corno seria se, depois da elci
t;iio, o nfw ('Onfirniasse. Seria uma nódoa; e, por ter 
frito o que não podia 11em entendeu ser ilídto, per
deria Vosi.u Paternidade muito crédito. 

Diz o Doutor que, se n eleição fêls.se promovida 
pelo Visi!ador dominicano'" ou outro, ainda seria 

2.t!l) Frni João de ,Jesus (Roca). 
250} D. Gaspar de Qniroga, Arcebispo de Toledo. 
251) F, ci Pedro Fernúndcz. 
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mais tolcrúvd, tio que os [>róprios D('scalços foz(•rnn 
Prela.cfos para .si. Eshrn matérias dt• jnrisdit;i'io, eorno 
notei acima, siío muito St•rius, e t; coisa importante que 
a eahcça tenha rceehido :iutoridadc, para poder go
vernar. Eu, quando penso <fllt' hiio de hrn~m· a eulpa 
a Vossa Paternidade e niio sem algum motivo. si11to-
1ne ucolnu·dada; o que não nw aeon!cec quando o 
ncusan1 sc1n rnzfao, uutes HH.' e1·esl·cn1 enhio us asns; 
por isso, não sosseguei at{, cstTcvcr-!h(· isto, para que 
tome muito cuidado. 

Sabe o que pensei·? Não é impossívd que· dos p1·(·-
11entes que 11w11<ld a Nosso Padre Geral e ct·u11t 
muito valiosos - se lenham aproveitado eollll'H nús. 
ol'c1·ccendo-os a alguns Cardeais; e passou-me pdo 
pcnsumento que o melhor i:~ nada inais l'Il\'Íur ut,• se 
deslindarem êslcs negóc-ios. Bom .seria, cm se ol'c·1·t·
cendo oeusiiio, dar alguma coisa ao Núncio. Vejo, meu 
Padre, que Vossa Patcrnidudt', quando estú cm Madrid, 
faz muito num dia. Falundo com uns e outros dos t·o
nhcc:idos que Vossa Paternidade tem no palúdo, e o 
Pmlre .Frei Anlônio rec:01·rcrnlo ú Duquesa'·", podc•ria 
fazer-se bastante para consegui-lo <lo Hei, pohl Hc (!{,

seja a nossa t·onserva!:ão. Também o Padre Mariano, 
já que fala com êie, podia dar-lho a entender e su
plkar-lho, e lcmbmr-lhc bit quanto tempo cstú prf~so 
aquêlc santinho de Frei .Toão ""; pois, com u n1iva 
que têm da Visita, undum fazendo desatinos, o que 
não ousariam se os nossos tivessem cabeça à sua fren
te. Enfim, o Hei a todos dá ouvidos: não sei para que 
hão de deixar de !"alar-lhe e pc,d'il'-Ihc umpm·o, t•spe
cialmente o Padre Mnriano. 

Mas quanto falatório! e quantas hohagcns {'Scrt·
vo a Vossu Patcrnidude, que de mim tudo suporta. 
Asseguro !!tW me estou consumindo por não ter lihl'l"
dade para poder fuzer t•u o que digo que façam. Ago
ra, eomo o Hei vai para longe, quisé•ra que alguma 

2,,2) Duque.so de Alha. 
2{,3) ~- .Joiío cln Cruz. 
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CARTA~. Tl 16! 

lºOÍsa f'icmse 1kddida. Fn<;n-o Ik11s como (•slú 1·111 

suas mãos 
Com grande desejo estamos esperando l'ssas sc·

nhoras '" ,. as Irmãs aql!Í muito resolvidas a não dd
xarem pmsar adiante a irmã de \'ossa Pakrnidad1• 
Sl'lll lhe dur o Húhito. E" int'rívd dl' !{l!nnlo \'ossa Pa
ternidade lhes {., devedor, pois t' muito d(• pondt•rar 
qu1· Sl'IH!o a ,·omimidade numerosa ,. lll·t·essitada, Jll'lo 
<li-sejo ck possuírem ({llt'lll tão ill' pt•rto toca a \'ossa 
Patcrni<la< e, niw hesitam <·rn rccchil-la. ''' Oh! t[lll' 

dizer de Tct'L·sita '. s,· e11 J'i,ssc eontar as coisas qm• 
di:1. e fttz ! Trnnh<-m L'll gosial"Ía d<• kr :iquí unw irmit 
dl' \'ossa l'ai<·rnídadt•, porque t·sla, no COll\'l'lllo para 
onde vai, não a podt•rei gozar !:mio, l' tu I n•,. m111<·a, 
por st·r rn 1ito foru dL· mão. ( '.onludo, fieo firnw <· de
s,·ngano w: Irmãs, porqt1<' da Jú foi m·d!a t·m \'alla
dolid, ond,• fh-urú muito bem, e dC'!i•-la st•rin dnl' nmi
to desgfislo ú conHmidadt• dt• lú, espt•t'ialnwnlt• a ( '.a
dida. FÍ!fl ,. o lugar nqui pura Juliana,.," ((·mhorn na
da fak a b!(· n•spdto), pon1uc· man!lú-la parn S(·vi
lha, ad10 muito penoso pum a S<'llhora D .. loan:i, ,. 
ela 11H·s11111 tal\'(•,. o ,·pnha a s,•ntir quando t'l"l'se,·r. 
Oh! ({li{' lt nta,;ão a lllinha c·onlm su:1 irmã, a (Jll<' P><l:'i 
nas Donze.as! "·' Por falta dl' n kr l'nkndido d'dxa d,• 
l'stm· rcmt (!iada e l'Olll mais d<•seanso do (!li<' lá. 

Meu i ·mão Lourt·nço kva cstn caria, porque vai 
à côrlc e dali, erdo, a S0dlhn. Huja \'ossa Pal<'rni
dn,lc por licm qtw êll' entre no mosteiro a fim de vc,· 
um fogiiozinl\() que a Priora mandou fa,.cr para t·md
nhar a co ni<la; di:•le dÍY.Pm maravilhas, e se mt'll ir-

25.t) A rníil· e us ir1nft.~ do Pm!re Grueiún. 
25:">) P1•la ,·enerarão ((Ut• tinhmn ao Padre (iraeiún <1ue~ 

riarn 1'e<."l1 lH•r eru .Á.\'ila sua irnHi. embora não lrouxesst• dote. 
Ela, porérn, 1>1.·rs<.•n•rou no st'll protH0Jsitc1 (lt1 ir para o C:un
\"en to ele Vallu<lol i ri. 

2.:SH) Rt fcrt•Nse ú nt:d"i nuJ\~a d:ts irmã:-; do Purlrc Cirariún. 
qu,• foi mu s tarde r,cC'ebidu p~Jas Dt•sC'ulçus r!e St,vilhu, em 
1r,tt2. aos o to anos t{p ldadt•. 

2;"',,7) Cc:léf.(io dus D0nzeh1i.; :,.;'obrt•s l'rll Toledo: cstu irmfi 
elo Padre Graeil1n. ú quul se rt•ft·rt'? nfio foi Curn1t•lita, o qtu.~ 
lHn1r,nfa H ~antH. 

Santn. TF>r,.~a. ·trr - 11. 
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mão não o vir, não se poderá fmicr aqui."'' A ser tal 
como apregoam, S\·rú um l!·souro para todos nús, Fra
des e Monjas. Vou cscr(•ver à Priora q1w o <lt•ixc en
trar para êsle fim. Se a Vossa Paternidade não pa
recer motivo sufi<'ienle, avise-me, que <\le vai demo
ru r em :lladrid alguns dias. :.\Ias !-;e visse o que Nlt'rl'
vt•m dêssc fogiiozinho, não SP espantaria de o dest•
ja1·mos; dixcm que Í! melhor que o jumentinho de 
Soto' ', e dixcndo isto não o posso enearecer mais. 
P\•nso qlH' a Priora lhe t•st,í t'S\'l'\'VCtH!o, por bso aJH'

nas digo ciuc Deus nw guarde Vossa Paternidadt•. 

A Priora de Alha t·slú muito mal. Eneome1Hh·-a 
a lkus, pois, por rnais !{li<' f"akm d<·la, st•ria grande 
pl'rda porq11t• {• nmito obedit•ntl': l', han•11<!0 t•sla vir
tude, lmsta um a,·iso para Indo S(' remediar. Oh! quan
to mio t,'m passado as d(' l\lalagón por falta d,•. Brim1-
da ! :\las fo;r.-m(' rir a id,:ia da suu YOl ta para Iú. 

::\Torn,11 a filha mais 110ya de D. Luísa dP la C,·r
da: causmn-me grnnde eompaixão os !rahalhos ([11\' 

envia Deus a esta senhora. Ntio lhe l'il'a M'nÜo a viú
va."'' Acho hom Vossa Pa!Prnidadc es,·rc\'\•r-lhC' eon
sol:mdo-a, pois m11ito llw tlt•v(•mos. 

Ih·flita sôh1·e o l'aso d,• ficar aqui sua irmii: se a 
Vossa Pall'rnida<k pm·<·t·t·r nwlhor, l' tanihi·m se a s,·
nhora D . .Joana gostar de tt'.,-la mais pt•rlo dt• si, ntio 
o ,•storY:ird. Ikedo !{li(', kndo espontftncamcnlc n•sol
ddo ir a Vallado!id, venha a sentir dPpois m11d alg11-
ma ll-ntu,ão ao ouvir ,·oisus de• lú <fll<' nfro f Pmos ncst.i 
casa, Ilt'lll <jl!t' Sl'ja a n·sp\·ito ela horta, po1·qu<· a lt•r
ra aqHi {., mis,·rúvPl. 

Deus mo guard,•, meu Padr,·, e o fn,a !i10 santo 
\'Olllo suplico a Stta l\faj<·stad<·. A111,·m, :im{•m. O hra
ço ...-ui mdhoranclo. 

2;,8) D. I.ouren~·o precisava vi'-lo em s~,·ilha par:i ni:111-
dar f:,zer 1m1 ignnl em Avila. 

2:iH) Niio st• sahe n que alude. 
!..!litJ) D. (iuio1nar Par•do <fo Tavcra, que n1ais tardl· con

traiu !\t•gundas núpeias rutn o Conde de Alba ck Lio,;;tl·. e foi 
agrn(:iad~1 l'<Jtll u titulo de Man(lH.~.sa de :\lnlagón. 
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E' hoje li> de abril. 
Indignu serva e filha de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

163 

D. Guiomar'" estú aqui, bem melhol·; com muilo 
desejo de ver a Vossa Patcrnida,d'e. Chora a seu Frei 
.João da Cruz, e o mesmo fazem tôdas as monjas. 
Dura pro,ação foi esta. A Encnn1ução cstú voltando 
ao normal. 

CARTA 225. 

Ao J,icene!ado Gaspar <le Villanuf'l,a, em Malagón. 

Avila, 1i de abril de 1578. Sôbre alguns assuntos de uma 
irmã d,: D. Gaspar. Profissão tla Irmii Mariana. Indica
~·õcs acêrca da comunidade de Descalças de Malagón . 

. Tesus esteja com Vossa :.\.forcê, meu Padre. Asse
guro-lhe que, se a minha cabeça estivesse em relação 
com a vontade que tenho de alargar-me, não seria tão 
breve esta carta. A de Vossa Mercê muito me penhorou. 

No que diz respeito à sua irmã e minha filha'", 
alegro-me de que não ,dependa o negócio nem dela nem 
de Vossa Mercê. Não sei que alrapalhnção '" é esta, 
nem em que se funda a :\ladre Presidente. '" Escre
veu-me sô:)rc o assunto a !\-ladre Bl'ianda "', Priora, e 
vou responder-lhe. Sou de opinião que se faça o que 
esta clecid: r, se Vossa Mcrtê estiver de atôrdo; no ca
so contrário, faça-se o que Vossa Mercê determinar, 
pois 11ão :}l!Cro mais folar a êsse respeito. 

Quanb it Irmã Mariana"', desejo que faça pro
fissão a sn1 tempo; dcs,lc que saiba recitar os salmos 

261) Di, llllon. 
262) Amt dos Anjos. Não se sabe qual o negócio cm 

questão. 
2(;3) No original: "algarnllia". 
264) ll(alriz de Jesus, parenta da Sanl>1, governava tcm

poràrinmcn1e ll cornunidndc, com êsse tl!ulo. 
2G5) Madre Brinnda, Priora de Malagún, eslava cm To

ledo, e dci=~nra en1 seu lugur, con10 Presidente, n Ir1nü Bca
tri7. de Jest s. 

2(i6) Ir 11il da Madre Brianfü1. 
11• 
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e esteja atenta ao Oficio, sei que é o suficiente, pois 
outras profissões se fizeram assim, por parecer •de le
trados. Isto mesmo vou escrever à Madre Presidenk•, 
se a Vossa Mercê não purec<'r outra coisa; e se dis
cordar, rendo-me ao que Vossa Mercê decidir. 

A Irmã Joana Batisla e a Beatriz, suplico a Vos
sn Mercê dur minhas 1·ecomendações. Diga-lhes que, 
tendo a Vossa Mereê, não hú necessidade de ir ú Ma
dre t·om suas eoisas interiores, jú que, parN·P, não fi
cam eommlndns. Acuhem já com essas queixas, pois 
essa mulher'" não as está matando; não m!mite falta 
de 1·ce0Ihimcnto em easa, ncin deixa de dar-lhes o <[li(' 

pr<•dsam, porque tNn muita caridade. Bem as enten
do; mas até que o Padre Visitador vú por lú, nada 
se pode fazer. 

O' 111eu pa(kc, que provação é ver tantas mudan
~sas nns dessa easn ! E que de coisas lhes pareciam in
sofríveis na outm Priora, que hoje cm ,clia adoram'. 
Têm a perfeição da ohediêndu mescladn com muito 
amor-próprio, e assim as castiga Deus no mesmo cm 
que elas têm falta. Prazu a Sua Majestade aperfeiçoar
nos em tudo, amém. Estão muito principiantes ainda 
essas Irmãs; se não tivessem a Vossa )Icrcê, não me 
espantada tanto. Nosso Senhor o conscrvc. Não deixe 
de escrever-me, que é pnra mim consôlo, e tenho tão 
poucos! 

17 de abril. 
Pensei em responder à Ir111i1 l\foriuna, mas, asse

guro-lhe, a cabeça não está agiientnndo. Suplko a Vos
sn Mercê dizer-lhe que, se suas obn1s ('orrcspontlem 
ao que me escreveu, eJnbora ainda não leia muito 
hem, nós o t·devnrcmos. Muito me consolou ela com 
sua ca1·ta; em resposta envio-lhe a licença para que 
fm:u a Profissiio. Ainda que não sejn nus mãQs ,ele 
Nosso Padre, não a deixe de fazer se êle tardur mui
to; n menos que a Vossa )Iercê pareça outra c-oisa. 

2ti7) Ref'c-rc-se à que está governando. Fsa de um têrmo 
enérgico, e até duro, pelo despr117.er que lhe l'ausam as ((ttei
xns dus monjas. 
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Bons são w, mãos <le Vossa Mercê para dar-lhe o véu; 
e ela não há de pensar que professa cm outras mãos 
que não us de Deus, como é na realidade. 

Indigna S{'rva e filha de Vossa :\Iercê, 
Teresa de Jesus. 

CARTA 226 

A.o Padre Jerônimo OracilÍn. 

A.vila, 17 dE 11bril de 1578. Desculpa os perseguidores da Ucs
c,1Jccz. Sôbre a viagem -do Pe. Gracian a alguns conven
tos de Castela, e a de D. Joana Dantisco a Valladolid. 
Conselhos e precauções. Estado do mosteiro de S. José 
de Avil~ . 

.Jesus esteja com Vossa Paternidade, me.u Pa.d'rc. 
Oh ! emno ffz mal cm escrever ião potwo, tendo tão 
bom memageiro como .João, a quem realmente gostei 
de vê-lo e de saber por miúdo de Vossa Paternidade . 
• Já havia respondido, na carta levada pelo Paclre Prior 
de Mancen1 "', a alguns pontos sôbrc os quais se digna 
.:onsultur-me Vossa Paternidade, e asseguro-lhe que me 
mortifkou muito, mostrarn\'o fazer tanto easo de mim, 
sendo o n 1ais acertado aquilo que a Vossa Pate1·nida
de parece: hem. 

Estou tão medrosa, llesdc que vejo eomo de todo 
hem o demônio tira mal, que até nos vermos livres 
dêsles Pa< .res mio 11nisera déssemos oeusiiío para mais 
palavrus ,: ohras t'ontra nós. Efetivamente, como te
nho dito de outras vêzes, de ludo se aproveitam, e não 
me espanl arei d'e eoisa algunm que fa(:am. f::lcs jul
gmn não it· contra Deus, porque têm a seu favol' os 
Prelados. C:0111 o Hei não se importam, vendo <·omo 
a tudo quanto fazem cala. Se porventura se ufl·ev<\s
sem a alf tm1 atentado contra Vossa Paternicludc, se
ria e1n 1n11ito m.á ocasião, po1·qne, sem falar na gran
de pena 1, al'liçâo que a todos causada, ficariam os 
nossos dei animados e perdidos. Deus nos livre, t·omo 
lenho fé de que o há de fazer; mas quer Sua ]\'lajes-

21i8) Pi dre João de Jesus Roca. 
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tade que !rahalhemos de nossa parte. Isto, com as ou
trns coism1 crue a Vossa Paternidac!'e escrevi, me obri
gam a não lhe suplil'ar que passe por aqui, embora 
seja êste o meu desejo. 

Eslú muito mal a Priora de Alba, e é on<fo mais 
necessidade há da presença de Vossa Paternidade. Qui
sera eu que lú fôsse com mais sossêgo do que pode 
te1· agora, e não saísse até us coisas estarem l'Om mais 
assento e ler partido êsse Peralta. "' Lernhro-me do 
que fizernm quuudo o Rei mandou chamar o Padre 
Mariano; coutudo em :'\Iadrid não se atrcvei·ão a tanto 
como por estas bandas. De outra parte, acho duro não 
podermos dar contentamento à sua mi1c, - e tal mãe! "' 
Não sei o que dizer, senão que já não se pode viver 
neste mundo. 

Ao que pergunta Vossa Paternidade: ·· ··· se serú 
1nelhor ir por outro caminho, pois pm·a ('Ú hú muitos 
rocleios, --· digo-lhe que desejo muito ver essas senho
ras, mas, se Vossa Paternidade vai acompnnhar Suas 
MerC"ês, poderú fozê-lo mais secretamente por ai, onde 
não há mosteiros dêsses benditos. "' A não ser por 
esta razão, seria muito duro, 11or um 1·odeio de oito 
léguas, deixar de fazer-me êste favor, descansando 
ac1ui uo menos um dia, e dundo-nos êsse contentamen
to, que tôdas estas Irmãs tanto esperam, segundo es
crevi u Vossa Palcrnidadc por intermédio de meu ir
mão, que partiu hoje parn Madrid. 

A tercdra eoisa que Vossa Paternidade me <li:i:, 
que é vir a Senhora D. ,Joana com sua filha, acho mui
to penoso pôr-se agora Sua Mercê a andar oitenta lé
guas, podendo evitá-lo e sendo tão importante para 
rnís a sua snúde. Eu fiz c-ssa jornada, e-, apesar de ir 
<"om muita eomodidadc e na hoa companhia dn Se
nhora D. :\faria de- Mentlo:i:a, pareceu-me muito l'Olll
prido o eaminho. 

!Ui9) Mnldona<lo. 
270) Ac-ompanhando-n na viagem n Vu.lludolid, onde ia 

deixar no Carmelo n sua filha. 
:l71) Calta<los, que poderiam prendê-lo. 
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Saiba Vossa Paternidade que estou determinada 
a não dcb.ar passar adiante a Senhora D. Joana, por
que verda :lciramente não é necessária sua ida, desde 
que vá alguma mulher com a Senhora D. !\faria "' e 
seu irmão."' Em Valladolid cstú tudo comhina,lo, e 
é grande ,1rro tomar tanto trabalho, tendo visto agora 
sun filha. "' Melhor será clC'ixur para ir por oeasião 
da tomadH de véu, pois, se Deus quiser, não estarão 
as eoisus tão perigosas e poderú Vossa Paternidade, 
com mais segurança que agora, acompanhá-la. E' mui
to importante para nós a saúde de Sua :.\forcê "': a 
não ser trnsim, eu não me atreveria a dar êste pare
c<>r; ao n1enos, farei tudo para que não prossiga a 
viagem, pDrque até aqui, estando tão hom o tempo, 
não era muita a distfmda. Agora me recordo: se ela 
vem ele curro, melhor é pelo caminho de Avila, pois, 
creio, não terá de passar por entre as montanhas co
mo na outra estrada. 

Estive pensando: no caso de não vir a Senhora 
D. Joana, :;enão só o Senhor Tomús Graciún para ueom
pnnhar sua irmã, talvez não fôsse mau vir com êles 
o Padre Frei Antônio de Jesus, pois já está restabele
cido. Dfr.ú a Vossa Paternidade que tamhém é Des
calç.o; ma; suas cãs o livram ele tôdas as murmui:a
~;ões, e, 1lcsdc que não seja Vossa Paternidade, não 
farão case dêle, pois em Vossa Palernidade é que es
tüo agora fixos todos os olhos. Por outro lado, folgar
me-ei de \'Cl' Frei Antônio ressuscitado. Isto pensei 
agora; se não é razoável, despreze-o como hohagem, 
porque só sei dizer o que ficou dito. 

Asseguro-lhe que muito me alegraria de estar com 
a senhora D . .Toanu; nms parece que nos atrevemos a 
muito, especialmente se da quiser continuar a via
gem. Deu; me livre de mim 1ncs1nu, que tão pouca 
importâneia dou a n1eu repouso. Praza ao Senhor dar-

272) 1) Murin em irmã do Pudre. 
273) T,imús Grncifm, Sceretitrio de Felipe TI. 
274) A menina lsabPl, que eslava !'til A\'iln. 
275) D Jonnn Dantisr.o. 
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me algum cm que possa desnmsar minha 11lma <kmn
radumcnlc com Vossa Paternidade. 

Por meu irmão lhe eserevi como o Doutor Rueda 
e o :VIestre Daza adrnm dilkil eleger Prioras sem fa
culdade recehidu do Papa ou do Geral, por ser ma
téria ele sua jurisdi~i'io; e, por jà lhe ter escrito Ion
gam('ntc sôhre liste m;sunlo, apenas digo {JUC o <·on
sidet·e bem, por amor ele Deus. Muito ll'ahalho é para 
Vossa Patcrnidn<le ler de examinar tanto eada ('Oisa 
t'm particular. Deus nos darú melhores tempos. P1)1· 

enquanto, meu Padre, havemos de anelar de modo 
que Deus o guarde. A Priora e a Suhprio.ra escrev,:, 
ram por meu irmão. f;ste é muito amigo do Ouvidor 
Covurruhias, e, se prcdsnrem, poderá dar algum em
IH!nho para com êle. 

Esteja o Senhor ('Om Vo,;sa Paternidade e o gunr
dc pan1 meu hein muitos imos e com muita santidade. 

E' hoje 17 de abril. 
Indigna filha de Vossa Paleruidade, 

T('resa de Jesus 

, Saiha, meu Padre, que estou contrariada, pois niio 
pensei que viesse tão ,,lepressa a senhora D. Joana, e 
estamos eom o eô1·0 destelhado, grande reboliço de 
operários e tirada:. as grades, alruv{~s tias quais es
lava eu muito contente de poder ver a Sua Mercê. Olhe 
que vida esta! Mas niio se podia estar nêle, tanto no frio 
como no <'alor; vai ficar muito hom. Veja se é possí
Yel a senhora D. Maria trazer licen~a para entrar 
aqui. "" Estú tudo muito em dcsordt~m, mas assim ela 
achará uinda melhor o convento pura onde vai. 

276) Com o fim de receber o hábito antes de eontinunr 
a viagem para Valladolid. 
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CAHTA 227 • 

. { D. Joanri. Da11li.~co. 

Avila, 17 de abril de 1578. Felicita a D. Joana por sua viagem 
a Vallado!id acompanhando uma filha que entrava paru 
as Descalças. Não há maim· dita que a ,·ocação. Consc• 
lhos acl-rca da vfagem. Lembranças. 

Jlls. 
A gra~a ,do EspÍJ'ito Santo esteja sempre eom Vos

sa l\le1Tê ~ lhe pugne o favo1· que me fôz com sua 
carta e eorn as hoas notícias que nela me d.á du vinda 
de Vossa Mercê e da senhora D. Maria. Seja ela mui
to heuvindu. 

Tem Vossa :\lercê muita raziio de estar contente, 
pois, a m~u ver, núo pode haver maior dita para ela 
do que ser drnmada por Deus a um estado, onde ao 
mesmo tempo serve a Sua l\lnjcstade e vive com mui
lo mais dt:scarnm do que se pode imaginar. Espero no 
S<•1ll1m· qtH! será muito pm·a seu serviço. 

A vinda de Vossa :Mercê desejo muitíssimo, por 
uma parte, pois há bastante tempo nüo encontro ale
gria em coisa alguma; por outro ludo, aeho penoso 
andar Vossa ::Vlercê agorn tão longo caminho, poden
do-o evihw, porque desejo mais sua suúde que meu 
consôlo. A Nosso Padre Visitndor escrevo sôhre o mes
mo as::mni, 1 e sôbn! os grandes in<·onvc~nkntes de vii' 
t'lc eom V Jssn MN·t'ê. O <Jlle ordenm· Sua Paternidndc 
serú o melhor. 

Pniza ao Senhor livrar-nos de tais tempos, em 
que ainda o muito bom se há ,de temer, por haver 
sôhre nós olhos que nos observam com tanta paixão. 

A car·.a que Vossa Mercê <liz ler-me escrito não 
me foi enlreguc. 

Tôdas estas Irmãs e a Priora beijam as mãos de 
Vossa Mercê; desejam muito sua vinda e n tia senho
ra D. Mal'ia. 

O Seuhor o encaminhe como fôr mais servido, 
pois em \'alladolid já andavmn buscando saial para 
o hábito. 
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Sua Majestade guarde a Sua l\Icrcê e ao senhor 
secretúrio."' A ela beijo as mãos e as de tôdas ,~ssm1 
senhoras, cm especial da senhora D. Adl'iana "', cm
horH Sua Mercê ande muito esquecida ,le mim. 

E' hoje 17 de abril. 
Indigna serva de Vossn Mcreê, 

Teresa de Jesus. 

Minha Isabel de Jesus"' j.á me escreve, e tôclas 
não se fariam de dizer como estão contentes eom ela, 
e têm rnzüo. 

CARTA 228. 

Ao Padre Jerônimo Graâán. 

Avila, 26 de abril de 1578. Graclán, Pai e "Prelado" du Santtt, 
D, Joana Dantisco em Ávila. Teresita e Maria l>antisco. 
A jovem Dan!isco ,quer ir paru Vulluclolid. D. Jon1111 em 
cusu de D. Lourenço de Ccpcclu. 

Jesus esteja com Vossa Paternicladc, meu Pai í! 

meu Prelado, como diz em sua carta, o que não pou
co me fêz rir e achar graça. Ca,(l"a vez que me lemhro, 
diverte-me a sua expressão tão grave: "que não jul
gue eu a n1cu Prelado". 

O' meu Padre! ciuão pouco crn precü;o Vossa Pa
ternidade jurar; nem 1nesmo emno santo, quanto mais 
como carrocefro ! Be1n convencida estava cu! A quem 
Deus dá zêlo e desejo do hem das almas, {'Orno a Vos
sa Mercê, por certo nüo hú de tirar-lho quando se 
trata de seus súditos. Quero agora deixar isto de lado, 
lembrando a Vossu Paternidade que me tem dado li
cença para que o julgue, e pense a seu respeito quan
to quiser. 

A senhora D. Joana chegou aqui ontem, vinte e 
dnto de abril, Jú tarde, quase noite, e muito hem de 

277) D, 1Iaria Dantisco e Tomás Grnci:ín. 
278) Irmã <lo Padre Graciún, que mais !arde professou 

nas .Terônimas ne Madrid. 
279) Tsabelita Gr:icián. 
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saúde, glól'ia a Deus! Folguei-me muito com Sua :Mer
cê-, a quem cada dia mais an10, parecendo-me sem
pre mclho" e mais sensata; e também com a nos~a no
viça, tão ,:ontcnte que não se descreve seu regozijo. 
Logo que entrou, parecia ler estado aqui lôda a sua 
vida. Espuo em Deus há de dar 11111a grande coisn; 
tem lindo engenho e muita habilidade. 

Bem <.:uisera eu que a senhora D. Joana não pns
sasse adiante; mas Vossa Paternidade afcicoou tanto 
êste anjo a Valladolid, que não bastaram ;1ossos ro
gos para que ficasse aqui conosco. 

Oh! que não ftz e dis5e Teresa! D. l\Iaria, nin
da que o aecitou hem, como discreta, declarando-se 
pronta a fazer o que cu quisesse, logo se entendia 
muito hem que não queria ficar. 

Falei :om ela em particular, elogiando muito esta 
casa, contando-lhe como se tinha feito por milag1·e, e 
outras coii,us. Respondia que não se lhe dava mais rlc 
estar aqui do que lii .. T.á imaginávamos ter consegui
do al>alar sua vontade; C'Ontu<lo cu via que estava fi
t·ando Irisk. Por fim, falou ú senhora D . .Joana cm 
segrêdo e pediu-lhe que, sem dar a enlender que ela 
o queria, não deixasse de levá-la n Valladoli!l. 

Achou Sua Mer<'ê, e também eu, que não era pos
sível cont"uriá-la, e que pod,)riu dar-lhe ocasião ele 
descontentamento tornar aqui o háhito (' ir tkpois pu
ra lú. Afhial .disse-me duramente que teria pesar, pois 
não julgn,.a t•onvenicntc tornur a snfr do convento on
de tivesse entrado; e, assim, <'reio que amanhã parti
rá, depois do jantar, a senhora D . .louna levando sua 
filha. Qui ,era cu que ficasse ao menos até scgunc!a
foirn, mai., vendo quanto lhe custn, não impo1·tund 
muito a ~,ua Mercê. 

Está hospedada cm eusa de meu irmão; e muito 
hem a trnta Aranda."" Deus a acompunhc; sinto-me 
preocupa<' a, embora haja chegado muito hem e j.ú te
nha feito a pior parte <lo caminho. Deus hú de per
mitir que não lhe faça mnl, pois é sadia e 1Ic hou ,•om-

280) J(·rônima Arnndn, empregada de D. Lourenço. 
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plcição. Abracei-a à pol'ta, que lhe qm'ro muito, na 
ocasião cm que entrava a senhora D. Maria. Deus a 
restitua do mdhor modo à sua casa, pois é digm1 de 
todo aprf.ço. 

CARTA 229. 

Ao Pa<ln• .!rrf.mimo Gradán. 

Avila, 7 d,e maio de 1578. D. ,loana cm Valludolid. Toma o há
hilo nas Dest·nlçns sua filha Maria. Negócios ria Reforma. 
l:'mn curandeira de Medina trata do hraço da Santa. Can
=-;a~se o eorpo co1n tanto trabalho, poré1n "u -vontade está 
pronh.t" . 

.Jesus estt'.ja com Vossa Paternidade, meu bom 
Padre. Anteontem tive notídas de t·omo a senhora D. 
Joana <"hcgou hem a Valludolid, e, nu vigília ou no 
dia ele Santo Angelo "', deram o hábito à senhora D. 
Maria. Praza a Deus seja para honru Sua! Y..":.le a fa\·a 
muito santa! Tamhém cm Medina, segundo me cstTe
vc a Priora, de hoa vontade a recehel'iam se ela qui
sesse; mm; não t'l'eio que aceitasse. Como cserevi a 
Vossa Puternidadc, de fato muito sentiram em V:illa
dolid não ir Vossa Paternidade com elas .. J.á lhes es
crevi que irá brevemente, c0111 o favor ele Deus, e, 
asseguro-lhe, {:e muito necessário. Uma vez que é par
tido o Tostado, não há jú que temer. 

Ao Padre Mariano escrevo que, se vier com o Si
dliano, procure venha tamhêm Vossa Paternidade; 
porque é necessúrio assim, no caso de se fazer algu
mas das coisas que êle diz nu sua cnrta. Asseguro u 
Vossa Paternidade que, se é eorno diz êstc Frade, há 
muita esperança de concluir por êssc modo os negó
dos eom Nosso Padre Geral. Qualquc1· outro alvitre 
me pureee importar cm grandes demoras, e se depois 
<le feito isto virmos que não era conveniente, ainda 
nos resta tempo. O Senhor o encaminhe. 

281) llártir Carmelita, cuja festa se celebra uo~ 5 de nrnio. 
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Se (issc. Piidt-c não vier eú, cu quisera <1uc Vossa 
Palcrnida1b ffo;se ter com êlc. Para tudo <·1·cio nN·es
súrio que 110s falemos; entretanto o que fizer Vossa 
Paternidacl~ scrú o mais acertado. Hú pouco escrevi 
a Vossa Patet·niclade longanwnte, e assim niío me es
tendo agor.1, porque hoje me trouxeram ,·artas de Ca-
1·avnca e 1cnho de rcMponder e de cse1·<·,·c1· !11mhém 
para Madrid. 

O' me11 Padre! jú me ia esquecendo! V do trn ta 1· 
de meu hrnço a mulher mmuhHla pela Priora de :.\k
dina, que fêz muito hem <~lll manclú-la e não lhe custou 
pout·o a 1kspcsa, nem a mim o trutarnento! Eu tinhn 
o pulso es11uccido, e, t·omo jú vai hú tanto tempo, foi 
terrível a lor <rue me cansou. Contudo aleg1·ci-me por 
experimen .ar nm pouquinho do que passou Nosso Se
nhor. Pur< cc que estou curada, mas são tais as !lo
rcs, que J. 01· enquanto não se pode -verificar se foi 
eompleta I cura; enh'ctanto mexo hem eom u miín 
e posso levantar o braço att• ú eaheça; port'.~m muito 
lhe falta para estar hom cl!' lodo. Creia Vossn Patt•r
nidade qmi, se demorasse ttm pouco mais, .f'icnva alei
jada. Na ,·crda<le não me cuusnt"ia 1nuitu pena, se as
sim Deus determinasse. Foi tanta a gente que acudiu 
a cornmltllr a mulher, en1 easa de llH:'U krniio, que 
não sabiam como fa:r.er. 

Creia, meu Padre, <ksdti qnc Vossa Paternidade 
partiu dairui, não me tem faltado a ventura de pa
deeer de tôdas as n1aneirus. Às vêzes parcee t·:msar
se o corp,J, e sente algmna cobardia a alma quando 
vem uma coisa sôbre outra; contudo n vontade está 
hem <lisw,s!n, a meu parecel'. 

Estejt Deus sempre l'Om Vossa Pat<·rnida<i<', a 
quem se ,·et"on1endam estas suas l'iUuis. 

E' hoje véspera tia Aseensão. D. Guiomnr anda 
melhor; (st.:'.t nqui. 

Indigna filha de Vossa Paternidade, 
Tercsn de .f PSUS. 
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CARTA 230. 

Ao Padre Jerônimo Gracián. 

Avila, 8 de maio de 1578. Procedimento pouco sensato do 
l'e. Antônio na Visita ús Descalçus de l\falagón. Dificul
dades no govêrno dêste Convento. Pequenas falas e mur
murações. Isabel de S. Domingos seria excelente Priora 
para estu casa. 

Jesus esteja com Vossa Paternidade. Depois de 
escrita a carta que vai eom esta, trouxeram-me hoje, 
dfo da Asccnsüo, pela via de Toledo, us cartas de Vos
sa Paternidade, as quais me causaram muito pesar. 
Asseguro-lhe, meu Padre, que é coisa temerária. Ras
gue Vossa Pa!crnidade imediatamente esta minha. 

Já se deixa ver que êle '" anda a repetir tôdas 
as queixas que tem de mim, e isto muito me cansa; 
porque, embora eu lhe queira muito, e muilíssimo, e 
o tenha em conta ele santo, não posso deixar de ver 
que Deus não lhe deu talento para estas coisas. Não 
vê Vossa Paternidade quanto crédito deu agora àque
las Irmãs movidas pela paixão, e como, sem mais in
formações, quer fazer e ;desfazer? Bem enlendo que 
a Priora tem faltas no govêrno; mas são incidentes 
domésticos, e não coisas que desonrem a Ordem. Eu 
já lhes tinha escrito que Vossu Paternidade iria lá, 
e tudo ficaria remediado; e que, cm matérias de ten
tações, falassem com o confessor, e não com elu. 

Quer que Isabel de .1 esus governe, fazendo-a Suh
priora, é grande disparalc; pois quando, durante al
guns dias, teve êstc cargo no tempo üc Brianda, as 
JH'Óprias monjas <'ontnvam dcln ta11los casos engraça
dos, que era um ni.ío acubar; e por coisa alguma hão 
,le querê-la de novo. E' boa, porém não para êssc 
cargo; e tirar o govêrno a Ana da Madre de Deus por 
dois dias é desatino. Digo dois dias, porque, segun
do a pressa que êle tem da volta de 13rianda, muito 

282) Presume-se que alude ao Padre Fr,ei Antônio de 
Jesus, que foliara de critério na Visita Cnnônien i1s Cnrrnc
!itas de :'lllll:tgón. 
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breve a lc"tll'Ú. A mim parece coisa bem ,dífíeil essa 
volta, porqnc, a não ser com o fim de tirú-la pouco 
depois, em se oferecendo alguma fundação, receio mui
to vê-la naquele lugai·, estando ali quem está. "' 

O que êle "' diz, -- isto é, que u Presidente nada 
foz pelos Descalços, - é cm obediência ao mandamen
to iludo per Vossa Paternidade. Quanto a murmura
ções acêrca ,do demais, não dou atenção, nem acredito 
<[UC lamen• e o que fuzcm comigo, pois u conheço, e 
não é nada apertuda, senão muito franca. Quando con
tam os fatcs, dizem uma coisa por outra . .Já sabe Vos
sa Paicrnidnde que me escreveu Brianda pedindo-me 
que lhe proibisse dar presentes a algum dos Descal
ços; e diss~ -me outra monja que mais haviam gastado 
com êlcs, qmi com tôdas HS enfermidades, embora na
quele ano I enhmn sido muito numerosas. Parece-me a 
mim, meu Puodrc, que ainda que Santa Clara "' fôs
sc governá-las, -- continuando quem lú está e não 
desistindo .ts monjas de sua teima, - achariam nela 
muitas faltas. 

A acu:,açi.io de não tratar hem elas enfêrmas é 
um grande falso, pois é muita a sua curida<lc. Eu me 
vi apertadíssima, ineu Padre, com. a Prior!! passada"', 
porque tudo é nada quando o bom nome da comuni
da,1Ic não ~ atingido, sohreludo ali, por onde passn 
tanta gen!E. Isso que murmuram de Brianda é torcer 
a verdade, pois ela veio por ordem dos médkos para 
trnlar ele sua saí1de. Healmenlc não sei como deva 
agir Vossa Paternidade neste caso. 

Gostei de sahcr que o Padre Frei Antônio acon
selha nem tomarem na bôca o nonw de Brianda: era 
o melhor :i:ue êle podia fazer. Vossa Paternidade o 

283) '.\"e,lns últimas palavras refere-se ao Licenciado Gas
par de Vifü nueva, Capelão e Confessor no mosteiro de Ma
lagón, que. crnhora ani1nado das n1elhores disposições, es
lava cuusm1,lo prejuízos uo hom espírito da -<"omuni(lade. 

284) Fr"i Antônio de Jesus. 
285) Ainda que lhes dessem por Priora " mesma Santa 

Clnra, não !',e dariarn por sHti.~feitas. 
28li) Bc tlrlz de .Jesus. 
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eonsidere bem, por <'aridade. A fazce o que ('Onvém, 
seria a solução levar para lá uma eomo Tsnhcl de S. 
Domingos, ('Olll uma hoa Suhpriora, e tirar algumas 
dessus. E' preciso Vossa Paternidade escrevei· quanto 
untes ao Padre Frei Antônio, que não faça nn1danças 
nté que Vossa Paternidade estude hem o ('aso. Da mi
nha parte escreverei a êlc que nada posso dcddir ulé 
ver o que Vossa Palcrnida<le or,clcna; ao mesmo tem
po quero dcsenganú-lo sôhre algunrns ("Oisus. 

O negócio da casa deu-me pena; é !ústinrn não h•1· 
havido algu('m que Sl' tivesse c<m1padceiclo. Devem kr 
feito alguma parle da casa"', e cu quisera que Hl' 

acabassem dois qunrtos"' e se J'i;,;essem os muros; as
sim, se não tiverem agora dinheiro pura mais, não 
fi<'arú tudo perdido, e melhor estnriio ali, por poueo 
tempo que seja, do que onde estão. Vossa Pakrnida
<fe lhes escreva isto mesmo. 

Não sei como meu Padre d{'U eomissiío a Fl'ei An
tônio para a Visita de Mnlugím sem dar-lhe antes mui
tos avisos. Saiha que estou como hôhn; e, por oulrn 
pm·tc, pm·ec0-me que tirar C' pôr tão sem critél'io qn0111 
governe ali é gran<le deslustre para a easa. Ainda fü• 

('ll soubesse que N. havia de en1endur-se, seria o me
lhor que ela voltasse a seu Priorado e o eonduísiw; 
mas jú perdi n esperança rlc sua emen1!a, e aliús o 
Padre Frei Bartolomeu de Jesus, Frei Frnnciseo da 
Conceiçiio e Antônio Ruiz insistiram tnnto em que não 
voltasse para lá, que, a meu ver, seria temericlatl'e. 
Vossa Paternidude tome informações e faça o que n 
Senhor lhe inspirar, que isso serú o mais aeertado. 
Pedir-Lhe-d luz para Vossa Paternidade; mas é mui
lo pl·eciso escrever logo ao Padre Frei Antônio a êssC' 
respeito, n fim de qu<' não mnrtiri:r.e nqnela snntn "". 
que, por certo, o é. 

287) O novo mosteiro que se estava edificando em Ma
lag(m. 

288) Usa a pnfavra qnnrtos eom a significaçiío de <lor-
1nitórios, isto t', c·orrcdores para ontle dilo diver,sas cclns. co .. 
mo é costume haver nos Carmelos. 

28!)) Ana d:, Ma<lre de Deus. 
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Seja Dl'us com Vossa Paternidn<le sl'mpn·. 
Indigna serva de Vossa Paterniduck, 

TC'resa de .Jesus. 

Não e ·do que Isuhd de S. Domingos !'ique eoil
truriuda ti, ir paru lú. Sci·ia o remédio pam aquela 
easu, e Brianda, ou l\fal'ia de S . .Jerônimo, poderiam 
ir a Segôl'ia. Deus nos unida com o remédio! Para 
a saúde de Isahd de S. Domingos foz bt•m terra quen
te: l' ns luis monjas níío se atreveriam a falnr deln, 
sendo tiio considerada. Esta cada nhri pueu riscnr o 
que nela 1'Hluva de Mariano, pelo receio de <ruc se 
extraviasse. Estou lcntadíssimn contra He. 

CAHTA 231. 

Ao Padr,, !l•rônimo Gl'aciân. 

A,·ila, 14 dt· maio de 15711. Aleg1·h1 com que recebe as cartas 
<lo Pat\re. Deseja ver Grat·iún em Avila. Tomutla de hú
bilo de Maria Danti~co. O P.c. Graciún consôlo e auxilio 
ela Snntu. Súhre as clciçües da Encarna~~ün de Avi1<1, Prc
ClLUÇÕes a lom~tr na vh;ila canônica <lns .1non,ias. Assun
tos de Villnnnc\'a de ln .rn,·a e :\la!lritl. 

Jesus esteja com Vossa Paternidade. A eal'!a in
l'lusu jú tstava escrita e in dcspad1á-la quando che
garam os Irmãos Descalços e me entregaram as de 
Vossn Pakrnida<lc. Posso <lizer-Jhe que me trouxeram 
saúde, pois, desde 011tem à noite, tendo recebido es
sas de l\folagírn, piorei d'e um grande rcsfrindo que 
tinha, por me ter cansado em ler e escrever; e agora 
as de Vo~sa Paternidade deram-me tanta consolai:íío, 
que fiquei muito aliviada. Seja Delis bendito por eon
cedcr a V:issu Pnternidade saúde pura tanto lmhalhar 
no seu serviço e fazer hem a !antas al111m1; isto me 
eonsolou nxlrenwmente. Contudo quisera jú vê-lo por 
estas bundas, porque serú impossível que, não kndo 
chovido l1ú tanto tempo nessa terra, deixe ele lmver 
muitas doenças, e cu niio sei por (fUC pn•t'crc ficar ní 
do que vir parn cú. Deve spr o Senhor, que, eonhc-

snnta Ter~sn VII - 12 
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ccmlo os acontecimentos, esperava essa ocasião pura 
melhorar uí essas almas, pofa não pode Vossa Pa!er
nidn<le deixur de te,· feito grande fruto. 

Esqueci-me de dixer na outra carta o desgôslo que 
tive <lc lerem cs<·olhido Frei Fernando Medina "'" para 
clar o húhilo à nossa noviçu. Não sei que tentação tem 
aquela Priorinha '"' de agradar a êsses Frades! Por 
essa cm·ta inclusa, de Frei Angelo, verú como já es
tavam pensando que Vossa Paternidade havia de acom
panhar sua irmã. Eu gostei de que não tivesse ido; 
ugol·a podl•.rá vir com segurança . .Jú escrevi a Arda
pilla '"' rogando-lhe que faça Vossa Paternidade vh-, 
e dizendo-lhe algumas bobagens minhus pelas quais, 
ainda que não queirn, por fim terá de vir: não poderá 
csewmr-se. 

TC'nho pc·mHH!o eomo seria boa pura meu dcsenn
so a minha filha l\foria de S. José; pela letra, habili
dade e ulegria, dur-rne-hl algum alívio. Deus a poderá 
trazCl' depois de professa, emhora as môças niío se 
sintam muito bem eom as velhas. Até me espanto de 
como Vossa Paternidade não se cansa ele mim; mas 
é Deus que assim faz pura me ser possível agüentar 
a vida que í~lc me dá, ("0111 tão pouca saúde e con
tentamento a não ser ncsle ponto. Por outro lado pen
"º que umu alma, que recebe favores de Deus e ver
da<ieiramentc O ama, não deixará de folgar-se con1 
quem O deseja servir. 

Muito me pesaria se Ardupilla viesse com êsse es
tl'ihilho da Encarnação.'"" .Jú mandei pt'rguntar a Vos
sa Paternidade se êle, com os poderes que tem, mo 
pode ordenar, <' não rec,ehi resposta. Saihu que farei 
tudo o que cstú cm minhas mãos para não ir, porque 
sem os conf('hsores Deseal!;OS, e sem estnr ainda nni-

290) Curmelita Calçado que por algum tem])o havia abra
çado a Descalce:<, tornando depois à Obscrvftncia. 

2!11) l\Iarin Balista, Priora de Vallaliolid. A noviça cm 
questüo é l\faria de S. José, irmã do Padre í.rncián. 

2!12) Licenciado Padilla. 
!Wll} As monjas continuavnm pe<lindn S. Tcre,:1 por 

Priora. 
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.dada a jui-isdiçiio, é desatino; mas se me olirigart'lll a 
ir debaixo tle peeado, jú vê que não posso resistir. 

Por t'.f riilade, esercva-n1e dctern1im1<lamente o que 
devo fazer e o que me é lícito; pois não são <:oisas l[UC 

se eslTCYam tão obscuramente; e reeomende-1nc sem
pre muito n Deus, que estou já hem vcllrn e eansada, 
(!lllhora niio nos desejos. Darei às Irmãs as lembran
ças que liies mandou. Quisera eu que viesse Vossa 
Paternidade com o Prior de :Mancera, pois repito-lhe: 
pareec-mc <rue permanecer aí agorn é perder tempo, 
por jú :.e:· passada a época dos scrm<ies. 

Que barafunda a dessas Irmãs por cnmm dos ce1n 
reais!"' Veja se tenho, ou não, razão de dizer que 
é mister em tudo undur t·om muilo cuidado nestas Vi
sitas; porque virá outro Prelado, e é gruncle coisa não 
haver por onde se pegue. "' Fiquei eon!rariada, pois 
a Priora que os deu tinha todo o direito ele assim agir; 
por conse~ninte não há que fazer caso disso. Sendo 
l'Olll }'rei Antônio, não dou importâneia, mas se me 
tocam no mínimo ponlo cm meu Paulo, nf10 o posso 
sofrt>r. Quanto a mim, pouco se me dá. 

Deus o guarde, meu Padre, que muito gôsto tive 
cm saber que est.á tão gordo apesar de todo o trnha
Jho, seguulo me contnrum êstcs Padres. 

Seja ~lc para sempre bendito. l\Iuito se folgará 
D. Guiomar com a earln. Está boa. 

E' ho,ie 1-'1 de maio, e t.'11 filha verdadeira de Vos
sa Paterniducle, 

Teresa de .!Psus. 
Estou eeJ·ta de que não me fará mal tudo isto 

que escrevi agora, como aconteceu quando escrevi a 
.Malagón. Aproveito paru lhe dizer que o negócio da
quele mo~ leiro, isto é, de Villanueva, de nenhuma ma
neira co!r.'ém, se os Frant·iHl'Unos se meteram nn meio. 
J>ara êlcs é prôprio o esmolar, e quererão ensiná-las 

294) Qunntin que o Padre Gracián tomara .emprestada a 
certa Prioru para os gastos de viagens nas Visitas Canônicas 
aos mostei ·os. 

29ii} Evitar ocasiiies de censuras. 
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a l'azcl· o mesmo."' Vossa Paternidade tem razão e 
nesses lugarejos é coisa terrível. A fundação de :i.\fo
drid é o qne nos deve interessar, e hú muito quem aju
de para se realizar logo que seja possível. Creia que 
é importante, assim como lnmhém darmos algum prc
:,entc n Huerta. Quando eu estiver <·om Vossa Pal<·r
nidade, trataremos disto. 

CAHTA 2:i2. 

Ao Padre Jt-rô1zimo Dl'(wiân. 

Avila, 22 de maio rle 1,,78. Procedimento tios Descalços e .rc
suitas no nssnnto do Padre Suluznr~ "Tanto êlcs t·orno 
nôs ten1os deixado nii.o pouca terra cntrur neste negócio'\ 
O Padre ::\Iuriano conserta uma fonte do Colégio ela Com
panhia cm Ávila. Os assuntos da Desi,alccz cm Rnmn. 
Nada de novas atas: bostam as Constituições. 

Jesus esteja com Vossa Paleruidade. Vai pôr-se a 
('l!lninho ês!e Padn,, e assim não me poderei alargar. 
Muito pesur tenho -de que não me tivesse avisado on
tem de sua purtidn. Estou melhor, e o braço !amhl'.,111 
mclho1·on. 

No tocante uo true Vossa Pnternidudc teve de so
frer do Galo"', fiquei espantada du falta de conside-
1·ação com que êle falou sôhrc Esperança. "' Deus lho 
perdoe; se fôsse tõ.o muu como diz, por certo não fa
riam tanta questão de ficar sem êle. Fiquei bem con
tente de Vossa Puternida<k não ter mandado a caria 
de Sevilha, porque a<"ho melhor tratá-los com tôda lm
mildade, pois verdadeiramente lhes devemos graml.-s 
ÍllVOl'cs pelo passado, e a muitos dêles aincln agorn. 
:t::ssc Padre pni·eec-me pouco nvisado, pelns coisas que 

29(i) O ((l!C S. Tcrcsn não rrucrin. 
2!J7) :--ão se sabe u quem <1lude. 
2H8) O Pa,lrc Gaspar de Snlnzar, S.J., que por f•ssc tem

po fêz mttitus <liligl\n('ias pura passar da Companhia ,, DC"s
ealce,. Isto foi origem de muitos clissahorc, pnl'a a Snntn. que 
se viu in.iustnmente fü'llsada de o ter in<luzicln a fazê-lo. 
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lenho visto, de JBodo que n:io quisera que se alurgus
se muito Vossa Paternidade com êle. 

Tumhém de Toledo escreveram-me que se qnei
xt1111 muito <le mim; e a verdade é que fiz tudo qnun!o 
pude, at{: mais do que ern justo; e, assim, tenho pen
sado que a causa de se queixarem de Vossa Pat.crni
dade e de mim é por têrrnos sido tão cuidadosos em 
não lhes ctrnsur desgôs!o. E creio que, se todos nós só 
houvéssem(,s pôsto os olhos en1 Deus, l'nzendo só por 
seu serviço o que tão bom desejo mercdu, já estariam 
mais contentes e tudo cm paz, porque o mesmo Se
nhor o htHeriu de facilitar. Pelo contrnírio, quando 
nos deix:lll tos levar por respeitos humanos o fim que 
se prefe]l(J,) por êsses meios nunca se eonseguc; un
tes sueede ludo ao revés, segundo se vê agora. Como 
:-H) fôsse urna heresia o que êle queria fazer!"'" Con
forme j.ú l l1es disse, estão sentidos por se ter tornado 
púhlieo o rato. O certo é, meu Padre, que tanto êles 
<·omo nús lemos deixado não 1,ouea terra entrar nes
te negócio. Apesar de tudo, estou eontenlc com o re
sultado; so queria que Nosso Senhor também o es
tivesse . 

.Já escrevi n Vossa Paternidade <1uan!o insistem 
os Padres ria Compnnhia daqui para que venha o Pa
dre Mariano ""'' exuminar uma fonte. Há muito que o 
impot·!nna:11 neste sentido. Agora escreveu êle que vi
rú por lodo êstc mês. Suplico a Vossa Paternidade 
que lhe c~c1·cva para que de nenhum modo deixe de 
vir~ Não se t·'sqnc~:-o.. 

:Estou i.•spantnda dêssc cncantmnento 'º' de Frei 
João <la Crnz, e da demora dêsses negócios. Deus nos 
ncudn <.·om o remédio! Escrevem-me de Toledo que 
já se foi ernhora o Tostado, porém não o creio. Di
zem que deixa Frd Angelo cm seu lugar. 

2H9) O desejo que linha o Padre Snlazar de ~e fozcr 
Descalç.o. 

aOO) Eia nJuito entendido en1 ohrns de cn~cnhariu. 
;101) O scgrôdo i,mpe1wtr{tvel acêri:-n do loc·nl on<le cst,1-

va pl'êso S. ,Joiio du Crnz. 
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Nào sei que pensar acêreu ele Vossll Puteraida<le 
não vir por aqui. Bem vejo que deve ter razão; mas 
vai passando o tempo sem enviarmos Religiosos a H.o
ma, e, com cssus esperanças que duram 111il anos, aea
haremos todos pcrdi<los. Eu não entendo, nem sei a 
eausa de Nkolau deixar de ir, pois uma coisa não 
impede a outra. Bem sei: Vossa Pate1·nidade tem mais 
euidado que ninguém, mas nenhum prejuízo pode cau
sar }H·cs!tu·mos homenagem a Kosso Pndre Geral, e 
o tempo agot·a é propício. Se o não fizermos, não le
remos garanlia para o futrn·o, e multiplknr as diligên
cias nunca faz mal. 

l\Iuito acer!a<lo será -dar a êsse colégio o nome de 
S .. José."" Deus o pague a Vossu Paternidade, e tam
bém a dcdieaçiio eom que está tratando daquele ne
gódo; seria de grnndissinrn vantagem para u Ordem. 
O caso de Tokdo está indo muito hem, porque a mon
ja está inteiramente resolvida, e muito hôba é a Prio
ra cm commltar u Vossa Paternidade para saber se 
deve ir a juízo, trntando-sc de tão grande quantia per
tern:ente u casa. D. Guiomar nleg1·ou-se com a n1rta 
de Vossa Paternidade e cu também; não me espanto. 

f:sse Packe '"" sente a diferença que fozem cm Gna
<lalaj ara entre Ne e Paulo, mas é muito grande a que 
há enh'c os dois; e êste nosso nutural nos domina. Mui
to quisera cu que Vossa Paternidade se vencesse mos
trando-lhe hencvolência, pois achei um tanto altivus 
as palavras dê!e, e levar u cada um segundo sua fra
queza é grundc coisa. Conce<fa-nos Deus a fortaleza 
preeisa pa!'a em tudo conkntá-lo. Amém. 

Não sei que resposta me dnrú Vossn Pat<>rnida<le 
sôhn' o neg6cio clestus noviças. Quatrocentos ducados 
para vinte! '" Nem ainda seiscentos eu aeeitariu. Va
mos (·sperar para ver corno procede D. Maria de Men-

:fü2) O Col(•gio de Descalços de Salamanca, que afinal 
veio a rec,·ber o titulo de Santo Elias. 

:-10:1) Nüo se sabe a quem alude. 
304) Para, com o rendimento dêles, sustentar vinte Ir

n1àsw Pareec rr.ft'l'Ír-sc ao inosteiro de Valladolid. 
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dozu, que 11ão deixará de fazei· ludo bem. Sinto muito 
quando vejo questões acê-rca de rendas. 

Referiu-nos Antônia tuntus coisas que Vossn Pa
ternidade lrnvin ordenado lú '", que uos escandali;,;ou 
a tôdas; atG mandei indagar como foi. Creia, meu Pa
dre, que e~tns easas vão hem, não precisam de set· so
hrecnrregailas de cerimônias; qualque1· coisa que se lhes 
anescenk é pêso, não se esque~~a disto, por t·aridatlt·. 
Aperte sempre na guarda das Constituições; e nacln 
mnis, que rnnilo farão se us guurdarem hem. Em ponto 
que digu r,~spcito a estas monjas, pode Vossa Pahimi
dade dar-1 :1e crédito, pois pelo que vejo aqui, com
preendo o que se passa hí. Embora se acrescente pou
co, o que se munda além das ohrigações torna-se mui
to pesado, e eu seria a primeira a aehú-lo, sulvo st' 
fôssc Vossa Paternidade que o mandasse em nome 
de Deus. 

ll:le o guarde muitos anos. 
E' hoj," 22 de maio. 
Indigna serva e filha de Vossa Paternidade, 

Teresa de .Tesus. 
CARTA 233. 

A. Madre :llaria de S. Josti, Priora de Sevilha. 

Avila, 4 de junho de 1578. Agradece vários presentes da Mu-
1lre Prillnt. Chegou a explicaçfoo sôbre o fogiiozinho eco
nômico para S, José de Aviln. Reeornen<lu à llfadrc Prio
ra que cuide muis de si. Proc,edimcnto que <leve oh,;er
vnr COlll uma enfêr.ma cnpriehosa e muito cxC'itnda. Es
tas cais 1s não me ca.usun1 tanta pena eon10 1'se visse i1n. 
perfciçõ cs ou aln1ns irrequietas,\ Conuun carnt, ºns duns 
monjas dt' muita oração". Discrição e tino em quulifi
car as :~oisns de espirito. Tcrcsitn conlen tíssima t·on1 os 
prescnt« s da Priora de Sevillrn. Proeurn a San ln uns li
vros parn um <1migo. 

,Ths. 
Esteja eom Vossa Reverêucin, filha minha, o Es

pírito Santo. Hecehi duas ('artas suas: uma por l\fn-

305) A11tt1nia (lo Espírito Santo, unu1 d;1s ctun1:1~0 primí'iR 
ras Descu1~~1s, que ucahnva de JHtssnr quntro anos no mo<.;~ 
teiro de \\ llmlolid. 



184 SANTA TEHESA DE JESVS 

drid, outra que veio esta semana pelo almocreve da
({Ui; mus êslc demora tanto que me amof'ino. Tudo o 
que Vossa Hevcrêndu me ,,aviou veio ú!imo e em hom 
Psl!1do, inclusive a .úgua ""\ que é execlcnte, 1uas por 
1•11qtumto hnstu, não é preciso mais. Gostei muito das 
jarrinhas que me llltUH!ou; também já hustam. Como 
estou melhor, nüo tcnl10 mais ncccssülade de tanto re
galo; ao menos algum dia liei de s(•r morlifkada. 

O bra~·o tem melhorn<lo, porém não a ponto de 
me poder vestir; dizem que brevemente, quando t'n
trnr o culor, fkarú são. A c:iixa estú mnilo hoa, ussim 
como também o demais. Não pense que cu coma tantas 
C"ompotas; parn falar a verdade, não sou amiga delas, 
mas êste costume que lenho de dar, nfio o perderei 
enquanto fôr viva. Nunea faltam ncgódos; e a l'HL"i

dadc dos henfeitores não é lão grande no fazer-nos 
bem, como a de meu Padre o Prior dus Covas e a 
do Padre Gardálvarez, ti(• mo<lo que. temos necessida
de de tudo. ,.,, 

Veio liio hem explkado o fogãoúnho, ([li(', penso, 
não poderti sair errado . .lú se eslá fazendo. Tôdas ad
miram sua intelig;1ncin e lho agradel"Clll muito, e mui
tíssimo, e eu da mesma for1na. Bem mostra o umoi· 
([l!e me tem, pelo <.'Oll!entamenlo que procm·a dar-me 
t·m tudo. Ei;tou hem certa dôlc; e posso dizer-lhe que 
ainda me deve mais, pois cu mesma me espanto de 
<[!Htnlo lhe quero. Não vú pensar que, neste ponto, 
alguma leve vantagem a Vossa Revn·C,nda, porque 
nem tôdas eomhinam tiío hem com meu gi\nio. O pior 
é que pouco lhe posso fazer hem, por ser tão ruim, 
mas knho muito cuidado de encomendá-la n De11s. 

Fiquei pesarosa com êsse sofrimcnlo de coraçüo, 
de que me fala; é nmito penoso, e não me espanto, 
porqne êsscs trabalhos daí têm sido terríveis, e estão 
sofrendo muito sôzinhas. Mesmo quando o Senhor nos 
faz mcreê <le l'Oncedcr virtude e ânimo para lcvú-los., 

300) Agua <l" flor <le laran.ias. 
:;o7) Necessidade de !eslemunlrnr gr:itidfto 11or meio ,k 

ulgun1 presente. 
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o naturul s,! ressente. Com uma coisa se ukgre: t: que 
11a alma c~tú muito mais aproveitada. Creia que nuo 
lho digo rnra t·onsolú-la, mas assim o eslou vendo; 
e isto, rilhn, jamais se alcança sem que nos custe muito. 
O que esliío sofrendo ngol·n causou-me grundc pena, 
por ser motívo de lun!n inquietação para tôdas: j.ít 
é muito lrn"er alguma melhora. 'º' Tenho esperança cm 
Kosso SenLor que hú de curá-la, porque outras pes
sons lf:m isi.o e saram; e se ela se deixar tratar, é gran
de coisn. IJ eus assim forú; talvez queira dar-lhes estu 
tTUZ por porn·o tell!po, e de tudo isso tirar muito hl'm. 
Co1JJ instâ11<'ia o estou supliean<lo. 

Preste aknçfio 110 que lhe vou dizer agora: pro
eure-a Vos:;a Hev,'rPneiu o menos que puder ser, por
que puru i cu ,·oração é tiío perigoso que poderia vir 
a fazer-lhe lllllilo mal; e olhe que lho mando. Esco
lha duas d.is rnafo animosas, que lenham t·uidado eom 
da; as demais quase nunea precisam vê-la. Não dei
xem <lt' ar <lar alegres, nem se estejam afligindo: !'a
Çfüll eomo se fôss(• qualquer outra enfermidade. Em 
parte, h!'.1 n ,cnos motivo de pena, porque os que assim es-
1iío niio se:11l'm o 1nal l'Oll!O os que tfm outras doenças, 

Aqui 1 )mos, hú poucos dias, que num mosteiro ,!e 
.l\ossa Onkm, onde era monja S. E.ul'rásia, havia umn 
no nwsmo estudo que essa Irmã, e só se sujeitava à 
San tu, u q .rnl fim1 hncntc u ('lll'Oll. Q.uiçú haver.à ui al
guma qut• lhe infunda temor. Se nestes nossos mostd
rns níw ]l)uvcsse trabalhos de pout·a saúde, seria o 
l'l;U na tei· ·a, e não haYcrin em que mcreecr. Com dis
l'iplinú-la, talvez niio dô mais êsscs gritos; e isto não 
lhe farú mal. 1km foz cm guardú-la com scgurnrn:a; 
lenho pcn,ado se não sc1·:í. demasia de sang11c, pois 
andava, se não n1c cngu110, com dores uas <"O!:!las. Deus 
lhe dê remédio! 

Suiha que, embora l'ausem sentimento estas coi
sas, não ltm compurnçiío eom a pena que me daria se 
visse imp<·rl'ei~tíes ou nhum; inquietas; <', pois aí não 
hú disso, :le coisa" ,·01·p01·nis e cmfermi,J,i,h•s não nw 

aos) Ih la <lc uma monja de Sevilha que perdera o juí1.o. 
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aflijo muito. J:'i sahc: qnclll hít de gozar do Crudfi
eado, hú de pussar eruz; e nem {• prceiso pedir-Lho 
ainda que meu Padre Frei Gregório ncmisc•lhu fozf·
lo, - pois aos que• Sua Majcstack nma, C"omo :i sc•u 
Filho os knt. 

Outro dia <.·sc·revi a meu Pad1·e Priol' das Covas: 
dê-lhe agora um graudc rN·a<lo meu. Leia essa carta 
<rue envio ao Packc Gurt'iúlva1·cz, e, se lhe parcecr 
hem, cnll'cguc-Jha. Por eausa de minha ca!Jl'ça, que 
estú melhor mas ainda com muito ruído, niío Jhps <·s
t·1·evo sempre, mas ,. muito o que• m; amo. Cumprimc•n
te S<'mpre a todos por mim. 

Gostei de Nosso Padre ter mmHhido <·om1•r c·ar
nc às dum; <fll<' lfom muita oraçiío. Assq~uro-lhc, minlw 
filha, qU<-' <>las nw têm preocupado; se estivessem pt•r
to de mim, niío haveria tanto reboliço. O fato de se
rem tantas (•ssns grH(as foz-me duvidar, e, airnhi <[!te 
algumas sejam <'('l'h1s, o mais acertado é fazer J>OL!eo 
<'HSO de tôdas. ::sl<•m Vossn Heverênda m•m Nosso Pa
dre n1ostrcn1 muito aprêçn; antes desfaçam ndns; mcs-
1110 se fôr verdade, nada se perde com êsk modo <lc 
proceder. Hepito: desfaçam, dizendo que siío <·mninhrn; 
por onde Ikus leva, m11m1 de um modo, e outras de 
outro; e êssc não é o mais snnto, como é verdndc. 

Alcgrt•i-me do que me refcríu aeêrca de Al'ostu, 
e de saber que a tem cm tal opiniiio. "" Quisera eu 
que não lhe disscssC'm nmilas coisns, para que não 
pcn·u êsse hom conceito se nlgunm niío 11air verclndei
ra, <·01110 me• a!'onfrc·eu a mim com da. Não digo qu<· 
o lenha perdido, pois, hem sl'i: emhora mnilas vê?.e:
SC'jmn de Deus as revelações, podem u!gumas pro<·t•
der da imaginação. Esqued-me de quando St' havia de• 
emnprfr o que a outra proktizou; avise-me, tanto do 
<Jm' der eerto, c·omo do que não (ler; que por fiste men
sageiro chegam s<'guras as <"artns. Pensei agora: não 
devo rcspon<lcr a Gardá1varc7. até que Vossa H.cveri\n-

:!09) Dcn: t"C"ferir-s(' a Beatriz rl,i l\fo<lrc de DC"us, Ts:i
hel de S. ,Jerônimo 011 1\fargnrida r],i ConC'ei,flo, sujeitas a 
fantasias na orai;tiio, 
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ciu me <lig.1 .se êlc sabe algumas dessa;; coisas, parn 
que en lhe escreva de modo eonvenicnk; di\-lhe apc
nns um gmnclc recado meu, dizendo que me ah'grei 
com sua curta e vou responder-lhe. 

::\fo que !ocn a cssus noviça.s que pretendem cntl'al', 
veja hem e qne faz. Tenho cm muito ({ll<' contentem 
ao Padre I'i il'olnu. Com o foyor <lo St'nhor, irú aí '.\!os
so Padre em setemhro, e talvPz antes, que j.á lhe man
daram, co1110 o terão sabido, e o que Me mHn<lnr, fo~·n. 
Tenho muito pesar (\c vf,-lo cntt·e essa gente. Como i.• 
IH!cessúrio rezannos ! Tôdas i,e reeomcndam muito 1, 

Vossa RevN·llnein. 
Oh! se vhmc que saltos deu Teresa com o que llw 

enviou! E' 1k espantar o vet· quanto lhe quer. Creio 
que <lcixuri:i o pai pul'a fieur com Vossa HevPr,~nda. 
Quanto nu: is t·1·cscc, maii; vfrtudc le1n: í., mei;mo um 
cordcirinhc . .Tú comunga, e niio com polt('a devoi;uo. 
Minhu cab,•çn (• que eslú ,•ansada, por isso digo niw
nas que Dl'us ma guarde, eomo Lho snplico. 

A tôdt s .me recomende muito, em p:irtkular à 
portuguêsu e à suu mãe. P1·01:urc disfur<;ar m; penas 
1• diga-me l[llC mnl é êsse qne tem no coração. O óleo 
de flor de lanmjas é muito hom. Ando melhor do eo
raçi'io, de 1111s dias para cá; é que não quer o Renho!' 
dnr tanta eoisu junta. 

E' hoje 4 de junho. 
Olhe foto que lhe suplko neste papel: é um pedido 

meu. Por nmor do Senhor, use de muitíssimo ('t1idado, 
porque se fruta de coisa que me foi encomendada por 
uma pcssou n quem devo muitas ohrigaçc"'íei;; e eu lht' 
disse que, se Vossa Reverência não conseguir, ninguém 
o conseguirá. Sim, porque a knho e111 eonla de hnhi
lidosn, e s li-sC' bem ent tudo o que inkntu! Empenlw
se, portanto, "ºm o nrnior desvfüo, que SlTÍI dar-me 
gnm<líssirr o contentumenlo. Quiç.ú o Padn• Prior das 
Covns poderá ujudá-la; aincln que mais confio no Pa
dre GnrdHvnrez. Dificultoso pareee, mas quando Deus 
quer, tudo é fúdl. Dar-me-fa muitíssimo consôlo, e creio 
mesmo qu r seria grande serviço de Nosso Senhor, pois 
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é JHn·a proveito de algumas almas, e a ninguóm pode 
prcjudkar. 

O que se hú de procurar ohler é um ano inlci!"O de 
sermôes cio Padre Salúdo, <la Ordem de S. Domingos; 
<' sejam dos melhores qne se pud<'l'<'lll ndwr. Se não 
fôr possível lunlos, mTanjc a maior quautidude <Jtie 
pudt•r, contanto CJ\ll' st>jam muito !Jons. l '1n uno de 
SCJ'll1()('S <t llCl" clizet': lWl"Ill<ll'S d(• uma QHH l'l'Sllla e de 
um Adv(•nto; das fostas de Küsso Senhor l' de Nossa 
Senhora l' dm; Sunlos cio ano; <las domingas clcs<lc 
Heis até Advento"", e desde a Púscon do Espírito San
to até o Advento. 

Ht-,·omendaram-nw s<'gl'êdo, e por isso <tesejaria 
r]Ue só o tratmise com 11uem a possa iwrvil·. Prmm ao 
Senhor seja feliz nc•ste negódo, e quando os l'l'lll<'Íl'r, 

scju pot· (,ste homem e c·on1 hom porte. Sempre'. dirija 
para aqui, a S. José, ns eartas, enquanto eu aqui es
tiver; {~ mdhor P mais seguro, mesmo r1ue sejam pnru 
meu irmão, porque pode' iwontel'er cs!at· t~Jc aus<'nic. 
Enfim, se não puder mandar todos os .sc1·mões, mmHll' 
o mnÍOL' número qne puder. Muito const1lo me dú o 
hem que dizem de Vossa Reverêneia e suas filltas o 
Pa<lrc Gardúlvarez e o Padre Frei Gregório. Mas, scn
clo confes~o,:cs, l'Oll!O poderium dizer outra c·oisa? Pra
za a Dl•us scjn verdndc. 

D,• Vossa Hcvcrênda servu. "' 

:HU) Por dislra,·iio diz Ad\'ento em H'Z ele Quaresmn. 
:111) Falta n fi1·ma. 
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CARTA 2:H. 

A..o Pa<lrc Gonçalo Dâvila, Heitor da Companhia de 
Jesus, ,_•m ;\ viln. 

Aviln, junho de Hí78. Queixn-i;c carinhosamente de uma carta 
do l'ndri,, Hesponde a vúrios exlremos espirituui., ela dita 
c,lrla. F:om tn!ento para Prelado tem o Pc. Dávila, e 
com efc to o é !ln consciência dn Santa. E' muito agnl
rlàvel a Dens "o que fnz o Superior para o melhor de· 
,cmpenilo de seu ofício", Quer qlle seja muito perfeito 
o P11dre Gon~·nlo • 

.Tc•sus < skja eom Vmisa l\kn·t· . .l lú kmpos niío llll' 
eonlrm·ia hnlo nmn coisa como hoje a (•al'la de Vossa 
Mercê, poque não sou liío humilde que nw rci;igne a 
ser tida por tão sohcrha; nem hú de qnc1·er Vossa lkr
<"t\ moslrat· imn Immildadc tiío à minha crn,ta. ~unea 
pensei cm l'asgal' earta de Vossa l\Iercê de t,,o hon 
vontade. Assegut'O-lhc que suhe hem mortificar e dar
me a ente.: ulce o que sou, pois a Vossa Met·l'l' pareel' 
que me julµ;o cupuz de ensinnr a outros. Deus me li
vre! prefr··in que nem S(' kmhrnss('Jn de mim. Com
preendo minha culpa; mas não Hei se dcYo antes ult·i
huí-la ao ccsejo q11e me dú de \'t'I' ll!111to II Vossa Mer
cê. Poclc s~r que desta minha ft'!Hft1eza proeedu tanta 
hobagcm et)mo digo a Vossa l\Iereê e lamhém do amor 
que lhe tenho, o qual me faz falar eom liherda<k, sem 
reparar nus palnvras. Certo ú que depois fiquei <·om 
escrúpulo de kr trntailo algunrns coisa,; com Vossa 
Mert·<\ e ~e niío fôra o rcedo de faltar à olw<!ii-ndu, 
11uo rcspo :1dcrin uo <ruc Vossn l\Teret1 peL"gunta, pois 
me t·ausa muita repugnfmdu. Dt·us a<"dle o saerifi
do. Amém. 

l·ma tlas minhas grnniles faltas (, julgar os ou
tros por 111im nestns eoisas de 01·n<;iío: <', ussim, niío 
fo<;n easo Vossa :\kr,·ê do q11,· lhe disser, por<1ue llw 
<iarú Deu, talento superior ao de uma mnlherzinhn 
como cu. A mim me tem fo.ito Nosso Senhor mer,·t~ 
de O !ra;r.~r presente u eada instante, e, npesar disso, 
quando lenho a meu cargo muitos nc•gódos, qnc• ltfio 
de passnr po1· minhn miío, mais me C"storvmn Ml's do 
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que tôdas as pcrspgui~;ües e trahnlhos. Por c•sla razão 
tem-me aeoulcddo, e é muito ordinúrio, sendo coisa 
que posso fazer depressa, deitar-me a uma e n -duas 
da malirugadn, e nt(~ mais tarde, para evitar à ulmn u 
obrigação de ncutlir no dia sc-guin!e a outros cuidado);, 
a não ser àqudc Senhor que tenho presente. Deve ser 
lcnlação, pois à saúde !e111-me feito muito mal; mns 
por cmti·o lado parece-me fkar mais livre a ulrna. E' 
corno quem tem um ncgódo necessário de grande im
podfmda e condui depressa os outros nPgúdos, de mn
ncirn a não servirem ele impedimento ao que entende 
ser mais necc-ssário. E ussim, tudo quanlo posso dei
xar a cargo das frmãs, dú·mc grande eonlenlamc.uto, 
embora de algum modo se fizesse melhor por minha 
mão; mas, como não é por comodismo, Sua Majestade 
supre, e eu me acho tanto mais nprovci!ada no inte
dor, quanto mais procm·o apartar-me de lôdas as coÍ·· 
sas. Apesar de ver isto daramente, <leseuido-rnc muitas 
vf·zes, deixando de fazê-lo, e o prejuízo é certo; e com
preendo que- poderin tirar mais fruto para minha al
ma se tivesse usado de mais díligênda neste ponto. 

).Ião me refiro a coisas gruves, que se não podem 
escusar, e nisto deve eslar também meu êrro; porque 
dêste gf•nero são as ocupaçôes de Vossa :Mercê, e se
ria mal deix,á-Jns em poder ele outrem. Bem o com
preendo, mas, vendo Vossa l\Iercê eom tão pouca saú
de, quisera que tivesse menos trahalhos. E asseguro
lhe: foz-nit• louvar a Nosso Senhor o constatar como 
toma Vossa l\ll'rl"f, a peito ns coisas que dizem respei
to a sna casa; e não sou tiio hôlrn u ponto de não en
tender a grunde mern1 qnc Deus lhe fo;,. cm dar-lhe 
,~sse ialt:nto, do qunl resulta grande mérito para Vos
sa i\fcrd·. ( :ausu-me muita inveja; quisem en que fôs
se assim meu Prelado. Jú que Deus me deu a Vossa 
Mereê eomo Superior, desejaria en que euidasse tanto 
da minha alma como da tal fonte"", da qnnl gostd 

312} l\!ina d'água no Colégio tlos Padres Jesuítas, para 
a qual haviam pedido o concurso do Padre Mariano. 
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muito de tcT notídas. E' eoisa tuo necessm·rn nnm mos
teiro, que Indo quanlo Vossa 1\Icrcê fizer para êste fim 
é hem emp,regado. 

Nuo me resta mais a dizer. Tenho ecrteza <lc lra
tur com Vossa Mcn•.ê como com Deus, usando de tôdu 
verdade; e entendo qu<· tôda diligência do Superior pa
ra melhor desempenho de seu ofído é tão agradável 
a Deus, que muito cm hrcvc lhe dá o que lhe daria 
cm muito tempo, se estivesse menos ocupado. E tenho 
tanta expel'iência disto como do que afirmei acima. 
Contudo, vendo a Vossa Mercê tão ordinàriumente 
oc:upadíssimo, passou-me pelo pensamen!o o que a Vos
sa l\Icrcê eserevi; depois, quanto mais penso, com
preendo, como jú lhe disse, que hú difrrcnçu ele Vos
sa Mercê a mim. Vou emendar-me, mio externando 
logo roeus primeiros movimentos, pois tão caro me 
custa. Ven,lo cu u \'ossn Mercê muito bom, cessarú 
minlrn tentac;ão. Faça-o o Seuhor como f:le pode e cu 
desejo. 

S.(1dita de Vossa l\foreê, 
Teresa de Jesus. 

CAHTA 235. 

À Mcc,dre Maria de Je.ms, em Toledo. 

Avila, julho d.e 1578. Sôbre a fnndação de algumas obras pias . 

. Jú sei como Nosso Senhor lhe deu a entender a 
mesma coi:m; rnus quer Sua :\,fajestadc que Vossa Cn
ddu<lc saiba que mo deu a entender, lamhón a 111im. 
Olhe que dessas obras pias muito se hit de servir seu 
Espôso; e tnmbém muito <le que cu com os dnco mil 
ducados de seu dote possa desempenhar minha pala
vra, solvernlo o compromisso <1ne tenho de os pagnr 
em <kler1ninndo <lia, pda compra <lessa easu Plll que 
hoje vivem minhas filhas ... 
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CARTA 23(i. 

Ao Padre Dominyos Bárw::. 

Avila, 28 de julho ,!e 1578. Aconselha-lhe que não vli passar as 
férhts cn1 Aviln, findo o curso, a nflo ~e1· que ns~iJn .iul~ 
gue convcnienlc. "Não quer o Senhor que eu tenha nestll 
vida senão cruz e ruais cruz, ,e o n1esrno acontece a to .. 
dos os que rle,e,iam dur-rnc contentamento". Um dissa
bor sofrido pelo Pe. Paclilla. "Vou razoilvclmcnle de saúde", 

Jhs. 
Esteja eom Vossa l\ler<·i\. o Espíl'Ílo Santo, meu 

Padre. l'nw em·ta rccchi li<: Vossa Mcrt·«'.\ d1eia de 
hencvolêneía (' caridade eomo scm1n·e; e l'. a tal ponto 
que não sei que fazer, scnüo suplkar a Deu:; ([li(' lhe 
pngue êste e os dcnrnis henel'íeios. 

No loennlc ú Yinda d(• Vmma l\krec' para <·ú, digo
lhe que me deu tanta pena o ler de vê-lo ,•m t·om
panhia de quem lhe era tão pesado e e111 lugar onde 
geralmente gmm de pouca saúde, que, a menos de ler 
eu muita nceessidade, não lhe suplkariu que, só para 
me f'azct· hem, livcssc férias tão 1\ sun <·uslH. Mas utual
mcnte, glóriu a Deus, niio estou n<'<'($silada, <' n111u·u 
foltnm OC'Upaçõcs e trabalhos a me impedirem de to
mm· junto de Vossa :i\fot·cf, o t·onsôlo que q11facra; por 
conseguinte, :rn!es lhe suplico que não venha. Vc•jt1 
cm que lugar poderú te1· mais dest'unso, e <~ssc esco
lha, pois hem preeísn refazer-se <flll'll1 trnhnllm lodo 
o ano. Aliús, se m·ontccessc vir o Padre Visitador "" 
no mesmo tempo, hem pouco fruto poderia eu tinir du 
presença de Vossa Mercê aqui. 

Creia, meu Padre, t•stou eonve1wida de <fllt' uiío 
quer o Senhor dar-ruc neshl vida senão t·ruz e mais 
'cruz; e o pior é (fUC todos os que desejam dar-me t·on
tentamcnto, tf>m a sua parle. Vejo que qm·r ntormen
tar-me pot· t-s!c meio. Scjn f:lc por tudo hendi!o ! 

Muito sinlo o que aeonlet'<'H ao Pndre Padillu "', 

31:l) C,rneiíin. 
llH) Pt·f•sn pela Inquisição durante alguns <lhis. 
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porque o knlto na conta ck s(•rvo dC' Dcns. Prmm ao 
Senhor mos Irar a verdade! Quem vive ('t'reado <le lan
los inimigo11 km muitos trabalhos, <' lodos nós anda
mos ncssu <·xpt•da!iva; mas pouco e., pe!'d<·r a vida 
<' a honrn por amo1· de tão hom l\ks!r<'. Vossa l\kr(·í'· 
nos t•ncom<'JHle Helllprc n I1It•, ![ll<' c11 lhe digo: nncln 
tudo hem mal pnrndo. 

l)p saúde vou razoàvdmenlc; o hnH;o, cmhoi·a 
ntim, pois não me posso n•stie, vai nwlhorando; m,·
lhoru quisera cu em amar n Deus. 

Sua MujPslndc gunrdc u \'ossa :\kret· (· lhe 11(• 
t<i<la a santi<lad<' que Lhe s11plko. Am{,111. 

E' hojl' 28 de julho. 
Indignn serva e verdadeira filha de \'ossa l\krd\ 

Teresa de .Jesus. 

Estas ~.ervns de Vossa Mercf, tôdas se lhe re<·o
mcndam !llllitíssimo. A Priorn não consinta Vossa :\fr1·
ct' deixar dt• ,·omc1· enrnc, e mande que não se dt·s
euide da saíule. 

CARTA 237. 

Ao Padre Jerónimo Gracirín. 

Avila, agôsto de 1,i78. Pe1·segui~·õe, contra a Reforma e o 
Pe. Urac:iiln. "Responda a tndo: pois se está tornando 
1nuito h.iscainho". 31

' 

Esteja eon1 Vossa Paternidade, nieu Padre, o Es
pírito Santo, dando-lhe fôrças para utruvessar esta ha
talha, pois, hoje cm dia, lmvení. poucos aos quais com 
tanta fúria permita o Senhor sen•m acometidos dos 
demônios e cio mundo. ,..., 

Bendito seja seu Nome, por ter querido que mereça 
Vossa Patemidnde lauto e tão por junto. Asscguro-llw 
que, não J'ôra o na lura! tiío sensí vcl, n rnr.ão nm, ela ria 
hem a entender quão grande mc.itivo temos de C'stm· 

315) Nn nccpção de arisco, silencioso, retraido. 
316) Como Vossa Pnlernida<lc•. 

Santa. Tern~a Vlr - 13 
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alcgl·cs. Estou descansada por sahcr <1uc ,•stá Vossa 
Putcrnidndc liYre de <r11nlque1· suspeita de excomunhão, 
embm·a cu nun('a tenha tido rec(•ío de que estivesse 
CXl'Ollll11lgndo ... 

Deus guurt!e II Vossa Pttterni<ladc, e me deixe vê
lo ('0111 sossêgo algum dia, sequer parn alc·ntar-nos a 
tornar a padeeer. Tôdas se lhe recomcndmn muito. 

Praza a Deus me responda a tudo, pois está firnn
do muito hiscainho. Bem vejo que niio é sem motivo; 
mas em ti'ío grande ocasião de sofrimento para mini, 
nada lhe devera servir <le empecilho ... '" 

CARTA 238 • 

• 1 D. Joana de ,llwmmla. 

Avila, /! ele agôsto de 1578. Seus sobrinhos Gonçalo e Lou
renço. Rccrndesee a pc,i·seglliçüo contra a Reforma. Lem
/Jrunças . 

. lt,sus esteja com Vossa :Vlercê. Por aqui e por I.ú, 
a todos nós dú Deus trahalhos; seja f:le para sempre 
bendito! Vossa .Mert'ê não se aflija pensando na ida 
de D. Gonçalo com Lourcncinho "", pois meu irmão 
não o eonscntirú: não ,julga eonveniente. Não es('revi 
u Vossa Mercê, porque jú tinha partido o môço quan
do me entrcgarnm a sua carta. Eslcja certa de (Jll(' 

os l'l'l'Olll('IHlo :i Deus. 
Saíha Vossa Mercê CJ:llt' agora chovem sôbrc nós os 

lruhull105, a mais nüo poder, porque obtiveram Conlru
hreve, (' vamos ficar todos sujeitos ao Núncio. Não me 
t·amm muita pena, porque talvez seja ,•ste o melhor 
,·aminho para f'azcr-sc Província à parle; e assim não 
se verú o Pndrc Grad{m entre essa gente. 

Estou ,·om tanta pressa que ainda isto não S('i 
como eserevo. Tenho que enviar certos avisos a essns 
easas, e por isso não digo 1nais, senão que me rceo-

:·. i ·;) E1;:t::H!i.i-':t:.: p:irH me esC"l't!Vt~r algun1as linhas. 
,l18) Sohrinhos tia Santa, os qm,is plnnejavam ir foz1•r 

fortuna nas fndias. D. Gonçalo ern filho rle D. Joana. 
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mendelll a Deus. ~iio estou pior que 1k l'oslunw; na 
verdade os trnhalhos são parn mim saúde e medicina. 

Ao senhor .João de Ovalle e à senhora D. Bea
triz "" nrnil:as saudações; as Irmãs snúdam daqui a 
Vossu Hcv~·1·ênda. """ Meus irmãos cstfio hons; ainda 
niio sahem que Pedro '" vni para aí. 

E' hoje 8 de agôsto, e eu de Vossa MC'rcê, 
Teresa de ,Jesus 

CARTA 239. 

Ao Padre• .lel'ônimo Gradán. 

Aviln, 9 de agôsto de 1578. Sofrimentos causados à Santa pela 
situação cio l'ndrc Gruciún, Os Descalços sujeitos imedia
tument,c ao C\úncio. Um Cont,·abrevc. Sun promulgação 
nos Conventos. :Mérito dos t1·abalhos sofridos por amor 
de Deus. Ida de ,/ulião de Avila a Mudrid, Ninguém me 
linn·à a meu Palllo, nem "o que tenho prometido u êssc 
santo" . 

.Jesus {!Sleja com Vossa Paternidade, meu Pudre. 
Ontem lhe escrevi por via de Mant·eru, e enviei a car
!ti uo Suhprior para que indagasse se Vossa Pater
nidade estava cm Penharanda, como me escreveu. He
comernlei-1hc que ninguém soubesse do paradeiro de 
Vossa Pate:midade, nem mesmo um Irmão kigo, senão 
sei êk. Enviei juntamente duus cnrtas de Roque, nas 
quais insiste muito para que Vossa Paternidade vá 
sem dc1nora a Madrid, e embora afirme (jlle esereveu a 
Vo5Sll Puternidude, dando-lhe parte dos aeontecimen
los, torno a eontar-lhc o que se passa, pelo te1nor ele 
terem sido upreendidas as cartas. Como Vossa Pater
nidade pode não ter ido para omk pretendia, segun
do me escreveu, mando-lhe novo mensageiro, que vai 
também com o fim de avisar à ).fodre Priora sôhrc o 
modo de respondei·, pois l¾oque faz muita questão de 
haver eonformidade entre as respostas. O eontr.ário se-

:Hfl) Cunhado e sobrinha da Santa. 
320) l'o:, distração, cm vez de Vossa :\,lerct-. 
321) FicJ e virtuoso servo que acompnnhou a Santa cm 

várias fundaçõ.es, e fêz-se Cur1nelila Descnl<.,.·o nos setenta anos 
em lül8. 

13• 
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ria destruir-nos. Enviou-me uma norma por es,Tito, re
digida nos mesmos têrmos que a dela .. líi trnho dado 
o mes1110 aviso por outros lados. Prmm n Deus não 
seja necessário, pois é grnndc lústima vt·t· estas al
mas sujeitas a quem não ns compreende. ,.,., 

Contudo, {_, só meu Paulo que me <lú cuidado e pP
na. Ah! se o vir livre! Por eerto, nüo sei a cansa, mus 
ainda que o quisesse, nüo me poderiu pcrturhur l'Olll 

o demuis. O Senhor provcrú; e se Vossa Pakl'nidad(• 
se guardar por aqui, sem ir para as bandas de Ii1, dou
me por sulbfoita. Contudo tenho grande mt·do, por-
1ruc, no ir e vir pura diz,•r Missa, não podt• deixar de 
1rnver perigo."" 

Eslou espantada das voltas que estão dando os 
acontedmentos. Jú quisera ver Vossa PaternidudC' fora 
daí, e1n algum lugar onde possamos estar seguros a 
seu respeito; mas avise onde cstú, por ('aridntle, pura 
cu não andar às tontas quando lhe quero eom1mkar 
Hlguma coisa, como o estou com ns cifras que Vossa 
Paternidade mudou, sem !lrévia eomhinu~:ão. l\Iuito 
quisera cu andasse sempre com algum eornpanhdro, 
:io me.nos um Irmão leigo. 

Ontem eslêve aqui o Prior de Santo Tom.ús. Não 
lhe parece mau que Vossa Paternidade, antes de ir 
ú c·ôrte, espere a resposta de Joanes "', a fim de ver 
no que púru isto. O Reitor pensa do mesmo modo, e 
também meu irmüo, pois lhes contei que Vossa Pa
ternidade escreveu a Joanes . .Tú que levam os Breves 
ao Presidente'", não sei u razão de tanta prcssn. Sú 
duas l'Oisas me fazem querer que Vossa Paternidade• 
vá: uma é o mêdo grande de o aprisionarem aqui, t', 

322) O Núncio resolveru sujeitm· n Dcsc:1kez aos Calça
dos. O bom amigo da Rcfonna, Roque de Huertu, Notúrio de 
Felipe II, industriavu as l>cst·a Iras sôbre o modo de prO<'C· 
clcren1 n cssu ,emergência. 

32H) De ser cnp!uruilo. 
:l2-l) Licenl'indo Padil!u. 
:-125) Os Breves, que nomeavntn o Pndrc Gr<tr:iún Visita

dor, imn ser entregue~ uo Presidente de Castelu D. Munrí<·io 
de Pnzos, que diriu n últhna pnlavra, fH"O\'tiveimente favor{i
ve], sôbre o conflito de jurisdições. 
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neste caso (Deus o livre!), mais llle valeria esquivar
se; a outra, que antes de dirigir-se Vossa Paternidade 
ao Hei, víssemos quul a atitude <lo Núncio. Para ludo 
hito será úlil a sua presença. 

O que :fica ad111a escrevi ontem a Vossa Paterni
dade. Aí o verá, e (~reio lhe dar.à o Senhor luz para 
decidir, assi.111 l·omo lhe dú paz pHra suportú-Io, segun
do tenho viisto por suas prútieas com 11:le. Acontece o 
seguinte: no domingo passado, dia :l do corrente, 110-

tificarum ao Padre Mariano um. Bn~vc, o 11nal, penso, 
é o que kvuvam para aí, cmhora Roque pouco se tenha 
explicado. Só disse que é muito completo e revoga os 
atos, do Núncio passado; deve ser o mesmo de que 
fala Vossa Paternidade, porém nada se sabe ao certo. 
Afirma que é do Papa, mas ercio ser apenas elo Núndo, 
porque l\fal'iano, cm sua resposta, dedaru que serão 
ohedccidns ns ordens de Sua Senhoria; e manda que 
niio se tenha a Vossa Paternidade pol' Prelado, a obe
diência há de ser prestada ao Núncio, e a mais 
ninguém. 

Disto me alegl'ci, pois talvez Sun Senhoria nüo de 
hm[a mão a êsses lôhos como eles pensam; e, cm todo 
caso, hú <k qucret· contentar ao Rei. Bem t·reio, t·o
mo diz Vossn Paternidade, que andnm pl'oeurando im
pedir as r,~fornrns ;.,. ; disto nüo duvi<lo, nem haverá 
maior eon!cnlumento para mim <lo f!Ue ver a Vossa 
Palcmidmk livre dêsse encargo. l\fois !arde tudo se 
J'arú hem. 

Nudn nos !'oi notificndo, nem cm :\Iunceri1, por
que o Pro'iincial "" não saiu daqui; devem estar ii es
pera de nlgunrn <'oisn. Hoquc assegul'a que u notifi
cação hú de ser l'eilu a to,1os os mosteiros; mas nüo 
t'.xpliea ,;e por meio dos Frades ou não . .Tú escrevi à 
Priora de Alba, que reccha aquela Irmã; e a Teresa 
de Lnys "', que o tenha por. hem. Consolo-me !unto 
con1 a 1nel'cê que Deus faz a Vossa Paternidade d1111-

326) As ntas de Graciún dc~tinud.us n nHHl!er a ohs-c-rvftn
cia nos conventos de Calçados que visitar:,. 

:-127) O Provineial Culça<!o. 
a28) Fundadora do mostt,iro de Allrn. 
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do-lhe algum tempinho de coutenlnmento no meio ck 
tantos lralmlhos, que não sei eomo posso enlrislecN'-me . 

.Kcste momento cslú chegando ú porta o Hevereu
do Padre Hiojn '"" com um notúrio, a noti!'icnr o Breve. 
Não me chamaram a mirn, senão à Madre Priora; e, 
segundo entendo, é o mesmo que deviam levar-lhe aí, 
pois dizem estar correndo o proet•sso. Deus me perdoe; 
nws ainda não posso crer que o Núndo haja mtmdado 
tal coisa; quero dizer: que o tenha redigido naqueh•s 
têrmos. Se Vossa Palcrni<ladc não houv(•ssc seguido n 
1iiu·en•r de tantos let1·ados, não me espanhirin de que 
tivesse muita aflição: mas, como em tudo tem 11gido 
com tanta jus!iça, abstendo-se de visitar durnnte quasl' 
um ano até ser informado de que o Núncio não lhe 
havia tirado a jurisdição, - não compreendo eomo 
agora se podem dizer tais coisas. Na verdade, crnho1·a 
me dê muito pesar, por outra parte causa-me grande 
devot:ão, por suhcr a intenção com que Vosfü1 Pater
nidade tem proeedido, e ver que lhe respondem com 
tantas infâmias. Posso dizer-lhe que Deus lhe quer mui
to, meu Padre, e que Vossa Paternidade O imita hl'm 
de perto. Esteja muito alegre, pois o que pede ao Se
nhor - que são trabalhos, -- isto lhe dú. Mm; D<'us 
é jllsto e tomurú a defesa de Vossa Patemida<le. SPjn 
êlc bendito por tudo. 

Os le!!'lld'os, por aqui, dizem todos que Vossn Pn
terniclade não estaria obrigado a obedecer no Núncio 
se ,~stc não provasse com que autoridade lho ordC'na. 
Oh! Cftte bons tesouros siío êsles, meu Padr<' ! .Küo se 
<·omprnm por nC'nhum preço, pois por t•[c!; se ganhn 
tão gnindc C'oroa. Quando relembro que o mesmo Se
nhor Nosso e todos os seus Santos foram por ê-ste ca
minho, não me !'esta senf10 ler invejn de Vossa Pater
nidade, porque cu agora jú não nwreço padcc'('l', se
niio npenas sentir o que pudecem aquêles a quem 
quero bem, - o que é, aliús, maior trabalho. 

Amanhií trataremos ele rnanclnr quanto antes Ju
lião de Asila n Madrid, n rec·onhc>ecr por nosso Pre-

:l29) Um Cnnneliln Cnl~,ndo de Avilo. 
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lado ao Núncio e pro<:m·ar ganhar sun hcncYolC,nda, 
suplicanclo-llie que não nos entregue aos Calçados. Ao 
Jll('smo tempo escreverei a algumas pessoas para que o 
aplaquem u respeito de Vossu Paternidade, dunclo-lhe 
Yúrhrn razões e contando-lhe como Vossa Patet·nidndt· 
nenhum convento visitou, até l{tW veio a seu <.:onhed
rncnto n dedanwão de Sua Senhoria; e de boa vonta
de lhe ohedcccria sempre, se não tivesse sabido que o 
Tostado no~ vinha exterminar. E certamente, sem fol
lnr à verdrnlc, posso testernunlrnr contentmnento uo 
)íúndo, poi;, a trôco de não estarmos sujeitas a C,ste::; 
Frudcs do Pano, tudo darei por bem empregado. 

Pedir-lhc~Ít Julião licençu para as l'OÍsas neeessú
rias J11estcs mosteiros, como: entradas de oper.úrios, e 
('Oisa1, i;cmdhantes ""; porque, :wgundo me disseram, 
logo, pelo foto de lhe prestarmos ohedit~ndu, se torna 
nosso Prelu do. 

O Senhor nos njnde, pois, (·orno não poclcm fa,,pr 
que O ofendamos, o santo Paulo cm cusa me fien, e 
ninguém m(• pode tirar a ohc<lifnda que prometi a 
C-ste smlto. '"" 

Estas frmãs sentiram o Bl'eYe, udmu de tudo, pelo 
que diz co11frn Vossa Paternidade, a quem muito se 
r(•t·o111e11dam. Fazemos fervorosa oração. Não há que 
kmcr, meu Padre; senão antes louva!' a Deus, que 
nos Ieva por onde Ele foi. 

Sua :VIajcstndc me guardt• Vossn Pnternidu<lc, l' 

1wjn servido tlc que o vejamos livre dessas t·onkndas. 
E' hoje véspera de S. Lourenço. 
Indigna serva e ver<lndeirn filhu de Vossa Pu

lcrnidu<le, 
Teresa de Jesus. 

:{:!O) Xa c,lnusura papal não podem entrar operários, mí·
dicos e oulros, mes1no por n1uito pot1('ô tí'ITIPO~ srn1 li{'en,~·r, 
expressa <lo Prclcltlo. 

831) O voto ,!e oheclií'nci" r,•ito ao Pnclre Gr:ici:111, conw 
se pode vt•r na Relação XL, tomo \'. 
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C.-\HTA 240. 

,1 Roqw• de lluerla. 

Avih1, agôsto de 1571!. Hesum" do o{sorriilo com a Visitn do 
P,·. (iradún ,ws com·en!os de Culçados e Descalços. Dú
vidus sôbrc a jurisdi~,ão do !'e. Gr~t'Íán e u elo :>;úncio. 
Grtwián :·m:,;pcnde ns Visitas. Divergências entre o Hei e 
o :>;únc,io nc~rca dês!e extremo. Justificn<,'âo elo procetli
n1enlo do Padre Grtu.~bí.n~ 

Quando mo1Tcu o N(mdo passado, tínhamos por 
certo que !'essarin u Vhitu. Trutu<lo o caso eom teólo
gos e legistas de Akalú e de .1Iadrid e ulguns de To
ledo, disseram que mio, porque cstun1 já começada, e 
porlunto, emhora Ormaneto tivesse morrido, não ees
snvu, antes devia prosseguir-se; se niio estivesse ('0-

1ne~·ada, então, sim, ucabal'ia ('Olll u morte de quem 
dera os poderes. E o PJ'esic!'cnte Covurn1hins repetiu 
uo Padre Grueiún que niw a deixasse, porque niio (~s
lava terminuda. Sôbrc isto ficaram todos de neôrdo. 

Vindo dcpob êste :::;!úndo atual, mandou ao Pa
dre Gradún <lUlê lhe apl'csentasse os doeumentos com
provando seus poderes, e os processos. :i:~Ie queria dci
xu r tudo, mm, avisaram-no de que se ahorn'('Cria o 
Hei, porquanto a Visita era também feita a seu man
dado. Foi relutar o que i;e pm;snva no Arl'chispo '"', 
o qual rnlhon com Ne e disse-lhe que: "tinha frnimo 
de rnôsen ! Fôsse dar ('Onta de tuclo ao RC'i!" E como 
o Pac!rc lhe uprc1>cnlassc os inconvenientes que haviu, 
cm ra:r.iio da dcf('rênda ao :N'úncio, respondeu que ao 
Supcl'Íor todos podem rcem·rer. 

O Rei lhe mandou voltar a seu mosteiro, 1n·omt·
tendo que o fada averiguar. Alguns lefra,los e ntó o 
Pri•sentado Homero, a quem eonsul!d n11ui, dfaiam que, 
ni"to havendo o Núndo mostraclo ns f'aeuldadcs que 
!inlrn para agir neste caso, o Pudrc niio estava obri
gado u e(•ssar a Visita, por muitas ru:r.Ôl'S qnc daYat11. 
Efotivanwnte, nem cnfüo afi havia mostrado, nem ugo
ra, a nüo ser Cflle o tenha feito de de;,: dius par:t ,·ú: 

332) D. Gaspar Qnirogu, Arcebispo de Toledo. 
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e sl'i t·om t'erteza que da parte do Hei lhe hnvinm re
querido <[li"-~ as mostrasse. 

Apesar de lodos êstes pureeeres, csMve o Padre 
Graciún mais de nove meses, pouco mais ou menos, 
sem wmr de seus poderes nem pan1 dar uma assina
lurn, emhora soubesse que o Núncio dizia e junrva não 
lhe haver dilo qne niio visitasse. Disto hú muitas tes
temunhas, t~ também do seguinte fato: rogando-lhe 
11111 Frade que tirasse no Padre Gra<'i.ún o ofício de 
Visitador, respondeu <[UC niio tinha poderes para isso. 

Depois dêsses meses, mandou o atual Presidente'" 
ehamat· o Padre Gradán e ordenou-lhe que recome
,:assc a Visita. f:lc muito lhe suplicou que não lhe des
se tal ordem. Heccheu por 1·espostn <ruc niio era pos
sívd, po1· ser essa a Vontade de Deus e do H.ei; tum
hém Nt·, Prcsidenle, niio quisera exercer o ofício que 
tinlrn, e ninda acres,·cntou oulrus coisas. Perguntou
lhe o Padre Graeián se devia ir ao Núndo"! Hespon
deu que não: quando houveiisc alguma necessidade, 
m·rnlisse n êle; e entregou-lhe nmilas provisôes elo Con
celho para que, cm i1nalqucr emergfawia, se valesse 
do braço secular. 

Sempre se pensou, pelo qne fnlHva o Núneio, que 
t-le niío tinha poder sôhrc ns Ordem, religiosas. Com 
efeito, ,lcsdc que o Hei se mostrou descontente pelo 
que, de urna hora para oufra e sem lhe <lar satisfaçiio, 
l'êz n Grndím, nun{·a mais manifestou auloridnde. Ago
ra estamos pensando que deve ter recebido alguma 
eomissão l'Spednl do Papa, visto estur f'nz<'lHlo o que 
faz; niio, porém, que ll h•nha apresentado ao Conee
lho, nem ~, pessoa nlgmna, que se saihn. 

O Padre Grudún viu-se muito perplexo, porque, 
se an1disse ao Núndo e niio fizesse o q1w o Hei man
davu, fieúvamos perdidos, sem o favo1· real, que l; 
atualmente nosso sustenttwulo e defesa perante o Pn
pa. Thiha ,,ahido com ecr!eza que o Núncio 1n·ocm·ava 
em·tn-rcgar da Visita no Tostado, Heligioso dos <lo Pu-

:l:l3} D. ~!aurício Pazas, Bi~po eleito de Ávila. 
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no e Vigário deputado pelo Generalíssimo, o qual, hem 
sabíamos, vinha com fmimo de dt>sfur.er tôdas us ea
sas, porque fôra determinado cm Capítulo Gi•ral "' (Jl!l' 

só se deixassem uos Descalços dois ou três mostei
ros, con1 proibição de receber noviços e ordem pnru 
vestirem o mesmo húbito que os Calçados. A visla dis
to, só eorn o fim de sustentai· a nossa causu, consentiu 
o Padre Graeiún t•.m continuar n Visita, embora eom 
nntita rclutfmda. 

Tumht'.·m era duríssimo pnrH Nc e11lec•g:1r os do
ctunentos relativos às culpas dos Cal~·ados da Anda
Inúa; porque niío poueos lhe falavam debaixo de sc
grêtfo, e seria rc'\'olucionar a todos e infamnr a mui
tos; e islo na incerteza de ser Prdudo o Núndo e po
der dar n•médio, pois jalllais mostl'Oll Stms fo<:uldacks. 

Esta é u inteira verdade, ulém de outrus eoisas, 
pelas qunis vcdt claramente, quem de tudo ei;tivet· hem 
informado, <ruão sem justiça o tratam tão mal nesse 
Breve. Nenhum passo deu sem ouvir o 1rnn·cer de hons 
letrados; pot'(IU(\ emhorn êlc tamh(•m o scjn, mm<·a 
se guia pelo seu modo de julgar. Isto de nuo mostmr 
os poderes, <lir.t•m, é coisa nova 1.•m Espanha, pois Sl'lll

pre os têm apresentado os Núndos. 
Veja Vossa Mereê se serú hom enviar a algumas 

pessons em ::\Inckid esln informação, eopia<la 1·om hoa 
Ietrn. 

T<'resa de .T esus. 

CARTA 241. 

A Roqar d!' H11ata. 

Ávila, ag6sto ,!e 1578. Audiência do Padre Grni,iún emn o f!<."f 
no Escorinl. 

Hoje, penso que deve ter falado ao Rei o Padre 
Gradún, pois ontem ehegou ao Eseorial. Tomem mui
to l't1idado, pnrn que haja segurança se êle se puser 
sob o poder do Núndo; porque vejo: muitns coisas 

334) Em PJ:iefü1eiu em 157.;. 
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mais vão pelo feito que pelo direito. A sepurnçã() cous
tituindo Província, eis o que mais dC\'t)lllOS procu
rar ... irm1io suplko n Vossn l\krl'ê null1de dar cm 
mão própria. 

CAHTJi. 242. 

Ao Padre Jerúnimo (}raciá.n. 

Ãvila, 14 tle agôsto de 1578. Pi,sar <la Santa por ver sofrer 
o Pe. Graciún. O Rei e os Dc.scalços. Conselhos ao Pc. 
(iruciún acêrca de seu cargo de Visitador. O que ha de 
c!izer ao :,,;úncio, ao Rei e no Presidente do Concelho 
ele Castclu. As monjas pennlizndns com os trabn ll1os cio 
!>e. Graciún. Nus foslivicladcs !la Virgem "vêm os traba
Jhos P os alívio~". 

Jhs. 
A graça do Espíl'ilo Santo esteja com Vossa P.i

krnidndc, meu Padre. Se Vossa Palcrniclade não ti
vesse pas:mclo por aqui·"", pouco teria NI nui1·ecido t·on1 
êstes trabalhos, porque era quase nenhum meu pesar; 
mas depois paguei por junto. Posso tfü:cr-lhc que foi 
tüo ei,:ccssiva u minha penu uo ver Vossa Pa tcrnidndc, 
que :lodo o din de ontem, quarta-fdra, cstin) t·om o 
t·o1·a(.'iio nrngouclo e ni'io me podia conformar de YÊ'-lo 
tão acabrunhado, e corn tanta razão, por cm tudo en
conlt·m· perigo e undnr, como mulfeilor, à somhrn de 
telha ílos. Contudo nem por um momento perco n con
fiança no bom êxito. O caso <'.,, meu Pud1·c, que buscou 
o Senhor e, melhor meio puni me dur u pndcccl', de
termi nandc, que se desearregnem os golpes onde me 
dcícrn mais do (!HC em mim. 

Hoje, v{•spcrn de Nossa Senhora, mandou-me• c·ú
piu <1:a Provisão"' o hom Hoquc, e fkamos muito c·on
soladas .. Jú qne o Hei o toma a peito de tal maneira. 
Vossa Patc·rnidade cstnrú livre ck perigo, e ern isto 
o que a nós tôdas utormcnla,·a, pois para tudo o mais 

a.%) Indo de Ynllnclolid a !\fo,lrirl. 
3.3Ei) Pro\'isüo reol nnulnnc!o o Contrahrcvc elo :,,;(111cio e 

t·,mfirnuuH1o <.raditn no cargo de Visitador. 
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vejo hom i\nimo nestas Irmãs. Quis o Senhor que pou
co me tenha durado u pt•1w; e acertou hem V ossu Pa
ternidadt• indo 110 tl'mpo t'lll que foi, e pelo caminho 
do Escorial. 

Por fste mensageiro, que é Pedro, pt'<;o di½cr tudo 
o que uí se passou e ainda se cst.ít passundo. :\!ande 
nolkias a Vulladolid, que hi estão aflitas, e enviaram 
mcnsagd1·0, po1· terem snhido o que cslíi at·ontcc<·IHlo 
com o Padre F1·ei .João de Jesus."' 

E, juulamentc, mio csquc<;a de ver se se pode l'a
xcr algnnrn t·oisa pm· Frei ,João da Cruz.'"" Previna
me ,;e t·ouvém recorrermos ao Núndo, pu1·a lhe darmos 
mostras de snjdçüo, nós, Des(:alços, já <1ue lhe have
mos prcstndo ohc<liênda. Estudaremos tamhfm aqui o 
caso, e, se Vossa Palcrnidude ui\o estiver aí, faremos 
o qnc nwlhor nos pm·e,·(•1·. Cmu vez que jú noH su
jdtamos, isto não 1levc pn'judkur à justiça de nossa 
eu usa. Hccdii hoje ,·nrla ele Valludolid e :\Icdina; na
da lhes l'oi ainda 11otifkado. Ni1o ercio que tenham 
si<lo preguiçosos êsscs meus Irmãos, pm·hrn!o dcvt•m 
!t•r sabido o qnc por aqui se passa. 

l\Ieu Padre: muito me preocupa o fato de que 
<·sta Provisão e todo êssc rcholi~:o ni1o atinja n outrn 
Visitador, senão a meu Padre Gmeián; pois não qui
sera que de Homa viesse alguma coisa t·ontra &!e. E, 
assim, acho !JOm Vossn Paternidade lcmhrar-sc da luz 
vii;fa por Paulo, - a quul parece ter sido t·onfir111ailn 
pdn que viu Angda, - e portanto aparte-se Vos><a 
Pall'rnidade tanto quanto puder dêssc fogo, por mais 
que lhe diga o Padre l\fol'iuno "", ('0111 u eondi,;:ão, po
rém, de que não l"Onlrurk o Hei. A const•iênda de Vos
sa Paternidade não é parn andar metida em coisas sô-

:i:l7} Tendo ido !ralar a respeito ela fundação de um 
moslcil"o de Descalços em Madrid com o próprio Xúncio, i'sle 
e, mandou l'i<'ar dctirlo por dois meses no Convento dos Cal
çat.los. 

338) ;>{estu mesma data, por intercessilo de Nossa St,nhorn, 
conseguiu o Santo evadir-se milagrosamente rio eárccrc, onde 
estava metido, no Carmo Calç.ado de Toledo. 

3311) Era muito fogoso e pugnava pelu C'Onlinunção ,las 
Visita~ não obstante a con!radiçã() do Nttnd(), 
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hn~ ns quais se dividem os parceert!S ""', pois uinda 
quando não hú que temer fka atormentado, eomo cs
têvc nesses ül!imos tempos; e tt lodo mundo parc('crit 
hcrn a suu atitude. Lú se avenham os outros eom suas 
ecmtendas. 

Quando, pot·ém, cstivel· ludo pc!'l'cilamente firnw 
e seguro, muito hem fará de expor-se ao pel'igo, sem 
mHlnr com cstTÚpulos. Posso dizer-lhe, c·om l'crlc;,;u, 
que u maior pena que tive cm todo b,sc eonflito, t) 
ter cú por dentro - não sei de onde me vem, - mn 
mêdo de que não se hú de livrm· dessm; Visitas. Se 
o Senhor o quiser, f:lc o gwu·darú, t·omo !em frito al(· 
füfUi; nras não serú sem tormento de minlrn parte. 

Para ês!c eonselho, que lhe dei, de uparlar-sc, é 
nceessária tôcla prudêneia de Vossa Paternidade, pa-
1·a ql'ie não pareça mêdo senão somente tle ofender u 
Deus, pois n,;sim realmente é. E se Vossa Palemidu
de folar ao Núndo, justil'ique-se sôhrc êste ponto -
se t~lc se dignar ouvi-lo, - dando-lhe a en!cnclcr que 
gostm·á sempre de estar soh sua ohcdiê-nda; mas lm
via cm cor:.frúrio o snhcr que o Tostado prclemlia su
fm:at· um prindpio de renovação como êstc, sôhre o 
qual pode Sua Senhoria tomar informaç<ics. Estas <i 
outras coisas semelhantes convém di:1.cr-lhe. E trah• 
Vossa Paternidade da Província por lodos os meios 
que puder, aceitando as eornlições que impuserem, por
que claí depende tudo, inclusivt• o futuro da Heforrnu. 

E islo se havia de h·atur com o Rei, o Presidente, 
o Arcchispo e todos, pondo-os a par dos escftndalos 
e du guerrn que hú, por falta de Visita, especialmenk 
entre os Calçados de Castela. Como não hú para êles 
Visitador nem justiça, fa:1.em o qne querem. Melhor o 
saberá di;,;~r Vossa Paternidade, pois muito hôha sou 
cn d,~ escrC!ver isto; mas {.• que, no meio de tantos ou
tros ,·uidados, poderú esquecer-se. Não sei st• serú Pt·
dro ,o portador desta c·nrta, porque niio hú meio de 
arrnnjar mula; cm todo <·nso irú por mcnsagdro t'l'l'-

:HO) Por ~na rlclirn,kzn e rC'tidfio. 
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to. De tudo me avise, por caridade, ainda que lenha 
JJouco tempo; e diga-me como eslá o Padre l\fariano. 

Estas Irmãs se recomendam muito a Vossa Pater
nidade. Se visse quanto estuo sentidas, e tudo pot· t·au
sa <le meu Padre, fil'aria contente. Das de Bcas e Ca
ravaca tenho pena, pois estarão aflitas com as primci
rns notícias que lhes mandamos, e tão cedo não teriio 
'Outras. Verdade é 11ue nas cartas lhes dei muita es
perança, c,xcelo no que dizia respeito aos trabalhos de 
Vossa Paternidade, a fim de que o encomendassem 
mais a Deus. Se houver por aí meio de uvisú-lus, por 
nuidadc, encarregue <listo a Roque; a f•sle envio mil 
reais pura as ,,ustas, além dos cinqüenta ducados que 
lhe mandei há dias. Muila pena me dará se houver 
de ficur Vossa Paternidade por lú ('Om êste calor, e 
com o que ainda virá; porque cm averiguar êstcs ne
gócios levará muito tempo, e seria bom se viesse a 
Munceru. Pense nisto, por earidude, pois ficm·ia mais 
perto de nós. 

Avise-me do que foi feito dos presos de Pastranu. 
Oh! se fôsse compensado o tormento da vista daquele 
dia com outru melhor vista! "" Permita-o Deus, e a 
mim eoneeda a m1:,rC'ê de ver Vossa Paternidade de 
modo n não andar cu com tantos mêdos. Amém. 

E' véspl'ra de Nossa Senhora de agôsto. E' cerlo 
qne cm suas festas vemos trabalhos, e também os ulí
·dos, l'Omo dons de sua 1não. 

Jndigna súdita e filha de Vossa Paternidade, 
Teresa de Jesus. 

:H l J l'rou,·en, H Deus, tendo visto r.raciún tão aeuhru
nlrndo, o tornasse u ver crn melhores conrlições. 
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Avilu, 19 de agôsto tfo 1ii78. Temores <la Snntn até qnc Gra
ciún fule "º Sr. l\'ú1H'io. Morte do Hei de Portugal D. 
Sehusliãc,, Antes de tudo, a J>rovínciu separadu de Dcs
calç.os. Xingt1ém procura n líherdad,c daquele Santo Frei 
.Joiio. O Pmlrc l\iarinno e u fonle do Colégio dos Jesuítas 
em Avilf. Gratidiio a D. l)iogo de Peralta. l.:ma caria do 
(,,•nil elo Carmo. Deseja a Snnl" que termine de uma vez 
a Visit,1 do Padre Gradán • 

.Jhs. 
A graça tio Espídto Sunto esteja com Vossa Pa· 

ternida<lc, meu Padre. Muito nos folgamos com a car
ta trazida por Pedro, tão cheia de bous esperanças, 
que, :,cgunclo parcec, não deixarão de se realizar. Fa
ça-o Nosso Senhor, como melhor fôr servido. Contu
do, nl!o ficarei sem cuidado enquanto não souber que 
Paulci, falou eom Matusalém, e qual o resultado da en
lH~vista. Por earitlade, se tiver nlgurnu 11otída, escre
va-n1c. 

:\luiio pesar me t·ausou u morte de tão católico 
Hei eomo era o ele Portugal, . .,, e não posso desculpar 
os crue lhe permitiram ir meter-se em !fio grande pe
rigo. Por tôdas as partes nos dá a entender o mundo 
a pouca segurança que havemos de ter cm qualquer 
<'ontentamcnto, se o não huseamos no pndeeer. 

De tôdas HS maneiras possíveis e dchaixo de q1rnis
<Jne1· eondk:õcs, se fôr preciso parn o eonscguir, pro
t•ure Vossa Paternidade a separação da Província, pois, 
aind:1. que não foltnriio outros trnbalhos, grande coisa 
sc•rá c!llarmos já t•om segurança. Se agora os do Pano 
tamhém apcrtassCin com o Núndo parn o mesmo fim 
-·- e creio o farão de boa vontade, - seria grande aju
ila. J'l:iio quisera que deixussem <k inlcnt.ú-lo, pois, se 
11ão vir contradi,:;ão, mnis fàeilmenlc o farú o Núndo. 

Achei muita grnçn no que respondeu êslc aos Cal
çado,;, neê1·eu do que ,~les já estão trnmnndo cm Me-

iH2) D. Sehaslião. 
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dina, ondl' pron1ram Jll'rstwdir ils monjas qlll' oht·
dl'tmn uo Provinda! do Pano. Es!ú nli Valdl'n10ro por 
\'igário. Não tendo reunido sufiden!l's Yotos p:ira st·r 
Prior, deixou-o o Provinda! m•sst• ('argo para olhar po1· 
aquela easn, t· He, desde ns ,ksan·n~·as passadas "', 
está muito mal t·om a Priora Allwrtu. Andam dizendo 
os Cal,:ados, t·nlrt' muitas <Httras coisas, (llll' hiio dt• 
ver as monjas ddmixo de Sl'll dominio: e t'Olll isto 
das ficam mo1·1·,·1Hlo dl' m(·ilo . .Tú as tnmqíiilizd. 

Quando Vossa Ht'vt•f'\•ndn adrnr bom dnrBtos ao 
Núndo algum fl'sten11111lio dl' nossa s11f)]11issiio, avfo!'
nos; ,, l'Ollk-llH' Sl'lll d,·morn. por t"aridad,•, <'Ollll> t;!,· 
o rcn•ht•ll. EIH[Uanto o mio soubt•r esta rl'i prt·rn·upada, 
mus t•spcro no SPnhor t{lll' lhl' hão dt• :t{)rovl'itar tan
!as ora,:<1l's pa1·11 que ludo co1Ta h,·rn. ::\luito na• akgrd 
dt' que lenha \'ossa l'atcrniilat!c tão boa pousada'": 
hem o necessiln dqwis de tantos lrahallms (Ili<' pns
sou. Gosll1l'ia qm• \'ossa l'akrnídadt·, ao visitar o >1ú11-
do pt'!a p!'imdra \"t'Z. ff,ssl' :ll·ompanhado do ( '.ond,· 
de Tendilla '", porqu,·. "l' i·s!t• llllis,·r dt•f1•11dt•r \'os
sa Paf\'rnidad,•, podt•rú justif'íl'ú-lo ph•11uml0 1lh· ti!' lu
do o que lhe as,;aeam. 

Asseguro-lhe l' tenho por l'cr!o: s(· alguma pessoa 
grave )ll'dissc por Frl'i .Joi10 "" no Núndo, <lizPndo-llw 
que st· infornH· do valoi· dêssl' Padre ,. dt• quão injus
lamenh· o eonst•rvum 1n·í'·so, logo o mandaria voltar a 
algum dos nossos Convl'ntoi;, Niio sl'i que ventura {• 
a df>stc santo, qm• mmcn hú qm·m s,· kmhrP ,h;k. A 
Prinecsn de (-:holi S(·rin capaz de fnz{•-lo, st• ::\lal'Íuno 
lhe falass,•. 

Grande prt•ssa ti-ln da vinda do Pn<lrc Mariano 
os <la Companhia e urni!o rwcessitados t•stiio dt'I<'. SP 
aí não fnz muita falta, por earida<lt•, ,illplico-llw qui, 
o ma11dt•, pois h:'1 hasfuntc tempo o andam pPdindo. 

:11:n o .. ,,,.,.;,1,., t•m 1,:,,1. 
:U-t) N.a rt•sidl·n<"in ilt• D. Diogo dC" Pl·ralta. grancll' m11i

go da l><"H·ult•t•7.. 
:H:,) D. Luís llurlad" ,lt• M,•ndozn, filho 1!0 ma1·q11<'s d,• 

:\lond«'.•j:u·~ amlul, formn ln.'nft.•iton•" cl:i Ht'Foruw. 
:l4lil S . .Íllii" ,t:, Cmz. 
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Agora csl'n,v(·ram uma eadu ao Núndo purn que clê 
liccnçll. Não fkurú mais de cinco ou seis dias, entre 
ida e volta ; pura estar aqui, hasta só um dia, ou tal
vez meio. ~~i'io vú esquecer-se Vossa Paternidade por 
causa dêsses outros negócios. Olhe que hú vnntagen1 
cm cm·rcgú-lo dêste, embora aparentemente de pouca 
importância; êles aqui estão muitíssimo interessados. 

Não scil (·om que pagaremos a D. Diogo'" o mui
to que lhe ,h!vemos por tanta caridade; do Alto !IH, 
hú de vir a paga. Dê-lhe um grande t·ccudo de mi
nha parte, di½cndo-lhe que suplico a Suu .:.\forcô não 
abandone Vossa Paternidude alé vê-lo a salvo, poi,; 
ando ntcrr,Jri:r.adu com essas mortes pelas estradas. 
Deus liv1·e a Vossa Paternidade, por sua divina :.\liscri
nirdia. As oraçôes <la scnhorn D . .Joana me recomendo; 
dü um grande recado por mim ao senhor Secrclúrio 
e a essas se11horas. Muito desejo que não mais seja
mos ,.,ansn de tantos trahalhos para todos. 

Saiba Vossa Paternidade que escreveu Nosso Pu
dre Geral uma carta a D. Quitéria"", coino vt•r,ít por 
essa, que ,·ai inclusa. Perdoe Deus a quem o tem in
formado ti:lo mal. Se Sua Majcstude nos fizer mcn·t
da scparn\,,i'iO da Provínl'ia, é predso logo nos dirigil·
mos n He; creio que viremos a sc1· seus filhos mais 
qucricfos. Que o s0Jamos de Sua l\fajestade ! e venha 
o que vier. 1'::le nos guarde a Vossa Paterniclade. Amém. 

Tocam a Matinas, e por isi,o 1mda mais digo s,•não 
que a Pric,m e as Irmãs estão boas e muito consolu
·das, e recomendam-se às orações de Vossa Puterni
dade, comi> tumhém meu irmão. Tôdas ficara111 mui
to eontentes de saber corno se vfio encmninhundo os 
negócios. O maior, para mim, é qne se acabe essa 
malfadada Visita, e Vossa Paternidade não tenha mais 
que vc1· com ela, pois tiio caro me custa. E' tão inten
so o meu desejo, que aindu estou com mê-do de nãCl 
nos durar muito tí'ío grande hem. 

34 7) de Perulla. 
:i48} D. Quitéria Dávila, mon.ia -rla Encarnação, muito de

votada a S. Tere.~a. 
So.nta "!'cresa. VII - :M. 
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E' hojl' 1!I dl' agústu. 
Indigna s<Tva L' filha til' Vossa Paternidade, 

Tl'rcsa dl' .Jesus. 

CAHTA ~-14. 

A lioqu<' de lluerla . 

. .\ v.iJa~ ~,gôsto ele 1fi78. Deseja saber se o Padre !.iracián v1s1~ 
lou o Núncio. Compaixüo pelo bom velho Frei Antônio. 
üratii!üo ao Conde de Tendilla . 

. . . lenha pena de nada '· "', pois o S('11h01· o n~
lll!'<füir.:.'t quando menos pensar. A maior a l'lit;ão qut• 
tenho agora, e vem <k longe, é o l'('edo de ciue .:,;osso 
Padre tenha ido mctL·r-se nas miios do S(•nhor Nún
do. :\Iuito mais quisera t•u Vl'-lo nas miios dl' lkus, e 
ex posto aos perigos da jo1·1rndu d(• Homa, - . por 1-(l'tlll
dt's <IllL' ,wjam, ..... l':tzendo parll' do l-(r11po dos <!lll' vüo 
para l:'l; mas talvPz zwm saiha o (jllP digo. 

Por ,·al'idadt•, \'ossa i\kreê o mais lu·t•ve possí
\'t·I avis<'-llll' do <fll<' sP passa, pois tôdm; ,·slamos prl'O
eu pudas; e <!iga-uw eomo t•s!ú o J>adr<· Frt•i An!é'mio, 
n1jos i;ofriml'ntos nmilo me lt;m afligido, pol'qllc foram 
grancks os golpl's para qm•m esta,·a tiio do<·nle t' de
bilitado. E' :mnto, e lkus o truta como tal.,,.,. 

E:dn·mtlllJCnlt• t·onsolou-me a caria do Conde.,,., 
Tt'nlio a impressúo de que Deus o tomou por mt'Ío 
para nosso n·mt'.~dio. Ai lhe 1·espo11do; i.· l'arla muitís
simo importante, t' niio quisera que sucedesse algum 
l'ontrnh·mpo. Se Sua St•nhoria esliYt·r aí, \"ossa :\ler
"'; lha l'ntrl'glle l'Ill rnüo prúpria; se nüo, rt•nw!a-lha 
pot· nwnsag,•iro espct·ial. \'t·ja hl'm: impol'!a 111nito 
l[l!<' nüo ha.ia extravio. 

Indigna s,•rn1 de \"ossa :.\krn\ 
Tcn·sn de ,fosus. 

So/n·e.,Cl'ilo: Ao )luito '.\lagnífko Senhor Hoqm, ti,• lluerta, 
Guar<la-mor dos '.\lontcs d,• Sua Jllajt•,tatlc, t,111 l\l:tdrid. 

:l-1!1) Estrngo no original. 
ariO) Estava dt.•titlo por orclt•tn do :,..ituH·io. 
3Gl) de Tcnclilla, 
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CAHTA 245. 

A.o Parlrc J'aônimo Gradá11. 

Avila, rgôslo de 1578. Grncüín mcluneólico e escrupuloso. Pu
lavras de consôlo. Assuntos das Descalç.as de 1\falugón. 
Qumn :iCrve a Virgern 11u du deve te1ncr. 

Jesus esteja com Vossa Paternidade, meu Pudrc. 
:V!uita vontade tinhtt de cscrever-Uw hu·gamcnk, em 
resposta àquela earla que me escreveu tão eheia de 
tristeza e 111ehm<·olia; mas tive muitas outras, e agora 
jú a cahcça nem pode engatinhar. Mande pôr sobres
crito 11a carta do ::-Júndo, - o que nüo faço por re
ceio de errar: uma dessas senhoras, a ,1uc tiver a le
tra mais parecida com a minha, escrevcrú. 

Antes de tudo: está meu Paulo muito hôbo com 
tantos escrúpulos. Vossa Paternidade lho diga. A Vos
sa Paternidade não há que dizer. Todos os letrados 
asseguram: até que lhti seja notificado o Breve, estâ 
Vossa Pute:midade agindo com muito hoa consdi"ncia; 
e pôr-,c nus mãos do Núncio, sem que o Presidente o 
lenha aplacado, seria t!csaliuo. Conviria, se fôsse pos
iaível, falar-lhe Vossa Pulernidade da primeira vez 
diante do Presidente. 

Nüo au1de profetizando tantm; males cm seus pen
samentos, por caridade, pois Deus úu·ú tudo bem. Ago
ra entendo a razão de me ter dito José quando se au
sentou Anlapilla "', que assin1 era eonvcniente para 
nossos negócios; e se €•lc está tão malquisto, não há 
dúvidt1. Dfsses outros crmitõcs"" não há que fazer 
l'aso, porque asshn corno Deus quer que se descubra 
o mal. igualmente descobre o hem. Acêrca da l\fissa, 
Vossa Pate1midade não es!ú obrigado; como bem o sa
he, e eu, d 11 minha parte, tarnhém o perguntei. O que 
deve, sim, é estar aí eom muito scgrêdo; esta é a mi
nha preocupação. Se levando vida tão hoa está de-

:152) José= Nosso Senhor, Arrlapilla = Licenciado Padilla. 
35~) Fala de certos ermitãos cuja hipor.risia tinhu sido 

,lesc.uli<erta e castig,idu. Tc•mia o l'ad,·e Gr:1cián que, por fal
stHi -dcnúnehis, viesse a al'ontcce1· o 1ncsn10 ao!'i De:,;calços. 

14• 
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primido, que seria se pnssusse pelo que sofreu Frei 
João'?"" 

O dinheiro devido u Antônio Huiz tem de ser pa
go. Se êle ainda está aí, diga-lhe que jú lenho quase 
cem fânegas '", e é preciso mandarem logo o dinheiro 
de Mulugón, parn onde remeterei também a purk de 
g:rão que lhes cahc. Não há cabeça para muis, mc.>u 
bom Padre, fique-se com Deus; e, pois serve lal da
ma <·orno a Virgem, que iniei:cccle cm seu favoi·, não 
se aflija com os acontecimentos, embora, hem vejo, 
não lhe faltem ocasiões. A senhora D. Joana um gran
de recado. 

Teresa de .Jesus. 
Mande dizer ao Presidente que pedimos muito a 

Deus sua saúde. 

Sobrescrito: Para meu Padre o Mestre Frei Jerfmimo Graeiitn. 

CARTA 240. 

Ao Padre Frei hirônimo Gradá11. 

Avila, agôsto ele 1578. Trabalhos ele S .• João da Crnz no cár
cere. Dêles tenho "grandíssima inveja". Devern informur 
de tudo no X(mcio. 

Asseguro-lhe que lrago presente à memória o que 
fizeram a Frei João da Cruz. Não sei como sofre Deus 
coisas semelhantes; Vossa Paternid'ade nem sabe de 
tudo. Todos êstes nove meses estêve num càrcerezi
nho, no qual nem cabia direito, embora tão pequeno 
de estatura; e em todo êstc tempo não mudou de túni
ca, apesar de ter estado à morte. Três dias antes de 
sair de lá, deu-lhe o Superior uma camisa sua e umns 
disciplinas muito úsperas; e ficou sem ver pessoa al
gumu. 

Tenho-lhe grandissirna inveja. Por ce1·to nd1011 
Nosso Senhor nêle capacidade para tal martírio; e é 

354) S. João da Cruz durante nove meses duramente en
carcerado no Carmo Calçado de T-oledo. 

355) Medidn de capacidad.e; p1·ovàvelmenlc de trigo. 
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hom que se saiba, para se guar<forem mais dessa gen
te. Deus lhes perdoe. Amém. 

Uma informação se deveria lavrar <lo aconlecido, 
para provar ao Núncio o que fizeram com êsse sunto 
Frei .João, inocente de tôd'a eulpa. E' coisa digna de 
lústinrn. Diga-o a Frei Germnno "" e êlc o fará, pois 
está bravís!;imo ... 

CAR1'A 247. 

Ao Padre F1·ei .Taàn.imo Gradán. 

,\vila, ,,etcmhro de 1578. Hecomcnda-lhe com .extremo que 
cui1lc nrnito de Frei João dn Cruz, por ter saído exte
nuado do c!Ír,~ere. 

Muita pena me tem causado a vida que levou Frei 
.Toí'ío. E l'Omo o deixanun ir logo por aí, estando tão 
doente'? "' Praza a Deus o não pereamos. Procure 
Vossa Paternidade, em ail'nção a mim, que seja hem 
tratndc, em Almodóvur, e não saia de lá; não se des
l'Uidc de dar-me notícias; olhe não se esqueça. Eu lhe 
digo que, se vier a morrer, poucos ficarão a Vossa 
Patcrnidud,~ como êlc. 

CARTA 248. 

,i Madrt! lliaria de S . .loNt1, Priora de Sevilha. 

Ávila, setembro de 1578. Sôhre o procedimento que devia ob
servur u l\Iadrc Priora cm relação a Garcia Alvurez . 

. . . Por amor de Nosso Senhor, peço-lhe, filha, que 
sofra e cal,!, e não tratem ele nmndur embora êsse Pa
dre -- por mais trnhalhos e pesares que eom êle te-

3i\E) Fro,i Germano de S. :.\fatias, prêso ao mesmo tempo 
que S. João, da Cruz, conseguira evadir-se. Foram levados 
cativos pela única razfto de os haver pôsto a Santa Madre 
como eonfe~;sores das n1onjas da .E.ncnrnução, con1 grande 
provei!,) ,espiritunl para elas. 

3!',i} Pni,a a rcuniilo dos Descalços em Almodóvar. 
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nham não sc!l{!o coisa !fllt' eht,gue a of'l'nsa de Deus. 
Não posso sofrer que nos mm:,trcmos desageadecidas 
com quem nos f(,z bem, porque me lcmhro: quando 
nos quC'ríam cngmrnr nn vendu de nmn casn, êlc nos 
esclareceu; e jumais pude csqucecr o benefício que 
então nos f"t•z e o trabalho de que nos livrou. Sempre, 
ali.ás, pareceu servo de Deus e animado de hoas in
ten~;ões. Bem vc>jo que não í• perfeição t'm mim, islo 
que tenho de ser agradedda; deve ser nntnral, mas 
com umn sardinha <.{li!' me ch•em me subornarão ... 

CAHTA 2411. 

As joven.ç Inês e I.sabe/ de Osório qu~ desejavam o húbilo 
du Reformn. Louvn-lhes os hons intentos. Aguardem o 
momento oportuntl para eumprí-los. 

Jesus esteja com Vossas l\Icrcês. Hecchi a ca!'la 
que me escreveram. Sem11re me dá muito contcnla
rnento o saber notícias de Vossas i\forcês e ver como 
as conserva Nosso Senhor em seus bons propósitos, -
o que não é pequena mercê, estando nessa Babilônia 
onde sempre ouvirão eoi5as mais prbprim; para tlive1·
tir a alma, que para recolhê-la. Verdade é que, para 
bons entendimentos, o ver tantos e tão diferentes su
cessos contrilmirú para dar a eonheeer a vnidadc e 
a pouca <lura~ào de tôdus us coisas. 

Os negócios de Nossa Ordem há mais de um ano 
undum de !ul sorte que, se 11ão entendêssemos ser tu
do traçado por Nosso Senhor, teríamos muito que so
frer. Vendo, porém, que tudo é pnra se purificarem 
mais as almas e que, por fim, fuvorecerú Deus n ,wnH 
servos, não hú motivo de p(ma, senão ele muito desejo 
de que os tl'ahalhos cres~am e de louvores a Deus 
que nos fêz tão grnnde mercê ('OlllO é padeeer peht 
justiça. Façam Yossns Mc·rcês o mesmo e eonfiem n'f:lc, 
que verão t·mn1n·idos seus anelos qunndo menos pen
sarem. 

Sua Majestade as guarde {'0111 a santidade que 
Lhe suplico. Amém. 
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Ao Padrr Jerônimo (,radán. 
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Aviln, sdembro ele 1,,78. Neccssid:ide de cnYitlr dois Descal
ços u Roma para os ncg6cios du Reforma. Queixas de 
Frei. Antônio. Desaparece Frei João da Mis(,riu. Descal
ços mui ugrudc!'i<los. L'm Jesuitu amigo do Concelho de 
Cusl.cht • 

. . . tudo seria grande coisa, <' se nfto puder s<'l', 
vú um: conquanto fôsse melhor os dois juntos.'ª' Am
bos são muito amigos da Companhia, o que não pOUl'O 

ajudar.ia pnru o êxito ele nossos ncgôdos. Em todo <'fl

so escreva-me Jogo Vossa Putcrnidudc, e ni'io fi<1ue
mos só cm esp<•1·ançns, por t1m01· de Deus. Todos se 
espantam <ilc não têrmos 1ú <[Uem lrutc de nossos ne
.gódos; a eonscqiié'neia é que os outros fazem tudo 
l[Uanto qm•rcm. Levarão os nossos um memorial Jll'

dind.o que os Descalços tenham parn si um Protetor 
próprio. 

Agora ó o t·aso de agir com hl'evidadc, e é pouquis
simo o tem1po, eomo Vossa Paternidade cstú vendo. Dai 
pode ~.vism:-m<' se é jú tarde demais; porque, penso, 
por maim· que seja u pressa, precisnmos de um mi\s. 
Faz-me rir: estou falando eomo se os que hão d<" it· 
estivcsscn1 nu hora da partidu, e com meios para a 
viagem; m,:is o t'Crto é: se não se der comt-~o. num·a 
l:le far:'1, e desde que ohede{·emos ao Hrt've, logo Sl' 

devia ter feito isto. 
Queixa-se tcrrlvclmen!c Frei Antônio de que nada 

lhe havíamos dito, e tem raztío. Espanto-me de H.o
quc "", havendo tantos mensageiros daí a Granada, Ale
ga C{Ut! Vossa Paternidade o devia ter avisado, por
qmu1to, nada sahcudo do oeorritlo, continuava a usar 
sem e,:crúpnlo de seus po<kl'es. Não rsd o (fllC" [, fC'ito 

358) Faltam palavras, proviivclmcntc: !riem tlois. p<1rn ei<'. 
359.1 Espanta-se de Roqm, não ler a,·isado " Frei Antô

nio ele que, em vistu dn atitude do Núncio, não poderia n1ais. 
usar dos poder('s que lhe !inhmn siclo <lelcgaclos pelo Pallr,• 
Gra<'iitn, 
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da eartu; se u achar, enviú-la-ci a Vossa Pa!crnidnde. 
Confesso-lhe que me entristc~o de ter Vossa Puternic!u
de tais Dcst·alços, tüo csquedclos da lei <la grntidüo; 
refiro-me àquele que se foi eom Frt•i Baltasar. '"'' Me
lhor proec<lermn os eareereiros dos Calçados. "" Pra
;,,;a a Deus não fuça i'·lc dus suas em se vendo livre""; 
quanto ao demais, melhor é, ter saído. 

Não sei se os do Pano terão prendido a Frei .João 
da l\Iisériu "', pois nunea mais apareeeu desde que o 
viram pela última ve½, segundo ufirmam. O Senhor c!t• 
n'mt•dio a ludo, e guarde-nos a Vossa Paternidade, eo
rno cu e estas suas filhas lhe suplkamos. Amém. 

l\finha saúde está razoável. 
.lá reechi cal'!a da Priora de Salamanca dizendo

me que hnviu escrito a Vossa Paternidade sôhrc a ad
missão <la noviça. 

E' hoje tliu de S. :.\liguei. 
Indigna serva de Vossa Paternidade e filha, 

Te1·esn de Jesus. 

Ao Padre Mariano diga Vossa Paternidade o que 
lhe parecer do conteúdo desta carta, e dê minhas re
comendações a êle e ao Padre Frei Bartolomeu. H.es
pondu-me Vossa Paternidade bem depl·cssa sôbre a ida 
n Roma. Saiba que está ní um Padre tia Companhia, 
muito meu amigo, a serviço do Presidente, segundo ou
vi dizer; se não me engano siio ambos ,la 1nesrna ter
l'a. Chamn-se Pnnlo Hernúndcz; se julgar conveniente, 
cserevcr-lhc-ci. 

Esta enr!u in por um eartciro, mas 1frou doente 
e devolveu-a. Ahri, para ver o que lhe dizia; e parece
me que Vossa Patcrni,!ndc a deve ler, mesmo que se 
canse. 

S0b1·e,çcpifo: Para meu Padre o l\festre Frei .Jerônimo Gra
cián da :.\fodre de Deus. 

:l60) Frei :.\Iiguel da Coluna, que tornou à Ohservânci,i. 
361) Quando, por ordem do Núncio, o Padre Gracián fi-

cou detido no Carmo de :.\fo<lrid. 
ali2) Frei ;\liguei não linhu sãs as fuculdudes mentais. 
::w:n Tumhém Yolton ú Ohserv,incía. 
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C . .\HTA 251. 

;1 Roque de lluerta. 

A\"ilu, ouluhrn de 1578. Dc\"c-se i11fo1·mnr o Geral do Curmo 
rom tõdu a verdude ad}rca do procedimento de Teresa 
de Jesus. Convém que o mesmo Geral nomeie Descalços 
para o govêrno das monjas, pois são os que melhor co
nhct,em seu modo de viver. A nüo sei· assim, é prderí
vcl dar o dito govêrno aos Ordinários, untes que aos Cul
çados. A pesar de tudo, ns Descalças desejam ser súditas 
do Cierul do Carmo. Os conventos costumam ser regidos 
pelos Provinciais; os das D.escalças poderiam sê-lo pelo 
!'e. Grueiiin, considerando o hem que nêles faz. Se o Ge
ral não o quisc1·, potle nomear o Pe. Frei Antônio de Je
sus ou Frei João da Cruz. As monjas enviurão cuidado
sumcn te ao l'adre Geral as laxas ordinúrias, que serão 
dohradns se fôr nomeado o Pe. Graciitn. Autorizações que 
deve ter o Prelado que governar as monjas. Como fun
da\'u sens conventos u :\ladre Teresa . 

. . . verdade"" de quantas lhe escreve, costumando 
ser tudo o contrário, pois lhe escrevia"' muito a miú
do e com bencvolfa1ciu. Tu111héin não escreve ne1n tru
ta com os tlemais mosteiros: é eomo se não fôssc Pre
lado. Bem se entende que lhe devem tet· dilo coisas 
que o levam a tão grandes extremos. 

O que se pretende de Sua Putcrniduclc Reverendís
siurn são ti:ê.s coisas hem importantes pm·a (1stes mos
teiros. A pdmciru: se fôsse possível, persuadir-lhe q11e 
não dê crédilo ao que lhe disseram de Teresa de Je
sus, porque:, verdadeiramente, nunca fêz coisn que não 
fôsse de filha muito ohc<fü,ntc. E' a pura verdade, eon
trn a qual ninguém a{'harú o que dizer; e, pois sabe 
Sua Paternidade que ela por nenhum hem da tcna 
seriH capim de mentir, e, por outro lado, conhece eo
mo costurnmn agir pessoas que estão apaixonadas e 
que não costumam tratar com ela, -·- pois por si mes
mo o verifieou, -- pcrrnita ser informado, e, como, 
pastor que é, niio eondcne sem justiça e sem ouvir as 
partes interessadas. E, se apesar de tudo, não há de 

3li4) Es'.mgo no papel. 
:-lüii) O Padre Gcrul Ruheo a S. Teresn. 
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las Descalças, senão como <·oisa nrnis ou lllPnos pro
vável, - que elas antes se cntrq~al'ão u jurisdição dos 
Ordinários <lo que ('Onsenlirão cm ser visitadas e go
vernadas pelos Calçados estando Sua Scnhoriu tão lon
ge; pois, pdmeiro que se remediasse o dano, podP
rium êles fazer muito mal, como não ignora que jú 
tem nconteddo. Isto conldhui.u NU parle para estas 
casas não recusm·e111 o~ Visita<lore1-;, como podiurn fu;,;p1• 

por não neeessitarcm de reforma; mas, jú ('sc·ai·ml'nfn
das, os a('eital'am com o intuito de se livrarem da do
minação dos Calçados. 

Isto não se hú de falar a niio ser depois de lu!Yl'l' 

trnluclo das outn1s coisas muitas vf·zes; e e\·ite fH;,;f•
lo, porque verdadeiramente seria pum das ter1·ívcl 101·

mento o deixarem de ser súditas do Genc·rnlfasimo, t'X

cetuanclo o l'HSO de se verem perdidas, porque então 
cm alguém hão de aelrnr favor. Sim, pois ulüu dP s,•
rcm tidas cm muita eontn, gra1:as i'l sua virtude, 11s
sim pelo Rei como por pessoas prindpuis, hú entr(• 
elas monjas de fmnílias import:wtes; e para o qm• 
lhes loca não lhes falta dinheiro nem passam m•eessi-
dade, porque todos êstcs mosteiros sf10 como um sÍJ, 
e alguns foram fundados por pessoas principais. :",füo 
permita Deus que venha tempo em que S(' vejam nt·s

sa eontíngência e apartadu5 de tão hom paslor. Deus 
perdoe a qll<'lll sell\cou esta ci7.nniu. Isto é coisa impor
tantíssima, na qual Vossa l\Tcn·i:· h:í de ('lll!)l'<·gnr mui
to empenho, por amor de Nosso Senhor, 

Feitn a Provinda dos Desc-alç:os, ao Prodnda! 
scn1pn• se c11t·Om('IHlam os 111osleil'os de mon.ius: mas 
como nestes o trato [• só com D,•Hs, muilo mais pro
veitoso seria, se fôsse possív<:"l, para o que se refl'n• 
à perfei1:ão, eonfiar a direc;ão dêlí'H ao Padre i\frslrl' 
Frei Jerônimo da Madre de Deus Gradún. fo':k os f('l!l 

visitado nestes últimos anos e, por Sl'U espírito e· dis
crição e modo de proeedl-'r tão sunve t' com tanta per
feição e honestidade, purcc-e ter sido eseolhitlo pela 
Virgem para fozer que estus monjas vão muito cm 
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vukt· scnüo o que lhe disscrnm, t·onsin(a Sua St,nho
ria cm emtigú-la e dur-lhc penitência, mas rcstituu
lhc suas bons graças, pois qualquer castigo st'l'Ú mais 
1nrnve para ela do que vê-lo desgostado . .:\lesmo grnn
des culpas eoslunmm os pais pet·cloar nos filhos, quan
lo mais não huvcndo eulpa, seni.io antes muitos t' gran
des lruhulhos pal'a fundar êstcs mosh'iros, por enkn
dcr ela C[tle lhe duva conlcntnmento, pois, nl{!m <k 
o ler como Prchulo, lhe e011sagra muito e grnndíssimo 
amor. Por lhe ter Sun Pult'rnidatle rclfrado S('ll vnli
mcnlo, não pn<leçmn lnntas scrYas de D!'us, us quais 
ninguém e11.lpn; lenha-as de novo por filhas, como sem
pre w, tevt•, e eonlw~·a-as por tais, porqunnto não o de.s
nwn•t•em eom suas obras. 

Segundo: jú que atualmente terminou o mandato 
do Visitador Apostólico e eslão ês!<'S mosteiros de Des
l'alç;as imcdiatumentc sujeitos no G<•neralíssimo, nomí'ie 
Sua Senhorin ª" Prelados aos quais recorram, assilll 
parn as vfoilas eomo parn outros muitos ussnntos que 
se uprest'n'tam, e scjum êlcs dos Dcsealços da Regra 
Primitiva. São as mande govet'nar pelos Mitigados, as
~im por sei· assaz diferente t'tn muitos pontos a ma
neira de J>ron•rkr que lennn - .. e ô impossível, a quem 
assim não vive, poder entender e remcdint· m; faltas 
<pie há, - t·omo porque Sua Senhoriu sulw quão mal 
ns govcrnall!. Se Sua Senhoria dtisejar, porlerá infor
n1tu·-se elo prejuízo que ia cm1sando aquêle que no
n1t•m1 últimamente, apesar <le ler sido escolhido pelas 
monjas como st•fülo o melhor. Talv,•z não tenha tido 
culpa e se,in untes falta de experifneia, como já disse; 
mas isto é muito prejudieinl. Além disso, os dois Visi
tadores Apostólkos fizernm atas, e C'Ol1l pr<'ceito, pura 
que estejam das sujeitas a Sna Senhoria ou a ulgum 
clclegudo s<•n, com a ,·ondiçuo de Sf'rcm dos da Regra 
P1·imitiva, isto é, dos Dcseul~;os, visto o prejuízo que 
resultou do contrário. 

Se Sua Paternidade Rc,,ere11<1íssimu não coneor
<lnr, poae-sc dnr-lhc a entender - não romo dilo pc--

:166) O Pnclrc Cerni. 
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progresso, pois, segundo dizem elas, a C"ada Visita se 
lhes renovum os desejos e ficam aproveiludíssimas. 

Se isto se pudesse fazer seria o mais conveniente, 
e cntn~ tôdas nenhuma serú de oulru opinião. Entre
tnn !o J>111·ecc coisa impossívd, por estnr muito desgos
tado o Reverendíssimo Gerul também com êle, assim 
como l'Olll Tt•resa de .Jesus, e ainda muito mais, pclus 
t·ausas menl'ionadus nessa outra informaçito. Foi êle 
Visitadol· Apostólico por delegação do l\'úndo passado 
e do Hei, e são tais os falsos que lhe lcvantmn, que 
não é de espantar ('sfeja mal visto do Geral. 

Seria grande serviço ele Nosso Senhor se isto se 
pudesse conseguir, mas purcl'e impossível; e assim é 
predso nomear out1·os, ,1ue serão ou o Padre Presen
tado Frei Antônio de .Jesus, ou o Padre Frei ,Joiio da 
Cruz."<li'::s!es dois Padres fonun os primei1·os Desculços 
e são grnndíssimos servos de Deus. E, Sl' lamh<'.•m não 
11uiser êstes, seja o que Sua Senhoria mandar, contnn
lo que não lenha pertencido aos Calçados, nem seja 
andaluzo. Faç,a-se o que fôr possível, pois eom o an
dar do tempo se poder{\ akançar melhor liolução, com 
a njudn do Senho1·. Muito será se primeframenk fi
carmos livres dos Calçados. 

Qunlquee dt1stes que fôr Provincial terá cuidudo 
de enviar enda uno as taxas ordinárias, pois é Justo, 
por ocnsifío das Vfaitns, preslar êste ato de reconhc
dme11 to ao Reverendíssimo Gerul; se houver deseniclo 
(mas por eerto não huvcrú, porque esLú ob1·igudo a 
isto) os mosteiros as ,mviarão. Se pusesse as monjas 
sob a autoridade do Padre :Mestre Frei .Jerônimo Gra
d.ún, dariam taxas dobradas; e ainda que dessem 1nui
to mais, fkariam e01n grande lucro, pelo 1nuito que 
isto lhes importa. Esta última proposta não convém 
repetir, a não ser a algum compm1heiro elo Reveren
díssimo Gcrul, indagando antes qual é o de sua maior 
confiançu. E até o mais acertado seria trntur com êste 
primeimmcnte tudo quanto ficou dito; e seria ótimo 
ganhar a henevolênda dos que estão a seu Indo, com 
palavras e obras, para que se fizesse bem o negócio. 
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A terceira coisa é que haja por hem Sua Senhoria 
não alar mais as mãos ao Prelado que govct'tmr êstes 
mosteiros do <ruc o estão os de tô<las as outras Reli
giões, os quais, se alguém lhes dú um mosteit·o ou cm;a 
religiosa, ou êles próprios a adquirem para as mon
jas, têm poder de levar algumas pm·a ('omeçnr a fun
dação, pois, sem isto, dificilmente se pode implantar 
a vida rclif;iosu . .Tmnnis houve· Geral que o tenha es
torvado em sua Ordem; pelo contrúl'io: lodos a,iudam 
e se alegram de que se nmltipliqucm as casas, como 
costumava fazer o Hcvercndíssimo Gerul do Carmo 
tmtes de esfur tão mal informado. Não st• eomprt•e1Hk 
que falsidade lhe possam ter dito de gente tão religio
sa que tão hom exemplo tlcu e sempre tem dndo, e 
<·0111 tanta honestidade e 1·Pligiiio iam povoando os 
mos!ciros, pnra c1ue se lhes tenha !irado o privilégio 
que desfrulum iôdus us Religiões, como fkou dilo. 

l'io Ciqiítulo Gemi, sob pena de cx(·omunhão, mun
dou o Reverendíssimo Genil que monja alguma saís
se, nc1n o l'onsentissem os P1·elaclos, espedalnwnte Tc
t·csa de .Te~us. Esta, em estando preparada a casu, ia 
coin algumas monjas a dur princípio a cada novo mos
teiro, com a maior observánda que se podia levar, 
e o admitiu como da Ordem, conforme as patentes 
que lhe tinha dado o Reverendí.ssimo Geral. Muito se 
edificavam os que as viam, como se provará, se ne
cessário fôr, por uma informação ... 

CARTA 252. 

Ao Padre Pa11lu He:rnández. 

Avila, 4 de onlnbro de 1578. Perseguição con!ru os Dcscul
ços. Suplica-lhe que defenda perante o Kíllldo a inocên
c·iu do Padre Graciún. Da Santa dizem seus inimigos qnc 
é "nrno. vngabunda e irrequieta"; e n Reforxuu apclidarn 
ele "Ordem nova e inv.cnçõcs". Pede-lhe falnr também ao 
Padre que confessa o Núncio. Hazões que tem a Compa
nhia pum defender a obrn da Santu. 
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Jhs. 
A graça do Espírito Sunto eslcju com Vossa Mer

cê, Padre meu. Haverá oito dias reeehi uma carta da 
Priora de Toledo, Ana dos Anjos, na qual me diz que 
está Vossa :Mercê em Madrid. De11-me eonsôlo, por pa
recer-me que levou Deus a Vossa Mercê para aí a fim 
de que eu tenha algum u!ívio em meus trabalhos; pois 
asseguro a Vo!lsa Mercê que, em agôsto passado fêz 
um ano, f<~m sido tantos e de tantas maneims, que se
ria para mim grande consôlo poder estar com Vos
sa l\kreê pura descansur, contundo-lhe alguns, que to
dos ser.ia impossível. Para remate clêlcs, estamos ago
ra na silnaçiío que dirit u Vossa }len·(~ o portador 
desta earla, que é pessoa a quem, por ter-nos mnor, 
cabe grande parte e de quem nos pod(•mos finr. 

O demônio não pode tole1·ar êstcs Dcseal(,'.OS t! Des
eulças por scrYirem tiio devel'as n Nosso Senhor, por
<r11e, digo a Vossa Mereê: consolar-se-ia de saber u 
perfeição com que Yivem. Há já nove casas de Descal
ços, c.:om muitos Religiosos de valor. Como não temos 
Província própriu, são tantas as oprcss<ies e trabalhos 
con1 os cio Pano, que se não podem des(Tevcr. 

Agora toclo o nosso hem, ou mal, abaixo de Deus, 
está nus mãos do Núndo; e, por nossos pe<."ados, está 
informado de tal modo pelos do Pano, e lhes dá tan
to crédito, que não sei cm cruc isto .hú de parar. De 
mim dizem-lhe que sou vngnhunda e irrequieta e que 
os mosteiros que tenho frito foram fundados sem li
eença do Papa e do Geml. Veja Vossa Men·ê se po
dia haver maior pcrdíção e falta de eristandude. 

Ontrus muitas l'Oisus, que nem se podem 1·ept!lil", 
espalham ele mim êsses benditos. Contra Nosso Pa
dre Gradún, que foi Visitador dêlcs, levan!um falsos 
testemunhos tão intoleráveis, que ó uma Iústimn; e 
entretanto, certifico n Vossa l\Icrcf•, é Ulll dos grnndes 
servos de Deus co1n que lenho tratado, de mais ho
nesliducle e limpeza de consciência. Creia Vossa l\1cr
cê que falo a pura verdade. Em suma, mostra ter sido 
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<Tiudo na Con1pa11hiu lôdu suu vida, <·omo pode Vos
sa Mercê v,erificur. 

De Alealá veio nolida de que cslú o Núncio con
h·adudíssimo c0111 ('.l!e, 1,01· certos motivos; mas se o 
interrogasse, veria eomo ten1 he1n pom:u culpu, e até 
nenhuma. E lamhérn o está eomigo, sem que cu tenha 
feito eoisu alguma l'ontra suas disposições; pelo cou
trtlrio, ohedcd, de todo o t·oração, u um Breve que 
mandou aqni e escrevi-lhe uma cartu com a maior hu
mildade que pude. 

Penso que ve111 lá de dma ; quer o Senhor que 
padeçnmos, e não há uma pessoa que se levante c111 
defesa da vcrda1lc e tligu alguma hoa palavra e111 meu 
favor. Siim~ramente {·onfosso a Vossa i\lereê que ne
nlmma perturbação ou pesar sinto pelo que a mim 
loea, seniio untes particular conte11tamento. Purece-111c, 
por<:m, lfll(',. se fôsse avt>riguado não ser verdade o que 
dizem de mim êsses Padres, talvez não desse o Nún
cio erédilo às acusaçües contra Nosso P,idrc Grucián, 
e t'. o mais importante para nós. Por esta razão remeto 
a cópia das patentes que me conferem autorMade pa
ra fundar, porque diz o Núncio <1uc estamos errados, 
lendo feito estas casas sem lkenç.a. Bem vejo que o 
demônio emprega tô<las as suas fôrças para dcsaacdi
tar os nossos mosteiros;· e quisera cu houvesse servos <lc 
Deus que us <lefcndcssem. O' meu Padre, quão poueos 
amigos se ,~.nconlrmn no tempo da necessi,la<le ! 

Contaram-me que Vossa )Icrcê é muito querido 
pelo Presidente, por euja causa está aí Vossa l\Icrcê. 
Creio que êlc estú mal informado pelo Núncio acfrea 
de tôdas essas coürns, e ainda outras. Grande benefíc:io 
nos faria Vosim i\'lerc,• se lhe uhrissc os olhos, jú que 
o pode corno testemunho de vistu, pois tão hem eo
nhet·c minllrn alma. Creio que prestará um grande ser
viço a Nosso Senhor. Diga-lhe também Vossa M:e1·cp 
quanto importa que vão adiank f,stes princípios de 
renovação desta Sagrada Ordem; pois, como sabe Vos
sa Mercê, estava tão decaída. 
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Dizem (Ille é Ordem non1, que sito iuveuçiiPs. 
Leiam nossa Hegrn prhnilivu: é simplesmente o que 
guardamos, sem mitigaç.1io, no rigor com que a deu 
o Papa a primeira vez; e não creiam senão no que 
virem. Informem-se de corno vivemos nós e de como 
vivem os Calçados, para nii.o lhes <lar ouvidos; pois 
não sei tle onde tiram !antm, coisas que não existem 
paru con1 elas nos fazerem guerra. 

E também suplico a Vossa Mercê que, ele minhu 
purte, fale ao Padre que l,onfessa o Núncio, e, UJJL"('

sentundo-lhe meus respeitos, informe-o Vossa Mercô de 
t.ôda a verdade, para que possa odenlar a <·ons(·ifü1-
cia <le Sua Senhoria, fazendo-lhe ver que não deve Jm
hlicur coisas tão prejudiciais sem as haver untes un·
rignado. Diga-lhe que na verdade sou muito ruim, 
mas não a ponto de me atrever no que dizem. Isto 
faça Vossa Mercê se lhe parecer hem, e no caso t·on
trário, não. 

Poderá Vossa Mercê 1nostrar-lhe, se lhe paret·cr 
hem, as patentc5 que n1e autorizmn a fundar, tuna das 
quais é com preceito para que não deixe <le aceitm· as 
fundações. E, numa carta que me escreveu Kosso Pa
dre Geral, tendo-lhe eu pedido que não me mm1<las
se mais fundar, diz ser de sua vontade que eu funde 
tantos mosteiros quantos cabelos lenho ua cahcça. Não 
é razoável fkarcm desacreditadas tantas servas de Deus 
por falsos testemunhos, e pois, como diz Vossa l\iercf, 
foi na Companhia que me criaram e deram o ser, se
ria justo, penso eu, declarar a verdade, a fim de que 
pessoa tão grave como o NúnC'io - que vem 1·el'ornrnr 
as Ordens, e não é natural daqui, - seja informado, 
para saber a que1n lhe eumpre refor11u11· e a quem 
favorecer, e castigue a crue1n lhe vai dizcl' tnnlas men
tiras. Vossa )Icrcê ve1·á o que deve fazer. 

O que lhe suplko, por umor de Nosso Senhor e 
de sua predosa Mãe, é que, pois Vossa Mereê nos km 
protegido cksde que nos eonhcce, nos vnlhu nestu IH'· 

cessidade. 'ides muito liberalmente lho pagarão, e Vos .. 
sa Mercê mo deve, para retrihnir a amizade que lhe 
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tenho e para tomar a defesa da verdude, do modo que 
adun· mais ronvenit'nte. Suplko a Vossa :\foreê <JtW 
me informe de tudo, e principalmente de sua saúde. 
A minha km sido precúria, pois de tô,l'as m, mmwirns 
me apertou o Senhor êste ano; mas o que me diz res
peito pouca pena me daria st• não fôssc a que tenho 
de ver como por meus pecados pa<keem êsks sen·o~ 
de Deus. Sua Majestade t'stcja eorn Vossa l\kreô e n 
guarde. Faç::i-mc saher se vai fiem· residindo m·sisc lu
gat· tnuilo h'mpo; disscrnm-Jll(' qtw sim. 

E' hoje diu de S. Frnndsco. 
Indigna s~·rva e vcrdaddru filha dt• Vossa i\krn: 

T,!t·esn de .Tcsus, Carmelita. 
S"b1·escrilo: Ao :\tuito Magnifico e Heverendo Senhor e Pai 

meu o Doutor Paulo Hernándcz, da Companhia de Jesus, 
men Senhor, em :\Jadri<l. Em mflo próprfo. 

C.\HTA 253. 

Ao Padr1• .Terâ11imo GrucÍ<tn. 

Avi!a, 15 de ot1Lubro de tr,78. Sente muito a morle do Geral 
do Cm·mo. Sofrimentos do Pe. (iraciiu1. :\"ão t conn,niPn
te, hnventlo n101-rido o GcraJ, cnvinr logo Descalços u Ro
ma, A nH,1·te til" Co,·urrubi~1s, verdadeira dcsgruça para H 
Heforma, O Capitulo tle Almodó,m·. 

Jhs. 
Esteja eom Vossa Reverência o Espírito Santo, 

meu Padre. Como o vejo apartado de tanto reboliço, 
o resto não me foz pesar; venha o que vier. Grandis
sima dor me cut1saram as notícias que me escrevem de 
Nosso Padre Geral. '" Estou senli<líssima, e 110 primei
ro dia foi sei ehorar e mais d10rar, sem poder fazl'l· 
outra eoisu. 

Tenho o nrniot· pesai· pdos truhnlho!S que lhe• de
mos, pois, é l'é'r!o, niio os nwreda; e se tivéssemos ido 
a êle, tudo se !C'ria mnainado. Deus perdoe a quc•m 

3{\7) Faleceu o Geral !lo Curmo Frei João Bulista ck 
Ruhco na noite de 4 pura 5 de se!t'm hro. 

Santa Terí'$R. 'VH - 1!1 
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sempre o estorvou, pois eom Vossa Paternidade eu me 
arranjaria, conquanto não me tenha dado muito cré
dito neste ponto. O Senhor fará resultar bem de tudo; 
mas sinto o que lhe <ligo e o que tem pmlecido Vossa 
Paternidade, pois, não há dúvida, o que me escreveu 
na primeira carta, das duas escritas depois de sua vi
sita ao Núndo, foram pura mim tragos da morte. 

Saiba, n1cu Padre, que eu me estava consumindo, 
por não ler logo apresentado Vossa Paternidade ao 
Núncio aqueles papéis; mas deve ter sido aeonselhado 
em contrário por quem pouco se dói do ·'Jlle Vossa 
Paternidade padece. O que me consola é qm•. ficará 
hem experimentado para levar os negócios pelo cami
nho que devem seguir, e não contra a t'Orrente, como 
eu sempre dizia. E, na verdiHle, tem havido coisas que 
nos tolhiam todos os passos, e portanto não falemos 
mais nisto, porque ordena Deus os acontecimentos de 
modo a dar a padeeer a seus servos. 

Bem quisera ser mais extensa, pot·<'.·m as cartas 
hão de ser levndus esta noite, e jú estú quase anoitecen
do pol·que eserevi largamente no Bispo de Osnrn "", 
pedindo-lhe que trate dêslcs mesmos assuntos com o 
Presidente e Padre l\Iariuno e envie a Vossa Paterni
dade a minha curta. Hú pouco estive <·om meu ir
n1ão ·'"; manda-lhe muitas recoinendaçôcs. 

Todos aqui aC'hamos que j.ú não devem ir F1·a
dcs a Homa, espcdalmente tendo morrido Nosso Pa
dre Gcl'al. Eis os rnolivos: primeiro, não fienrú secre
to, e, untes m(•smo de saírem daqui, podem S('I' upa
nhndos pelos Frades; scrú expô-los à morte. Segun
do: pod('m perder os doeurncntos e o tlinliciro; ter
ceiro: não têm experiência do~ negócios dP Horn a; 
quarto: quando lá chegarem, faltando agora :'.\!osso 
Padre Geral, serão presos como fugitivos, porque, afi
nal <le contas, terão de anelar pelas rum;, e fiearão 
sem defesa, co1110 tenho dito ao Padre Mariano. Qnan-

amo D. AJonso Vcl•'n:qnez, seu antigo confessor en1 To
ledo, mais tarde fundador do Co1wcnto de Sória. 

:l'{iO) D. Lour.cnço de Cepedn. 
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do c1n nossa terra, com lo,!o o favor de 111ie go;mmos, 
não pudemos Jívrar a Frei João, que serú cm Roma·? 
A todos aqui parece mal qnc vão os frades, sobretudo 
a meu irmão, que está muito penalizatlo de ver co
mo os lratnm; mas somos de opinião que vá alguém 
tratar do negócio, particularmente êle, por esttff bem 
informado. Diz que é muito importante que assim se 
foça, e convém ir tudo encaminhado à pessoa '"" sô
hre a qual escrevi a Vossa .Mercê. Tanta confiança nela 
tem o Doutor Rucda, que lhe parece desnecessúria 
qualque1· outra diligência. 

Examine Vossa Pale1·nidadc tudo maduramente. E, 
se n Vossa Paternidade e ao Padre Mariano parecer 
hom, enviem um mensageiro 11 Almodóvnr, para que 
não se trate mais da ida elos frades; e com brevida
de me inl"orrnem de tudo. O Padre que vai daqui é 
muito hom, sômcnlc us despesas seriio maiores; mas, 
se arranjm,sem agora o dinheiro, depois cada Conven
to darú sua contribuição. Dessa herança de Alcalá po
deriam tornar um t,mpréstimo que scd1 pugo mais tar
de, porque assim, de umu l1ora para outra, certamente, 
não havcrú, aqui, outro meio. Isto 1nesmo escrevo ao 
Padre l\fal'iano, como verú Vossa Paternidade. 

Só quero que tenha saúde, meu Padre; quanto ao 
mais, Deus saberá prover a tudo. Praza a :íl:lc concor
demos alguma vez, e não se fuça agora outro êrro 
que seja ocasião de nos mnrtirizarcm os frades. 

Guarde-o Deus. Amém. 
Indigna serva de Vossa Paternidade, 

TL·1·esu de .Jesus. 

E' coba terrível ver como anda tudo agora e co
mo os ajucfo o demônio. Asseguro-lhe que boa faça
nha fêz êste c111 proveito próprio tirando-nos o Anjo
n1or "' e pondo e1n seu lugar o Dc.~cansado "' que 

:{70) Provàvclmen!e fala do Pudre Pnulo Hernúnde,, du 
Cornr>uhnia. 

371) O Pre~idcnte Covarrúbias. 
372). D. An!ônio i\faurído Pazos e rigueron, homem de 

valor, mas pouco diligente cm despachur negócios. 
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agora cstú. Não sei como sucedeu êste desatino; mas 
creio: se Ardapilla estivesse por C'stas handns, as coi
sas teriam sido piores. Jú vejo, meu Padre, (•omo Vos
sa Paternidade foi mádir, entre lnnios pareccn•s con
trúrios; pois, se o deixassem livre, hein fü'. vê que Deus 
o guiava. Tôdas estas filhas sc rccomendam muito n 
Vossu Paternidade. 

E:.lou contente com n ordem que deu de não fala
.eem u ninguéin sôhrt! êste caso. Vamos devagar, até 
c011l'luir-se f>stc ncgúdo de Homa, pois o tempo Pndi
reí!a as coisas; no mais, lú se avenham, como diz Vos
sa Pa!ernidudt•. Só quisera estar mais perto, parn nos 
vermos a miúdo; eom isto muito :,;e consoluria lJlinha 
ulma, mas não o mereço, senão só cruz e mais eruz. 
Contanto que Vossa l'atcrnith1de esteja sem da, seja 
muilo bem vinda! 

A saúde estú razoitvcl, só esta minha eallcçn í, qm• 
anda hem ruim. Deus estcju sempre com Vossa Pakr
nidade. Não se canse est'l'evcndo n1uito, por nmor ck 
Deus. Alegrei-me exlrenu11ncnle de não terem fdto 
eleição de Pro\'indal ""; foi muito acertado, visto o 
<rue diY. Vossa Paternidade. Contudo não eontl'ul'ici a 
Frei Antô11io, porqnc me declarou que, sob pena dc· 
pecado, não se podia agir de outro modo. PensPi que 
ficasse ludo eonduítlo aqui; mas se é preeiso irem Pa
dres u Roma para pedir a eonfit·muçíto, os mesmos po
derão tratar da Província. De tudo mande-me amplas 
informações, dizt•ndo o qtw prc!c.ndc fazer, no ,·aso dc· 
tert\lll de passar por eú. 

E' hoje l,> de outubro. 
Eu de Vossa Putcrni<lacle súdita e filhu, 

Teresa de Jesus. 

:s73) Estu no!iciu não fôra exata: a eleiçiío haviu sido 
l'eit,i, se11c!o eleito Provincial o Padre Frei Antônio de Jesus. 
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CAHTA 2;,.1. 

.-1. Roque <i," Hiu•rta. 

,\.,·ila, outubro de 1f178. Dil'iculdades pura o go,·i:•rno da Dcs. 
c:1Jrez. 

Vossa lHercê não deveria fazer tanto caso da mi
nlm opinião, porque son pouco cntcn(!icla em pleitos 
e gostaria de ver tudo e111 paz; mas nesse ponto, ercio, 
se uós cc<krmos, resultará maior gucrru. Basta alii'.1s 
ser dêssc parcct'r o senhor Conde de Tcndilla. '" 

CARTA 2!i5. 

A.o Padrr .1f'rônimo Gra<"ián. 

Avilu, ouluhro de lf,78. Consola o Pe. Grueián cm seus tra
balhos. Dissundc-o ,le dt,ixur n Ordem dn Vi1·gcm. Temo
,..,, de qne ,·onfírmem 11 (,rarián no cargo <lc Visitnrlor. "' 

... pal'a estar firme na justiça, ainda que se veja 
cm grandcb perigos. Bem-avcntm·ados trahalhos quan
do, por grnvcs que scjmn, cm nada dcsviü1n da jus
lit;a. Os que tt-m amor a Vossa Putcrni,lade, não me 
l'spnnlo de lJlH! o desejem ver livre dt'.,ks, e busquem 
meios pura isso, mus não era justo deixar a Virgem 
cm tempo ele tanla neecssidudc-. "'"' Por ecrto não lho 
a<:onsclharú a senhora D . .Joana, llt'm conscntirú cm 
tal mu<hlll\!H. Deus nos livre! Nem scl'ia fugir, senão 
mckr-sc cm novos !rahalhos; porque f-stes nossos pas
sarão dcpr<:ssa, t·om u graça do Senhor, e os de onh'a 

:li4 l O Con<le de 'fcn,lilla, Roque de Hnertu e outros ami
gos da Reforma protestaram perun!,e o Coneelho contra o Bre
Ye do Núncio no qual sujciluva u Descalcez uos Calçados. S. 
Teresa, que u princir,io opinara pela sujeição, vendo final
n1cnte que i;eriu origen1 de n1uiores d]scôrdins ,e ele perdei· 
o fa\'or de Fcli11c II, rende-se ao pm-eecr de seus ilust1·cs 
e ,!enodado, protetores. 

:!75) F:,:11u o prit1dpio da cm·tu. 
37H) O Padre não eumpriria seu ile\'el' se, para evitar 

sofrilncnfos, se des1ignsse da Ordc1n tla Virgcni Snnlissitnn cn1 
lcmpos tão calmnitosos. 
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qualquer Or<lcm durariam talvez tôda u vida. Vossa 
Reverência reflita bem. 

Quanto mais penso na possibilidade de restituí
rem u Vossa Pnternidude o eargo de Visitador, pior me 
parece. Para mim será andm· cada dia cm sobressalto, 
e ver a Vossa Puterni<lade cm mil contendas, de mil 
maneiras; e verifico, afinal, que o fruto dessas Visi
tas não dura mais que o tempo de comer um hoeado 
de pilo, e poderia durar-nos sempre o receio de ver 
a Vossu Paternidade em algum grande perigo. Por 
amor de Deus lhe suplico: ainda no cm,o do mesmo 
Núncio lho mand!ll·, renuncie. 

CARTA 25G. 

Ao Padre Jrrônimo Graâân. 

Avih1, dezembro de 1578. Quadra hem ao Pc. Gracián o no
me de Paulo. 

Oh! como assenta hem a meu Paulo êstc nome! 
Ora estú muito levantado "', ora no profundo do mar. '" 
Asseguro-lhe que há bem de que nos gloriarmos na 
cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo ... '" 

CARTA 257. 

A Roque ,de Huerta. 

Avila, 1lezemhro de 1578. EnYiH-lhe uma carta para o confes
sor do Rei. Dinheiro para os Descalços qne hão de ir 
a Roma. Os Calçados cm S . .José de Ávila. Carta& de v<i
rios Conventos de monjas. Boatos sôhrc a mudança da 
l\Iadrc Teresu n outro Convento. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja eom Vossa Mer

cê. Aqui vai para o Padre Mestre Chaves uma carta na 

377) Cf. 2 Cor 12, 2. 
378) Ibicl. U, 2!í. 
379) Cf. Gú! li, 14. 
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qual lhe <ligo que Vossa Mercô mesmo lhe contará 
o estado em que estão os negócios. Pro<:ure ocasião de 
folar-lhe e entregar-lha em mão própria, e conte-lhe 
Vossa l\forc,~ como nos tratum ê,stes benditos Padres. 
Creio será de algun1 efeito essa carta, porque lhe su
plico encarccidam.ente que fale ao Rei e lhe refirn al
guns dos prejuízos que nos vieram a nós quando está
vamos debaixo da jurisdiç.ão dêles. Deus lhes perdol', 
que tanto tmhalho dão a Vossa Mercê; não sei como 
agüenta. 

Penso que será grande a despesa, e tenho muito 
pesar de nrto poder fazer o que desejaria; mas a que 
tenho aqui é tanta, qm•, embora querendo ajudar a 
(1sses Padres para a ida a Roma, não vejo possibilida
de. E' porque êstcs mosteiros têm de pagm· os gastos 
das negociações que lá estão fazendo por nossa conta, 
e não serão poucos; mas se conseguirmos nosso inten
to, tudo darei por bem empregado. Mais tarde, se ti
vermos sos1;êgo, poder-se-á fazer o que desejo cm re
lação àquele a quem tanto devemos. 

Por es1m informação verá Vossa Mercê o poueo 
valor de uma provisão real para êsses Padres. Ao pró
prio Rei niio sei se teriam respeito; pois, como estão 
habituados a conseguir tudo quanto querem - e têm 
medrado por êsse caminho, - asseguro a Vossa l\Ier
cê que atu,.1hnente -eleve ser êsse o mais perigoso dos 
escolhos para quem precisa tratnr ,·0111 êlcs. Diz-me 
Vossa Meret' que obedeceram em Pastrana e Aka
tú "', mas não sei se responderain o 1nesmo que nós; 
peço informar-me de tudo pot· caridade, pois Nosso 
Padre nada me escreve sõbre êstc assunto. Provitvcl
mente lá não foi. 

Recebi todos os documentos de Vossa Mercê. A 
essas outras casas não chegaram n tempo. Faça-tJos sa
ber para que nos podem êlcs servir e se a justiça re
cebeu ordem de desterrar os nossos Padt·cs, ou coisa 
semelhante. Foi um dia de juízo'"; todos saiam cs-

380) Os Padres Desc,altos. 
381) Os Calçados apresenlnram-se no Convento de S. Josí, 
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pautados a justiçn, os letrados e os (·avalciros, que 
uli cslnvam --- <fo ver modos Ião pouco religiosos. Eu 
me vi hem aflitn, e de hom grndo lhes dfria algumas 
eoisns, Jllas não ousúvamos falar. 

C1·eia Vossa :\Icrcô que êles com verdade não po
,lelll di.;,;er que nos tcnhmn visto l"azcr algmna coisa; 
por(lnc Pedro eslava à poria e, assim <1uc os viu, !'oi 
avisar :1 meu irmão. Fiquí'i contrariutla porque êstc 
trouxe o Corn'gcdor; mus { tudo cm ,·ão, porque da
rão talvez mufa cn~dito .'1s lmaginaçiies ,Jê-les, que its 
nossas verdades .. Por caridade, t'elate Vossa Mcreê a 
Nosso Padre tudo o que se km passado, porque não 
lenho tempo de e:;ercver-Hw, e uvise-mc Vossa M<•reê 
d(•. ,·omo estão us coisas. 

A eurta de Vulfadolid, crue outro dia disse a Vos 
iHl l\kreê que lesse e enviasse a Nosso Padre, por en
gano foi trocada, aqui fkando u que devia ir, na qnal 
lhe contava o sucedido ('Om os Fn1dcs, e o demais . .Jú 
escrevi mandando que o relatem a Vossa :\Icrct, e o 
nwsmo mandei às monjas de :\:ledinu. 

Digu-se se tem notícias de Frei Baltasar, e de sua 
visita ao Kúnl'io; e se êssc.s Padres têm poder pa1·a 
notiJiear aos nossos o Breve, pois êstc só uutol'ir.a o 
próprio Provinda!, e não algum substituto. E' o que 
dizem por aqui; nfio sei se a<::erlnm. 

Saiha ,jllt' l'Spalham o })(Jato de 'illl'. 111<'- hfto de 
lcvur a outro mosteiro. Se fôsse dos Cal~ados, ,:01110 

me dariam pior vida que n Frei .Joií.o da Cruz! Pen
:;ei que me tinhmn mandado hoje alguma ,•xeon1unhi'ío, 
porque com o outro papd vinho um menor. Não tenho 
os meredmcntos de Frt'i .João, pura padc<·er tanto. Ex
!remanwnlc me alt•grci !JUC fússe em !fio hoa oensifio 
aquéle ... '"' 

ffc A\·ila e <~0111 ~rnndc dl!sahrhnento notificaram íts tnonjas o 
Breve cm que o :,.'úncio Sega Jl,es entregava o govêrno dos 
Dt•scalços e Dcst•nl,;,as. 

38::!) FH!ta o resto. 
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CAHTA 258. 

A Ror11w de /luaia. 

Avila, ~8 de :lezcmhro de tr,78. ::\Iui1o reconhecida pelas no
!Í<'ias (jLW a Gôrle lhe nrnndavu. Dinheiro paru us tles
JlL'sus <los Descalços cm Roma. Hccomcnuu que remetu 
t.·0111 n1uitn scguran\'.U .us cartas. 

Jesus esteja sempre com Vossa :\kn:ê e lhe df~ 
liio boas suídas das festas de Natal e entradas no Ano 
novo, como as deu a mim com a ião hoa notícia. "" Nos 
dois primeiros dias ei;tive muito uflíta, ,:om us que vie
ram pm· Pedro Rícs; mas no dia de S .. loão, logo cedo, 
veio ,~sk outro cari·ctciro, e fkan1os extrcn1a111ente 
eonsolndas. Bendilo seja Deus por tão gmnde mercê. 
Assl·guro-lhc que, cm compar!1<;i"to delu, tudo o mais 
niío me d.á tanta pl'na; cmhora fôssci de muita con
solat;ão parn mim sl' jú visse livres os dois Padres."' 
Espero no Senhor que, nssim como nos concedeu esta 
n1crt·ê, nos conccderú tôdas ns outras. 

A separação d11 Provínda, fa1~·:H1 Sua Majestade 
segundo vê que é prcl'iso. Deus pague a Vossa Mercê 
o ravor que me l'b:: avisando ao Lkent'iaclo al·êrca do 
dinheiro, e todos os mais favores qm• me tem feito. 
Ainda qunrnio se houvcssl, gasto maior qtwntia, não 
ueharia demasiado, Jllus até que tenhamos resposta, 
hasta o que dl'll. Assim que Vossa l\lcre<~ fizc1· o pag.1-
mcnto aí, me avise, que lhe rctn<:'tcrci logo o dinheiro, 
sem folia. 

AH c·arlas que Yiío eom esta, suplico a Vossa l\for
l"<' mande ,~nl1·egar cm mão própriu, pois assim eon
vém; e sempre me avise quando receher ª" que envio 
n Vossa Mercê, porque fie-o prcoenpada e não sem 
eausa. Olhe Vossa :.\frn·ê que importa muito que tô
<las cstus (:artas sejam entregues secretamente. Veja 
eu livrl's a nossos Padres, com o demais pouco n1e ufli-

383} Ammciura-lhe que o Rei e o :,;;,meio haviam dado 
bous esperur:1ças de tcrn1inuren1 sntisfatôrhm1ente os negócios 
da Dexc,.nlce,:. 

384) Dóda e !irncii111. 



234 SANTA TERESA DE JESUS 

jo, porque Deus farú tudo do melhor moc!o, jú que é 
obru sua. 

A senhora D. Inês e a essas scnho1·as dnrú Vosim 
Mercê minhas recomendações. 

E' domingo dos Inocentes. '" 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 259. 

A D. Joana Dantisco. 

Ávila, 28 de dezembro de 157/1. O Pc. Grncián pedt: trabalhos 
cm sua oração. Padecimentos de D. Joana pela Descalcez. 
A Província de Descalços será conseguido. As Descalças 
se v&em privadas das cartas de Gracián, as quais costu
mavam lel" na reereaçüo, por ser.cm edificantes con10 
sermões. 

Senhora minha, saiba Vossu Mercê. que há muilo 
tempo tôda a oração dêlc era pedir a Deus trabalhos, 
eom grandes fmsins. Eu via que Suu }fajestade o cs
tnvu assim dispondo para os que lhe havia de dar. E 
que trabalhos! Bendito seja seu nome! Agora estarú 
êlc com tanto proveito na alma, qmi não se conhc
cer,á a si mesmo. A todos nós fêz merecer haslanlc. 
Muito me lembrei <lo que terão sofrido Vossas Mercfü;; 
mas terão igualmente tirado lucro. 

Contanto que eu veja livres também os restan
tes""', - e assiin espero, porque não terão tantos acusa
dores, - meu contentamento será completo; pois, co
mo já disse, o negócio principal tenho por certo que 
Nosso Senhor, cm atenção a almas boas que Lho su
plkam, tomú-lo~ú particularmente à sua conta, e farú 
o que fôr mais para sua glória e seu serviço. 

Sua Majestade tenha a Vossa Mercê de sua Mão 
e u guurde, e ao senhor Secretário, cujas mãos beijo, 
assim como a tôdas essas senhoras. 

385) 28 ele rlezemhro rlc 1578, 
386) Os Desr.alços uindu presos. 
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Estas Irmus beijam as de Vossa Mercê; muito con
tentes estão com a graça que recebemos. Eu muitíssi
mo satisfeita pelo que jú falei; contudo faremos tô
das alguma penitência ficando privadas das cartas de 
Nosso Padre porque sempre eram de proveito para nos
sas almas, e, como se fôssern ser1nões, ermn lidas o tô
da a connmidode. Ainda isto nos quer tirar o demô
nio, mas Deus está acima de tudo. 

E' hoje dia dos Inocentes. 
Indigm, serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 260, 

A Roque <l,~ lluerta. 

A vila, 28 de dezembro dt, 1578. Recomenda-lhe ,·úrias car
tas mui!,) secretas e comprometedoras, 

Jesus esteja sempre com Vossa Men:'.ê. Amém. Re
cebi a carta de Vossa Mercê, e, como por outra via 
j.á lhe enviei a resposta, nesta não serei exlensa; :ipe
nas suplico a Vossa Mercê que me avise por êste men
sageiro se a.s recebeu, e quantas eram; porque são mui
to importantes e não quisera eu que se perdessem. Fi
carei preon1pada até saber se chegai·on1 às mãos de 
Vossa Mercê. Portanto avise-me pelo primeiro porta
dor, e faça-me o favor de entregar a qne vai, de mcn 
irmão, endereçada ao Capitão Cepeda. Tenha cuida
do de que d1cguem seguramente, e <le tudo me infor
me por via de quem lhe levou as primeiras, pois (•reio 
dará mais certo. 

Nosso Senhor cneha Vossa Mereê <k sua santa 
graça~ 

A senhora D. Inês e a essas senhoras apn'scnte 
Vossa Mercê minhas rccomenduçiies. 

E' domingo 28 de dezembro. 
Indigna serva de Vos.sa Mercê, 

Teresa de .Tcsus. 
Sobrescrito: Ao Muito Magnifico Senhor Roque de Huerta, 

Guarda~mor dos montes de Sua Majestade. Porte, meio 
real. 1fadrid. 
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CARTA :Wl. 

A. Madn: A11u cfo Jc•.m.~, Priora de B<'ns. 

AvilH, dezembro de 1578. Frei Joilo du Cruz, excelente con
fessor e diretor de ulmns. "Não achei cm tôda Castela 
outro iguul". llse111 <lc tôda confinn<;a no !rufo com êle. 

Adwi grnçn, filha, (k ver como se queixa sem ra-
zão, pois km uí u meu Padre Frei .João da Cruz, que 
<) ttm homem edcstinl e divino; pois cu lhe digo, mi
nlrn filha, que dt'sdc sua partida para aí, não al'lwi 
cm tô<la Cm,kln cmlro como êlc, que tunlo afrrvore no 
cmuinho do t't)tl. ~ão pode imaginar a saudade que 
me causa sua fulta. Olhem, que ó um grnnde tesouro 
o que aí tfün nesse santo. Tôdos as dessa cmm tratem 
e comuniquem com {,Ie ac·êrca de suas almas, e verão 
quauto proveito tiram, e eon10 se acharão muito adian
ludas cm tudo o que é espírito e perfeição; porque 
lhe deu .:'fosso Senhor para isto purli<"ular graça ... 

fa,lcjam certas de que cu estimariu de te1· por 
aqui H meu Padre Frei .João da Cruz, que deveras 
é Pni de minha almu e um daqueles que mais bem 
me faziam eom sua c·omtmkação. Façam-no assim, mi
nlms filhas, ,·om lôda a confiança, pois m,seguro-lhes 
que a podem ter c·omo eomigo mesma, e isto lhes st'r
virú de grande satisfaçüo, porque ó muito espiritual 
e de grandes expcrii'>ncias e letras. Por aqui st'nlem 
nrni!:1 falta <h,k us c1m· se tinham acostumado à sua 
doutrina. Dêem graças a Deus, que permiliu o le1•1•m 
aí !iío perlo. Vou escrever-lhe pedindo que as ussis
h1, e sd de sua grande cnrídadc que o farú cm se ofr
rec·eudo <1trnlquer neeessidudc. "' 

387) Esc1·eve o Padre Jerônimo de S. José nu sun Vida 
de S. João da Cruz: "Com isto, consolada e ,mimada, n :\'ia· 
drc Ana ,,,crevcu ao Vcncrúvel Pudre Frei .João, rognndo-!llc 
que tomasse tl seu eHrgo as nln1as daquele Convento ,e fô.sse 
JJara 1ôdas 1nt~Stre e guia'\ Assi1n fêz. o adn1i1·úveI Doutor 1nísR 
ticot com Ílnenso 1>roveilo das R.eligjosn~~ espc<'hthnenle da 
VenerúveJ !\fudr,e Ana de ,Jesus, a eujo pedido comentou nrnis 
tarde o Ci1nUeo espidtuul.. 
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CAHTA 21i2. 

À Jladre M.rtrfo <fr S . .lo.w:. 

Ã\'ila, rkzemhrn de 1578. Ex,·elcn\e infot·mnriio que os l\i.s
pos det·,in1 <lus D,•scul,,:as. 

Tl•nho vergonha e grnndc eonfusiio, filha, !le ver 
o que êsks senhores dissernm de nús. Deixaram-nos 
muito ohrigadus a seemos tais eomo noR pintarnm, pa
ra que não os façamos 1nentirm,os ... "' 

CAHTA 21l3. 

A D. Ferumulo de Panloja, Pt·ior d:rn Covas. 

Adiu, 31 de jan('irn de 1ii79. Desgostos das Descal\,,.S de Se
\"ilha com Gar!'iu Ãl\'Hrez. Hecomendu-lhi, um mi>~·o r!c 
hoa letra e entenrlido em contas que estivc1·n a S('!'Vi<;o ele 
um Cônego <le Ávila. A Priora de Sevilha deposta de seu 
ofírio. Ji"lsir!ucles e cnlúnias <"Ontra ns I>escul,;-as. l\fais 
<lc seis '.l1t>1'Us de int.errogu1úrio pura ul~unu1s Re1igiosus. 
uo clen1ünio não pode sofrer {J\H~ hnja Dt•scul~·os nc1n 
DescaJças". 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo eskJa com Vossa Pater

nidade, Padre meu. Que pensa Vossa Paternidade ucêr
ca do morfo por que unda aquela cusa do glorioso S. 
,José, e de como trataram e tratam àquelas suas filhas, 
que há já tanto tempo padecem trahalhos espirituais 
!~ desconsolos, por parte de quein as havia de eonso
lar? Parece-n1c que, se muito pedirnm 1,ofrin1cn!os 
a Deus, foram bt~m ouvidas: Scju j::Jc por tudo bendito. 

Das que lú estão e foram comigo, tenho hem pou
ca p('na, por cel'lo, e algumas YêZ('S até sinto ukgria 

:i88) Com o fim de c-sc·lnrecer o Papa e os Cardeais in
dispostos conlrn a nova Refornu1, organi:r.aran1 etn Espnnha 
u1n relntt)rio ou inforrn::ição sôhre .n vid,t e ;.is \'irtudes dns 
Descn1ç-H.~. Entre n1uitHs pe . ..:;soas ilustres <rne o pron1<lve1·:im, 
xnlientou-se D. Áh·nro de 1fendozu, Bi!óipO rlc Palf•neia, ~rnn
de protetor e defensor da Dcsculcez? <1ue tomara soh !-õUa ,iu
risdição e un1puro o ·prin1ciro Cotn·c-nlo cn1 1f)H2, qunnclo 
Bispo ,Je A,·iJ,.. 
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por ver o muito que hão de ganhar nessa gncrru que 
lhes faz o demônio. Pelas que depois entraram aí é 
que me aflijo, pois, quando haviam de exercitar-se 
paru udquirfr quietação e aprender as coisas d'e sua 
Ordem, vivem cm tanto desnssossêgo, e, como são al
mas tenras, pode causar-lhes muito prejuízo. O Senhor 
nos dê remédio. Asseguro a Vossa Paternidade: hú 
muito tempo anda o demônio procurando perturhú
las. Escrevi à Priora que eomunicasse a Vossa Pater
nidade todos os seus trabalhos. Penso que não ousou 
fazê-lo. Grandíssima eonsolação seria para mim mesma 
se pudesse falar a Vossa Puternidude claramente; mas, 
l"omo é por carta, não o ouso; e se o mensageiro não 
fôssc tão seguro, nem isto teria dito. 

f:ste môço veio p('rgunlar-me se l"onhccia nesse 
lugal· alguém que o pudesse favorecer e ahonal· para 
encontrai· serviço; porque sendo Iria esta terra, faz
lhe mal à saúde, e não pode viver nda, embora seja 
natural daqui. A pessoa a quem serviu, que é um Cô
nego de Ávila, amigo meu, assegura-me que é virtuo
so e fiel, tem boa letra e entende de contas. Suplico 
a Vossa Paternidade, por amor de Nosso Senhor, se 
ac,hm· meios de empregá-lo, faça-me estn mercê, que; 
é também scr\"iço de Sua Majestade; ficando Vossa 
Paternidade por fiadoi· elas hom, qualidades referidas, 
se fôr preC'iso, pois quem me deu estas informações é 
i1wapa;, ele dizer coisa que não seja muito verdadeira. 

Fiquei contente quando ele me falou, por me dar 
ocasião de me pocl('r cu consolar com Vossa Puterni
dad'c, e de lhe pedir que ananjasse modo de lerem 
esln minha carta à Priora passada"', e também às 
monjas que foram daqui. Vossa Pnternidadc já ter.à 
snhido como lhe lfrnram o ofício, e o deram t1 umn das 
noviças qu(' aí entraram, além de outras muitas per
seguições que as fizeram sofrei·. Chegaram no ponto 
tle as obrigar a enlt·cgarem as cartas que cu lhes ti-

380) A Mud1·c Maria de S. José fõ1·a deposta pelo Provin
cial dos Calçados, uo:-; quais o Xú11cjo ha,,ja snjcitnflo ns 
Descalçils. 

'! 

\ 
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nha eserito, as quais foram purar nas müos do ::,ilúncio. 
As pohres tiveram muitu falta de quem as aconselhas
se, e os letrados daqui estão espantados das coisas que 
as obrigaram a fazer pelo mêdo de serem excomun
gadas. 

Mêdo tenho cu de que hajam resullado não poucos 
embaraços para as almas. Devem ler agido inconsd
cntemenle, porquanto no processo de seus ditos, hú 
coisas que são grandíssima falsidade, pois eu estava 
então presente, e nunca tal se passou. l\fos niio me 
espanto de que as tivessem pôsto dcsutinadus, por
que houve monja cujo intenogutôrio durou seis ho
ras; e algul:l1a de pouco entendimento seria capaz de 
firmur tudo o que f>les quisessem. Isto nos serviu para 
pesarmos h,~111 o que havíamos de assinar, e assiln na
da tiveram n dizer contra nós. 

De tôdus as maneiras nos tem apertado J\'osso Se
nhor, de um ano e mdo para c,á; mas estou confia
díssima de que hú de tomar Sua Majestade n def'ei;a 
de seus servos e servas, e de que se hão ele vir a des
cohri r as pulranlrns que urdiu o demônio nessa casa. 
O glorioso 8. Josó há de lirar a limpo a verdade, mos
trando quais são essas monjas que foram daqui; quan
to às daí""', não as conheço; só sei que encontram mais 
c,rédilo 1r1w as outras da parte de quem !rata com 
elas, e isto tem sido grande mal pura muitas coisas. 

Supl.icc, a Vossa Paternidade, por nmor de :'fosso 
Senhor, nilo as d<'sampare, nju<k-!·US com suas orações 
nestn lrilmlnçâo, JJ01·c1uc só têm a Deus por si; e na 
lerra não hú um sú com quem se possmn consolar. 
:\las Sua :Hnjcslnde, que ns conhece, hú de umparú
lns, e t!arit a Vossa Pnterui<lade l'ompaixiio pa1·a que 
foc;a o 111e~.mo. 

Envio juntamente uma carta aberta, para que, se 
lhes tiverc1:11 pôsto preceito ele entregar ao Provincial 
as que de mim recehc!rem, arranje Vossa Paternida
de mdos de lhes ser lida po1· alguma pessoa, pois tal-

:lflO) Nuturnis de Sevilha. 
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ver. lhes <lê algum ulívio ver letra minha. ""' Hú quem 
pense que o ProvirH"ial !cndonaYa cxpulsi1-las do mos
teiro; as noviças quc1·imn vir eom elas. 

Tanto qmmlo entendo, i., o cl<•mônio que niio pode 
sofrer que haja Deseal~·os m'.m Desenlças, e assim lhes 
dú tal guerra; mas eoufio no Senhor que de potl<'O 

lhes scrvirú. Olhe que é graças a Vossa Paternidade' 
que elas iw conservaram aí; agoru, que o apf•rto .:., 
maior, ajud<• Vossa Putemidacle no glorioso S. ,Jm,Í'. 

Pi·ar.a à Divina l\fojcslude guardar a Vossa Pa
lct·nidaclc para amparo das pohrcs - pois sei como 
km favorcddo \'ossa Pnternidade n ésst•s Padres Dt·s
t·nlços, - muitos e muitos anos, c·om o nmncnto d'c 
santidade que sempre Lhe suplko. Amóm. 

E' hoje último dia de .ianeirn. 
Indigna serva e súdita de \'ossa Palcl'nidatle, 

Teresa de .Tesus. 

Se Vossa Patcrnidndc não se cansar, hem pode 
ler cssn eal'la que vni pura as Irmãs. 

Sobrescrito: Ao Ilustre e Muito Hcvc,renrlo Senhor meu D. 
Fernando, Prior elas Covas, meu .st.mhor, em Sevilha. 

CARTA 2!i4. 

As Carmclilw; Dt·s<·al<;a;r de Sellillw. 

Avilu, 31 d(, janeit·o de 1579. A,lmir:h·eis conselhos para o 
tempo rle trihulaçfies em que est:1v11m. Im·ejn u S:mln o 
que padecem por Deus. Muita oru<,,ão e confiun<,·a no Se
nhor. "Saimn~sc com honra ns filha~ tla Yirgcrn". Tôdas 
us Des<'nlçns lhes <."stão unidas. C.nlúnias ('ontrn o Padre 
Graciitn. 

:m1) Tendo-se os Cul<,'.tulos apo<ler:11!0 cio ¼l<>\"t•rno do Con
vento <lc Scvillui, coligurmn-se ,·om Gm·ciu Alvarez e eom 
<lua,; Heligiosa~ de ,•uheç11 rra,•a e poucn virll1<lc, t• su.icita
turum u comunidade a um regimc liriinico. A Priorn Mudrt• 
'.\faria de S. ,Tos(,, deposta e encurcern<la, foi snhstituírla por 
umu das <luus Religiosas alucinadas, uindu noviça. Amhns, de
pois de tercm Ievantmlo muitos fnlsos tcstemunhos, n<'nhtt· 
ram por arrepender-se e rctrntnr-se pilhli<·nm,•nte. 
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Jhs. 
A gra\;ii do Espírito Sanlo esteja com Vossas Ca

ridades, rilbas e irmüs minhas. Saibam que nunca as 
amei tanto como agora, porque jamais tivernm tanto 
cm que s,•rvir a :::-,;Josso Senhor eomo neste momento 
t'm qnc lhes l'az a tão grande nwn·t; t!c pmlet·t•m sa
h01·e11r alguma parcela de sua Crnz, e de tcrcn1 algu
ma parte no sumo desampnro que Sua l\Iajc·stade nela 
padeceu. D:iloso o dia cm que entrurmn paru ê,:;se lu
gar, pois lhes estava aparcllrndo tiío venturoso tempo. 
í\Iui!a invcJia lhes tenho, nu verdade, pois h<"lll cnca-
1·et·idamenll' 1nc contaram tudo, e, quando souhe de 
tódas essas mudanc;as, de eomo as queriam expulsar 
111-ssa <·asa, alt\111 ck algumas oufrmi purlieulal'ida<h•s, 
l'lll lugar ,k pena, experimentei mn gôzo interior grnn
<líssimo uo Vt'r (!\lt', st'In tere1n atravessado o mar. 
ap1.·onvc a Nosso Senhor dcseohrir-lhes essas lllinas 
de ksouro~ l'tcrnos. e01n os quais, espPro cm Sua :\la
jt·stacle, hão de fkar muito rkas e repartir t·onost·o 
que por aqui e:-;tamos. l\Iuila t·onfiunc:u tenho cm sua 
l\liscridit·üia; f:lc as hú de fovoreeet· JHLl'a qm• ludo 
sofram se111 O ofrncler <'Ili nada; e se o sc·ntirem nmilo, 
não se aflijam: porvt'ntura quet· o Senhor c!ut·-llws a 
entender <ptl' niio são pnn1 tanto como pcnsavmn quan
ilo sentian• tantas fmsius de pntlceer. 

Animo, ftnimo, filhas minhus. Lcmhrem-se: a nin
guém d.ú o Senhor inai~ trabalhos <lo que p()(lcm so
frer""; e estú Sua Majestade C'om os atribulados.'"" 
Pois isto é t't't'lo, não hú motivo de temer, senão antes 
ele espt~t·ar em. sua Miser:ieót'dia, que hit de descobrir 
u verdade tk tudo e dar a entender algumas patru
nlrns com q11e o demônio encobertamente m; inc11iie
tou, as quais me emrnnrn maiH pesar do que Ilido quun
lo estão passando agora. Omçãn, oração, Irmãs mi
nhas, e r,.,splandcçu muis ([lll' nunca a vossa lnunil
dade e obediência em não haver qncm mais sujei~:ão 

392) 1 Cor 10, 13. 
393) SI 90, tr,. 

Santa. Ter~~n vn - 16 



242 8AK'TA TERESA DE JESUS 

l<'nha à Vigúria true lhes ill!puscrum do qne Vossa" 
Caridades, especialmente a Madre Priora passadu. 

Oh! qne horn tempo êsse para eolhêr o fruto <las 
determinações que têm lido de servir a Nosso Senhor! 
Olhem, que muitas vê1:es quer Êlt• provar se as ohras 
cont·ordmn com os desejos e as palavras. Saiam-se 
eom honra as filhas e irmãs da Virgem""', nessa gran
de perseguiçfio, pois, se se ajudarem a si, também as 
ajudará o horn .Jesus que, embora dormite no urnr, 
em crcst·cndo a tormenta, fa;,: parar os ventos. Quer 
f:.le que Lho peç,mnos; e mna-nos tanto que sempre 
hnsea meios de nos fuzer progredir. Bendito seja seu 
110111c para semp1·e ! Amém, amén1, amém. 

E1n tôdas estas easas, muito as encomendam a 
Deus, e assim, t?spcro em sua bondade, bun depressa 
hú de n·mediar tudo. Proeurem, pois, estar alegres e 
considerar eomo, olhando bem as coisas, é pouco tudo 
quunto se padece por tão liom Deus, por quem tanto 
passou por nós, que ainda não chegamos a de.rramur 
sunguc por f:le. Entre suas irmãs estão, e não em 
Argel. Deixem agir seu Espôso, e verão como, antes 
de mui!o tempo, trugarú o mar os que nos fazem guer
ra, - como ucontcceu ao Hei Furuú, -- e deixará li
vre seu povo, e todos eom desejo de tornar a padecer, 
pelos muitos frutos com que se adiarão das lutas pas
sadas. 

A eartu, que me escreveram, recehi, e bem quisera 
que 11f10 tivessem queimado o rclutúrio "'\ porque te
ria sido de utilidade. As minhas, qtw entregaram'"", 
poderhnn ler-se cscusudo de fazê-lo, sl'gundo dizem os 
letrados <le d1; mas poueo importa. Prouvt•ra ú Divi
na i\fojestadc que tôdus as eulpas l'ecaíssem sôhre mim; 
assim eo!llo reeuírum pesudamente as penas elos <ftW 
padeeeram sem culpa! 

394) Os Carmelitas, desde os primórdios do Cristianismo, 
t,.;ão consi derndos não só filhos, mas também irn1ãos dn Vir
~c111 do Cur1110. 

:rn,,) O que haviam csc-ríto sôhrc o Ot'OJTido em Sevillrn. 
3%) Inlimiiludus pelo Yisitudor, hnvinm entregado tf>das 

as cartas que guard:ivnrn da Snntu :\'Indre~ 
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O qtH! me cansou muito pcsm· foi Vt'l" no Proces
so de infornrn~·ão, l'cito pelo Padre Provinda! .... , al
gumas coisas que sfto gnmd(0 falsidade, como sei por
que estive uí presente. Por amor de l\osso Senhm·, exu
minem muito se ulguma, por mêdo ou pcrturbuç,ão, 
as disse, pm·que, não havendo ofensa de Deus, tudo 
é nada, nws mentiras, e t•m prejuízo alheio, muito me 
contristam. Contudo nfto ('hego a :wrcdi!ur, porque to
dos suhem a limpeza e virtude com que o Padre Mes
tre Gra<'iím trnta conoseo, e o muito que nos le.n1 upro
vdtado e ajudado a ir adiante no serviço de Nosso 
Senhor. E, pois assiln <', 1nesn10 em coisas de pouca 
importância é grande culpa anisá-lo falsamente. Ad
virtam disto, po1· eariducle, a essas Irmãs, e fiquem
se ('Olll a Snntíssinrn Trindade, que a lôdas guarde. 
Amém. 

Tôtlas as Irmãs daqui se lhes reeomendam muito. 
Estão t,spei:ando que, cm se .dissipando cssm; nuvens, 
tndo sahcrá relatar a lrmü S. Francis('o. A boa Ga
briela me recomendo e peço que esteja hem contente; 
muito me tenho kmlwado da aflição que terá tido em 
ver tratar assim à Madre S. José. Da It-mã S . .Jerô
nimo não lenho pena, se são verdadeiros seus desejos 
e se o nüc fôssem, mais teria dela que de tôdas. 

E' unumhã véspera de Nossa Senhora ,la Cande
lúria. 

Ao senhor Gareiúlvarc,,, antes quis(!ra falar que 
cserevcr; mas, como não po5so dizer por earla o que 
dcscjmia, não eserevo a Sua l\Icn·ê-. As demnis Ir-
1nãs "'', se lhes ousarem falar <lesta earta, minhas re
comendações. 

Indigna scrv,íl de Vossas Caridades, 
Teresa de .Jesus. 

397) Calçado. 
398) A~ Irmãs novns, que não cstuvum lwstanlc firmes 

na ficleli<lude e amor iI Heforma teresiana. 

16* 
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CAHT:\ :!GG. 

A D. Inês l\'ieto. 

Adia, 4 de fe,·e1·ciro de l;ii!l. Rcsignuçâo que dc\'e ter nos 
trahalhos, pela prisão do Senhor Albornoz, seu marido, 
secretário do Duque de Albn. "'"' "Tempo \0 i1·ú ,('111 que 
nfio trocurú o <lia dos grilhões por c11rnnias caclcius de 
ouro há nu lerra". 

Jhs. 
A graça do I:.:spfrito Santo esteja com Vossa Mcr

(·f, sempre, dando-lhe fôrça para que saiu eom lucro 
dêsscs trahalhos. A mim causaram pesur, e muito en
comendo o caso u Nosso Senhor, emhora entenda, por 
outra parte, que são mcr('ês de Sua l\fajcslade àque
les que muito ama. Assim 110s dcspt!rta para que <'Ili 

nenhuma eonla lenhamos os aeontcdmcntos desta vi
da, cheios de tantas mudanças e tt10 pom·o <'slúYeis, 
e procuremos ganlwr a eterna. 

Tem sido C-sk ano de tanlas tempesladcs e falsos 
lcslcmunhos, que, logo à primefra notídu, senti muito 
mais n prisão do Senhor Albornoz; mus, tendo i;ahidu 
depois que se !rata do negócio do Senhor D. Fudri((lH', 
espero cm Dcrn, qnc o tmhalho durnrá poueo. A Sua 
Mercf• hcijo as mãos. Tempo virá cm que não troca
rú o dia elos grilhôcs por quantas cadeias de onro .hú 
na terra. Prm:a a Deus ccmccd(•r-Ihe saúde, pois, com 
clu, melhor se passam os trabalhos. 

De Vossa l\lcrcê não tenho tanln lústima, porcrut·, 
penso, lhe deu Nosso Senhor virtude para passar ou
tros maiores. Snu :\fajcstadc vú numcntando n gru~·a 
11 Vossn l\krd' e a guarde muitos imos. Am(•m. 

E' hoje ,1 de fevereiro. 
Indigna scn·a de Vossa l\krd\ 

Teresa de Jesus. 

:1\l!J) Estando préso o Duque rle Alha pm· ler feifo sem 
o consenli111e11lo de Felipe lf o casamcnlo de seu Filho D. 
Fadricrue, o Senhor Alborno1., Ae<'retúrio r!o Duque t• 111:irido 
de D. Inês, i 11('0rJ'C'll na ntesmu pen n~ 
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CAHTA '.füli • 

• 'lo Padre J'rnfoimo Gradân. 

Avila, 20 de fevc,-eiro de lr,79, Necessidade de irem n 11omu 
os Dcseul ços, Niio quer que ,·á Graeü\n. ,\o Capítn!o dos 
Culçudos devem ir Descalços dignos e t':tpuzcs. "Prúpria 
de v-clha pouco humilde, vai esta carta tiio cheia de eon
selhos" . 

. . . Não quisera cu 11uc, pela vonladc de t·ondufr 
as negociaçôes, se propusesse alguma coisa ilnpossívcl 
de Sl'l' muito hem cumprida. Tamhém é nc·ccs!H.Írio rc
flc~tir e ver se semi bom fundar casa cm H.oma enquan
to não estamos mais fortalecidos, mesmo no cnso de 
lrnvcr oportunidade; porque, se os de Iú tomam ini
mizade nos Descalços, estando perto <lo Papa, seria 
terrível êrro para todos. Mas se enviar n carta ao Cô
m~go do Hei""', é preciso sugerir-lhe Vossa Heve1·h1ciu 
11ucm deve ser nomeado Provinda!. 

Por enquanto não quisera eu que fizesse Vossa 
lfoverênda esta jornada, pois vai ludo tão hem cnca
minlrndo qnc não parece necessúdo; \.' nilo i:, justo fi
carem aqui. todo!! penitcndados sem ter n quem re-
1·orrcr. Se houve1· de ir, muito lll'Crlado seria aguar
dar o Capítulo Gcrul; e cntiio irá como Provindul, 
Sl' Deus no-lo dcl', pois como tal terú obrigação de 
eomparecCl'. Neste caso, os <JUe vão tcrinm de csp,~rar. 
E' prcl"iso ia~1·cm pessoas que repare1n a vcrgonha pas
sada.""' Tudo guie Nosso Senhol.' l'omo f'ô1· pura sua 
1nnior glôr:iu, e :.t Vossa H<-"verência guarde con1 au
mento de mmfidllide. 

Não ti,•c tempo de dizer coisa que a Vossa Hevc
rêndu seja m·trniiio de maior sentimento e contn1rieda
dc. Quanto ao Padre :\Iuriano, tenho hastunte rccl'io de 
que não hiío de ben!cneiú-lo; traia-o Deus ,·orno a frn-

4U()) O Cônego l\1ontoyu, agente d:1 lnquisi,fü, ge1·al em 
Roma. 

401) As,.im diz porque Frei dos An,ios, que fôru, tem
pos antes, defender· os interês:-;E.is doi-; Dcsc.alçosJ ao chegar 
a H.01nu pnssou noH Calçudo~, co1no lhe havin nrol'etizado n 
S..tnl·a. 
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t·o. Sua l\faj(',,,[adc nos fa;;a fortes para morrermos pot· 
1<':k, pois, l'erlanwnlc, foi misericórdia sua esta refrega. 

E' hoje 20 ilt\ fevereiro. 
Indigna serva de Vossa Reverêneia, 

Teresa de Jesus. 

l\fos como está própria de velha pout·o humilde 
esh1 carta cheia de conselhos! Prnza a Deus cm algum 
ponto acerlt', e, se não: Ião amigos l'otno dante1>. 

CAHTA 2lii. 

A H.oque -dl' Hnula. 

Avilu, l :l de nHirç·o úe 1579. !ntc,·êssc dês te <':tvulciro pelos 
negócios du Reforma. Cumpru-se u Vontade de Deus. E' 
grande coisa padecer sem culpa. O Xúrwio, muito servo 
de Deus. Nüo quero coisu por favor, senfw por justiç". 
Sua l\fajcstade hír de fazer tudo. Remessa de vúrius cur
ta:,; reservudas e irnportant:es. Nüo quer que Gru<"ián Sccju 
\'isilador por lllais tempo. 

Jhs. 
A gra~,a do Espfrito Santo esteju l'Oll1 Vossa Mer

cê. Tive pena de ver o trab11lho que dito a Vossa l.\for
cê nossos negócios. Saiba que não os tomo cu tiio a 
peito, porque entendo que são de Deus. Sua .Majestade 
tem mais solkitude com êles do que nós mesmos; por
tanto, suceda o que suceder, estarei contente, tanto 
mais que ludo lhe foi muitíssimo encomendado, e por 
hoas almas. E, nssim, é porvenh11·a mais coll'veuiente 
para seu serviço aquilo que a nós parece mais contrá
rio; não se ufliju, pois, Vossa Men·ê eom nenhum re
vés, ainda não é o fim do mundo. 

Contanto que estcjmn cm scgurançu t1sscs PadrC's 
e que lhes guardem justiça, não hú que temer; e, mes
mo no caso de não a guardm·em, u<'nlmm t<'lnpo nw
lhor nos pode vir, do que é o de padcccemos se1n cul
pa. Disseram-nw, aliús, qm~ o Senhor Núndo é muito 
servo de Deus, de modo que irú tomando informação 
de tudo; e o mesmo farão os demais juízes . .Tú que 
não se pode falar a êsses nossos Padres nem entregar-
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lhes curtas, não vale a pena e::.erever-lhcs. llcm gosta
l'ia cu de eonsoLá-los e dizer a inveja que dêks tenho. 

Jú recebi a carta <[LW veio por Toledo e u outra 
trmdc!a por Pedro Hícs; esta última tão apreensiva, 
lflle me fêz rir e ao mesmo tempo louvar a Nosso Se
nhor por vl.'r a curidude com que Vossa Mercê toma 
a pl'ito no~sos negócios. Algum diu, espero, teremos 
ol'asião de retribuir-lho. 

Os juízes têm sohracla razão em dizer que não 
farão coisa pm· empenho, pois não seria boa ju::.tiça 
a (fUC' se mon•ssc por qualquer oulro motivo qut• não 
a ,·er<la<le. 

A senhora D.. Mal'ia de Montoya não lem ra:r.ão 
t,m t·uidHr que nos passe pelo pensamento que as ca r
lus ao Senhor Cônego serão suficientes parn concluir 
o negócio; pois fato quem o há de fazer {, Sua )fo
jes!ade. Contudo, aos mesmos que intercedem l'Ostu
mnm aprovl'ihtr tais cartas para os acreditar como a 
pessoas que lmtnm de religião e são ticlus nesta contu 
em Espanha: e isto q11nnto mais se diz u respeito c!t'
lns, melhor. 

Essas ('artns pccliu-mc o senhot· Doutor Ruedu <[li<' 

:is cnviasst• a Sua Majestade o Rei; Vossa )lercê mes
mo lhas ,•ntreguc, com as minhas homenugens. Bem 
11uisera responder à do Conde. A Sua Senhoria heijo 
as mãos m11itus vêzes. Tivemos grnnde conlcntnmento 
eom a snúdt' de seu filho. Vossa Jicr("i\ <lign-lll(• isto, 
e que nos consolamos de saher da pt'escm~,a ele Sun 
Senhoria nesta côrte. 

A carta endereçada ao Padre Priot' de Santo Agos
tinho, mnrnle-a Vossa Mer('ê por quem lha entregue 
em mão Jll'Úpria, se1n dar a entender que vai da mi
nha parte nem da de Vossa Mcreê; creiu que o con
trúrio nos podc1ia prejll(!frar. Envie também Vossa 
l\foreê por r>cssoa certa a que vai pm·a o Padt·e Des
ca J,.o ck S. Fraucisco, que é um Padre muito meu 
nmigo. A outra é de meu irmão. Suplico a Vossa l\kr
c·f- entregá-la a quem é dirigida, pedindo-lhe que lhe 
endercec a respm,tu, a qual Vossa Mercê me !rnnsmi-
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tfrú; e perdoe-me. A não ser esta última earla, as 
<lcmuis sito importantes para os nossos intel'l$Ses. 

Sempre tenho observado que êstcs n1rkiros t•n
tregarn eom scgurunc;a as t'artas a Vossu M(•n·f, e tam
héin a mim; não predsamos de outros rodeios, pon1uc 
t1sle.s Pad1·cs '"\ eomo akarn,:aram o qu1~ <Jtteriam, jú 
não undam tão diligcnks. :Mande Vossa :.\krd'~ a earta 
hem. sclnda. 

Creia: se cu vir a Nosso Padn• Gradún Sl'lll o 
ofício de Visita<lol', ludo mais me pareeerú suportúvd. 
Isto l:'ra sempre o que me trazia atormentada; e se 
nos nomearem outro de qualquer Ordem, estarei bem 
eonflmle, t·oulunto que não st•jam dêstcs nossos Pa-
1lres Cal~~ados. 

Faça-o Deus eomo pode, e guarde a Vossa Mere(; 
e a l'SlH!S senhoras, a eujas oraç<ies muito nw n,co
mendo. 

E.' hoje 12. 
Indigna serva de Vossa Mcrl'é\ 

Teresa de Jesus. 

CAHTA 2G8. 

Ao Padre ,frrônimo Graciân. 

Ávila~ março de 1j7H. Lmnentu o ocorrido c.0111 o Pe. Grn .. 
eiím ern Alcalú, 

Espantei-me e fiquei muito eontrariadu com as 
cartas de Akalá, especialmente a que Vossa Paterni
dade esereveu. Oh! valha-me Deus, como não nos co
nhecemos! Pois afirmo a Vossa Palerniclade, l'omo jú 
de outra ve;,; lho es{'l'evi: apesar dôsse fato'", lenho 
tanto mêdo, qlle o não quisera ver ali, e, creio, virú 
a aeonteecr-lhe algum mal. ••• Oxalá voltasse para a 
eompanl1ia dos galos! A mneac,a é boa ... 

402) Os Culçntlos. 
403) Tendo sido r,rn<'iím bem t,·afHdo no mosteiro dos 

Cal,·.ndos ele '.\lndri<I, pm·a ond<." o mandam p1·i'st> o Xúncio. 
404) Com efeito, transferido depois, p,iru ,·mnprir a sua 

scn lt'nçn, uos Descalços rle ,\ lculi,, êstes o dc,nunciuram ao 
:-;i:mcio, porque, por ord~m fio Prior enfi'rmo, presidiu ,iJ. 
gumus vêit~s no Capítulo. Foi fsto origem de novo conflito. 
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A.o Padre Jerónimo Gradán. 
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Avila, llbril de 1ii7~. Deseja falur ao Pe, <,raei,,n cm Avila. 
Frei Gregório Nazianzeno e ;\faria de S. ,José devem st!r 
rcshthclccidos cm: seus cargos. Cartas no Hei, a seu cnt
haixa1lo1· em Homa e uu Vig,irio Geral do Carmo. Como 
se hú <IC'· tratar· do negócio da Provínein. Co11vé1n que 
se vejmu Dcsrtl.~sos de pêso em Homn, 

Jhs. 
A gruça do Espírito Sunto esteja t'Olll Vossa Hc

vcrfa1da, meu Pad!'c, e lhe pague o consôlo que me 
deu l'Olll a csperunçu de poder ver a Vossa Reverên
cia, u quul será, por certo, muito grande para mim; 
e, assim, peço a Vossa Hevct'ênda, por amor de Nosso 
Senhor, dê providêndas pura islo se realizar; porque 
perder 11111 ,C"tmtcnt:nnento que não se t•spera mais, não 
nista tanto ,·orno perder o que se esperava. Creio <1ue 
Sl'l':1 pan1 o servi,;o de Sua :.\fajestacle. 

Com ,•sta alt'gria at'dki bem u nonwução do novo 
•Prelado."" Praza a )fosso Senhor goze pouco tempo 
do ofíeio! ~'1ão digo perdendo u vidn, pois, cm ::.uma, 
é o <[llC tc111 mais talento entre êles, e para conoseo 
sct·ú nrnito ,·omcdi-do, cspt•t·ialrnente porque, sendo Ião 
prudt>n!e, entenderá como há de terminar bem para 
nús. Em parte esta eleição contraria lanlo u ~sses Pn
dn•.s como a nús 111cs1nas. Para pessoas C[ll<' tru tam 1lt! 
p!'rfoiçiio, não podíamos desejar ml'lhol' instrumento 
do •Jllt' o Senhor 1\'úndo, porque u todos nús tem dado 
m·asião de merecer. 

De que cs!cj.a o Pudrc Frei Gregório jú cm sua 
t·mm, louvo a Nmiso Senhol'; e o mesmo !'arei se Vos
sa Heverêm:ia conseguir que a Prio1·a de Sevilha volte 
a seu pôsto, pois eertmnente assim convém. E a nüo 
ser du, só lsahel de S. Frands('o; pois conservar a 
Vigúria atual é eoisa ri<ifrula, e o snJkkntc para des
truir H t'asa. O Senhor o eneaminhe como fôr servi-

40,i) Frei Ãni,telo ele Sa1"1.ur, nomeado pelo Núncio Sega 
para govr..~rnar a De~caleez. 
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do e pague a Vossa Hevcrêuda o euiduclo que tem de 
ollwr por aqudas pohres estrangeiras. "" Conhmlo que 
não as gon'l'llt' o Proviucial do Puuo, estai·ã() com 
g1·ande alívio, porque podcrüo cstTCver e receber ear
tus. Por intcrmé-dio do Pl'ior das Covas escrc.vi a clm;, 
e não me pc•snt·in de que fôssc parar u ('arta às mãos 
do Provineial, pois eom êstc intento a escrevi. 

O Puclre que nii a Homa ""' estú Jú com ludo mui
to em Ol'dcm; e quanlo mnis trato com êlc, mais es
perança lenho de que hú ele dur muito hoa t·o11h1 do 
negócio. Por fülllÍ temos estudado o t·aso. Eu quiseru 
que se tirasse• cúpiH da t·ni·ta no Rei para enviú-ln 
pelo primeiro correio ao Cônego Montoya, com uns 
papéis que vou remeter-lhe ugora por int<'l'mé.dio de 
sua miie. Escrevi a Ne avisundo-o de que essa <·bpiu 
irá inclusa, e, se não fôr, S<'l'Ú levadu pelos dois Pa
dres que vão prestar ohcdii,ndu a Nosso Paclt'c Vigú
rio Geral. Pareceu-me que, sendo negócio tão grave, 
t·onvém ir por duas vius, porquanto não estamos cer
tos do bom êxito da viagem, e scrfo prejudicial, nus 
condições nluuis, ter de aguardar outro mensageiro. 
Por outro lado, jú que o Cônego se interessou por nús, 
é t'onvenientc não dispensarmos a sua ajudn, pois pa
ra muitas coisas, com o correr do tempo, serú bom ami
go, e não ó ncgódo li'io fádl, que os empenhos sejam 
demusiados. Aeharia até melhor que êle !rufasse de 
ludo, e êsses Padres f'ôssem cliretamente no Padre Vi
gí1rio Geral, porque tenho pom·a espernnça de fkar 
tudo em scgrl\do; e se êles andarem negociando com 
uns e com outros, e o Prelado o vier u saber, talvez 
se desgostasse de não terem acudido primcirumenle 
n Hc, o que não snl'ederú em relação ao Cônego. 

Alcgu o Pn<ii·e Frei João que se é o outro quem 
vai negociar níio h.ú necessidade de sua ida; mas, pelo 

406) As mon,ias de C.asleln que tinham ido fundHr "m 
SeYi!hn. 

407) Fr,•i ,)oílo de, .Tesus {Ro<"n) ,. Frei Diogo ela Trin
dndc foran1 e1npiados :1 Boina ('om o fim de prestarem ohe~ 
di<ên<",iU em nome dos De.sc:,alços ao "º''º vi!-(úrio ger<1l da Or
dem, o Padre Jniio Batista Cufar,Io. 



CARTAS. H 251 

('Olllrúrio, hú tan!.c1, que talvez seja preciso lançal' mi:io 
<!e ambos. Prouvera a Deus achasse êle o negócio c:on
duído ! Ainda assim, não seria de pouca vantagem se 
em Roma :se co111heecsse1n Religiosos nossos de mais 
religião e pêso do que os outros que por lá forum vis
tos; e dariam ('onlu de tudo ao Padre Vigário Geral. 
Parece-lhe tumhl;lll é que os ... 'º' 

CARTA 270 • 

• 4o Padre Jerônimo Gracián. 

A\'ila, abril 11" 1379. Sôbre os desgostos llos Descalços rle 
Sevilha. "Precinnmos ler malíciu, deixando-nos de tanta 
simplici Lia de". 

Ando espantuda e tris!c com uquelm; duas al
mas ""; DeHs lhes dê remédio! Dir-se-ia qne lôdas as 
fúl'ias inl'ci·trnis ali se juntaram para enganar, tunto 
a comtmidnt!c como u gente de fora. 

Saiba Vossa Paternidade: minha mniot· aflição, 
quando 1ne escreveu sôhrc o processo que ai corre, 
foi ver logo diante de mim, eomo agora estou vendo, 
que haviam de levantar a Paulo alguma ('alúnia. Hú 
tempos andava en com cslu pcnu; e afinal essa infe
liz Vigúria .... :wahou por forjar tão grandes falsida
des. O' ,Jesus! e como me afligiu! Todos os trahalhos 
que temos pm,sado nada foram em cmnpurução a êste. 

Rcm rws ensina Deus o J>Olll'O caso que havemos 
de fazer das <'rialuras, por boas que sejam, e como é 
predso kr mnlieia, deixando-nos de tanta sirnplkidn
dc. Praza a Deus que haste esta lição para Paulo l' 

pm·a mim! 

-108) PeT'<leu-sr o resto da <·arta. 
409) A Irmã Rentrb. da '.\'ladre de Deus e umn Irmã ,•on

versu que huvinn1 lcvuntarlo gnn·l's falsos te.stctnunho.s no 
Convento de Sc-vilhti. '.\Inis tarde fizerum pública retrntat·fio. 

4-10) A tnesurn Beutriz, 1101nenrla Vigária, ainda noviru, 
pelo Superior Calçn!lo. 
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CARTA 271. 

Ao Padrt• Jt·rônímo Gradân. 

Ávila, 21 ih, ahril de liii9, Sente falta a Santa ,!a Comunicu
çfio es1>irituul eo.n1 o Pe. Graeiú:11. Pronssão de )lnria 
Dantisi:o nas DescaJ~,us de Vulladolid, e dote da mesmu. 
lll'e"'' f<'riio l'roYínc·iu os Dest'alços. As CHl'mclitas <lc Se
'\'ilhu l'Bl paz. Nieolau Dúl'iH, homem discreto. Nfw upro~ 
vn n Sa11La º"" desejos 1lc sofrimento que tein o Pe. Graciún. 

,Jcsm; esteja t·om Vossa Paternidade, meu Padre. 
Já tinha t·serito esta púgina quando rcl'chi as cartas 
de Vossa Paternidade, a qm,m tenha dado Nosso Se
nhol' tão !JOas festas de Páscoa como desejo, e tôdas 
essas :mas filhas Lhe suplicam. 

Seja Deus hcnt!ito, que vai fazendo os negócios de 
mand1·a a hrevc terem fim essas auséncias. Assim po
derá a pollre Angda tratar de sua alma, pois <ksde 
que Vossa Paternidade anda por fora, 1nmeu pôde 
achar (jlll'l11 lhe llcsse alívio. Na verdade, de todos os 
modos, temos tido hastnnlc cm que nos ocuparmos, 
com tantas provuçcies. Parece-me que Vossa Pa!crni
<lade akani:m1 a melhor parle, jú que !iio depressa 
lho 1rngou Nosso Senhor permitindo-lhe fazer hem a 
tanlus almas. 

A senhora D. .Joana aeaba de cserevcr-me uma 
<'arta sôhrc o ncgc'ido de nossa Irmã Maria de S . .Jo
S<°!. '" :Não tocou no nome de Vossa Paternidade; e em
hora diga Sua Mel'cê que estava escrevendo às pres
sas, não hm;tn pura qne cu 1nc deixe de queixar disto. 
Escrevi à Priora de Vulladolid para que a profissão se
ja feita logo que se ,·umpru o ano de noviciado. Hes
pondc11-1nc <JUC nuneu lhe havia passado pelo pensa
mento outra é'OÍSa, alé que cu lhe mandei que esperus
se. H.calmrnle, parecia-me não ter importância acliur 
um pom:o a profissão, u fim de Vossa Paternidade po
<i<'l' rs!ar presenk; mas é melhor assim, pois, ('OlllO 

H l) Irmã do l'ndrc Grac,ián, que estnYn nns v1'sp.ern.s ele 
prnfessur. 
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jú temos c~.pt•rnrn;a tão certa de nkunçai• a Provinda, 
penso, eomo a PPiora, que tudo eorrerú hcn1. 

)[cu irmão heija as mãos a Vossa Putcmida<le; 
Tcrcsica :wmp1·c muito eon!cntl'; é u mesma l'riani;.u 
de outrora. 

Estou com algum alívio a respeito do enso de Se
vilha, porqtte jú os Calçados não tfm que ver eom a 
comunidade. '" St'gumfo me est'l't'V(•ll o Ar<·ehi:;po, 
quando ehcgou a nolkia t•sh1va111 muito angustiados os 
Descalços, e alegrm·am-sc muitíssimo . .Tú podem ir 
confrssm· us monjas, <' dix o Vigíirio Frei Angdo que 
daqui a um mês irú Nkolm1, e então serão restituí
dos a vox ·~ o lugar"' a S . .Tos(· e far-s<·-ú u deit:ão. 

Pelas u1rtm; que mt• est·t·cvt· o Padre Nkohm, en
tendo que as monjus devem ler :,;ido muito prtHle1ltt•s, 
e tudo hú <k redundar em proVC'ito 1fa Ordem. Anlt•s 
<k partir, virú Me visital'-mt•. E' nt·<·e:,;t,;{11·io, para t•u 
enk1111t'r melhor o que ;ili :,;e passou e dar-lhe eertoi< 
uvi:ms que lransmitirú a S . .Jost'- no caso de a lornn
rc1n n clcgPr . .n, (i-arciíllvnre7. jú niio vai n1t1is no n1os
lciro; diz q11c assim lho ma1Hlon o Arcebispo. Deui< 
dê remédio a tudo e seja servido de que cu possa l'n
lm· a Vosrn Pat,~1·nida<le, eom bas!unlc ll•mpo, sôhr<' 
vúrias eoisns. Com o Pa(lrc José"' <·ntendo <JIH' Vos
-stl Paternidade deve estar muito ht'm. Ts!m {> o pl'incipaL 

Aehci graça uo saber que de novo t•st.ít agora Voi<
sn Pnternidade n desejur lrnhalho:,. Deixe-no:, em pm,, 
por amor de Deus, pois não os hú de padl~,·et· sozinho. 
Deseausemos algum tempo. Bem vejo que é êstc um 
nrnnjar que, 1mm vcx saboreado deveras, entende a 

412) Por no,·o Breve~ tirnru o Nllncio a Jurisdi<.,·tlo aos 
Calç.:Hfos l' nmn<':n·u Vigário Geral de Descalços e Oes<'alçus 
o P.ad1·c Ãngelo de S~tlaznr, Prelado reto e l)l~.m intencionado, 
tamhém pert.,·n,·cnte ,, Obsenân<'ia. 

U:l) Voz alirn í· o direito de votnr; ,·oz pussiva. o 1le 
st•r eleita 1uu·u cxerc~.cr ulgu111 ofício qrn.~ <teiwndn d(' voto"; 
lu~nr {• u pr<.~c:tidência sôhre H!-; 1ncnos antigus na Rl'li~iiio. 

414) Por ord<>m do Nún<'io. ('Xnminou o Pn,In• Ãngelo <lt> 
Suh1zar O p;:·oc.-e~so e. re(·onhecenclo a virtud{~ t~ i11od:~11cia dus 
monjus. restituiu ,, Madre )foi-ia de S. ,José o ofkío ,1<• Prior,,. 

11;°>) ~S:o:-.so Sc,nho1 .... 
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alma que mio pode havei· melhor sustento pura ela; 
mas, como não sd. se envolverú a outros, além do 
mesmo que o pede, não o posso desejar. Quero dizer 
que entre padecer um, por si só, ou ver padccPr a 
seu prúximo, deve haver muita diferença. Eis uma 
dúvida sôbre a qual pedfrei a Vossa Paternidade que 
me esclareça, quando nos vinnos. 

Pruza a Nosso Senhor acertemos cm seu serviço, 
seja por onde f:le quiser; e guarde a Vossa Paterni
dade muitos nnos, ('om a santidade <rue Lhe suplico. 
An1ém. 

Escrevi a Valludolid, dizendo qne nüo eonvínha 
eserever à senhorn D .. Joana sôhre n entrega do dote, 
pois só se efetuaria depois da profissão, e esta, no 
momento, ainda estava em dúvida. Ali.ás, se tinham 
reeebido a noviça sem tle, nada teriam as monjas u 
dizer se não lhes fôssc entregue, pois em outros e(m
veu tos levuntarian1 as mãos a Deus. "' Nada mais quis 
at'rescentar, e enviei à Pl'iora a carta que Vossa Pater
nidade escreveu à senhora D . .Toanu. Por enquanto 
fka hem assim. Não quisera eu que Sua Mercê "' to
casse neste assunto ao Padre Frei Angelo, pois não há 
para que, nem é net~essário, embor11 sejam muito ami
gos. A ruzão é que já Vossa Paternidade tem verifi
n1<lo t·omo essas amizades podem desfazer-se de uma 
hora para outra: assim é o mundo. Parece-me que 
numa carta mo deu u entender Vossa Paternidade, 
mas talveY. não fôssc pura êste fim. Em todo caso, dê
lhe Vossn Paternidade êste aviso, e fique-se eom Deus. 

Ni'ío se esqueça de cneornendar-me a Sua ::\fajcs
lndc>, entre ns ahnns que truz presentes em 5UU orn
~;ão, pois sabe qlw Iuí de dar contas a Deus da minha. "' 

E' hoje o último dia de Púseoa. 
ludigna serva e filha de Vossa Paternidade, 

Teresa de Jesus. 

41ü) Tão- boas crnrn as Irmãs do Padre firocián, que ou
tras con1unictnd.cs se jul~:irimn felizes de us receber se1n dole. 

417) A mesma D . .foann. 
H8) C:omo <·onfossor que ~ra da Santa. 
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Escl'l'.Vn Vossa Paternidade à st•11horn D . .Jouna que 
a profissão ser.ú frita, ptiis nii.o tenho agorn tempo pu
ra uvisar u Sua ~~lcrt·f•. Escrevo com tan lo mêtlo, pelo 
que l'ieou dito, que de agora cm diante o fnrei pou
l'as vêzes. Já respondi à minha filha Maria de S .. Jo
sé. l\fnílo alívio me <11.'t·a tt)-la comigo, mas não anda 
Nosso Senhor qm•1·cndo aliviar-me em coisa alguma. 

SobrescrUo: E' para meu Padre Pnulo, nu ~·o,•u ele Elias. "' 

CARTA 2i2. 

A. Macln: A.na <le Je.ms. 

Avil:1, maio de 1579. Agradece-lhe tudo quunto estuva fazen
do pelo bem da R<'formu, ~ohretudo pelos Religiosos que 
inrn u Ho111~1. 

Filha minha e coroa minha, não me farto de dar 
grnças a Deus pela mereê que me fêz, a mim, em tra
zer Vossa Hcvcri\nda à Religião. Assim como aos fi
lhos de Israel, quando os tirou do Egito, proveu Sua 
Majestade de uma i:oluna que de noite os guiava e 
lhes davu luz, e de dia os defendiu do sol, assim pa
rl'l'C o foz <·om nossa Religião; e Vossa Reverência, 
filha minhn, é esta coluna que nos guia, nos dá luz 
e nos defende. 

:.\:luilo ni:crtamente foi tudo o que fêz Vossa Re
verência cm favor <lêsscs Religiosos, e bem transpa
rece que está Deus Clll sua alma, pois foz eom tanta 
graça e gentileza tudo quanto faz. Pni:,tuc-lho o Senhor 
por cujo mnor e, ffz, e u <~stcs negódos dê o su!'esso 
que nos convém. 

419) N,:. mostuiro de Pu>.trnnn ha,•iu umas C'ovas ou ~ru
tas, ,101Hlc :;e T't~tiravn111 os Religiosos por- un1or il ,•ida crc~ 
rniticu~ 
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CAHT.-\ 2i3. 

il H.oq1w de Hw·rla. 

A,·i!a, 2 de nrnio de 1,iilJ. Partem para Ho!lla dois Dcse11Iços. 
(iratir!iio a (•sle cavaleiro por seus scrvi~st>s. Coníian\'U 
nos asscssôr(~s que o Núncio non1eara pnra os negóc·ios 
da Reforma. Muito lastima os muus exemplos tios Heli
giosos. J .. e1uilran~·as. 

Jhs. 
A gn1~:u do Espirito Suuto esteja ('Olll \'m;sa l\kr

d}. A eurta de Vossa l\foreê 1·c,·ehi, juntamente t·om 
us de José Bullún '"', a quem tenha Nosso Senhor (•m 
:mn guarda, pois dá-me pena vt~-lo ir puru li'to lcm
ge; nrns, sendo tunta n neeessidudc, algum truhallw 
se hú de passai-. Virtude e !alentos km t•Ie para isto 
e para mais, e muito lhe devemos todo11 nós. Deus 
o traga prosperamente. Rogo a Vossu Mcrt'l' informar
.me do dia cm que purtiu, e dizc•r que tal estnva êll'. 

Estou unsiosa de que saia destas terras, dcs,lt· qm• 
nnda assim; não nos m·ontc~c:a algum c·ontratcmpu, 
pois seriu cm terrível conjuntura. 

Pague Nosso Senhor a Vossu :\Icrl't~ as boas noti
das que me cs<·revcu. Fhruc sabendo: dcsclc que ês
ses meus t!ois senhores e Padres Dominkanos estão 
eomo asscssüi·cs, fiquei sem 1wcoc·upac:ões sôhre os nos
sos ncgôeios, porque os <'<mhe,o; t', com pessoas tais 
{'Orno são lodos quatro, lenho por n•r!o serú para honra 
e glória d<' Deus o que ordenarem e nenhuma outra 
<·oisa dcse j a mos. 

Tenho ugora muita prco<·upa,ão a<·f-r<·a dos P:1-
d1·cs, pois casos ti:10 feios são pnrn nmsar muita lús
tima, a nôs (IUC truzemos o mesmo húhito. Deus nos 
:H.'Uda com o remédio e guarde n Vossa l\Ic•rcf-, pugun
do-lhc o amor que tem u esfu Ordem e o muito qm• 
l'az por nós. Asi;eguro-lhc que me faz louvar a Deus, 

~:!O) O P:idr,• .Toi,n ,ic, .J<·su, Hoc·:1, em sua iria a !lonrn 
PHra trnt!lr dos nt.~gúcio:-; da [)e:,;<•alcez, <li:-;fm·çouMsc c1n guapo 
ravalriro <~ tomou o upclido de Ilullôn, prúprio da ca-;a de 
seu pai, n fi1n d!.,, não ser rt'c-onheeiclo e prl·so. 
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Onde hú earidade, procura Sua :\lajcslade dur oca
sião de cx,:rdtá-lu. 

Praza a i::Ie guardur a \'ossa )lujl'stadc e u sc
nhorn O. l\!aria - que em suplicar isto não me dcs
C'llido, Pmhnl'n misc1·úYt·l, - e llws dê muita santidadl', 

E' hojt· 2 d!' maio. 
Indigna !wn·a de Vossa :\krC"ê. 

T<·resa de .Í(•sus. 
L.\HT.\ :!71. 

J,< .llwlrl's /sa/,d d1• ,',', .frrúuimo ,. Jlaria rfr S . .I o,st:, 
t•ut Sl'dllta. 

A,·ila, :i ele tnaio dl• l~>iH. "l>ol.H"uu-~e~11u.• o ,,mor qtrt.· Jhr~ 
linha'' 1.,l·lo urn ito qut• lf•n1 sofrido, e tfü> ht•nt. I.aml'nta 
o vt•xm11c eh- (jarC'ia AlvarcF. a quern u Art·chispo proibiu 
falar ús Dc-..1·al~·u:,;, Duas ntonj:.i:,, dt• ft'ilt':t jmagina~~ão e 
curto ei1ft•ndi1nt·nto lwslain po1ra altt•rm· u paz tia t·omu
nidatl,·, C:ornu d,·v,·rn st.,1· tratadas. Tudo se rcmt><liarú. As 
rt'li;(ÍOSllS <l(• s .. José. Julião de Adia e LDUl'l'IH,'0 de e,,. 
Jll'da st'llll'lll o, !r:ib:dhos das l!IO!ljas tlc $p,·jf!,a . 

..Jhs. 
A grm:a do Espírito Santo e,;k,in eom Vossa llc

vcrência, f:i!lta rn iuha. Sua en rta l'l'('l'hi, e tamh<'.•m as 
dl'ssas minlrns Irmãs, ankonte1n. O' .Jesus, t• que grnn
d1• cousôlo fúra para mim o ver-me l'll agora nessa 
<'asa; e truanto me !Pria dndo o t•stur t•u ai hú mais 
lelllpo, a JHtr!idpar .dos tt'som·os que ,·m tanta ahun
diweia llw~ tem cont·!'dido l'iosso Senhor! !kja 1<:I<• 
bendito par.1 iwmprt•. Amí•m. 

Extrcmarm·nt,· :w me dobrou o amor que lhl's ti-
11ha, cmhont jú l'üssc tanto; ,•m purtku!ar a Vossa Ih,
vcrência '". por kr sido a q11c mais padPeeu. Saibam 
l' tenham ·;ior t·crto: ao saJ)('r l[lll' lhe tinham tirado 
:i ,•0:1. e lugar, t' o of'íeio, dt•tI-tlll' isto partkular con
sôlo; porq11c, mesmo vPndo ((li<' minha filha Josd'a '" 
(, muito ruim, sd que lenw a Deus e t>ra iTl<'apaz de 
lt'l' fl'ito eontra Sua l\lajcs!adt• coisa que nwreccsse 
tal castigo. 

421} A Madn• ::\l:iri:i d(• S .. Josi•. 
i~:.n .\ lt1(.''-t,J}1a. 
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t'mn caria lhes escrevi por intcr111{•dio dl' nwu Pa
drt', o Prior das CuYas, para qlll' <'.·!(' proc111·ass<· llll:'io 
de lhl's Sl'l' enfrl'gll<'. D{'S('jc> sul>cr se Sua l'atl·.r11idad11 
u l'l'l'elll'u, junlanwn!P eon, oulrn para Hc, t' por <1ucm 
foi kYada a de Vossa Rt•verbwia; rl'sponda-mt·, ain
da que lhe st•ja prcdso !'s,·1·evt•r dt• novo. Quando o 
Pad,·e ::,..;icolau souhe o qw, aeonlt·,·era com a t·arta dl' 
seu inrnio, rasgou a dêfr. Vossa Ht,V!'l'<:nt'ia dt•v,·-llw 
111uitíssillw; mais ('Ilganado o traz a s,•u n·sJ}('ito do 
(!li<' ao l'ad1·t• (,ardúln1rl'z. "' 

Tivt• !H'sar de (!li<' i'•slt• último niio \'Ú niais tlizt•r 
:\lissa aí: lôda a pt•1·da <', para t•ssa l'asa : para <~ h• ,, 
•,llltl's Vl'l'-se livrl' d<• um grande tralmlho. Por cl'r!o 
t muito o <Illl' llll' <!Pvt•n10s, mas não sd corno prot·t·
ikr; JH>l'CJllt' u BPYerc·11<1íssimo A rechispo, s1· não aten
deu ao Prior d:ts Covas m·m ao Pa<l1·1~ l\lariano, não 
sC'i a lJlH'lll a!l-nderú. 

Contrariaram-me não poueo i'sks hilll!'l!'s do Pa
t!rl' :\!ariano. Não sd t·omo lhe passou pelo jl('nsamen
to qm· nt·ssc mosteiro se houvess<' pro,·urndo !al coisa, 
e muito menos ,·orno ousuu dizf·-lo. E' um fato: o de
múnio anda furiosíssiino t' cm tudo nos frn1 qu<"rido 
opdrnir, 1·sp1~dalmenfr no que no» fmwm ... "' maior 
[OI'lllt'lllo de lodos . .Jú vai pat'('í'l'IH!o que I'\osso SPnhor 
não mais lhe quer dar tanta lfr,·nçu, <\ <'SJH'l"CJ em Sua 
l\!a,j(,stad!·, irú ordenando os a,·ontednwntos de modo 
:1 :-t·r des,·ohl'l'la a v,•rdude. 

Nt•ssa 1·asa '" algunrns foram pom·o \·t•rdaddras. 
D<·11-1ne a mim muito pesar quando sonlll' dt• l'l'l'!Os 

depoim,•ntos cous!anks do Prol'esso daí, e de algumas 
~·oisas (jll!' cu sahia serem grunde f'alsidad!' por se
rem do kmpo que aí passei. Agora, depois d,· ter visto 
o que tramnram essns Irmãs, knho dado muitas gra
ças a )fosso Senhor por não lh<'s !m,·,·r f::k pcrrnitido 
lcYanlut·(·Ill uinda maiores falsos testemunhos. 

~~:i) Para evitar (JlHtlqueJ' oc~a:,,.ilio eh• vaidade ú :\ladrt•. 
diz que ~sti'io enganados os (}ll<! a tl•tn cm ulta <·onta. 

·1~-1) .-\l~lHUa .... p:.ilnvras do origirwl não pndPr:nu st'l' dc
cifrn<las, 

,!'.!5) D,· Sc\"ilha. 
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Estas tluns almas têm me feito sofrer, e (~ preci
so que lôdas façamos pm·ticular oração para que Deus 
lhes dê lu:~. Desde que t•mneçou a m1dar assim o Pa
dre Gan·iúlvarcz, vivia cu t·om te1nor <lo que agora 
vejo; e, se Vossu Hcve1·ênda estú Jcmbrtlfla, em duas 
eartas lhe eserevi que, a meu parecer, em casa es
tava 11 origem 1110 mal. E alé lhe nomeei uma delas 
(pois em ]\:IHrgnridn nunca pensei), para que andasse 
de soh!'ea viso, porque, na verdade, tlllll<"H me satisfez 
seu espírito, embora 1ne parecesse algunrns vêzes ser 
tentai;üo 1kvida à minha ruindade. Cheguei a falar ao 
Padre Me~,lrc Gracián, <Jm' tanto havia tratado com 
da, para que prestasse atenção; e por isso agora não 
me espantei muito. Não é que eu u tivesse em má 
t·onhl; nuw p:irceiu-me iludida e pessoa de fraca imu
ginação, disposlu u ser enganada pel:i tl'apuças do de
mônio. Foi o qtw aeontceeu, pois muito hem sabe êle 
aproveitar-se ,lo nutural e tio pouco entendimento; e 
assim nfío hú parn que lunçar-lhe tanta culpa, antes 
merece grande Iústima. Nesse caso hão de fazer-me a 
caridade, Vossa H.everênda e t6das, de não se ap:irta
rcm do que agora vou dizer-lhes, e crefam que é, a 
meu paret·er, o mais {'Onvenientc. Louvem 1nuito ao 
Senhor, que não 1w1·mitiu :io demônio tentar a nenhu
ma das outras com igual violência, pois, se assim fôra, 
eonvençan10-nos de que faríamos coisas piores, como 
diz Santo Agostinho. Não queiram, filhas minhas, per
der o que nesse tempo ganhurnrn; lembrem-se do pro
cedimento <ie S. Catarina de Sena com aquela que a 
tinha caluniado como sendo mulher dC' má vida; e 
temamos, temamos, Irmãs minhas, porque, se Deus 
aparta de nós sua M.üo, que males havcr.ú que não 
façamos? Creiam-me: essa Jrmã não tem engenho nem 
talento pa:ra forjar tantas invenções como fêz e por 
isso determinou o demônio dar-lhe essa outra c·ompa
nheira; e era .:,Jc, mesmo, por certo, quem a ensinava. 
Deus esteja com essa alma. 

Primeiramente digo: tomem muito a peito enco
mendú-la a Sua Majestade em tôdns as suns orações, 
17" 
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l' a ,·ada mmncn!o, se possível für -- e o mesmo fare
mos nqui, - paru que nos eonecda Sua :\:lajestade a 
gruça de dar-lhe luz, obrigando o demônio n deixú
la despertar dêsse sono em que u tem prêsa, pois eu, 
em parte, a considero como qll,'111 estú fora de S<'ll juí
zo. De uma t'oisa estejam eertas: sei de algumus pc·s
HOHs, nüo destHR nossas easas, de fraca inu-1gina~:.üo, 
qiie tudo quanto lhes vem ao pensamento lhes pareeC' 
que vet'dadcirumente o vêem, e para isto niío deixa 
<k ccmtl'ibuir o demônio. :\-linha maior pena é que a 
essa Irmã eleve êlc ler convencido de ver as coisas 
segundo a êlc eonvinhu, e isto com o fim de pôr a 
perder essu casa. Talvez não tenhn ela tanta eulpa 
çmno pensmnos; assim t·orno acontece u um louco, qut' 
imagina e~ pensn verdadeiramente qne é Deus PHi, nin
guém lho tirarú ela eaheçn. Aqui hú de npHrecer, mi
nhas Irmãs, o umor que lôdas têm a Deus: cm se c·om
puclecerem muito dela, como o fariam se fôssc filha 
ele vossos próprios pnis, pois o i• dt•sh- vcrdndeiro Pni 
n quem tanto devemos e ao qual n pohrc:dnha lc•m 
desejado servir durante tôda a vicia. Oração, Irmãs, 
orução por da; lambém caí rum muitos santos, e o tor
nurain a ser, eomo antes eram. Porventura foi assim 
prcdso para q11e du se, humilhasse. Se Deus nos eon
ccdeirne n mereô de a l'azcr cair em si e desdizer-se do 
que inventou, tôdas teríamos tido grande Juero em pa
decer, e ela da mesma formu, pois sabe o Senhor ti
rai· <los 1nalcs hcns~ 

Segundo: não lhes passe mais pelo pensamento, 
por cnquunto, fo7.ê-la sair dessa casu, porque é um 
desatino muito grande e de nenhum modo convém: 
pois imagirrnndo apm·tar perigos, iriam, pelo contrú
rio, cair nêlcs. Deixcrn passar os tempos, que agora 
não t1 oporlunn essa rnudançu por muitas raziil's que 
<'li poderia dar, e espanto-me de que não as tenha en
tendido Vossa 11.en'r<·n<·ia. Hcf!ita hem, e Deus lhe clarú 
luz; eoufie cm Sua Majestade e cm todos nós, que eon
sicleraremos clctidumente o que fôr nwis eonyeniente 
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pura essa easu. :Ne:;k mmnen!o guardem-se de tocar 
em tal assunto; e, podendo ser, 11e111 ainda pensem nisso. 

Terceiro: não lhes dêem o mínimo de desamo1·, 
antes a <JlW estiver p<lr Prclat!a a trate com regalo, e 
tôdas lhe mostrem em·inho e amm· fraterno, e à outra 
também. Procurem esquecer o passado; cada umu olhe 
como quisera ser tratadu, se o fato tivesse ueontecido 
com ela. Creiam que essa almn esturú hem atormen
tada, embora não o dê a conhecer; porque o demô
nio se vingar.ú dela por nüo ter ukançatlo mais. Po
deria até arrastá-la u dar cabo de si, fazendo-a per
der assim a alma e o juízo, que para perder êstc úl
timo, talvez falte pouco; e tôdas nos havemos agorn 
de lcmhrar disto, e mio do que ela filz. Quem sabe 
lhe duva a entender o demônio que era lucro para a 
sua alma e grandíssimo serviço de Deus? E diante 
de sua 111Ü·~ '" ninguém diga sequer umu palavru; as
seguro-lhes que me tem C'ausado lástima. Como é que 
nenhuma me fala de seu modo de proceder no meio 
de tôdas estas coisas? Tenho dest•judo saber se nada 
dizia à filha, e também se lhe entendeu us tramas. 

Receio que agora as assalte de novo o demônio 
com outr:rn tentações: de qne não gostnm delas e as 
!ratam mal; e muitíssimo eontrariada ficaria se lhes 
,lessem nlguurn ocasião para isso. Aqui já me cst·reve-
1·am que o,. ela Companhia são de parecer que seria er
rado se a !ralassem mal. EHtejmn muito de sohreaviso. 

Quarto: com nenhuma pesson a deixem fo J:i r sem 
terceira, e esta a observe hern; nen1 se confesse a al
gum que não seja Descalço. Ela pode entre todos CS· 

eolher aquêlc que quiser, pois estão autorizados pelo 
Padre Vigúrio Geral a confessú-las; e o mesmo fa,;mn 
as outrus. Tenham l'uidado, sem o dar a entender, que 
as duas ni.io falem muito uma con1 a outra. Em nada 
as apertem - pois nós mulheres somos fracas, - alô 
que o Senhor as vá curando, e não seria nrnu oc:upú
la cm algum ofício, desde que de nenhum modo lenha 

426} A mãe de Beatriz, por nome ,Jonna <la Cruz, era 
,nonjn no rnesrno n1ostciro de Sevilha. 
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oeusião de tratar eom os de fom. Com as de dentro 
de casa, sim, porque a soliduo e o andat· remoendo 
muito mal lhe for.ú; e assim deixe falarem ("Um ela 
de vez em qnando algumm, Irmãs que Vossa Hevc
rênda achar t·npazcs d,• lhe fazerem bem, 

Creio que nos veremos untes que 1rnra aí vú o 
Padre Nicolau, e bem quisera fôsse breve; então !'a
laremos rndho1· sôhre tôdas essas coisas. Por enquanto 
façam isto que lhes digo, por earidade. Em todo caso, 
as que den•rw:1 lêm desejo de padecer não guardam 
u menor t·cssenlimeuto contra quem lhes faz mal, an
tes eola·am mais amor. Nisto vcrif'ieariío se sulrum 
aproveitadas do tempo da eruz. Espero cm Nosso S(~
nhor que tudo se remediarú depressa, e fiear.ú a t·asa 
como antes estava, e ainda melhor, pois scm1n·e dú 
Suu l\Iajestade cento por um. 

Olhem que lhes torno a rogar muitíssimo que de 
nenhum m.odo fale1n mais no passado tunas com as 
ou!rus; nenhum proveito pode haver, senão muitos 
danos. Para o futuro cumpt·e andar eom gl'andc eui
;clado, porqm·, repilo, lenho receio de que indmm o de
mônio a essa pobrcúnha de Beatriz a fozer algum 
desatino ou knlú-la a ahandonar a Religião; da outra 
tenho 111c1ws h•mor, pois é mais sabida. Tenham gran
de vigilfmda, espceialmenle de noite; pois - como o 
demônio anda trahalhaudo por desm:reditar ilstes mos
teiros, - o que parece impossível êle torna possívt•I 
algumas vi\zes. 

Se ess:rn (luas Irmãs se dc:,;irmanassem e houvt•ss(' 
alguma oeasii'10 pa1·a romperem uma eom a outra, sa
herhnnos m; eoisus mais pdn raiz, e seria abrir porta 
para l'aÍrem em si. Vossa Rcverê,nda veja se o con
segue. Enquanto cslivc1·c1n muito amigas uma da 011-
lra, mütuamenk se ajudarão a fai:er enredos. Muito 
podem tuntns orações, e assim csp,•ro no Senhor que 
lhes darú lur.. Cam,nm-me muita pena. 

Se lhes der eonsôlo est·revcr ludo o que se passou, 
não será num, para da cxperiênein tirar<·m aviso, pois, 
por meus pn·ados, não <~ t•rn eaber;a alheia; mus se 
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a histol'incloi·a f<ir a Irmã S . .Francisco, não exugerc, 
nan·e n1uil:o singelurncnte os aeontednwntos. A letra 
seja <le miínha filha Gabriela. A tôdas quisera escre
ver, mas não tenho cabeça. l\Iuitm; hfü1çãrn; lhes te
nho lançado. As dn Virgem Senhora Nossa e as de 
tôda a Santíssima Trindade dcsç:mn sôhrc t·ada uma. 

Tôda a Ot·tkm lhes é devedora; especialmente l'i
t·a hem provado serem filhas suas, as que ainda não 
tinham feito profissão. '" Que o sejam t·ada vez mais; 
e ret·omcnclt•-me a elas. As que 111(' escreveram tc
nhmn por sua esta carta, conquanto endereçada à )fo
dre J\'Iaria de S. José e it Madre Vigúria, foi minha in
tenção dirigil'-me u cada uma cm particulai-. 

À minlm Irmã Jerôninm '" gostaria de esci·cvcr. 
Digam-lhe que a casa onde faltou o Padre Garciúlvu-
1·cz, com mais razão pode pcrtler o (·1·édito do que 
êk, pois é bem conheddo cm Sevilha. Sôhrc as po
bres estrangeiras "' recai tudo. E' claro, uliús, que, 
ainda no easo de pensarem st•r o rompimento devido 
a alguma rulpa dêlc, não podiam fiear sem culpa as 
monjas; mns a êste respeito estou segura, pois, repito, 
11 hern {'O!theeida a suu virtude. No demais, livra-se 
,le grande trabalho, pois, é certo, o que paclceeu aí t' 

o que tôdas nós lhe devemos, ninguém pode encare
t:t'I' nem pagar, senão sôm.ente Deus. 

Dêem-lhe muitas rccon1enda~sões minhas. Deve.ria 
t•u cscren•r a Sua Mcreê muito extensamente, mas não 
mo permite a cabeça; e por eartas não exprimiria ht•m 
o que llw quiscrn dizer. Não o fuço, mm; poderia quei
xar-me tiê!.e t!m algumas coisas; pois, sabendo outros 
os grm1des males que, segundo espalhnvmn essas hcn
ditus, se faziam no <·onvento, não seriu muito que êle 

427) l\lnstr:,rnm seu umor fililll ti Onkrn <l" Virgem as 
novit·ns, po·~, sendo livres de sair. tinhn111 p<.•rs<.n·erarlo no 
mt,io de tanfas perseguições. 

428 J Ern maior perigo cstantm de pcl'dPr crédito ,is 
Dcsculçus. r;o que Gurciitlvare:r.. saeci·dote rnuito ronrt·ituudo 
em Sevillw, prinio dn ntes1nn Irn1ft .Jcrôninrn-

4~9) E:sh·.m1gt•irHs em An<lnlnr.i:.1 erllln ns ftt1Hlaclo1·ns, vin
das de C"slt>ln. 



111<• a\'isassl' alguma \"t'Z, ('orno a c111cm mais havia d,· 
,loL~r, <·m vez dt~ 11guar1lar. para que os re111!'diassl'111 
:up1i·!t-s tJUt· nos lt~111 tüo poueo am01·, t·onm todo o 
1mmdo sahl'. Enfim, 1·nfim, a vt•rd:ide padeL't', mas niio 
p,•rcel'; l' portanto, ,•spcro, ainda o hú clt.• manifrslar 
111l'll10r o S,•1dwr . 

• \o l,0111 St·1T11no ''" ,h~l'lll 111i11has n•,·onH·n<lm:iH's: 
p1·aza a Dl'llS \'l'llha i'·k ,·111 lt'lllpo 1•111 que lhe pos
samos pagar o muito <Illl' Ih<• dt•n•mos. ,\ lll<'U sanlo 
Prior das t:o\'as m:rnd,·m u111 grandl' n•,·:rdo. Oh! (!lll'III 
pudera pussar ,·0111 til' um dia intl'Íro ! A tôdas, D1·us 
Ilias guardt· por mim, t' fa,:n tão santas como Lht• su
plko. ,\m,·m. Estas lrmi1s, aqui, l1~1n "1101·ado mais do 
<[!!(' eu os trabalhos ,Wssl' moslt•iro, t· muito st· 1T1·0-
11H·ndmn a túdas. Brt•\·e tornarl'i a est·1·,,,·L·r; ,. talvl';: 
q11a11do lhes ('lwgar t·s!a minha caria, jú t•skja n·sol
vido o negódo da :\ladre S . .Tosí• <Jlll' 1111· n't'Ollll'IHla-
1':lm, ''' Agorn eslito hem, nüo knhmn prcssa; IH'lll 

,·,·jo motivo para st• fazl'r dcic;iio atí• 1·t·t·l'ht•rt•111 or
<klll daqui, pois não haverú descuido t•111 trufar disto. 

S,· o Padre :\!ariano t·stivcr aí, nwtH!em-lh,· esta 
,·artu; ([li<' t'·k a leia L' devolva; não lhe t'Sl'!'l'\'O agon, 
po1· p,•11sa1· que nüo l'Sturú aí. Ao Padn· Frei Grl'gú
riu minhas saud:u;iH's; d1·s,•jo \'l'I' ('arta ,ma . .\,·,~1·,·a da 
l\lissa, niw ,;d como !hcs r,·sponda; não t,•nhau1 JH'cssa. 
s,, não houv,·r qnt·lll a l'l'lt•hrc, mio st• matem por is
so; L'011!t·nkm-s,· ,·0111 os domingos, ali· qu,• o S,·nlwr 
proveja. 1 )(~st,, modo não lht•s J'altarú t•m q111• IIH'l'l'l'('I'. 
Minha sat'ldt· ,·stú razoÚVl'I. 

O l'adn· .Julião d1• li.vila tem st·ntido ,·ossos tralrn
lhos. ( :rl'io qtH· se ,inlguss,• poder contrih11ir para im
jH'di-los, iria :!Í d(' boa Yonta1k. Hc1·0111t·1H!:HH· nmilo 
a tôclns. Deus lhes d,~ fô1·c;as para ll!ais t' mais pad1·
C('t"e1n, pois att'· agora não derra111ara1n sangue por 
A11ufh• qne todo o St•u ,·1·rtcu por nús; t·u llws digo 
qlll', pl'las handas d,· ,·.ú, ni10 temos (•studo ociosas. 

4:lO) Fit•I ,, ,!t-di,•ado s("n'o. 
-t:H) :\ l'(.>intt-.~ra,:iio no t·argo dt• Priora, Efriuou-sr a :!.~ 

d<1 junho dt"·sst.• 111t•s1110 ano de iB. 
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E' hoje dia da Cruz. 
I11dig1w serva de Vossm; H.everênefas, 

Teresa de .Jesus. 

265 

Oh! <1uanto tem eon1partilhudo nwu irmão êsses 
trahalhos daí! Tive que eonsolú-lo ! Em·ome11<lem-no a 
lkus, que ]icm lho devem. À Madre Vigúria ]sabei ele 
S . .íerônim•) digo que todos os conselhos de sua carta 
111c 1rnrect)l'am muito hons e de mais fmimo que os 
da Madre S . .José. À Irmã Beatriz da l\Inclre de Deus '"' 
reeomernle-nw: folguei muito de que jú esteja sem 
trnhalho, pois em mna cada sua me dizia quanto lhe 
eustnva dar eonla dêssc ofício; e à Irmã .Joana da 
C1·uz ''" muito digam de minha parte. 

Sobrescrito: Para a :Vl:ulrc Isabel de S. Jel'ônimo e para a 
:\lndre i.\lariu de S .• José, nas Descalças de S. José de Se
villrn, Carm<."lilas. 

CAHTA 275. 

,is Carmel.ita.s de Valladolid . 

..\.vila, maio t!c lfi79. Pede-lhes dinheiro para os Descalços que 
neµ;ociurn .f.!Jll Ronw n crc<,.~üo da Pro,-íneiu. Tf>dus devem 
t·oncorl'cr pura esta obra com o que J)L11lercm. Fala do 
dote de àlHria de S. ,José, ir111â do Pndre (~raeián, e da 
pobrern ele D .. Joana Du11tisco. As monjas de Toledo a<l-
1nitem I subelí t~1 Danlisco se1n <lote, emnu e .enxoval. Es
pera njuda das Descalças tle V,illatlolid µ,ira o dilo ne-
gúcjo. 

.Jhs. 
A g1w;a do Espírito Santo esteja eom Vossa Hc

vcr<'·ncia, :Madre minha, e l'Olll tôdm; essas Jllinhas que
ridas frmii.s. Quero trazer-lhes u memória como, des
de u f'undnção dessa casa, nunca lhes pedi, se hen1 ll!C 

recordo, que rcechessem mrvi~a sem <lote, ou alguma 
coisn de muitu importi'tnda. O mesmo não tenho feito 
t·o111 outn1:s, pois houve lnna cn1 que l'l!l'l'hermn onze 

432) A "n1a1fadada Vigúriuu que hu1io f{'7. !-iofrcr o C011-
venlo ele Snvilha. 

4:1:l) 1\füe ela JtlCSlllll, 
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que nada lrouxt'rnm, e nem por isso cstú pior, antes 
i; muis J'olgadu. '"' Hoje c1ucro pedil'-lhes uma eoisa 
que estão ohrigadus a fazer pelo bem da Ordem alôm 
,de algumas oulrus cnusas; e, embora seja para o pro
veito dessa c·omunida<le, quero tomú-Io à minha conta, 
e peço qut• o raçnm eomo se Jússt· u mim. E' pot·quP 
estou com muito euidudo de que venha a folhai· por 
falla de dinheiro, o que tanto importa pura o sct·viço 
de Deus e pani nosso dcstanso. 

Por 1:ssus cartas de Homa que lhes rPmclo, 1k um 
Padre Descalço Prior do Calvário '"", que Iú chegou, 
vt'riio a pressa com que pede dur.cnlos <IUC'ados. Os 
Desealços, eomo atualmente não hú <'abcçu que os go
verne, nadu podt>m i'wier. Pura Fn~i João de .Jesus 
e o Prior de Pastrana, que tarnhfm foram para l.ú, e 
ainda não sei se jú chegarum, puderam Ião poneo, 
que sú leYaram o que cu lhes dei, e cento e cinqüen!a 
duendos de Bens. Grande mereê é de Kosso Senhor 
que algumas de nossas cusas tenham podido remediur 
t·sta necessidade, pois, afinal, {_, coisa que neontc,·t• uma 
Ye;r. na vida. 

Em Madrid aehon o Pnd1·c Nicolau uma pessoa 
que, por grande aprtço pura eom êle, adiaular.ú ê·ssc•s 
duzentos dueados. Só exige que dessa casa llw cWcm 
como fium;a o dote da Irmã },faria de S. José, e lhe 
t•nviem um documento prometem!<> a paga. Com isto 
se t·ontcnta, ('lllhora tão cedo não possa cohrú-los. Adiei 
ótimo negódo, e ussim lhes pci;o por earidack que, 
em C'hegando esta, chamem um ei;criviio que, pelo mo-
1!0 mais vúli<lo, tes!ifi1rue (·omo estú profrssu, porque 
sem isto naclu se pode fmwr; e n·metam-mc logo 11 

dita certidão, juntumenk com a promessa de pag:ir 
a dívidn. Kiio hú ele vir tuclo junto num só clonm1t'n-

,,:l4c) A fü, Tolc,!o, 
435) Frt•i Pedro <los Anjos fôra man,la<lo a Rr,ma pelo 

Capítulo rle Almc,dôn1r a trat:,r ,la .separação da Prcn·inC"i::t 
dos Descal,;•c,s, 
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to, senão cada eoisa de per si. Já c·shio vendo quanto 
impol'ta a brevidade. "' 

Se lhes parecer muito, e perguuiarem por qut• 
não l'Ontrilmem tôdus us casas, responderei que cada 
uma faz eonf'orme a sua possihilidmle; e u que nada 
pode dar, como esta nossu, nada dê. Por isso trazemos 
tôd'as um mesmo háhito: para que os eon,·entos St' 

ajudem uns aos outros, pois o que é de um é de to
dos; e muilo dú aquêle que dá ludo quunto pode. E, 
além disto, sito tantos os gastos, que se souhcsscm fi
cariam espantadas. A lt·mã Catarina de Jesus <rue o 
diga! Se as ernms nüo prover,•m às ne(·c•ssidadc•s, c•tt 
não posso ganhar dinheiro porque estou aleijada; e 
muito mais sinto o ter {Jllc nndm· pedindo e nngurian
do uqui e m·olú. Asseguro-lhes: parn mim {• u111 tor
mento que só por Deus ó suportúvcl. 

Além do <[li(' ffru dito, tenh() ainda ele m·mnjm· 
duzentos du('ados que prometi u I\Ionloya, o Cônego, 
pois nos salvou a vida; e praza a Ikw; que hastem, 
l' só com isto se ucahe ! Grande miserkórdia é· lJUI' 

possn contrihuir o tlinhC'iro para granjear tanta tran
qüilidade. O que disse até aqui é indbpt>m;úvel. O qm· 
vou dizer ugoru é se quisc-rem; mm; pareee-me justo, 
e serú agradúvd u Deus e ao mundo . 

. Jú sahem que u Irmã Maria de S . .Tos{• foi l'l'l'l'

hida aí de graça, por st•r frmã de Nosso Padre Gra
ciún. A mik dêles, eorno anda muito nt•eessi!adu, jll"O

lclou o ingi·csso du f'ilhu att'~ arranjar tlsses qnutroccn
tos duc:1dm; "", segundo me contarmn, pensando que 

4:l6) :-;., Carta CCLXXVII a Santa :\fodre ac·usa o rccchi-
1ncnlo riu cuttH de fiança e ngradcC'e cnlorosLHnC'"nh•. 

4:{7) Dio~o Gracii,n de Aldc1·c-te, Secretário primeirmncnte 
cl.e C,irlos Y, depois de Felipe II, de seu cnsamento C"om D. 
,founa Dantisço, rm,a elo Embaixador da Polônia, te,·e Yintc, 
filhos. Em utenção u seus servi~·os, deu o Rei para servir ele 
dote ú Irmã .:\faria de S. ,Tose os quatrocentos clucudos de 
que se truta nesta curta. S. Teresa aconselha suas filhas que 
nhran, 1nüo dessa quuntin em f.11vor de- D . .lounn. Assim fize
ram elas e <leram também os duzentos duc-aclos para o Cô
nego :\Iontoyu, seguntio C"onla a Santu ao Pllflrl" (iratiún nu 
Carta CCLXXYII!. 



268 SANTA TERESA DE JESVS 

a caridade feita t'lll atenção ao Pa1frc Grnci.ún f'ôsse 
mais Jongt', t' da pudesse remediar-se corn a dita <Jllan
!ia, pois, repito, km lmslante em que a empregar. Ago
ra não me espanto de que lhe kuhn feito falia; rnus 
ú ti"ln hoa que, apesar de tudo, não se cansa dP agra
dccc1· o hem lllle aí lhe fizcnnn. Dêsscs quatrocen!os 
dueados, jú sahe Vossa Rcvc1·ência pela carta que lhe 
l'nvici do Padre Mestre Grndún, cem hão de ser de
duzidos para pagar a D . .Joana todos os gastos que 
fêz com a f'ilha. E' o !)l!C êle diz, e por isso a pro
messa ,k pagarnento hú de vir de trezentos dueados. 

Da legítima a herdar não fuçam muito caso, por
que ludo o que êles têm siio larguezas do Rei, e não 
renda. Em morrendo o Sel'retúrio, ficam sem coisa 
alguma, e, uinda quando lhes ficasse, süo tantos os 
irmãos, que nfto se haveria de levar cm conta. Isto 
mesmo me escreveu depois D. Joana. Não sei se guar
dei a caria; se a aduu·, enviú-lu-ei. Em i,umu, no clo
c1111w1ito hão de constar no menos trezentos ducados. 

O que seria hom, como lhes disse, é que uhrisscrn 
mão dos quatrocentos. Nem por isso ddxurú ela de 
cnvia1· os outros cem, quando os cobrar; e, ainda no 
caso con!rúrio, hem os tem merecido pela pm·tieipa~·ão 
aos sofrimentos de seu filho - os atuais e outros -
que tfün siilo kníveis desde que êle anda razC'ndo t·s
tas Visitas. Ts!o sem folnr 110 que devemos a Nosso Pa
dre (,rad.ún. Por conseguinte, se j.ú temos recebido 
m•sta Ordem tantas novi<,·as sem dote, muito mais ra
zão hú qnt' se faça alguma coisu cm atenção a êlc.. 

Para a outra irmã <JIJe está em Toledo"", nem ca
mn, nem enxoval, nem húhito, nem eoisa algunrn pe
diram as monjas; nem a 1nãe deu. E do mei;n10 modo 
aeolhcríam ainda essa, de muito hoa vontade, se qui
sesse entrur lú, porque tôdas receberam de Deus tais 
quulida.ks e talentos, que são preferíveis ús que tra
~cm do!c. A rcspeit() dos cem dueados, repito, façam o 
que lhes parecer; no restante não podem agir de ou
tro modo, porque a necessidade é muita. 

438) Tsabel de .Jesus, ninda menina. 
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O que se hít de faxcr, terminados os negoc1os, {• 
V<'l' qunnlo deu eada casa, e restituir o execdcntc ús 
((IIC houverem dado muis. Assim se fará ,·om ésse mos
teiro. Soeorramo-nos agora t•omo pudermos. A :\ladre 
Priora rogo 1rue não impq;a o que essus Irmãs qui
sen.•111 fazer, pois (•stou 1nuito confiada 1!C' que nii<, são 
menos filhas du Ordem qm• us <it-mais, qm• düo :<l'

gundo sua pos:sihilidadc. 
Deus as faça tão sunlas t·omo Lhe snplil'o. Amfan. 
Sua sc1·va. 

Tercirn de .ksus. 

Em todo caso, leia a frmã Catarina ele Jesus n 
têHlus esta carlu, porque muito mt• p<•sarú se omiti-
1·em dela qualquer coisa; e também essas oufr:i:; eu r
ias de Roma, que vão inclusm1. 
SObl'esel'ilo: Pura a Madre Priora e Irmãs t, filhus minhas do 

l\lont.c Cnrmelo, no mosteiro de Valladolid. 

CAHTA 27ü. 

A Madre Marfo Balista, Priora de Val!adolid. 

A,•ila, junho de 157!!, Modo de governar da Smtla. Tudo vai 
cou1 anror. 

Saiba que no governar não sou u que cru: ludo 
,·ai t·orn umor. Não sei se t.• por nito me dm·cm oca
sião, ou porque entendi que assim melhor se dá re
médio às coisas. 

CAHTA 2i7. 

À Madre Maria Bati.~la, Priora de Vnlladolid, 

Adiu, !J de ,iunho de 1579. Agradece-lhes o dinheiro puru os 
negócios de Ronw~ Esp.cra visitur vários conventos e vl·~ 
las breve. O Colégio de Descalços de Salamant,n. A fun
cln~ão de Villanucva de la Jaru. A Jrnrafun,la s,,bre o 
dote de Cuci! àu. 

Jhs. 
Esteja com Vossa Revc1·ência o Espírito Santo, e lhe 

pague, assim eomo a tôclas t•ssas Irmãs, as boas fostas 
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de Pentct·osles que me deram, enviando dt' tão hoa 
vontade a f'itmçu; e l'hegou a tempo. porque ainda 
não linha purtido o mcnsagt!Ü'O de Ma.lrid, e Já me 
haviam eserito pedindo-a eom urgência. Considerei-o 
grandíssima felicidade. 

Asseguro-lhe que, se ôssc dinheiro fôsse todo para 
meu sustento, não o agra,leceria mais. Procedermn co
mo generosas e com muita gentileza. O Espírito Santo 
o pague a tôdas. Espero que Deus lhes dará muito 
mais, pelo que deram. Leia êste trecho às Irmãs. A 
tôdas muitíssimo me rel'omendo. C.omo lhe disseram, 
escrevi a Madrid, contando o caso, para que lá vejam 
o que é para nós essa comunidade. 

Hoje escrevi tanto e é tão tarde, 11uc pouco po
derei a(rui dizer. Em pl'imciro lugar, pPço por cari
dude, que se trate bem, para que cu a ache com saú
de, se Deus me levar por essas bandas, como já me 
deu u entender numa carta o Padre Vigário Frei An
gelo, cleixando-me com alguma esperança; mas será 
tifo de passagem que cu preferia não ir, porque será 
l'.aminhur muitas léguas para ter maior pesar, tendo 
de deixá-la tiio dcprei;sa. Est·reveu-me o seguinte: "seu 
pensamento é dar-me a merecer mediante uma con
firmação, com a qual me enviará a Malagón, onde 
merecerei mais do que se fundasse de novo aquêle 
t·onveuto; e de cmninho irei ('Onsolar êsses senhores"', 
corno lhe estão pedindo". Remeteu-me juntamente a 
carta do Bispo, com ordem de na volta pussar por Sa
lmmmcu e eomprar a casa. E saiba, filha minha, que 
uli estão na maior necessidade, e calam como se es
tivessem mortas, obrigando-me co1n isto a fazer n111is 
pm· elas. Imagine agora u pobre velhinha! e logo pa
ra i\Ialagón ! Fêz-mc rir, mas, confesso-lhe: ânimo te
nho ainda para mais. Deus tome conta de tudo. 

Poderú ser que, antes de terminar minha incum
hf\nc.:ia cm Salmnanca, venha nosso despa('ho; se as-

4a9) Refere-se a D. Alvaro 1le '.\Iendoza e sua irmã D. 
'\faria, que esperavam a S:rnla "m Vnllndolid, onde chegou a 
:l de julho. 
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sim l'ôr lerei ot·asiào de deter-me maís aí, pois em Mu
lag<Íu outra pode suhs!ituir-mc. :Kão faltam suspeitm; 
de que os Frades Calçados goslarão talvez de que eu 
vú para ti10 longe; hú motivos para se pensar assim, 
e a Sua Palcrni<ladc "º não den• pesar que cu esteja 
distante da Encarnação. "' Para atender às necessi
dades dêsses mosteiros {~ predso tempo, e não haverá 
tanta ocasião de murmurarem de minhn ida, como se 
fôss<i agora, sem razão. O Senhor o guie eomo fôr mais 
de seu serviço. 

Diz-me êle, na dita carta, que tome suas palavras 
npenas como um eshôço da pinturu, porque primeira
mente vai entender-se com o Padre Frei Pedro Fcr
núndez, e alé resolvcren1 de comum U('ôrdo, nada se 
fará. Ncssn carta que Me escreve ao Senhor Bispo "', 
deVt! explka1·-se melhor. O certo é que deseja dar-lhes 
1:n·a;,;e1·; e verdadeiramente não sabe dizer não, pois 
tem honíssimo gênio. 

Admitiu o Colégio dos Descalços., .. , porém não o 
mosteiro das monjas, embora não fôsse conti·úrio, mas 
a Frei Antônio de Jesus e ao Prior da H.oda nuo pare
eeu conveniente a fundação. Fiquei muito contente, 
porque jú o tenho recusado diversas vêzes, cm razão 
de haver lú oito beatas '": mais quist•ra cu fundar 
qualt-o mo::;teiros. 

O Padre Frei Pedro Fernández insiste muito cm 
não se fazerem fundações, mes1no havendo licença, 
11t(: que tenhamos Provinda ti. parte; e dú boas ra
zões, segundo hú pom:o me escreveram. Com efeito, 
como o Núndo está Ião ,·illn;nto '" e há que1n o ins-

440) Frd Angelo de Salazar. 
441) Ai .esl:iv,im em vésperas de eleições e havia perigo 

de elegerem tle novo a ':v!adre Teresa. Convinha, poi.s, que ela 
estivesse longe. 

H2) D. Alrnro <le Mendoza. 
443) Deu licen\,a o Pudrc Ang"lo para " ftmtlação dt• 

l)r.st•n1ços ern Salun1an("a. 
444) Em Villunucvu de la Jaru. l\fais turdt:' a Santa ft,z 

esta fund:ição. 
44f,) Susceptivcl, fúcil ,!e quebrar, como vidro. 
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tigul', podl'ria n·sultal' prejuízo par:1 nús. Tu1!0 Sl'l'Ú 
hl'm considerndo. 

Tc·nH11c c·ou!ristndo !aula barafunda pol' nrnsa do 
dote dl' Cadlda: o quc· vai m·ontcn·r {· ((Ul' nito lht• 
darão nada. :\las eu Ilw digo: não t!t·viam dt'ixar d1• 
dar os dois mil e quinhentos duC"ados, eonl'orme Ii
nharn proml'!ido, ou 1wlo menos dois mil. l)p ([til' !;l'l"H' 

tanto barulho:> :'1:unc·u. por tito pot1t·o, d!·n·1·iam fozíT 
tanto ... 

L\HTA '.!711. 

Ao Pailr,· .ll'r<illimo (iradâ11. 

Aviln, 10 dt> junho üc 1t>7H. :\.lanift·'-lH .,ua alegr·ia pt•fo IHttn 
r·umo que Yfio tonrnndo os JH.'gÚ<'io~. O P:1dre Salazar qut•r 
cnviú-ln como Priora a l\lnlaµ:ún. Cral'i:'tn jú n."w dt'Yl' 

estar na t~rra. Por ob4,.•dil·n('iH iria a SunlH ao fim ·do lllllll· 
do. Esen•vt•ndo eoplas, <·onsol:un-:-.L· as 111011jas d.i En<·ar·
nrn;;fm. Cienerositl:Hk dt' Maria Batista par·a <·om a Santa 
e a I':uníliu cio Pudrt> Cintei:'tn. 

Jhs. 
A gra,,:a <lo Espírlo Santo esteja ,·om \'ossa l'a

lernidadc•, nit·u l'udrc, c·, nesta Púseoa clt• P,•nll'eoslt-s, 
o tenha t·11mulado tanto de st•us dons e bens, qut• pos
sa serYir c·on1 t~ll· a Sua l\fojl·stade, pagundo-lht• o mui
to que lhe dt•vt• por ler tfl!Crido que Vossa Palernida
dl', tíio ú sua t·usta, Yt·ja renwdiado u seu poYo. St·.ia 
D,•us por ludo louvado, pois, 1·,·rtamentt', hú bem ((U!' 

pensar <' ese1·t·n·r acf•rca desta histórfo. 
Embora eu níio saiha us partieulari:lud<'s nt•m o 

111odo pdo qual se eondui, cntc•ndo qtH' de\'t• ll'l' sido 
111t1ito l>l'm frito. Ao nwnos, Sl' o Senhor nos permitir 
V<·rmos frita a l'rovínda, penso que jamais s,· ffz islo 
,·111 Espanha t·onr tanta autoridade e n1idadoso 1:xum,•. 
ll,'i assim a cnlc·1Hle1· o Senhor 1·omo quer os Descal
,,:os par:i mais do ![Ul' ppnsarnos. Prazn a Sua Maj1•s
tadl' guardar nruitos anos a Paulo. para {jll<' o goze
!' L'onlinuc• a trah:ilha1·. C)uan!o a mim, dt•sd{· o e{·11 
o verei, - st· lll{'l'l't'{•r ir p111·a lú. 
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.J.á tromwt·am de Valladolid a or1fom de pagamento. 
i.Huito folgo de que vú agora f'sse dinheiro. Praxa ao 
Senhor ordenar que tudo se eondua com heevidadc: 
porque, emhorn se.ia muito hom o Prc!Hdo alnal, {• 
outro o que precisamos pura asiwnlar-sc tudo ('OlllO 

t·onv(!m, po1·qu,! af'inal de ('Onlas (! l'lll[)l'P~ludo. "'; 
Por esta carta sua'", vc1·ú Vossu Paternidade o 

que se ordcnu a respeito da pohrc velhinha. Segundo 
os indíl'ios -·· pocle ser mera suspeita, - . o vcn!adci
ro motivo t! mais o desejo que êsles meus irmãos Cal
s:ados devem tc1· de vcr-Jlle longe de si, lJlle. u nel'CS
sidadc de l\folagún. Isto me deu um pouco de pesar; 
(!lHmto ao demais, isto i'.>, de ir n J\Inlugón, nem tive 
primeiro movimento, l'On([ttanlo o ter de ir l'omo Pl'io
ra me cause pena, pois niio estou cu paz, e 1·ct·cio co
meter faltas no serviço de Nosso Senhor. Vossa Pa
!ernidadc Lhe suplique que ucstc ponto seja eu sem
pre íntcgt·a, e, no demais, venha o que vier! pois qtrnn
to mais trahalhos, mais lut'l'O! Em todo caso, rasgm• 
Vossa Paternidade imcdfatamente esta car!n . 

. Muito eoni;ôlo me dú u i;aher que estú Vossa Pa
ternidade com tiio boa saúde; contudo niio o !flliSt'l'a 

ver no tempo de calor nesse lugar. Oh! que soledud,· 
se faz cada dia maior cm tôrno de minha alma, por 
estar tão longe de Vossa Paternidade, ainda que <lo 
Padre José '" sempre me pareça estar perto, t' com 
isto, hem sem con!enhtmcn!os da terru e cm muito 
contínuo tormento, vou passando esta vida. Vossa Pa
ternidade já não deve estar nela, ,de tu! modo o li
,-rou o Senhor das ocasiões, dando-lhe graças às miios 
d1cius para que esteja no céu. ~a verdade, quanto 
mais penso nesta tormcntn, mais fico bôlw, vendo os 
meios lo111ados pelo Senhor; e, se houvesse por bem 
Sua Mujestadc que êsscs nndaluzos de algum modo 
mclh01·ass{•m, teria cu por muito parlk·ular .llll'lTl' qm• 

Hfi) O Padre FJ'(,i Ângelo pt•rtenciu i, antiga Ohserviin
c·ja e estava governando provisôrimnente. 

447) Do mesmo Frei Ângelo. 
448) ;:>;osso Senhor e Snlvmlor ,fosus Crislo. 

Santa Terr.su. VII - 18 
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não fôsse por mãos de Vossa Paternidade, para 11ão 
ter ,Je apertá-los, pois se usou de rigor foi para re
médio dôlcs, e é só isto o que sempre tenho desejado. 
Gostei do que me escreveu o Padre Nicolau sôhre êstc 
assunto, e por esla razão o envio a Vossa Paternidade. 

Tô<lus estas Irmãs muito se lhe recomendam. Scn
t<im não poueo, só com o pensamento de que as vou 
deixar. Avisarei a Vossa Paternidade do que houver. 
Hecomende-o muito u )fosso Senhor, po1· caridade. Es
turú lembrado de como murmuram, a cada uma des
tas minhas caminhudus, e quais são os ffUC o fm:em. 
Olhe que vida! :\'Ias isto poueo importa. 

Eserevi ao Padre Vigário sôbre os incomrenien
tcs que hú em ser cu Priora, pois não posso antiar 
eom a comunidade; quanto ao resto, de nenhum mo
do me aflijo. Irei ao fim do mundo, contanto que seja 
pol' ohcdif-nda; e até, creio, quanto maior trabalho 
rõssc, mais folgaria, por fuzer sequer alguma coisinha 
por êste grnntlc Deus a quem tanto devo. E tenho pa
ra mim: maior é o serviço quando feito sómente por 
obedifü1da; pois com o meu Paulo, por Prelado, bas
tava sabê-lo contente para fazer qualquer coisa eom 
satisfação. De muitas poderia falar, que me deram con
tentamento, mas temo tratar disto cm carta, sobretudo 
sendo l'Oisas da alma. 

Para que Vossa Paternidade ria um poueo, envio
lhe estas coplas que me mandaram da Encarnação; 
mas ó untes para chorar o ver como está aquela casa. 
Entretendo-se dêsk modo, vüo passando as pobres. '" 
Iliio de sentir grande a])!i)o se eu me ausentar daqui, 
pois ainda t(•m esperança ---- e cu não estou sem ela -
de que se h!í de remediar aquela casa. 

De muito boa vontade deram os duzentos duca
dos as monjas de Valladolid; e a Prio1·a da mesma 
forma, dizendo <JUC se os não tivesse os tomaria em
prestados. Ao mesmo tempo enviou u quitaç.ão de to-

44H) Chegavam JJ passar fome, pela extrema pohreza, t• 
sentiam muita falta dos confessores descalços. 
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-dos os qtiatroccntos ducados. "'º Apreciei-o muito, por
que, verdadeiramelJte gosta de ajuntar para sua ca
sa; mas foi tal a carta que lhe escrevi ... 

Achei graça na senhora D. Joana, e 110 mesmo 
t,~mpo espantei-me por ver como conheceu a Priora. 
Escreveu-me que está apreensiva, porque ela abriu mão 
do dinheiro sem dizer mna palavra; mas a verdade 
é que, no tocante à frmã :.\faria de S. José, sempre te
nho visto nelu grande benevolência, mostrando nisto, 
em suma, a afeição que tem a Vossa Paternidade. 

Deus o guarde, meu Padre. Amém, amém. 
Ao Padre Heitor minhas recomendações, assim co

mo ao Padre que me escreveu há pouco. 
Foi ontem o último dia das festas do Espírito San• 

to. A minha '" ainda não chegou. 
Indigna serva de Vossa Paternidade, 

Teresa de .Jesus. 

CARTA 2i9. 

,1. Madre Ana da Encarnação. 

Avila, 18 de junho de 1579. Anuncia-lhe sua próxima vfagem 
a Salumuncn parn negócios daquela cusa. Entrevista com 
André de Jimcna. Isabel de Jesus. 

Jhs. 
A gruça do Espírito Santo esteja com Vossa Re

verência. Hoje, dia de Corpus Chrisli, enviou-me o Pa
cire Vigário Frei Angelo essa carta paru Vossu Heve
rência, e a mim um nrnndarn.ento com preceito <le ir 
a cssu t·asa. Praza a Deus não seja trama de Vossa 
Hevereneia, pois me disseram que assim determinou 
a pedido <lo senhor D. Luis l\Ianrique. "' Contanto que 
i,eja para fazer cu alguma coisa que contribua para 
o descanso de Vossa Reverência, ele boa vontade o fa
rei, e quisera ir prontamente; mas ordena-me Sua Pa-

450) Do dote. 
451) Refere-se talvez ii oportunidade de fahir ao Padre 

Gracián. 
452) Esmolc1· do Rei. 

18' 
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tcrnidade que vú primeiro n Vallm!olid. Provàvelmcn
tc uiio pôde agir de outro modo, e eu por certo não 
ujudci de minha parte, antes fiz tudo o que consd
endosamcntc pude para não ir - isto {., só para Vossa 
H.cvL·rênda, - parecendo-me que por enquanto se po
dia escusar rninhn itln; mas quem cstú em lugar de 
Dcns entende mais o que convém. 

Dfa Stta Paternidade 11ue cu me dt•more pouco 
uli, mas, por menos que seja, será todo o próximo 
mf>s, e prazu a Deus scju lmslunt.c. PurC('C-mt• que, pa
ra f,ssc seu negóeio daí, não !cm muitu import,mda 
<'Sta demora. E' preciso Vossa Hevcrêndn guardar se
grêdo sôhre a minha ida, por causa de Pedro <k la 
Banda '"', que logo nos maturú com suas propostas, e 
o muis conveniente é não cntrnrrnos em al'ôrdo. S(' 
houn\r alguma novidade, pode Vos5a Rcveri:•ncia cs
cn•vcr-me para Vallndolid. 

As ('artas "" não ehcguram, e o pai do estudautc 
anda a huseú-lo. Não :;e aflija VoSl;a Hcven1ncia, que 
vou ugora paru perto de onde está o Padre Baltasar 
Ãlvarcz. O Bispo dêssc lugar, segundo ouvi dizer, jú 
estú hom; alegrei-me com isto. 

A Tr111ii Isahcl de Jesus diga que nmila pena te
nho de seu mui. A Pl'iora de Segóvia escrevi que faça 
sabet· uo Scnhot· André de Ji.mena '"· que, se me qui
ser falar, venha depressa; não sei o que far.ú. Dt~u
me o Padre Vigúrio lkença para tratarmos do acôr
do, e desejo que não deixe de vir; não haverá dúvi
das sôhre o eontra!o, pois, com o favor do Senhor, de
sejo muito servi-lo e dar-lhe contentamento. 

A minha Isabel de Jesus não quisera achar fraca; 
desejo-lhe a saúde do corpo: eom a da alma estou 
contente. Vossa Reverência lho diga. O portador que 
esta lcvn t'Stú à espt'ra, e assim niio posso dizer mais 

4;i:l) Proprielúrio <la c:,su o<"upadn pelas Carmelila.s. Ver 
lomo rr, "· XTX. 

4fi4) Não se sabe quais !-ifto. 
4,i:i) Era irm:J() de Tsuhel de Je,u~ e nmito a.iullou " San

ln nn funduçüo ele SegóYia. 
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senão que Deus a guarde, e que Vossa Beverência a 
lúclas me recomende. 

E' hoje dia de Corpus Christi. 

CARTA 2KO. 

De Vossa Heverêncin serva, 
Teresa de .Jesus. 

A Madre Maria Balista. 

A\"ila, 21 de junho de 1ii79. Alcgrn-se com a <>spcrança de \"CI" 

brevemente seus amigos de Valladolid. Suplica-lhe que 
não a ncolham ruidosamente. Até sua chegada nüo se 
trate do negócio de Caciltla de Padillu . 

.Jesus cslcja <'0111 Vossa Hevcrêncin. Por mais que 
me tenha apressado para despachar êsle homem, é 
tarde, por ser dia de Missa de preeeilo e também por
que tive de deter-me um pouquinho eo111 o Padre :Ni
eolau que acaba de chegar, propordommdo-me gt·an
dc <:ontentamento. 

Enviei a carta de Vossa Reverência a Nosso Pa
dre Vigário, enumerando a Sua Paternidade as <:au
sas e comodidades que parece haver pura que dê li
cença, e pergun!ando-Ihc: como não receberam pnrn 
aí Ana de Jesus? Esteja certa: sempre tenho mêdo 
quando vejo muito dinheiro; conludo ,•erlas t'Oisas, que 
Vossa Reverência me diz dessa jovem, dão a pern;nr 
que foi trazida por Deus. Praza a Sua l\fojcstadc seja 
pura se11 scrvio;:o. Amém. Dô-lhe um grande recado de 
minha parte e diga-lhe que folgo de. poder ir vê-ln 
tão depressa. O mal da senhora D. Maria "" lcm-mc 
dado muita pena. Deus lhe concedn saúde, como Lhe 
suplico, pois, é certo, lhe quero ternamente; e melhor 
o vejo quando estou longe dela. 

Há de saher Vossa Reverência que no <lía de Cor
pus Christi enviou-me Nosso Padre Vigúl'io um man
dumento pura que eu vá a essa casa; e isto com tan-
1as t'.ensuras, em caso de rebelião, que está bem cum
prida a vontade do Senhor Bispo e o pedido que a 

456) D. Maria de :\'Iendoza, irmã do Bispo D, Alvaro de 
Men<loza e fundadora do Con\'ento de Valhlclolid. 
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êstc respeito fêz a Sua Paternidade. '" Portanto, ao 
que me pnreec, partirei daqui um ou dois dins depois 
de São Jot'to. 

Por caridade, remeta-me eom anh!<·edência a Me
dina uma enrta que lhe enviará Nosso Padre Vigário. 
porque tenho ncecssidade de uchá-Io quando chegar. 
Hecomende às monjas de lú que não me fot,,am essas 
recepções ruidosas, segunrlo costumam, e a Vossa Hc
vcrênda peço o mesmo, pois, digo-lhe, e tenha-o por 
muito certo: que, em lugar de dar-me contentamento, 
me mortifknm. Isto é verdade, porque fico interior
mente arrasada vendo quão sem mcrecimenlo da mi
nhu parte o fa7.cm; e quanto mais passa o tempo, mnis 
o sinto. Veja hem: não façam de outro modo, se não 
me quere111 mortificar muito. 

Sôbre as outras consultas de sua carta nada digo, 
porque a verei, eom o favor do Senhor, hl'evemcnte, 
pois cm Medina não me deterei senão !rês ou qua
tro dias, havendo de passar por lá novamente em mi
nha ida a Salamanca. Assim me ordena Nosso Pa
dre Vigário e também que aí, em Valladolid, demo
re pouco. 

A senhom D. Maria e ao senhor Bispo mande di
zer isto que se passa. Razão tem êles para se all'
grarem por estar o govêrno nas mãos de Nosso Pa
~lre Vigário, qut! naturalmente deseja servir a Suas 
Senhorias e passou por dma de todos os inconvenien
tes que havia; e não deixava de haver bastantes! Vos-
6a Rcvcrênda também: consegue tudo quanto deseja. 
Deus lhe perdoe. Peça-Lhe que minha idu sirva para 
Vossa Reverência não ser tão apegada à sua vontade. 
A<:110 impossível, mas Deus tudo pode. 

Sua :.\fajcstade H foça tão boa como Lhe supli
t·o. Amém. 

Ainda não dei seu recado às Irmãs. 
No negóeio de Cacilda, nada se trate até que es

teja eu presente; quando entendermos o que sua mãe 

457) D. Álvaro pedira ao Padre Salazar a ida da Santa 
,i Vnlladolid. 
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intenta fazer, daremos conta de ludo a Sua Paterni
dade. Recomende-me n ela e a tôdus. Como as te1·çfü; 
que ela tem são simples, não há de que S<' afligir. 

E' hoje t!omingo dentro da oitava do Sanlissimo 
Sacrmnento. 

Chegou é'ste hom,,m hoje às dnco da manhã; pou
n1 antes das tlozc do 1ncsmo dia o despachamos. 

Indigna serva de Vossa Reverência, 
Teresa de Jesus. 

CARTA 281. 

A. Maria de S. José, Priora de SeviUm. 

A,·ila, 2,f de Junho de 1579. Nicolau Dória, bom elemento para 
a Hefornrn. Aconselha à Madre Muria que aceite o Prio· 
rado de Sedlha. Deseja ler noticins dus duas Ileligiosus 
que tanto clavnrn que fazer. l'nrtidu pura Valladolid e 
Salamanca. 

,Ths. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Hc

verência, filha minha. Não sei como se calam tanto, 
neste tempo cm que eu a cada instante quisera sn
her 1:omo vão. Pois cu lhe digo que não me culo pol' 
uqui, no tocante a essa casa. 

Saiba c1ue está 1:onosco o Padre Nkohm, que j.{1 

{: Prior de Pastmna; veio visitar-me, e muitíssimo mt• 
[.enho consolado com êlc, louvando n Nosso Senhot· 
por ter dado tal elemento, de tanta virtudl', ú )fossa 
Ordem. Parece que Sua Mujestade o tomou por ins
trumento pura 1·emédio dessa sua casa, tais são os tra
halhos que lhe !em custado. Encomendem-no muito a 
Nosso Senhor, que bem lho devem. 

E Vossa Reverência, minha filha, deixe-se agorn 
de perfeições bôbas, não querendo tornar a ser Prio
ra. Todos nós o estamos desejando e procurando: e 
vem agora Vossa Reverência corn ninharias, -- pois 
não são outra coisa'! Não é negócio de Vossa Reve
rência, e sim de tôda a Ordem. Tanto co11\·ém para 
o serviço de Deus, que j.á quisera cu vê-lo realizado; 
e é para honra dessa casa e de Nosso Padre Graeián. 
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E aiu<l:1 11uc \"ossa lkvl'r0ncia não ti\'t•ssl' qualid:idt· 
algunrn para i•sk of'h·io, não t'OllYÍnha outra ,·ois:1: 
•1uanto mais que, l'lll falia de honH·ns hons, ,·on10 

dizt'lll ... '" 

St· Dl'ttS nos fiz1·1· l'Sla lll1·1·,·[·, !':d(• \' ossa Hc,T
n:nda ,. olwdc,a; nüo diga uma pala,Ta; olhl' ({lll', 
do cm1trúrio, fknrd llluilo zangada. Basta o tJlH' j:'1 
ff·z para enl(·ndl'l'lllOS todos lJUl' uüo d,•st· .ia o cargo: 
1·, na Yl'l'dad1·, para <[llt'Ill j:'1 o cxp,·1·i11w11tou, niio ,·. 
pn•dso falar pura dar a l'llknd,·r eonm ,. p!·sada <TllZ. 
Deus a ajudn1·ú, CJlH' por t'IIIJllaJJ!o jú passou a ll-111-
JH·stadl'. 

'.\luito dcs1·jo salwr s,· 1•ssas duas 111onjus '··· 1·<•1·0-

11IH•c1•m sua falta, ou ll•va11hm1 algunrn oposi,:üo. pois 
111c faz1•m sofrl'I' pdo que 1o,·a its suas nlnrns: diga
llH' como cstüo proc<'d1•ndo. Por caridad!', a\·isl'-llH' <·X
t1·11sn1111·nte d!' tudo, 1·n,·i:mdo a Hoquc· de H11t•rla as 
l'ar(as, por Illl'Ío do Ar<"l'hispo: !~le mas l'l'lllPkrú parn 
onde l'U cstÍ\'l'I', Dmpd lhes L·s1..-cv,•rú a Irmü Isnlwl 
de S. P,mlo dizendo o que S\' !'stá passarnlo, porqul· 
,·11 niio lenho lempo. 

A mi11ha filha Brnnrn d0 muitas n•co1111·uda<;t>l's; 
,·stou contentíssima eo111 eln, !' muito agradcdda a Sl'll 

pai e a sun mii<' pelo muito tj\H' se l'lllJ)l'Ilha1·am em 
favor de Vossa Hcve1·i·nda. Agrn1Iei;a-llws dl' minha 
par!C'. ( '.ousi<kro uma históriu tudo o que ,H·on!t·t'l'll 
1H•ssn ,·asn; fko t•spanlada l' ,·0111 desl'jo d!' q\ll' Ill<' 

<'S<Tevum tudo 1·0111 dar,•za t' n·rtladP. E digam-uH· 
muito p:11·tinilarnw11ft, <'OlllO nndam essas duas Irni;is, 
pois, ,·omo jú diss<', causnm-me muita 1>1·em·t1pa,;iio. 

A !/)das d1~ muitas kmhnm,,:as minhas. A :'lhidrP 
\'igúria tenha por sua <'sta e a ria; ú minha Gabriela 
muito 111t• rt'COJlll'tHlo. Quanto it Irmf1 S. Francisco, 
nindu 11ào cons(•gui cnl!·nder como s,· portou nc•sses 
11egúcios. 

458) Alusün no prO\'Í'l'hio rasl!'llwno: Em falla de ho-
11H'n" hon"i, a lll('ll nrni·ido fiz.Prmn alc•nifie. 

4~>9) As que tinlwm inventado fa]sidad~s. 
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.Jú me estão cha111>11Hlo paru o Padre Nicolau, e 
a1mrnl1ii sigo parn Valladolid, porque me enviou Nos
so Padre Vigário Geral um mundamenlo ,le lá ir ime
diatamente, e depois a Salamanca. Em Vallndolid ha
via pouca necessidade, mas ecdet1 ao pedido da sc-
11 hora D. Maria e do Bispo. Em Salamuuen, pelo l'Oll

ll'Ílrio, luí muita, por estarem naquela easa tão ilum
luhre e pusiwrem muito lruhalho com qu<'m a vendeu. 
A vida que lhes dá, us provaçt'ies que inventa <'ada 
dia, e o que lhes faz passnr lem sido muito, e uindn 
cstuo sofrendo até hoje. St1pliqucm a Nosso Senhor que 
se compre outra, hoa e harata; e Sua Majcs!mle a guar
de pura mim, filha minhn, e me deixe v(~-la ante!> de 
llJOl'rer. 

E' hoje 2-1 ck junho. 
Sigo mnanhã. Tenho tanta oct1pa~ão, que não pos

,;o cscrevl'r a essas minhas filhus, nem cstcnder-nw 
mais. Façam-nw saber se rcceherum uma eadu minha. 

I11.!ignu servu de Vossa Reverência, 
Teresa de Jesus. 

s.,brescrito: Pura a Madre Maria de S. ,José, no mosteiro tle 
Sevilha, d:,s Carmelitas Descalças, 

CAH'l'A 282. 

Ao Padr" Jerônimo Gradá11. 

V"llaclolid, 7 de julho de 1579. Dá-lhe conta de sua t,hcg:ula 
a Vulludolid e de como encontrou em bous condiçiies 
aquela casa. Xão quer que vá Gra(•iún u Homa. Elogio do 
Pm!rc Nic·olau Dóri:1. Muito cspern, para o b.cm ela Re
formu, da união dêste Pudrc com Graciún. A casa para 
us Descalças de Salamanca. A filha do Licendado Godoy. 
Visitas das scnhor·as de Valladolid . 

.Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Pn

ternidade, meu Padre. Cheguei aqui a Vallndolid há 
quatro dias, com saúde, glória a Deus, e sem nenhum 
cansaço, porque o tempo cstl\ve muito fresco. E' eoi-
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sa que me espan!u ver como estas monjas se alegra
ram comigo, assim eomo também êstcs senhores'''"; 
nuo sei qual a razão. Tôdas se recomendam às ora
ções de Vossa Paternidade, e a Priora daqui diz que 
não lhe escreYe, porque é muito tagarela e não sabe 
falar a mudos. A minha Mariu de S . .José '" achei 
muito bem e contente, e tôdus igualmente com eln. 
Gostei de vê-la e de verificar como vão hem estas 
casas, considerando a pobreza com que principiaram. 
Seja o Senhor louYado parn sempre! 

Agora tomou aqui o hábito uma noviça boa l' ta
lentosa. Equivale a eên·a de vinte mil ducados o que 
ela possui; mas pensamos que, cm eomparaçiío do que 
poderia fazer, pouco ao convento dcixal'Ú, porque eslú 
muito apegada a algumas irmãs suns. Contudo serú 
razoável, e, unido ao que a Priora tem junta<lo, pou,·o 
faltará pura ler renc!n suficit'nle, pois todos querem 
que a tenham. 

Quanto n ir Paulo a Roma, é dispumtc; niío hú 
que falar nisso; nem tal nos passe pelo pensamento. 
Meu reecio é que, se ff>r eleito Provinda!, scj11 obri
gado a {'Omparecer ao Capítulo Geral pois do ncgódo 
do Concelho se inenmhirá êsse Padre, que tão resol
vido estú a ir, emhora sem dfacr para quê, nem co
mo. No mais nem é predso falar; vamos untes lou
var ao Senhor por ter guiado os negócios de sortt• qtll' 
não seju nec,!Ssária a idn de Vossa Paternidade. Não 
nos faltava agorn oufra l'oisa, senão inventar novo tra
balho para remédio dos passados! Nem ainda êsse pen
smncnto quisera cu r1ue o tivcassc um instunle Vossa 
Paternidade. 

O Padre Nieolm1 cstêvc comigo em Ávila três ou 
quatro dfas. Consolei-me muito, por ter jú Vossa Pa
ternidade uma pessoa eom quem possa tratar das coi
sas da Ordc.m, que o possa ajudar, e a mim me sa
tisfaça, pois linha muita pena ao vê-lo tão só e des
tituído de auxílio nas coisas dt1 Religião. Por ecr!o, 

460) D. Álvaro rle l\!endozn e sua irmã D. Maria. 
461) A irmã do Padre Gracián. 
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parc<'eu-me sensato, de bom conselho e servo de Deus, 
embora não tenha aquela graça e amenidade tão gran
de que o Senhor concedeu a Paulo, pois a poucos dú 
tanta coisa junta; mas induhitàvelmcntc é homem de 
substância, muito humilde e penitente, fundado em 
Vt)rdade e t·apaz de granjetu· os fmimos. Saherà conhe
cer muito hem o valor de Paulo e está muilo deter
minado a segui-lo em tudo, o que me deu grande 
('Ontentamento, porque, pat·a muitos casos, se Paulo 
se der bem com êle - ('Omo estou cerla a<'onteeerá, 
ainda que não seja senão para dar-me ('Ontcntamen
to, - será de grande proveito estarem sempre de acôr
do, e paru mim grandíssimo alívio. Com efeito, cadn 
vez que penso quanto Vossa Patel·nidade tem passndo, 
sofrendo dos que o lrnviam de ajudar, ('Ollsidcro esta, 
de l'Crto modo, uma das grandes provações que teve. 
Assiln, pois, meu Padre, não se 111osh·c esquivo, por
que, ou estou muito enganada, ou êle há de ser de 
grande proveito para muitas coisas. ,., Sôbrc muitm; 
<lestas falamos e fizemos planos. Praza no Senhor ve
nha já tempo cm que se possam pôr em execução, 
ficando em perfeita ordem êste rchnnho dn Virgem, 
tflle tanto tem l"Ustudo a Paulo. 

De que Vossa Paternhludc tenlrn snúde, louvo n 
Nosso Senhor. Por carídndc, peço-lhe: faça-me esta 
mercê, de estar o menos possível em Akalá, enquanto 
fizer êste <'alor. Não sei quanto demorarei aqui, por
que estou euidadosa com o ncgódo de Salmrnmea. Pa
ra meu contentamento aeho-1ne hem -·- se é que pos
so com verdade dizer que tenho deseontentan1cnto em 
algunrn parte, - mas procurarei, ('reio, o mais pos
i;ível não ficar aqui além dêste mês, para não sur
gir algum eontratempo, como seria apresentar-se ('Om
prador pnra a ('asa que nos ofereeen1 em Salamanca, 
n qual é ótima, embora cnru; mas Deus p1·over.ú. 

Até agora, para não lhe dar dcsgôsto, não tenho 
querido comunicar a Vossn Paternidarh• como é im-

4G2) Por não eorrespondcrem Graciún e Dória a t>ste 
voto da Santa, seguiram-se gravíssimos males. 
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possÍ\'t'I de soJ'rc1· a J'itha do Lkendado Godoy, que 
cstú cm Alha. Tc11ho feilo quanto estú em minhas 
mitos, mas ahsolutnmenlc não se pode lolerai\ pois, 
('omo lhe falta o cnteudinwnto, não se rende ú ra
i.iio, e deve cstur dcseonlcntíssima, por1111c solta gran
dc•s gdtos. Diz que é dor no coração; não o ci·do. 

Esn!•vi ll Prioru que me referisse alguma coisa 
das ürnilas (jllt' me tem dito dela, com o fi111 de mos
trar a curta ao Licendado. Esereveu-mc o que aí vai, 
mas depois achei melhor não llrn moslrur, dando-lhe n 
entender em geral que niio eonvém para eú. Tenho 
muiln pena, por ser tanto o que a C•le devemos, mas 
cm nenhum eonvenlo 1wrú possível sofrê-ln. 

Breve passarei JIOI' lú e examinarei o caso. Ci·eio, 
porém, <Juc scrú <le pouco proveito; e pelas eoisas que 
dela me contaram -- muilo próprias de (!H<'lll não tem 
razão, - vejo que onde melhor cslal'ú deve ser nu 
eompanhia do pai, pelo temor que lhe tem. Ainda não 
o vi; mas csereveu-me pnrn Ãvilu, pedindo que ela 
eoutinuc ali até lhe dar outro destino; assim faremos. 
Sempre tive i·eecio de lomá-la, pelo muito f(ll<' o pai 
sentiria sc houvesse de sair . .Tit se fêz o possível. Pra
za a Deus assim o <·ompreenda êle. 

Ao Padre Frei Bartolomeu muitas recomendações. 
:\"ão pouco me alegrei eom sua curta; mas não se can
se cm fazer-me essa cariduck, pois <'ansada estou 
agora para escrever, c01n tantas senhoras que vt-111 
aqui, e por isso não o fa!:º· Ontem estive com a Con
dêssa de Osorno. O Bispo <le Palôncia está aqui. De
ve-lhe muito Vossa Paternidade, e uliús todos nós. 

Ao Padre Reitor me reeomendo. A Vossa Patc1·
nidaclc gmH·dc e conserve o Senhor com a santid'nde 
que Ll1e suplico. 

E' 11oje 7 de julho. 
De Vossa Paternidade verdadeira fillrn, 

Teresa de Jesus. 
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CARTA 283. 

Ao l'wlre ,frrtmimo Gradún, cm Akalú. 

Valludolid, 18 de Julho de 1579. Entendimento c-om o Licen
ciado (iodoy. Sua l'ilhn poderá pussur ás Bcrnardas. O 
Abade de Vulladolid amigo da Sunta. :\luria de S, Jos{• 
.cslá uuma snntinhn", Quer ao Pe~ (iraciún muito since
ro em tudo, 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Yossa Pa

ternidade, meu Padre. Depois que escrevi a Yossa Pa
ternidade, veio cú o Lieenciatlo Godoy, que lllt' 1nn·e
ccu muito boa pessoa, Tratamos do ncgódo de sua fi
lha, muito largam.ente. Foi Deus seevido de que a acei
tem num mosteiro de Berm1rdas, em Valdcnts, c•rcio; 
e chegamos u i'•ste acôrdo: nu minha estadia cm Al
ba informar-111c-ei de ludo, t', se ainda 1nc parecer 
que não é parn fiear, êlc a ,•onduzirú a êssc outro 
mosteiro. 

Fiquei muito contente, pois estava p<•nalizada e, 
segundo as iuformaçôcs, aC"hO n1elhor que suia; <· {• 
uté indispensúvd parn ffll{', pela demora, não se Vl'

n ha a perder esta bou ocasiflo que se apresenta. He
cebeu tudo de modo muito ('!'islão. Logo no outro dia, 
foi acometido de fortes te1·çãs, e, emlmra sejam silll
plcs, está acahrunlmdo. Hccolll('IHlc-o Vossa Paterni
dade a Deus. 

Saiba (ILI(! o Abade daqui é muito umigo do Sc
n hor Bispo de Palêneia; tive ocasião de falar-lhe, e 
está muito hem comigo, e já foi nomeado outro Pro
visor. Se Deus nos der os n1cios, temos po1· certn n 
licença de Snnto Aleixo. A Pdora "" anda doente; vt•io 
cú, e cstú muito firme. Chegou às porhis da morlt• e· 
nomeou o Lkcududo Godoy por testamenteiro, dei-

4G3) Eru uma ermida dedicnda a Santo Aleixo, na qual 
clctcrn1inara fundar convento de Descalços n senhoru que 
n administrava, l1 qunl, por deferência, dú Santa Tcre~a, neste 
(' cm outros lugnl'cs., o nome de Prior:.1. ernl)orn sitnples se
<'lllar. 
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xando firmes os negócios tratados conosco. Faça-o Sua 
Majestade como pode, que muito o desejo. 

A minhu Irmã Maria de S. José estú hou, e bem 
querida por tôdas; é uma santinha. Cacilda também 
o é. Tôdas se recomendam muito às oraçôes de Vossa 
Heverênda; e a Madre Priom muitíssimo. Ando ra
zoável de saúde e sinto-me bem aqui. Farei tudo o 
que puder para partir breve, pois ando cuidadosa com 
o negócio de Salnnrnnea; todavia ainda me deterei 
aqui êstc mês. 

Quero eontar-lhc uma tentação que me deu ontem, 
e ainda me está durando, acêrca de Eliseu '", parecen
do-me que se descuida alguma vez cm não dizer em 
tudo a inteira verdade. Bem vejo que serão coisas 
de pouca importância, mas quisera vê-lo andar com 
muito cuidado neste ponto. Por caridade, peça-lhe isto 
muito Vossa Paternidade, de minha parle, porque não 
C'nll'ndo como haverá inteira perfeição onde há tal 
descuido. Veja em que me intrometo! Como se não 
tivesse mais que fazer J 

Tenha Vossa Paternidade cuidado de encomendar
me n Deus, que preciso muito, e fique-se Vossa Pa
ternidade com f::lc, pois escrevi outras cartas e estou 
cansada. 

E' hoje 18 de julho. 

Indignu serva de Vossa Paternidade, 
Teresa ele Jesus. 

Ao Padre Heitor e ao Padre Frei Bartolomeu mi
nhm; saudações; e Vossa Paternidade, por amor de 
Deus, me escreva como está 1mssando com êsses ealores. 

4ü4) Eliseu é o Padre Graciún. 
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CARTA 28,l. 

À ,'rladre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Valladolid, 22 de julho de 1579. Muria de S. ,losé restituída 
11 seu cargo de Priora. Aconsclhn-lhe que se entenda com 
o Padre Dôriu, que "é muito prudente e u conhece". Tra
tem as Irmãs sôbre suas ulmas com os Descalços. Fala 
ncê1·ea de algumas postulantes de Sevilha e de outros as
suntos daquela cusn. Os c>onventos de Dcsculças estão 
H<Jue é para louvar a Deus"~ 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Re

verência, filha minha. E com quanta n1zão lhe posso, 
chamar assim! porque, embora já lhe quisesse muito, 
agora é tanto mais, que me espanta, e assim me vêm 
desejos de vê-Ia e abraçá-la muitas vêzes. Seja Deus 
louvado, do qual procede todo o bem, por haver tira
do u Vossa H.everênda, com vitória, de batalha tão 
renhida. Não o atribuo à sua virtude pessoal, senão 
ihs muitas orações que se fizeram aqui nestas casas 
por sun intenção. Praza a Sua Majestade sejamos ca
puzes de <lur-lhe graças pela mercê que nos concedeu. 

Enviou-me o Padre Provincial a carta das Irmãs, 
e o Padre :',lkolau a de Vossa Reverência, pela qual 
vi que já tomou de novo posse de seu ofício. Deu-me 
grandíssimo consôlo, porque tudo o mais era mn não 
ncahar de se aquietarem as almas. Vossa Reverência 
tenha paciência; pois lhe deu o Senhor tanto desejo 
de pade(·er, alegre-se de ter em que cumpri-lo, pois, 
hem entendo, não é pequeno trabalho. Se andfü1semos 
ii escolher os que queremos, deixando os outros, não 
seria imitar a nosso Espôso, que, apesar de tnnto sen
tir sua Paixiio, nu oraç.ão do Hôrlo, seu rema lc era: 
Fiat uolunlas tua. Esto vontade precisamos l"Umprir 
sempre, e faça f:lc o que quiser de nós. 

Ao Padre Nicolau pedi que dê a Vossa Reveri'•n
eia os avisos convenientes a seu ver, porque é muito 
prudente e a conhece; e assim remcto-n1e ao que lhe 
cst'rcver Sua Rcvcrênda. Sô lhe peço cu que pro-



288 SANTA TERESA DE JESUS 

eurc tratar o menos possível eom O\lll'OS, !'ora de nos
sos Deseu!ços; refiro-me a tratarem de suas almas -
tanto essas monjas, eomo Vossa Ikvcrência. Ni10 se 
importem se ulgunrn vc:r. lhes fultare1n; e se não pu
derem comtmga r tão a miúdo, não se aflijam: o mais 
i.mportuntc ê 11iio nos vermos em onlra siluaç:ão ,·o
rno a passada. Acê1·ca dos Frades, se u comuniciade ou 
algumas Irmãs quiscl·cm variar algumas vê:r.es "", não 
se oponha. Tenho tão pouco tempo, que até pensei 
niio poder eserever-lhe. 

Reeomendc-rnc nmilíssimo u lôdm; e agradeça-lhes 
de minha parte a hoa eleição que fi:r.erum. Por kn'rn 
m·ertado a dur-me contentnmento, também lhes ugru
dcç:o. A Virgem por mim lhes pague e lhe!\ dê sua 
hênção e as faça santas. 

Creio qne não poderão eseusar-sc de lomm· a !'i
lha mais ve!lrn de Henrique Frcy!P '"'", pOl'!JllC lhe dt·
vemos muito. Agirú nisto confornw ao que lhe disser 
o Pudre Nicolau, a ([llt'lll i•ntrego n decisíio. A mais 
nova de nenhum modo co11v6m 1nn· ernr11m1to, qut•r 
pela idade, qm•e por não ser hom cm mosteiro algum 
cs!are111 juntas t1·ês irmãs, <1mmto mais nos nossos, 
onde somos tão pouens. Veja se o vni entretendo, dun
do-lhc a entender que é pela idade; não o desconso k. 

Quando puder ir pagando a m1•u irmão, saiba que 
tem necessidade, porque lhe ocorreram muitos gastos 
juntos; hem vê qne é justo. Oh! quanto sentiu êlc ês
ses seus trabalhos! Deus lhes dê o deseanso que mais 
lhes t·onvie1·, para êle assim fi<"ar eontcnte. Eset·eva
me longamente aeêreu de tudo, espeeiahncnte dessas 
c!11as pobrezinhas, que me trazem eom muilo euiclndo. 
Mostre-lhes :nni:r.aclc <', pdm; meios lflle lhe pn 1·c,·t·r. 
vejn se ns faz eait- cm si. Partirei daqui um din de
pois de Snnt'Ana, se Deus quiser. Fkarei de assento 
em Saln11111nen durante algum h>mpo. Pode endPre,:ar 

4U3) Se quiserem eonsultar algum outro Descalço, além 
do C'onfessor nrrlini1rio. 

466) H~nrique Freyle e ~na mulher D. Leonor Valer", 
portuA"uêscst duram três filhns no Cnr1nclo. A terceira entrou 
depois du purticla cl:, segunrlu par·u n fnndiit·ão cm l'ortng:11. 
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suas cartas a Hoquc de Hucrta. Tôdas estas Irmãs se 
recomendam nmi!o a Vossa Revcrênda e a tôdas. Lem
bre-se de quanto lhes são devedoras. 

Estes mosteiros estão que é para louvar ao Se
nhor, em tudo. Encomendem a Sua Majestade o dt! 

l\ialag(m e o ncgôeio que me leva a Sulmnanc:1; e lem
brem-se de todos que nos 10111 frito hem, em {'spedal 
nestes últimos tempos. 

E' hoje dia da Madalena. 
As ocupações daqui são tantas que ainda nem sei 

eomo escrevi esta, embora aos poucos; e por esta cau
sa não escrevo ao Padre Frei Gregório, eomo teneio
nava. Mande-lhe um grande recado por mim, dizendo
lhe que estou eontentc por lhe ter cabido tão boa parte 
1!cssa guerra, pois assim lhe caberá dos despojos. Di
ga-me ('Omo cst.á nosso bom Padre o Prior <las Covas, 
parn que cu veja como lhe hei de csncver ncsks 
negócios. 

CAHTA 28:i. 

De Vossa Reverência scrvn, 
Tercsn de Jesus. 

il D. Teuli>nio de Bragmu;a, Arcebispo de f;vora. 

\'allatlolitl, 22 de julho de 1579. Remete-lhe, puru ~erem im-
pressos, o "Cantinho de Perfeição" e a "Vidu de S.nnto 
Alberto". Sente não achar em Sulanrnncu u 1). Tcutônio. 
RcC'omenda-lhe encarecidamente evitar, quanto estiver em 
suas rnüos, a guerra que se anunciavH entre Portugal e 
Espanha. Prefere morrer " vê-ln. Di1·eilos do Rei Pru
dente ao trono h1situno. 

Jhs. 
A gra!;a do Espírito Santo esteja com Vossa Ilus

tríssinrn Senhoria. Amém. Na scnmnu passadu esc1·cvi 
largamente a Vossa Scnhorin remetendo-lhe o livrinho, 
e assim não me estenderei nesta c•arta. Só escrevo por 
me ter csqucddo de supliear a Vossa Scnhoda que a 
Viciu de nosso Pai Santo Albc1·to, que vni num cader
ninho, a mande Vossa Senhoria impdmir ,i1mtamentc 
com o mesmo livro, porque só existe cm latim, e s,•ru 
SantR. Terl'sa VII - 19 
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<lc grande cousôlo parn tô),lllli nós. Trndu;du-a, por 
amor de mim, um Padre da Ordem de S. Domingos, 
,los bons letrados que hú por aqui e grande servo <l,• 
Deus. Não pensou 11ue fôsse para imprimir, po1· isso 
não pediu !kença a seu Provinda!, nem a tem; mas, 
ordenando-o Vossa Senhoria e sendo a seu gôsto, Jien
so que não haverá dúvida. 

!\a caria de que lhe faki, dou t·on\tt a Vossa Sc
llhoría de eomo vào hem nossos negúeios, e ,Je como 
me mandarain ir daqui a Salamancu, onde penso es
tar algum tempo. De lú csneverci a Vossa Scnhorin. 

Por amor de ~osso Senhor, níto deixe Vossa Se
nhoria de fazer-me saber ele sua saúde, se(1ucr para 
remédio da saudade que me há de dar quando lú não 
aehar a Vossa Seuhorin. Fa~;a-1nc sahcr Vossa Senho
ría S(' hú por aí alguma nolkia de paz, que ando mui
lo aflita l"Olll o que po1· aqui ouço, como l'SlTCYi a Vos
sa Se11Jrnriu. De falo, se, por u1e11s pecados, êste ne
gócio tern1inar e1n guerra ui:, te1no grandi.sshno n1a] 
para t'sse reino, e a i',ste nosso niio pode ,kixar de vir 
grande prcjuho. 

Dizem-me <flll' é o Dmp1e de Braganç.a 1111em u sus
lt'n!a, e put· se !ratar de pm·cntc de Vossa S1•nhoria 
dúi-me a alma, ainda deixando de lado as outras mui
tas eausas que hú, fom cksta. Por amor de Nosso Se
nhor, pois ,·e1·tamcnte Vossa Senhoria lerú neste easo 
muita uu!oridu(!c sôhrc• Sua Senhoria, proeure um 
aeôrdo, pois, segundo me dizem, fax nosso Hei tudo 
<1uanto pode neste sentido, <' isto juslif'kn muito a sua 
causa. Ponhum dian!e dos olhos os gran<ll's males (Jlll' 

pod<\Jn vir, eomo jú disse; e saia Vossa S,·nhorin ,·m 
dcf<'sa da honra de Deus, <·orno n-rio o fm·ú, se111 kr 
ree<pcilu a outras consi<lerat:Üt>s. 

Pruza a Sua Majestade tomar cm suw; müos esla 
causa, como tôdas nós Lhe suplieumos, pois, asseguro 

lli7) i\lorrcndo sem sucessão D. Henrique rei de Porlu
gnl, havin diversos pret,endentes ao L1·ono, entre os quais o 
Duque de Brugança, sobrinho de !). Tcutônio e Felipe II de 
Espanha. 
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11, Vossa Senhoria, Ião ternmnenle o sinlo que, se há 
de permitir Deus que chegue a tanto mui, desejo a 
morte para o não ver. 

Por aqui dizem todos que a justiça cstú do ludo 
de 11osso Rei, e que êle tem feito tôdas as diligências 
possíveis pura averiguá-lo. O Senhor dê luz para que 
se entenda a verdade, sem tantas morlcs como hú <le 
haver se tomarem armas; e, em tcmpos ein que hú 
tão poucos tTistâos, ucaharem-se uns aos outros, é gl'lln
de desventura. 

Tôdas estas Irmãs, servas de Vossa Senhorin e suas 
conheddas, estão }mas, e, a meu parecer, sempre maio; 
apro\'eitadas em suas almas. Tôdas têm cuidado de 
recomcndat· u Deus Vossa Senhoria. Eu, emhora ruim, 
(·onlinumnentc o faço. 

E' hoje dia da i.\fadalena. 
Desta casa da Conceição do Carmo de Valladolid. 
1rnligna serva e súdita de Vossa Jlrn,tríssima Se-

nhoria, 
Teresa de .Jesus. 

CAHTA 28G. 

,l Roque de Huerla. 

Vnlludolid, 23 de julho 1lc 1579. Instruções acêrca de algu
mas cartas que lhe remete. 

Jesus cslc.ja cmn Vos,m Mercê. A enrta de Vossa 
Mcrcc: recebi, e deu-me muito contcntmnenlo \'er a c>t
dtlade com que nela me trata. As que vão por êste 
mernmgeiro são dirigidas a meu irmão; se êste não 
C'.stive1· aí, re(•cmH:ndei-lhe que as entregasse a Vossa 
Mercê. Se assim fôr, suplico-lhe que abru Vossa Mer
cê o pacote a êlc enderc,;ado e tire um envelope que 
vai pal'a Nosso Pa(lre o Mestre Grul'iím; informe-se 
<le onde está, se em Toledo ou em Aka.lá (penso que 
estarit cm Akalá), e omfo estiver mande Vossa '.\Icr
cf~ levar-lho por (1sse homE·m, pois é negócio impor
tan!c e o prindpal motivo de sua ida. 

19º 
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Por amor de Deus, use Vossn Mercê de diligênda 
para encaminhar essa cada, porque, repito, importa 
muito, e êle não pode deixnr de estar cm Toledo ou 
em Alcalú. 

Porque não lhe estorcvo para outro fim, só acres
cento que esteja Deus com Vossa Mer,·t· e o gunrck. 

Foi ontem dia da :Madalena. 
Indignn scrvn de Vossa J\:Ier<'c\ 

Tcn·sn de .Jesus. 

CARTA 21li. 

Ao Padre Jerônimo Gradán. 

\'11Jlndolid, 2:, de julho de 157!1. A saúde do Padre Grndán, 
Enfim pode f:ilur. l\Iaria de S. José está qne é um un,io. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Pa

!crniclade. Tem sido tanta a Oí'Hpaçiio dt'pois que vdo 
o mensagcko que leva esta earta, (JUt' nem pensei po
der escrever-lhe estas linhas, parn mlo deixar as ohri
guçfü,s forçosas. 
· Disse-me u scnhorn D. Jouna 1r11e anda Vo:ssa Pu
lernidude mal de saúde, com urticúria, e que o que
riam sangrar; mas êsle Irmiio assegurou-me que estú 
muito bem disposto e gordo, e com isto passou-me a 
pena. Deve ter sido em conseqüência do calo1·. Assus
tei-me. Por ('aridade, p1·ocure Vossa Paternidade t•sün· 
o menos que puder cm Akalú. Quanto a mim, vou ili
do razoávelmcnte. Quinta-feira que vem, parto daqui 
para Salamanca. 

Estou muito eonlente de ver como encaminha Nos
so Senhor os negócios. Seja f:le para sempre louvado, e 
quanto nntes seja servido de que tenha \'osi;a Pater
nidade liberdade pura fohu· "", sequer para algum alí
vio de tantos trabalhos. 

Duas vôzcs escrevi u Vossa Paternidade. Nossa Ir
mã :\foriu dt> S . .Tos<'.~""" estt't hou, (,_ um anjo. i\Iuito ht•m 

4(i8) Tinha sido p~nitenC'iac!o pelo Núncio. 
4füi) Irm:i do Padre. 
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vai tudo aqui; e, com estu uoviça t1ue entt·ou, certa
mente nfio lhes foliará renda. E' também um anjo, 
e estú mni!o eonkntc. Assim esteja Nosso Senhor t·om 
Vossa Paternidade, que minha eabc~~u cstú cansada. 

Asseguro-lhe que me rio quando vejo que Vossa 
Paternidade ganhou descanso por penitência, e nos 
deixou aqui às voltas eom o final <ln batalha. Prnza 
a Deus vejmnos já a vitória; e dê a Vossa Paternidade 
saúdt>, que é o mais importante. 

A }ladre Priora se rceomenda muito. Diz que não 
lhe t?sereverá enquanto Vossa Paternidade não lhe 
responder. Tem mais juízo do qne eu. 

E' hoje ditl de S. Tiago. 
De Vossa Paternidade serva e ver<ludcira filha, 

Teresa de .Jesus. 

CAHTA 21\8 • 

. 4 Roque de Hw•rta. 

Vnlh1<lolid, 2Ei ele julho de 1579. O Bei e os conselheiros do 
Núncio fHvoráveis à Provlncia descalça. D. :\faria de l\fon
toya. Os Descalços chegam a Roma com felicidade. Gosta 
<le que Ro(1ue de Huerln lhe dê freqüentemente notícias 
<los negócios. 

Jhs. 
A gruça do Espírito Santo esteja l'Om Vossa Mer

t·<1 pura sempre. Amém. Rt'cebi sua carta, e l'ausou
mc muito consôlo pelas boas novas que nela me dú 
Vossa Mereê da boa resposta de Suu Majestade. Deus 
no-lo guarde muitos imos, e u todos êsscs senhores que 
c, assistem. 

Suiba Vossa :\Ien·ê que, uo chegar sua carta cm 
que me dizia estar aqui a senhora D. ?,faria de l\lon
toya "', já linhn partido para essa côrte. Pesou-me ex
tremamente nfto o ter sabido antes, pois muito a qui
sera ver. 

4 70) Mãe do Cônego Montoya, defensor da I)escalcez cm 
Homa. 
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Avise-me Vossa Mercê cm que parou o negócio 
da fiança; ando preocupada. Pmza u Nosso Senhor 
suceda tão hem {'omo Vossa Mercê deseja. 

Consolei-me com o portador, por saber dos nos
sos viajante,:;, sôbt·e os quais eu eslava eom muito 
{'Uidaclo. Bendito seja Deus que os gum·dou de tan
tos perigos, e os fb: chegur u pôrto seguro ..• ,, 

Saiba Vossa l\Icreê que, embora o Padre Frei Ni
colau me dê eonta dos negócios, tnmhém me alegro 
de que faça Vossa Mercê o mesmo; pois não cansa 
o que tanto ('ontentamcnto dá, ainda qtwndo ouvido 
muitas vêzes. Sirvu-se Nosso Senhor de que vejamos 
h1·evc o fim dcsejaclo, e dê a Vossu .Mercê suu santa 
grnçn. 

E' 26 de julho. 
De Vossa Mercê serva, 

Tcre::ia de Jesus. 

CARTA 289. 

A D. Lourenço de Cepeda, cm Ávila. 

Vul!:idolid, 27 dl' julho de 1579, Cumpre levar em conta o gê
nio de cada um. As veleidades de seu sobrinho Francis
co de Cepeda, Vão bem encaminhados os negócios de Ro
ma. O chapéu cardinalício do Arcebispo de Toledo. Lem
branças :1 Fr:mcisco de Sa!cedo e outras pessoas. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa ::.\ler

cê. Verdadeiramente cansou-me a visita dêssc nosso 
parente. Assim se hú de passar a vida, nós que ha
víamos de estar tão apartados do mundo, eomo eru 
rnzão, temos tantos deveres de civilidade para com 
êle, <{Ue - não se admire Vossa Mer('ê, - tendo es
tado aqui tantos dias, não pude falar às Irmãs, isto 
é, particularmente, por falta de tempo, embora algu
mas o desejassem muito, e pnrto, se Deus quiser, quin-

471) O Padre .Ioão de ,Jesus Roca e seu companheiro já 
tinham aportado u Rornn. 
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la-feira que \'Clll, sem faltu. Deixarei um esl'rito pnra 
\'ossn Mcret\ cmbon1 hrcvc, pa1·n ![til' lho cntn•gm· 
o homem que costuma levar-lhe o dinheiro; e também 
l.hc entrcgurú trf,s mil reais, que, t!izern, jú estarem co
brados - eom o que 111e alegrei não pouco, - -- e um 
cálice muito hom. ~iío é pn•dso melhor que i·sll,; Jl<.'su 
doze ducados e um real, t'reio, e pagou quarenta dt• 
feitio, o (JUC vem a ser dcY.csscis dm:udos, llll'nos três 
reais. E' todo de pratu. Penso !JlH' hú de eonten!ar 
a Vossa l\kn·t1, 

Da qualidade dêssc mclul de que Vossa :\krt·ê me 
falou, mostraram-me um aqui; e, apesur de não kr 
muitos anos t' ser doumdo, jú dú sinal do que é, e 
cstú tão prêto por dentro do pé, que faz asco. Logo me 
ddcrminei a não comprar deste, e pnre!'endo-me que 
usH1· Vossn 1\Ieret1 ii mcsu lmixcla de prata t' IrnsC'ar 
para Deus outro metal, não é coisa 11ue se sofra. Não 
pensei achá-lo tão barato e de tão hom tamanho; mas 
esta ladina da Priora o conseguiu eo1n um amigo qm· 
1cm, llOI' ser para esta <·asa. Hc!'onwnda-sc da muito 
a Vossa Mercê, e, corno eserevo cu, não o faz. E' para 
louvar a Deus como traz esta casa, e o talento que tem. 

Eslon com a mesma saúde que tinha lú, e até um 
1iouco melhor. Acêrca dos p!'escntcs, o melhor é fa7.c1· 
!JUí' não se vê. Mais vale que lhe dê para isso u nw
larn:olia -- pois deve ser da doença, - que para ou
trn <.:oisa pior."' Gostei de saber que Ávila '"' não mor
reu. Enfim, como é l>crn intendonado, fêz-lhe De11s 
mereê de que o mal justumente o ntaeusse onclt' pôde 
ser tão bem tratado. 

De estar Vossa Merd! desgostoso, não me espan
to; o que me espanta é que, tendo tanto <les('jo dt• 
servir a Deus, ache tão pcsnda ess:i eruz ti'ío leve. 
Logo dirá que, pura muior st•rviço de Deus, não qui
SN'U isso. O' irmão, como não nos en!cndemosl a ver
dade é que em tudo entra um pouco de amor próprio. 

472) Refere-se to D. Pt>dro de Ahumadn, irmão de nm!Jos, 
4 73) Ignora-se quem é. 
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Das inconstândas de Frundsco não se assuste: são 
exigêndas da idade; e, ainda que assim niio fôsse, niio 
pense que hão de ser todos tão corretos cm tudo co
mo Vossa .:\lereê. Louvemos a Deus, que êle não tem 
outros vkios. 

Passa!'ci cm :\Ic<lina três ou quatro dias quando 
muito; cm Allm nem oito; dois de viagem de l\fodinn 
a Alhu, e logo irei a Salumtrnca. 

Por essa curta de Sevilha verá t·o1110 rcsliluí1·am 
a Prion, a seu ofkio, o que muito me alegrou. Se qui
ser escrever-lhe, envie-me a carta a Salamanca. A da 
já recomendei que trn!c de ir pagando a Vossa :\1er
d\ pois está necessitado; cu o tomarei à minha conta . 

.Já estú cm Homn Frei .João de Jesus. Os negócios 
de t·ú vüo bem; breve estarão eonduídos. Chegou Mon
toya, o Cônego encarregado de nossos negódos; veio 
trazer o chapéu cardinalício ao Arcebispo de Tole
do'", nms não nos farú foltu cm !foma. 

Visite Vossa Mercê cm meu nome o Senhor Fran
dsco de Sakedo "', por earidade, e diga-lhe como es
tou. Fiquei muito alegre por sabê-lo melhor, de ma
neira a poder j.á dizer Missa. Praza i, Deus esteja in
teiramente bom, que estas Irmãs aqui o recomendam 
HO Senhor. Sua Majestade seja eom Vossa :\Ier·eê. 

Com Maria de S .. Jerônimo, se estiver disposta, po
de falar qualquer coisa. Algumas vêzes desejo ter aqui 
Teresa, especialmente quando andamos pela cêrca. "' 
Deus a faça santa, e a Vossa Mercê também. Dê a 
PC'dro de Almmada minhas lembranças. 

Foí ontem dia de Sant'Ana. 
Lembrei-me aqui de como Vossa l\ier.:ê é seu de

voto e tenciona edificar-lhe, ou já lhe edifit·ou uma 
igreja; e com isto n1c alegrei. 

De Vossa Mercê serva, 
Teresa de ,Jesus. 

4 74) D. Gaspar de Quiroga, 
475) Tendo enviuvado, fêz-se sacerdote {•ste grnnde ami

go da Santa. 
4 7(;) Terreno, diitcaru das easas religiosas. 
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CAl!TA :mo. 

Ao Padre Jnônimo Graciún. 

297 

Salamancu, 4 de oulubro de 157!). Deseja cart.is mais freqüen
tes do Pe. Gruci:ín. Censura-o por cuidar tão pouco de 
si que cstú fraco de cabeça pelo muito trubnlhar. Dificnl
dadcs da nova casa para as Descalças de Salnnrnnca. Re
preende com energia a pretensão da Priora de Sevilha, 
de passur u ouh·u casa. '1E' nu.tis suguz do que pede seu 
estudo". 

Jhs. 
A graça <lo Espírito Santo cs!cju com Vossa Pa

ternidade. Ain<lu não ncahou Angelu '" de sossegar-se 
illlcirumcntc da suspeita que tinha. Não é maravilha, 
pois como não km alívio em outra eoisa nem sua 
vontade lho permite, e, uo que diz, tendo muitos tra
balhos e a 1rntureza fraca, sente-se aflita quando se 
vê mal l'Oncspondida. Diga Vossa Paternidade por 
J'avor, a ê'sse ,·avalciro, que, cmhora de :ma natureza 
seja descuidado, não se mostre assim com ela, porque 
o amor, onde existt-, não pode dormir tanlo. '" 

Passando a outro assunto: deu-me pena a fraque
za ,ic eaheça de Vossa Putcrnidade. Por amor de Deus, 
modere o trabalho, pois se não acudir com tempo verú 
depois o resultado, quando não o possa remediar em
l 1ora 11ucira. Saiha ser senhor de si pam ir-se à rniio, 
e csc·m·niente cm euhe\·a alheia, pois se trata do 1'ie1·
Yi~o de Deus, e Vossa Paternidade vê ,•01110 preeisa
mos lodos de sua suúde. ;,\Iuito louvo a Sua Majcsludc 
pelos hons têrmos cm qut• estiío os negódos: 1nedianll' 
a divina misericórdia jú os podemos dar por aeaha
dos, e com tanta autol'idnde que hem se mostra ser 
1km; quem os enrnminhou assi111. Deixado o pdnd
pal, alcgro-nw por ver Vossa Paternidade o fruto de 
seus trabalhos - pois cu lhe digo que hem o com
prou à custa dêkii, - mas, depois ele tudo sossegado, 

477) A Santa. 
478} Queixa-se das pequenas desatenç.ões do Padre, iio 

qmll, por disfarçar, c-hanrn cavaleiro. 
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grande eontentanwnto serú, e grande luero para os 
que hão de Yil' depois <le nós. 

O' meu Paclrc, e quantu licla 111e eusta :1 compra 
dcstn ea.<m ! Quando eslava tudo an1hado, meteu-se o 
demônio, de 1muwira que fieamos sem c·lu; entretan
to era a qu,• mais nos con vinhu em Sulanianeu, P o 
vendedor for.ia muito bom negócio. Não hú que fim· 
t!êstes filhos de A(lüo, pois, upesar de no-ln ter ofr
reddo e de ;;er cavaleiro dos mais amigos da verda
de, segundo aqui dizem, cuja pala\Ta - como apre
goam a uma vo;r, - e(rnivale a uma t,scritura, tendo 
dado não só palavra, senfto assinutura perante teste
nnmlms e letrndo trazido por Ne mesmo, afinal dt•u 
em nada o l'Ontrato. Todos estão espantados, exceto 
alguns cavaleiros os quais, por proveitos próprios ou 
de seus parentes, o induziram a isso e pudcmm mais 
do <rne todos os outros (!Ut' o querem fa;r,cr chegar u 
razão, inclusive um irmão seu, <[UC com grande ('H

ridade !miou conosco, e estú muito contrariado. O ne
gódo foi recomendado a Nosso S,•nhor, portanto deve 
ser isto o que mais convém. O que me preocHpa t' 
não achar eoisa que preste cm Salamnnl'a. 

Por certo: tivessem estas Irrniis a easa que Wm 
as de Sevilha, cuidariam estar num l'éu. Muíto eon
truríada ando l'Olll o desatino daquda Priora "", e mui
to perdeu comigo de seu crédito. Temo que o demô
nio lenha começ.u<lo sua ohra por aquela casa e a 
CfllE>ira destruir de todo. Digo a Vossn Paternidade que 
me contentou u curta dessa senhora, que Vossa Rt'n·-
1'(1nciu me enviou por viu da senhora D. .Tonnu. Se 
C'Ontentar também u Vossa Paternidade, pois 1ne dis
seram ser pessoa de muito vulor, tenho vontade <ll' 
ctm1prirmos !W\I desejo, recehendo-a ali, (yunndo Dcw; 
quiser que haja quem a receba, pois vejo naqucln ca
sa umas crianeices que não posso sofrer, e aquela 
Priora '"" é mais sagaz do que pede seu estado. E as-

4 79) :\faria de S. José, que estavn pertinaz em rejritnr 
uma casa muito conveniente nos olhos du Santa. 

480) A mesnrn, Priora de Sevilha. 
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sim tenho 1110do, não '". . . como H ela dizia quando 
lii estive, ntmeu usou t·omigo de fnmque;rn. :\Iuito 
tem ... Creia que muito passei ali por (,ssu causa. 
Como muitas vt-i.es me escT1::veu com g1·arnlt• nrn•iwu
dimcnlo, pc•nsd que cslaw1 emendudu, mn11 vez que 
o reeonhceia. Pôr nú cabeça das pobres monjas qut, 
é tiio mú a casa é o bastank pura que a imnginação 
as faça euir enl'êrmas. Tenho-lhe escrito curtas tcní
veis, e não ú mais que malhar cm fel'ro frio. Veja-o 
Vossa Paternidade por cssu c·at·ta recebida hú pom·o, 
do Padre Nicolau. 

Por amor de Deus, st• Vossn Paternidade pcns11 
c·onscguir mais dela, fnça que algum Irmão lhe es
creva. Creio c·onvc•nknte kvai·mos parn ali algumas 
monjas de mais pêso, qm• dh•m n devida importirnda 
a negócios tão grnves. Fa,,a Vossa Paternidade o Pa
dre Nicolau escrever no Padre Prior, e sem demora, 
para que não ('Onsinta folar a Priora tais ,·oisas, pois 
deve ser hem enlpada; e erdo, e mesmo tenho ('Crle,m, 
é falso dizerem que é doentia aquela cnsu. Mais o sc
rú onde houver úgua de poço, como elas dií:cm, e fi
caríio privadus das vistas qnc km cssn, (flll' são de 
grandíssima reereação para os olhos, além de ser o 
que hú de mdhor no lugar, causando has!nnte hweja 
i1s de cá. Deus nos dê 1·emé1lio. 

llm recado de Vossa Paternidade deu-me o Pa
dre Nicolau; mas desejaria cu que não se t•squeccssc 
de rccon1cndar-mc u Nosso Senhor, pois tantas podem 
ser suas oeupac:õcs, q1w nem se 1·ceorde. Hazoúvel es
tou de saúde. A Priora e estas Irmus muito se rcco
me11<1nn1 u Vossa Paternidade. Deus o gunl'(lc, e a 
mim permitu vê-lo, que ,iú nii para mais de !rf•s ho
ras <la madrugada. 

E' hoje dia de S. Francisco. 
Indignn serva de Vossa Paternidade, 

Teresa ele Jesus. 

481) Nt'sle !ngur e um pouco mais abaixo há pulavrns 
indecifráveis no original. Continua n referir-se a :\faria de 
S. José. 
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CAHT.-1. :mi. 

A D. J.wlbd de Osório, em Madrid. 

Toledo, 11) de novembro de 157!). Aconselha a esta jovem 
demorm· ,ua entrada cnt,·e as Descalça,; até a t'tul!la,ão 
de Jll,idrid, onde convém que torne o hábito. Sun irmã 
Encarnação, carn1clita e1n Toledo, nê tun anjo" . 

.Jhs. 
A graça do Espírito Sanlo esteja com \'ossu :Vler

('ti. :São pensei poder est"l'evcr a Vossa Mercê, e ussim, 
jú que a Madre Priora o ft-z, direi apenas que o Pa
dre :Nicolau está muito empenhado em que Vossa Mer
c<'\ nii.o entre em outro algum mosteiro senão no que 
i;c há de fundar em ::\fndrid, com o favor do Senhor; 
e, esperamos em Sua Majestade, serú hrcve. Se Vossa 
Mercê tiver padêndn para esperar o menos, eomo es
perou o mais.,.,, é prcdso não dar a entender u pes
soa algumu a sua detcrminução, nem o projeto que 
há de se fundar aí, porque assim impor!u muitíssimo. 

No mosteiro de Salamanca jú está Vossa Mercê 
admitida pelas monjas. Digo-lhe isto porque, no caso 
de lrnve1· dúvida no outro, aqui !cm Vossa Merdi um 
lugur certo; contudo, por ulgumas causas, ao Padre 
Nicolau parece t·onvir mais para o serviço de Nosso 
Senhor que Vossa Mercê ajude a nova fundação. E, 
pois todos nós não pretendemos outra coisa, breve
mente virá de Sevilha o Padre Nieolau, e, enquanto 
isso, terú Vossa Mercê escolhido o que lhe der mais 
contentamento. Sua Majesta-de o encaminhe de modo 
que Vossa Mercê fique satisfeita, e empregue essa sua 
almn no que fôr para maior glória e honra do Se
nhor. Amém. 

Muito me consolei por ver a grande alegria de En
earnnção '", Irmã nossn e de Vossa Mercê\. Seja Vossa 

482) Se tivc1· paciência para espe1·ar a fundação, como 
te\'e para lutar até vencer todos os obstáculos e 11lcançar a 
licença de se,· monja. 

483) D. Isabel de Osúrio !inh,1 uma il·mã que era monja 
no mostei,·o de Toledo, chamada Iní.'s do. Encarnação. 
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Mercê tão hoa ,·om ela, e fkarcmos contentes; asse
guro-lhe quc é um anjo. l\luilo gostou <lc ('star comigo. 

E' hoje 19 de novembro. 

CARTA 2!12. 

Indigna serva de Vossa Mcn·ü, 
Teresa de Jesus. 

Ao Padre Jerônimo Gradá11. 

Toledo, 110vemhro de 1579. Rcprct,nde a pouca franqueza de 
uma Priora. 

Estou amofinada por vt•r como essas tais pre!en
dem maiorias. Por essa sua Priora é que lhe digo isto. 
Acho que não pesa o que faz. Em todo caso, se tem 
hoa intenção, dissimule algum tnnto e não n intimide. 

CAHTA 29:¾. 

1l Roque de Hunta. 

Toledo, novcmhro de 1ii7H. Senlc não se haver rlc.spedido dêlc 
e encomenda-se às suas ora~sõcs. AssuntCls delicados de 
::\!edhw. 

Jhs. 
O Espíl'ito Santo acompanhe a Vossa Mercê, pa

gando-lhe a earidadc que hojc me ft~z. Pensei poder 
folar-lhe; não paru rnm·nu11·ar, pois não há t·azão pa
ra tal, senão para consolar-me. Veju, não me esqueça 
Vossa J\fore<'., cm suas orações, que mais obrigada nw 
deixa agoru u retribuir-lhe com a pobreza das minhas. 

Essns cartas peço a Vossn Mercê lcvnr t·om muito 
<·uidado e entregá-Ius ao Pudrc Lán•7,, que algumas 
delas tratam <le um negócio muito in1portanl<'. 

Vú o Senhor na companhia de Vossa :\lerei'.•. ;\ 
Nosso Padre Provincial diga que umas cartas que <'n
vio aí para Medina, suplieo u Sua Mercê> não as rt•mcta 
,;cnão por pessoa rnuito certa, porque traiam dos ne
gócios de que falei no outro dia u Sua l\forct•, e po
deria sohrevir-nos grun,llc' desm;sosst~go, e muito;; incon-
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vcnienlcs pura o serviço de Deus."' Se não pud<.'r ser, 
devolva-mas Vossa Mcrci\ e se forem, entregue-as ao 
Padre Ül'dóiicz "', que as mande levur logo. 

CAHTA 294 . 

De Vossa :\lerei'· serva, 
Teresa ele .Jesus. 

• 4 D. !Nabcl de o.~ôrio, ('m Madrid. 

::\lalagón, 3 de dezembro de 1579. Insiste no desejo manifes
tado nn cnrla anterior a respeito de sua entrada na Re
forma. Qual a razão de não ter fundado hú mais tempo 
.em Madrid. Um recado ao Pe. Valentim, Jesuíta • 

.Jhs. 

A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Mer
cê e a faça tão santa como diàriamcntc Lhe suplico. 
Pelo Padre da Hoda 1·ccehi t!uas curtas de Vossa l\kr
cê; umu, <:reio, quando estava cm Toledo. 

Louvo a :Kosso Senhor ao ver o desejo que Vos
sa l\Ien,ê tem <lc deixar o mundo: tanto desengano nüo 
pode vir senão do Alto t', assün, espero cm sua divina 
:Vliserkórdia, hú de servi-lo Vossa ::Vlcrd~ muito deve
ras, eoncspondendo a tão bons desejos com obras de 
Yer<ladeíra fillrn da Virgem, Senhora e Patrona nossa; 
,', por certo. niio quisera cu impedir 1wm um dia dia
mamcnto tão forte. Minlrn intenção, no st.·11 caso, quero 
declarar a Vossa l\kreê eom tôda frnrn1ueza, pois já 
é irmã nossa e senhora minha. 

Saiba Vossu Merd1 que, há vádos unos, muitas pes
soas me tt1m impo1·tunado para que façamos mosteiro 
nessa ct>1·te. '"' Eu, pelo grande cansaço que me cau
sou - nos oito dfos <Jllc aí passei uma vc,:, de cami
nho p,ira o moi.teiro de Pastruna, - o ü~r de falar a 
tantas senhoras, sempre o lenJ10 reeusado. Agoru, como 
tivemos tantos lrabullws e vejo que se uprcs\.'nlurn ne-

484) :So ,~nso de caírem em mãos a!heius. 
485) Tanto o Padre Lúrez como o Padre Ordófiez per

tcn~iam á Companhia de Jesus. 
486) :\ludrid. 
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gocms ncs!C's outros mosteiros pant os quais convida 
ti\rmos cusu ai, estou resolvida a fmHJ.á-la. Hú, por{•m, 
uma grande dificuldade: t·crlificarn-me que o Arcebis
po nüo <liwá liccn~,u se 11110 se fundar eoin renda; e, 
l'onquunto haja aí algumas pretcnclenlPs que a pode
riam dar, e hoa, e hú anos o estão desejando, não cs
tfio livres para chn· o !lole antes da entrada. Como Vos
sa i\lcrl"i'• pode ajudar J11uito neste ponto, p.ircccu-nos, 
ao Pud1·e Ni<:olau e a mim, ser c·onvcniente que Vossa 
i\lereê demore muii, algum lempo, o qual, espero, não 
ii-ú alón do cruc Vossa i\krcê' deseja, com o favor do 
Senhor. 

Vossa l\kn·f, Lho rceomc11<!e, e se lhe parct·er ou
lnt t·oísa, estú muito hem, avise-me Vossa l\Icrc(~ e sc
rú recebida quando determinar. Somente haverá peri
go de ni"io se poder fundar cm Madrid, e se Vossa i\for
eê l'ôr instnnnenlo para que ií'\o grande obra se faça 
por seu meio, considero-o grande eoisa. Fa,a-o Nosso 
Senhor l'OIIIO fôr mais para suu glória. 

O Pa<lrc Pl'ior veio !ão tnrdc <jlle poueu lhe pude 
falar sôhre f,ste assunto; nmanhíi o t·onsultnrei e direi 
aqui seu parcecr, pois estou eserevendo de noite, por 
kr andado muito ocupada no que êle dirá a Vossa 
Mercê. Razoável estou de saúde, glóriu a Deus, em
bora tenha ehegndo eammda; e aqui tem havido oea
,:;iõcs de truhalhar ainda mais. Sirva-se Sua Majestade 
de tudo islo e guarde Vossa l\Ie1·l'f• muitos anos para 
que os t:mprcguc lodos cm servir a êstc grande Deus 
e Senhor nosso. 

A meu Padre Vulentim, suplico a Vossa Mercê, 
1i[~ 11m grande t·eeado de minha parte. Hel'omendo-o 
cuda dia u Sua Majcslade e suplko-llw que mo retri
lma; mas, como sou 1i'w ruim, por menos que êlc faça 
em meu favor, estarei hem paga. 

E' hoje a ,lc dezembro. 
Indigna serva de Vossa :\Iereê. 

Teresa de Jesus. 
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Veja Vossa l\Iereê que seja só paru si o qm· ('S· 

crcvo, pois nfw me lembro de k•r f(•ito jamais <·oisa 
semelhante. 

Asseguro-lhe que falamos hem longamente hoj(• no 
negócio de Vossa Mcreê, e nuda lenho a anesccntar. 
Muito me consolei eom Sua Hcverêndu. f:Ie durú con
ta a Vossa l\foreê de tudo; e, conforme o que Vossa 
Mercê e o Padre Prior combinarem, avisem, e t'll ri
carei n•rtn de que serú o mnis eonveniente. 

CARTA 295. 

Ao Padre JeT'ánimo Gracbfa. 

!\Ialagún, 12 de dezembro de 1579. Transladação das monjas 
de ~·Tulagón à nova C'asa. Desgostos. ocorridos nesta c:oM 
munidade por causa de confessores. Frei Gabriel da As
sun,,io e a Sunta. P:mlo, soberbo'/ A funduçito de Arc
nus. O que deve a Descakcz u ,João Lôpez de \'elas<·o, 
Frei Peclro Fernández e Dom Luís Manriquc. 

Jhs. 
A grnça do Espírito Santo esteja com Vossn Pa

te1·nidadc. Saibu que estava jú cm :é\lalagém quando 
me entregaram n curta de Paulo, de modo que niio 
houve possihilidadc de deter-me em Toledo, eomo nela 
mandava. Foi o rnelhol', porque no din da Conet'içiio 
passaram t'stas Irmãs i.1 nova <·asn. Eu eslava aqui hú 
oito dias, e não foram de menos il'ahulho que os eh 
viagem, por lwver muito qiw fazer; e, para efduar a 
mudança em dia tão solene, cansei-me não pom·o. A pe
sm· de tudo, estou agora melhor que de t·ostmrn·. 

Do desgôsto que oensiond a Vossa Pah·rnidadc li\'P 
pesar; não sit·\·o para outra coisa. Foi a lranslnda
i;ão eom muito regozijo, pol'qtie trouxcrnm da outra 
easa em prodssiio o Santíssimo Sae1·amento. Estavam 
muito nlegr('s, pareeiarn lagartixas que saímn a apn
nhar o sol <lo Vl•rão. O certo t'., que lú na 01\t1·a <·asa 
padeceram muito; e, ernhol'a aqui nada esteja eompk
!amente acnlwdo e só haja onze edas, l'stú muito hoa 
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para nela se viver muilos anos. ainda que não se fn
ça mais. O' meu Padre! t' c1uiio 11ccess:.h·ia foi minha 
vinda aqui, assim para islo - - porque não lrnvia es
perança de fazer-se tão cedo, - eomo parn o dl'mais! 
Deus hem o podia fazt•1·, mas ncsle momento não c•n
f('ndo {{ll<' ou!ro mdo poderin tomar pura dcsfa;,:er 
ôste enrôdo. Compn•cndernm a!t• que ponto andavmn 
desatinadas; e, quanto mais entendo do govêrno da 
que aqui estava substituindo a Pl'iorn '", mais me 
convenço de que l->eria grande lC'meridadc eon!"hlr-llw 
{os(c cargo cm qualquer convento. f:ste pobre Licen
ciado ''' parece-me grande se1·vo de Deus, e, creio, ,, 
o que tem menos eulpa: t>ra aqucfo p<:'ssoa que111 tudo 
trazia cm. rcholi<:o e rcvfravoltu. Ele estú mui!o d!' m·ê>t·
do sôhre todos os pontos no que lhe digo S!'l' l'OJl\"t'

nicnte fnzpr-sc aqui, e l'Olll tanta hnmíldade e pt·sar dl' 
ll'r <lado alguma oeasiiio, q11e muito me c•clifieon. 

Paulo e t•u temos grunde n11pa. Diga-llw \'ossa 
Hevcrênda ((lll' se eonfcssc dela, que l'll jú o fi:r., J)Ol'

quc nhritnos 1niio parn algu1nas coisn~, (' não nos ha
víamos ck• fiur tanto, lll'lll mpsmo polll'O, de gcn!e mú
ra. Por sanloi; <Jlll' sejam, 1rn•smo <·0111 boa inlt'rn;ão, 
farão grandl's estrngos, por<ruc não !C,m c·xpel'if-nda. 
E' preciso, meu Padre, que n c·ohrcmos nús, clmrui por 
diante. EspC'rO cm Nosso Senhor, ag()ra fil'arú tudo 
muito hem, porque a Priora "' que !t·onxt>mos (· mui
to temenl<· n Deus e prudente e lem uma arte dc go
vernar tão hoa que lôtlas lhe têm cohratlo grande amor. 
HeC'(l]nenda-se muito às ornc:c"ít,s de Vossa Pakrnidadt•. 
E' muito suu filha. Cr<'io não se poderia cscollwr al
guma <[UC fô;;;;e tiio própria para estn casn. Prn;,:a a 
Deus vá st-mpre assim, pois tamhém a oulra pareda 
governar muito hem. 

Te1·rívd c·ohm é o dano ([lH' pode faz<'!' neslas c11-

i<m~ uma Prdada; por<[ll!', cmhoru us Irmãs vejam t·oi· 

487) Ana dn l\fadre rle Deus. 
488) Gaspar ele Villunucva, cnpelão e c·onl"essor ela co

munidudc. 
489) Jet"ônim:i tlo Espirito SHnto, que ern 1590 )("•ou a 

Heformn it I!úlia. 
Snnta Tcr8sn VH - 20 
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sas qtw as esnmdalizcm -- e não poucas !im1,·e aqui, 
--- pensam que niw devem levar a mal, soh pena de 
it·em ('Ontt·u a ohediêneia. Asseguro-lhe, meu Padre, 
![Ue é preciso ir com muita cireunspecçiw aquí~le que 
fizer a Visita Canônica, para uão acontecer que do 
pouco f'fiça o demônio muito. 

Deus tenha no céu n Frei Germano; hoas quali
dades linha ê>k, mas não chegava seu engenho u cn
kndet· melhor a perfeiçiío. Anda Nosso S<•nhor de jei
to que pareee não querer que se passe por eirna de 
certas ('Oisas, dissimularnlo-us. "' Praza a Deus não 
tenha eu culpa alguma por me haver empenhado tan
to em trazer o confessor que lt'ouxe, que .:, Frei Felipe', 
por mais que Me se escusasse. Como o Pn<lrc Vigário 
finalmente f'ê>z a minha vontade, deve êle ler sentido 
muito dcsgôsto, pois disse tl uma pessoa que o visi
fou, C's!undo mal, que eu o pusera naquda canrn. :\las 
pareda-me Cjlle era nada fmwr se não trouxesse eou
f('ssor; e nifo havia outro. Contudo fê;Hnc !Pmor. S,, 
tenho a lgunrn culpa, csi:·.rcYiHnc seu modo de pensar, 
pois não tenho n quem consultar de modo a sa!is
fazc1·-me. 

Pelo Padre Frei Gahrid escrevi, hú dius, ao Pa
dn, Heitor dní "', para Vossa Hcverêndn saher <k mim; 
mio ousei eserever-lh,i dintamenle, emhora, hem creio, 
pudesse fazê-lo. Veio eú o dito Padre, e nüo consigo 
,·nicndcr de todo qual o motivo; apenas trazia notícias 
da fundação ele VillanueYn. Agora, depois de me ter 
informado bem <lf•le, vejo que ô o maior (k:mtino 1!o 
nmndo admiti-la; mas o Pn<lrc F1·ei Antônio dl' .Tcs11s 
dsmon que se hí1 dl' fazer. Eu lhes 01wrd bastante a 
consdênda; ni'io i;ei o que dcl'idirão. 

Tarnh<'.,m ll'a:r.ia outro ncgóeio de D. Isnhel Osório, 
qne [, n il"mii du noYit:a que f'lc f/\z l'nlrar cm To
ledo; mas isto ela jú linha tratado comigo e com Ni-

4110) Xflo quer que os Superiores deixem pa~sar as im
perfeições C'."OUIO se n:ida vissp1n. 

4!tl) Pc•lo p,.,_J,·,, G<1hriel ,!a Assimção, Prior dn Roda, es
('reveu ao Padre .Elias de S. :\Inrlinho, Reitor de Alcalá. 
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eolau. Deu-me melhor impressão que de eost11ml•, llltls, 

cm algumas l'oisas, tem umn simpliddadc grande l[lle 
me espantou. 

O ser nomeado Definidor'"', Sl'gundo me esl'l'C\"C 
o Pudrc Vigúrio, foi por prestarem grande honra aos 
Descal._;os; ao menos deU·llll' a cnknder alguma coi
sa a êste respcilo. E niio sei que prejuízo lhes pode 
isto fü'm·retar, nem que ,•ulpu km l'IP, mnu ve;,. que 
o elegeram; o eerlo é que se mantém o fulo 111ui10 
secreto. Contou-lhe D. Luís :Manrique que jú tinham 
partido os despachos pura Homu. Perguntei-lhe se era 
para que estivessem Iú por oeasiiio do Capítulo. Hcs
pomlen-me que, tendo sido o pedido !'cito pelo H,•i, 
não aguardurim11 tanto. l\"iío se demorou mrui scrnio 
um clill; pensou que cu estivesse cm Toledo, e, eomo 
Bão me encontrou, veio cú. 

Achei grn~a na sohcrha <le Paulo. , .. ,. Depois de 
tunto kmpo'! Não lcnlrn mêdo 1k <Jlle eu me preocupe, 
nem pense que lhe prejudique à alma. Seda grnnde 
hohugcm, - coisu que {,fo não !cm - se não se lem
brasse daquela nora de aquedutos e eomo ês!es tão 
dcpressu estão t'hcios ('Orno vaúos. Duranlc a viagem 
<le Toledo a Avila, muito me kmhreí de como foi bom 
o caminho e como não me rnz mal algum quando o 
fi;,.emos juntos."' Grande eoisa ,~ o conkntamento; as
sim JHll"C<'C ler-me feito desninsar agora 1lo trabalho 
a sua earla. Vossa Pnternidadc o agrnde~n .... , C:rcio, não 

4!l:l) Xo Capítulo Prodnch1l dos P,idres cl:i Observâneiu, 
inaugurado a 15 de nove1nhro de 1!i79. sob a prC"sidê11t"ia do 
Padre Frei Ãngclo de Sa!aznr, por comissão do Vigário geral 
rle lôdu a Ordem, ao qunl compnre1'eram qu:ise todos os Pre
lados Dest'alços de Cnsti,J,i, 1·dnunrlo entre todos grande c-or
dialidadc, !'oi eleito definidor o Padre Frei Gabriel da As
sm1ção, Prior descalço do Convento da Roda. Era u paz en
tre Calçados e Descalços. 

493) Prm·itvclmentc se t.eria acusado t!e soberba ou pen
samentos de vanglóría o Pudrc Grachin, ern alguma carta. 

494) Dois anos antes, em 1577, fizera a mesma viagem 
em comp:inhia dos Padres Antônio de Jesus e Graciím, qmm
do foi pôr o mosteiro de S. .los~ de Avih1 sob a jurisdição 
da Ordem. 

49:,) Usa du :!• pcsso:i, por disfur1;nr. 

20" 
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lerei necessidade de fkur aqui todo o mfs de janeiro, 
embora pura mim não seja mau êste lugar, por não 
me acharem à mão para tantas cal"lus e ocupa~·õcs. E' 
füo grande a vontade do Padre Vigúrio "'' de que se 
l'unde o mosteiro cm Arenas e de que nos cnc-ontrc
mos lá, que penso me há de mandar acabar aqui <le
prcss:i; e, realmente, na ninior parle, tudo cstú feito. 
Não pode Vossa Paternidade imaginar quanto lhe de
vo. E' extrcnrn a hcnevo!f,nda que mt• mostrn. Asst•
guro-lhc que llw fkarei muito ohrigadn, ainda depois 
de aeahur seu ofício. 

Leia essa carlu do bom Vclaseo e examine hem: 
se sua in11ã nüo estú muito desejosa de entrar e se 
não é própria para nós, não entre cm acôrdo, pois 
seria grnnde pesar para mim se nos sm:cdessc alguma 
coisa, pois ao irmão quero muito, e cmn razão. A êlc, 
e ao Padre .:Vleslrc Frei Pedro Fcrnúndez e a D. Luh;, 
creio, somos devedoras de todos os bens que temos. 

Outros muitos eonecclu Dt>us a Vossa Putcrnidud(•, 
meu Padre, como Lhe snplko, e o guarde muitos anos. 
Amém, atném. 

E' hoje 12 ele dczcmhro. 
As festns de Nutal dê o Senhor a Vossa Pukrni

dade eom o mm1cnto de santidade que lhe desejo. 
De Vossa Paternidade vcrdndeira filha e súdita, 

Teresa de Jesus. 

Sobrescrito: Purn meu Padre o :\'!estre Frei Jerônimo Grnciim 
da :Wadre de Deus, em Alea!á. 

CAHTA 2!tG. 

Ao Pa<lre Jrrtmimo Gracián. 

Mal:1gón, 18 de ,Jc1.embro de 1579. Boas noticias de Gracián e 
de seus sermões. Vão-se aperfeiçoando as monjns desta 
<:asu. Pou<.·o trtlfo cou1 os conl'e!-is<>res., tnesn10 sttntos. Unta 
l,•mbrun,a triste da noite de Nat:11. 

4116) Frt'i Angelo <lc Sulazur. 
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Jhs. 
A gni~a do Espírito Santo esteja com Vof\su Pa

lcr11iclade. Hú muito pom·o tempo escrevi larganwnle 
a Vossa Paternidade por viu de Tokdo, e assim agoru 
niío me estenderei, porque !urde me dissel'alll •ruc par
te amunhií antes de romper o dia quem leva esta, que 
é o cunhado de Anlônio Ruiz. Hcn1 quisera ((lW me 
tivesse trazido algumas linhas de Vossa Pnterni<lade; 
ll1L'$lllO sem das dcn11n-me grande conkntanwnlo as 
notkias que me trouxe da saúde dP Vossa Pukrnida
cle e de quan!o liem cstú fazendo ncsst· luga1· eorn 
,mu doutrina. Falaram-me do sermiio de Santo Eug<1-

nio. Scju Deus louvado, do qual prot·ede todo Jwm. 
Grande l!H:•r,·ê foz F:lc a quem cseolhe por mdo pnra 
aproveitar às almas. 

Esqued-mc de CSLTcvcr u Vossa Patemidadc que 
Ana de .Jesus cstÍI muito hem comportada e as demais 
sossegadas e conlcntcs ·de tudo, ao que parece. A nc
nhmua permito folar ou confessar-se àquela pessoa. "' 
~o demais, u êle mostro muito agn1do, porque assim 
convfan, e falo-lhe muilas vêzes. 

Fêz-nos hoje nma prútil'a, e, ecrtamcnte, {• uma 
!ma alma, que por malícia a ninguh11 prejudkarú; 
llms, estou hen1 convcnC"ida: embora scjum santos os 
eonfrssores, o melhor pal'n êstes mosteiros é tratar 
pouco, seja líi eom quem fôr, que Deus as ensinará. 
A niio ser do púlpito, ainda que seja Paulo, lenho 
vislo: muito traio nfto é de proveito, senão de pn·juí
zo, por hom que seju, t> t'lll parte faz JH'rdcr a hoa 
opinião que {~ justo ter de !ais pessoas. 

O' meu Padre! c1uanto !t'nho sofrido a êstc n•spei
to, e quantus vêzcs! E ,·orno nestes dim, 111t• 1·t•eor<io 
da noite de Natal que passei por cuusa de urna t·artu 
de Vossa Paternidade, faz agom utll m10! Seja Deus 
louvado, que us!lim mdhorn os lernpos ! Asseguro-lhe 

497) Ao J.kenciado Vill:urneva. 
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que foi tal mruda noik, que, mesmo se cu tiver mui
tos nnos de vidu, jamais a esguecerei. .,. 

Não estou pior que de costume, antes me a<'ho ,·om 
nrnis saúde nestes últimos tempos. Estamos hem na 
casa novn; ficarú muito boa de.pois de pronta, mes
mo agora hú bastante espaço onde se viver. A Priora 
e tôdas as h·miis muito se reeomcndam irn ora<;õcs d!' 
Vossu Patc1·nidade, e cu às do Pudre !kilor. Vni cain
do ll noite, e assim digo apl'nas que muitas Boas Fes
tas leria cu se pudesse ouvi!' os sermões que Vossa 
Patcrnidaadc fnrá neste kmpo. Conceda-lhe Deus bom 
Natal, êstc ano e muitíssimos outros, como lhe desejo. 

E' hoje dia de Nossa Senhora do O'"', e eu de 
Vossa Palt·midade filhu e súdita. 

Tcn•sa d,• .l <'Slls. 

CAHTA 2!17. 

Ao Padre Jerônimo Oradún. 

l\falagón, dezembro de 1579, Gosta do retiro de l\folagón, por
que não a molestam com visilas . 

. . . Confesso a Vossu :\kecê, hú aqui uma grantlc 
comodidade para mim, que desejo hú muitos anos; 
pois, em hora o meu natural sinta a solidão pela falta 
de quem lhe t'Ostuma dai' alívio, a alma está descu11-
sada. E' que não hú llll'lllÓria de Tt>resa dt• .lt•s111;, 

mais do que st• não existisse no mundo. E i!;to me forú 
JH'oeurar não sair daqui, se não me ordenarem o con
lt"úrio. Aí me viu desconsolada ulgumns vt•zes por ou
vir tantos desatinos; pois quando dizem, sem pés nem 
ealwçn: ''é uma santa", por fôrça o hú d<' ser. Hkm
st• quando lhl's digo que l'Hçarn por lú outra, já que 
não lhes <·usta mais do <Jllt' aprcgoú-lo ... 

-lfl8) Nnqtwln noite rerebtn1 Ião más noticias sôbre os 
negóc-ios dt1 Descalcez, qne Ana de S. Hnrtolomeu, sua fiel 
<·nft~r1neir.u e in~eparúvel eompanheira nas últhnas viugens e 
t'undnçôes~ assim cserevcu: "Te!it~munhas siio l<'"'>das us rnon
jus que havia em cm;n ·" - e, {•u o \'i co1n 1neus olhos como, 
durante todo o tempo de ::Vlatinns, de.i.;sa hendila noite~ !{C'llS 
olhos ernin drn.1s fontes que r.orriu1n ;,1lé o chí'to". 

4!19) 18 de dczcrnhro de tr,7!). 
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CARTA 298. 

Ao Padrt' .Yicolau de .le1ms Maria (Dória), em Sevilha. 

Visita de Serrano, que lhe traz notícius de Sevilha. Assuntos 
das mon,i11s de ~lalagón. Discrição com que mudou urn 
confessor que não era de proveito para 11 t·o1nunidt1de. 
Em eonseqiiéneia do rnuu govi~rno, estava o convento carN 
regado ele dívidas. Conselhos à Priora de Sevilha. Con
fessem-se com os Desculços quando pedirem confessor 
alêm do Ordinário. Uma pcnitêncin à Priora d<> Sevilha. 
A fundação de l)e~calças em ~ludrid. Recomentlações ao 
Areebi.spo. Con\'ém que, no momento, seju Mestra rle no
Yi\~Us a Priora. 

Jhs. 
A gra~,u do Espírito Santo esteja com Vossa H.evc

rJnl'ia. Hoje, dia de S. Tom(•, chegou aqui Serrano . 
. Foi a carta de Vossa H.evert>ncia muito hem recebida 
1>or mim, porque desejava suher se havia chegado 
bem. Seju Deus bendito, que nos conc·(•deu tamanha 
~t·aça. Praza a 1':.lc que o n1esino sueeda na volta; mas 
não serú eom !anta alegria, e esta muito ajuda para 
fazer parC<il'I' pouco o trabalho. 

Pensei que Vossa Reverência tivesse recebido duas 
cartas minhas, ao menos uma, que escrevi quast' logo 
após minha chegada no dia de S. Catarina; remeti 
ambas ao Senhor Frandseo Dória. "" 

No dia du Coneeiçüo foi Deus servido que nos 
transladamos à casa nova. Não me eus!ou poueo tt-u
balho, pois havia muito a fazer nela para podcn·1n 
vir m; lrmãs; e assim passei aqui oito dias hem <'ttn

sada antes da mudança. Dei ludo por hem emrn·egado. 
porque embora ainda falte muito paru ficar pronta, 
estão muito bem instaladas. A maior partc fê-z o fü,. 
nhor, melhor do que eu mereço. 

Estou espantada com o estrago que por meio de 
um mau goví-rno produz o demônio, infundinc\o fr. 
mor a estas monjas, ou mtrntcndo-as na ilusiio, pob 
certamC'nk tfüh1s são :ilmas hoas e desejosas de per
fri,1io, !', nas foltas q11e havia, a mniol" parte das lr-

f,00) ll'llHio <lo PlHlrc Nicolau. 
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miis, até quase tôdus, andavam l'Olll grande desassos
st1go, e não viam l'OlllO o remediar. Estão llvm desen
ganadas, ,,, penso, não haverfa por certo nenhuma que 
<[nisl'sst, oufru eoisa ;;enão o que hú agora, mesmo a 
ir111ii .te Briunda e,;lú muito l'Onlenl(~ po1· da niio voltar. 

Creia Vossa Hcv<•rência, meu Padre, é preciso l'Oll

siderar muito a quem se ,·onfium certos oficim;, por
que as monja,; siiu !fio n·1Hlidas, que seu rnaior desas
~ossêgo aqui l'ra ll·n·m t'SlTÚpulo po1· lhl's pal'l'cer 
mau o modo de pro,·t•der de sua Prdadn, sendo que 
1·ealnwnll' niio t•i·a bom. Estiio contentíssimas l'OIIJ a 
nova Pl'iorn, l' t(;m razão. O que duns ou tr0s devem 
lPr sentido .. que outras fil·aram muito t·on!cntes, l', 
ndo até, ti'>dus as rlcmais, -- é por lhes !l'r sido ti
rado o ('Onl'(•ssor ''", pois logo lhes det"lar<'i niio haver 
liecni:a para nenhuma :w confessar l'Olll (•!e. As de
mais, repilo, ficaram muito l"Onlcnks. Procurei disl'ar
i;ar o uwis possí\'d o caso. A ('Jc folei ('Olll muita fran
<rueza, e verdadcirnmenk entendo que t! alma de Deus 
e em nada agiu eom malícia. C.omo !(•m que fazer 
p o mosteiro (• longe, fi'·7.-sc tudo sem nenhum des
dom·o 1rnra i"k; alé·m disso tenho pro,uraclo que pre
gue pa1·a nós e fulo l'Olll t•lc algumas vt\zes .. Jú cstií 
nplmrndo tudo, glória a Deus. 

Do que tenho muito pesat· é das muitas dividas 
do mosteiro de Sevilha. Ficou todo estragado pelo mau 
govi"rno que houve durunk tunlo tempo. Bem enten
dem agora as monjns que assim havia de aemlle(·er, 
mas nu ocasião não davam muita importfmda ao que 
se in fazendo, e eomo a Vigúria crn noviça havia lã() 
poul'o tempo "", provàvdmente não suhia mais do que 
isso. 11:ste mal de ser alguém afet·rado em fiar-se de 
seu próprio parecer aearretu grunrle!> danos. 

Avise Vossa Reverêneia u Priorn, que agora há 
ele retomar o cargo"', que Jl!'O('lll'C inteirar-se 1nuito 

501) O ,·m·n de :.\fal'1gún. 
,,02) Beatriz du Madre de Deus, a quem, scn,10 ain,!n 

noviça, cnlrcgarmn o goví~rno os Calçados, i1udidos por suus 
folsus ~H.'USH('ÔC'S. 
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das obrigaçôcs impostas pela H.cgra, e faça que esla 
se guarde, e, do mesmo modo, us C<>nstituir;iics. Com 
isto niío po,lcrão c1Tat', e quundo outra coisa l\rncm, 
as mesmas que são suus maiores amigas permite Deus 
sc1·c1n suas a~·usadorus. Não pensem tc1· autoridade pu
ni fa,.;cr e dcsl'azcr, como se dú com os casados . .:\los
l rc-lhc Vossa Hcvc!'(ncia esta carta. Algumas n~zcs 
dú-me ahorl'ccimento conll'u ela e as denmis que le
vei daqui, por nunca me terem <ludo unrn palavru 
de aviso; eonquanto não houvesse ninda então muito 
do que houve depois. 

E. no caso de <rucrcr algu1na confl'ssa1·-sc com ou
Iro Padre, que niío o Ordinário, deixe Vossa Hcvct·f-n
da dcterminudo que se lhe conceda - contanto que 
1<eja dos Hcmédios '""', - ncJuêlc que u Vossa Heverên
cia J>nrct'.t'r. Alt'~ nesta tinlrnm uqui grande tormento. 
:\Iuito têm padt•cic!o estas almas, e coisas difíceis de 
sofrer. 

Conhlrmn-mc que dní, de Sevilha, cscrevimn as 
monjas às de cú, iwonsclhando-as a fkarcm firmes cm 
pedir a volta de Briandn, pois o conseguiriam, como 
das tinham ('Onseguido. IX· Vossa Reverência uma hoa 
pcnit[•nda t1 Priora, pois deveria ver que não sou Ião 
mú crislti que insisth,se tanto nesse ponto se não hou
vesse g1·11vissimm; t·uusas; nem Imvia de oeusionur tan
to gasto por uma coisa de tão pouco interêsse pes
soal para mim, l'Omo a compra de uma casa. Per
dôo-lhes os maus juízos que devem ter feito a êste 
respeito. Perdoe-lhes Deus tamhóm. Prouvcra a Sun 
Maj<·sta<le não tivesst• eu visto que lhes não eonvinlrn 
tal Priora'", porque então proeuraria que l'elomassc 
aqui o cargo, t·omo proeurd aí. Certil"ko a Vossa Ik
vcrência: se ela voltasse, seria destruir de todo a paz 
desta casa, sem ü1Iar no resto. Em niatfria tüo gruw', 
não se deveria falar de longe ('Ontra o modo de ngir 

f>03) A Madre Maria de S. ,Tosé. 
504) O Convento de Nossa Senhora dos :Remédios, dos 

Pudres Descah;,os, em Sevilha. 
,i05) A ::\fadre Brianda, que a Santa Madre, antes de estar 

a pur dos fntos, julgava insubstilulvel. 
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de quem seria eapaz de sacrifkar sett <ksl'anso pdo 
hem e sossêgo de uma só alma. 

De Pastrunu .... , soube, hú lenipos. que c!:>l:1vam 
hem doenle.s os Frades. Não lhe mais notídas, jú de
vem estar bons. Não se. uflija Vossa Hevn011cü1, e l!t'!ll 

por isso deixe de fazer aí '"'' o C[llC fôr eonv,\nicntc, 
mesmo que não esteja aeuhado até Heis, pois cxigir.ú 
muito tempo. Quanto aos dcspaehos de Homa, se Deus 
permitir que os tragam, eonvém que não deixe Vossa 
Heverênda de uqui estar qum1do d1cgar:cm. 

Antes da C:om•ei<;ão vl'io eú o Prior du Hoda, Frei 
Gabriel, a ver-mt'. Dcu-m,• a entcnckr que era para 
tratar do ncgôdo du D. habel Osório. Eu a tenho de
lido uté ver se, eom o que tem, pode a,iudar a f'unda
çíio de l\Iadrid, pois me disse li senhora D. Luísu que 
não (lur,á licença o Areebispo a não ser eom renda. ]';ão 
sei como se hú de fo7.er, ainda que II pretendente dê 
tudo quanto possui; pot·que anles <k Pntrar não po
de entregá-lo, e seria preciso quem prestasse fiança 
de que cln o darú. 

Achei graça no scgrêdo que guat"daram aeêrea <lo 
despacho de Honw. Disse-me F1·ci Gahrid que já o 
linhum mandado t' <iue assim lho havia contado O. 
Luís. Estit hem eerto d',• que, havendo partido cio Rei 
o pedido, virú com hn•vi<lade, sem ('sperarcm pt'lo Cu
pítulo. Pra7.a a Deus us~im aeon ll'<:a ! Eu n1e fiz ele no
vas. Está muito contenk, segundo aw disse, (' ussim 
deve ser. Para u vü;ita fique o resto. 

Enviou-me a Priora de Beus ,.,. eaetus para Cu
sademonte, uvisando-o de que vejn onde quer ciuc Ih,• 
sejam entregues os cem dueudos, que .ia os tem em 
mão. Por const"guinte, sôhre f>slí' ponto ni.io há <fll<' 
ler cuidado. 

!íOô) Conn•n!o de Descalços, de onde <:'ra Prior o Pa
dre Dbrin. 

507) Em S'-"villw. 
508) A c·élehr(' Ana <le Jesus em·ia,·:, novo auxílio para 

os gastos dos DcsC"Ult"os en1 Romn. 
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Do qne me diz Vossa Rcvcrênda do An:cbispo "", 
deu-me grnntle t·cmsôlo. Faz muito mal cm não lhe 
dar muito!l 1·ecaclos meus; dê-lhos agora. Bem lhe pode 
dizer que partkularmcnlc, cada dia cm comungando, 
o rccome1Hlo a Nosso Senhor. 

Suu 1\lajcstude guarcle Vossa Hcverêneia e o tra
ga com muito boa saúde; niio tenha m,1do de que o 
deixe sair cluqui tão depressa. 

::\luito se recomenda a Priora a Vossa Heveri'•nda. 
Das outras lrmüs, algumas desejam sua vinda. 

Indigna serva de Vossa Hcverilncia, 
Teresa de Jesus. 

O Padre Frei Felipe foz hem seu ofício. Ao nwu 
Padre Frei G·regório dê muitns recomendações minhas 
e ele sua irmã que ô exfrcmamenlc boa e nüo cabe 
cm si de contente. Veja Vossa Heverênda que por 
enquanto eonvirú que n Priom .seja Mestra de noviça.s, 
para que, depois de tantas 111111la11ças t'OlllO houve, não 
fique rcpai·ticlo o amor, e !ôc!as o empreguem t•m sua 
Prt'lada. Ela pode ter quem a ajude a instruí-las. Aet~1·
ca das coisas interiores de orações e tentações, advir
ta-lhe Vossa Heverônda que não exija além do que 
lhe <1nisen•m dfaer, como cstú no papel que Vossa He
verfnda fêz assinar: isto é importank. De que tenha 
ficado satisfeito o Padre Pl'ior das Covas muito me 
folguei. Grande coisa é a verdade. Dê-lhe Vossa Hl·
ver(.nda minhas ret·ome1ulações. 

CAH'fA :mo. 
A.o Padre .hrânimo Gracián. 

Mnlugôn, d,·,.emhro d.e 15i!I. Sê>bre a boa administração das 
casas. uAs c·asus fundadas crn pobreza não as quisera cu 
,•cr com renda". Cuidado com ,is pretendentes que .se ad
mitem nu Des!'alcez. :\Ie!uncólit"us, de nenhum modo . 

. . . Digo'·"' a Vossa Paternidade, e peço-lho por 
mnor de !}pus: esteja semp1·c de sobreaviso neslc pon-

:,09) De Sevilhu, D. Cristúvão de Rojas y Sondovul. 
fi10) Fulta o principio e ainda há outras lacunas. 



316 SANTA TERESA DE JESUS 

to, se não <111cr ver perdidas suas easas: vui crcSt-en
do o preço das coisas, de tal nurneira <JlW seria p1·e
dso o eonvcn!o kr et•n·u de trezentos mil maraVl'<lis 
de renda para se 1nan!er sc111 csinolas; e se, colll o 
que lhe diio, ffrar essa ,·asa eom foma de ter rc1uia, 
morrerão de fome. Disto niio duvide ... 

Advirta Vossa Pnternit!adc que, pm· llH'U gôsto, 
ns easas jú fundadas !'Ili pobn•za, niio as quisera ,·u 
n•r com !'{'lidas; po1·q11e <'slou certa, e o vc·.io, e st•rú 
sempre assim: se as monjas niio faltam a Deus, siio 
ns mais hem providas; e se a f;lc fallam, melhor é 
que se aenlJl'lll, pois jú niio siio pou,·os os mosteiros 
rclaxudos ... 

lkus llws perdoe aos que impedirm11 as funda
çôcs, pois ,·0111 t•las tudo Psün·ia remediado e alú que 
as easas cstc•jam nrnis organizadas, lelll sido muito o 
prejuízo. Sua )Iajt'stadc o n•mediarú; niio i:~ possível 
deixar dt• havei· al!,(tms eontralt•mpos. )Ias, at,: cnliio, 
{• pr{'efao ir Vossa Palernidadl' <·om muito t!'n!o nas 
lict•nçus que dú para 1·ee<•ht•r novi<;us, u nito st·r com 
grande net·(•ssidude e esperança d<' muito proveito, 
porque todo o hem dos moskiros eonsistl' l'lll não ter 
Jmmjas além das (Jll<' se podem sustentar; e, S<' nflo 
houn'r exh·e1110 euidado t•om isto, ver-nos-c·mos cm 
trahalhos ciuc não se poderão remediHr ... 

:\Iuito mais valcrin não fllndur, do (Ili<' kvnr me
Jancóiil~as quP t.\strugucn1 a casa . .. 

CARTA 300. 

A Macfrp Ana de Santo A.lb<'rlo, Priorn de Caruvaca. 

Mulagón, d.,zembro de 1579. P1·omete-Ihc ,1 ida de S. João 
dll Cruz pura que !ralem com êle de seu espírito as re
Jigio!'ias. 

Filha, proeurarei que o Padre Frc•i João da Cruz 
passt1 por ai. Fa~,a de eonta que sou eu; abram-lhe 
com franqueza as suas almas. Consolem-se t·om êle, 
que é alma a quem Deus l'Onmnica o seu Espfrito. 
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CAHTA :101. 

.,i Madrr Ana dt· Santo Albl'rlo, Priora de C.araval'a. 

:\1a!agún, dezembro de 1!",7!). Viagem tlc., S .• João da Cruz a 
Cura\'êleu. 

Fillw, ui vai o Padre Frei Joito tia C1·u:1.; tra!Pm 
t·om Ne de suus almas com f'r11nque:1.a 1wsst, c·cmven
lo, como se ft.ra cu mesma, porque km Pspírito ele 
Nosso Senhor. 

CARTA 302. 

A. Mwh'e lllaria .de S. lo.sé, Pdorn de Sevilha. 

~folngón, janeiro de tr,80. Difi<·ul<lades cm enviar com segu-
rança as cartas. Assuntos de Mulagún e Sevilha. Nonu•u
ç1io de Suhpriot·a cm Sc\'illw. Pagamento ele diviclus a 
D. Lourenço de Ccpcda. Esmola elo hom Prior da Cur
tuxu. Difieul<lade em a!'!rnr Prioras ,•xperimcntadus. He
preende a corr.espondência da Priora <k Se\'ilha com ns 
J't!ligiosns de Malagón sôhre ecrlo assunto. 

Jhs. 
A graça do Espírilo Sanlo esteja l'Olll \'ossa Hc

vcrêndn, filha minha . .Na eurta dirigida a meu Pa
dre Frei Nil'oluu ulurg11ei-n1e sôhrc algumas ('Oisus ![li<' 

não repetirei aqui, porque as vc11ú Vossu Bcvc·rt~ndu. 
A sua l'Urta veio tão hou e hnmildc, que merecia longa 
resposta; mas Vossa Hcverê-111.:iu quis que cu escrevesse 
ao bom Rodrigo Alvarcz, e assim o fiz, de modo que não 
há cahcçu para muito mais. Dfa: Serrano que cntrega
ni estas u quem as levt• cmn segurança. Pra:1.a a Deus 
seja assim. Gostei de estat· l'Olll êk e tive pt•sar de 
sun volta parn cú, pois tenho-lhe muitn grutidiío pelo 
que fê:t. em tempo de lantu ne(·cssidadc; 1wm cru pn•
ciso Vossa Revcrênda trnzce-mo ii kmhrunça. Hei tlc• 
procm·ar que torne para aí, pois nessa terra {., grund,• 
hem haver cm quem se fiar. 

Nesta aqni niio me adio !ão mal de snít,k como 
t~m outras. Da poul·a snúdc de Vossa Hevcrí'-ndu, st'
gundo me escreve a lrmíi Gabriela, tenho muito pes11r. 



318 SAN'l'A TERESA DE JESUS 

Têm sido !tmlos os truhulhos que, ainda se fôssc de 
pedra seu coraçi:-W, lhe teriam feito mal. Quiseru cn 
não ter contribuído pum isso. Vossa Hevcn'inda 11w 
perdoe n mim, mas com aquêles a quem ,ru<•ro bem 
sou int0Ie1·antc, porque dcsejariu que em nada cnus
sem. Assim me aconteceu com a Madre Brinndu, u 
qual eserevia <·artas terríveis, mas de poueo valermn. 

O ecrto {• quP, l!lll purt1:, tenho p01· pior o que 
o demônio tinha urdido nesta <'.asa, do que ui em Se
vilha; de um lado, por ter t!ura<lo mais, e, do ou Iro, 
po1· tc1· sido muito muis prejudicial o cst'imdalo das 
pcssous de fora. Niio sei se fir:trú tifo ,·ompldamentc 
suuado como ai; creio que nüo, emhora se haja re
mediado o que Jiavia dentro, fazendo cessar as inquic
taç.ões. O Senhor cndirl'itou as coisas. Seja êle hcn
dilo, porque a <'lllpa das monjas era pouca.·'" Com 
quem mais me aborn't'Í foi eom Bcatrfa de .Jesus, por
que jmnais me disse umu palavra, nem mesmo ago
ra, apesar d<: ver que tôdas me falam t' <JUC estou a 
par de ludo. Tem-me parecido muilo pou('a virtude, 
ou falta de diserição. Deve ela pensar que ó guardar 
as leis da amizade; e, na VC'rtlade, é apêgo grande que 
tfln, pois a verdadeira amizade nüo se pro\·a em cn
l'ohrir o ([li(! poderia h'r sido remediado sem l.anto 
dmw. 

Vossa Hcvcrênciu, por amor de Dem;, guarde-se de 
fazer alguma eoisa que, se fôr sahida, possa <'ausar es
('ândulo. Dest'mharacemo-no, de uma vc;i;, dessas hoas 
inknc;iics 11u« tiio euro n()s <'.ustum; e a ningu<'·m di
gum cru<' ('Omeu aí êssc Padre da Companhia, nem u 
11ossos Desl·al\,os, pois é lal o demônio, cp,,! susdlarú 
opiniôe:, entre êlcs, se o souberem . .N:io pensem que 
me cnsl.ou pouco o ler conseguido t!slar ago1·u mais 
hruudo o Heitor; e por cú todos o (•slào iguulmente. 

,,11) Tudo vinha da fnlla de confessores competentes. 
Apartou-os discrelamentc a Simta, confiando o .-urgo de con
fessor :<o Padre Desca]~,o Frei Felipe da Purificação. 
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Tive nmi!o que J'a.r.l'r, att': mesmo esercvi a Homa, don
de, t-rcio, veio o re1néclio. "' 

Grnmlcmcnte agraded u êssc santo Hodrigo Al
varc.r. o que tem feito, e ao Padre Soto '·'' também. De
lhe minhas rct·omc11<lm;ôt,s e diga-lhe que, segundo me 
paree<•, é mais verdadeiro amigo por oh1·as crue por 
palavras; pois nunea me es,·rcvcu nem sequer C'nviou 
lcmhranças. 

Não sei como afirma que o Padre Frei Nicofau 
me indispôs u seu respeito, porque niio tem Vossa He
\'(•rêndn outrn defensor maior na terra. Dizia-me ê'lc 
a verdade, para que cu, vindo a entendc.•r como êle 
o dano dessa casa, não estivesse enganada. O' minha 
filha, que pouco vuk desnilpm·-sc tanto, pelo que n 
mim loen ! por•rm· ,·,·r<ladcframen!c lhe digo: não se 
me dú mais de fazt•re1n easo de mim, que <lc niio 
fazpn,m. Sú fuço questão <lc que accrkm n ,~mnprir 
nquilo a que estão ohrigadas. O C'ngano é ê·sle: como, 
a mc•u pan·,·cr, olho o lj!lC lhes diz respeito com tanto 
n1i<laclo e amor, u<"ho (JUC não J'a.r.em o que devem 
quando niio me dão l'rédilo, e que me t·anso dehul
de. Foi isto qne me l'Olllradou a ponto de quase q1w-
1·cr deixar ludo, pareeendo-mc, como digo, 11íío lhes 
SlT de proveito pura nada, c·omo é verdade. Mas {, 
tanto meu amor, que, cm vendo ulgnm resultado, não 
eonseguiria desintc1·essnr-111c, e porhmto niio se fu lc 
mais nisto. 

Disse-me Serrano qm' rel'chcrum agora uma no
vii;a; e, t·onformc as <[llt' flc pensa haver no l'onvcnto 
- - pofa t'.J't' são umas Yin!c, -- jú estará completo o 
número. Se o está, ningu<'.•m pode dar lfrença para que 
Sl' rcechmn outras; nem o Padre Vigúrio pode fozer 
lul eoisa eonll'u ns ntas dos Visitadm·(•s Apostólicos. 
Tome muito l'Uidndo, por amor de Deus; fkuria es
panladu de ver o dano que é serem muitas nestas ca
s,is, ainda lf\lt' lc-nham rendas e o sufidenlc> para eo· 

512) Alni!e no incidPnf,c dcsngradávcl ,!e querer o Pa
dre Gaspar de S:,lazar abraçar a Descalcez. 

f>l:!) Snecnlole de grande virtude. 
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mer . .1\"ão sei como aí se sujl'ilmn a pugar tantos ju
ros cada ano, se têm meios para liqüidar a dívida. l\Iui
to me nlcgrd com o que vdo das indias. Se.ia Deus 
louvado. 

No que <li,: du Suhpriora, tendo Vossa 1-kverfn
cia tiio polll'a saúde não pocleríi seg11i1· o cfJ1·0, e {• 
prcdso uma (jtlC saiba tudo muito bem. A apat·f11da 
de menina que tem Gabl'icfo '·' ', imporia (HHH'O, pois 
é monja hú muito tcm1io e tem us Yil'huks ncces:sú
rias para o eargo. Se pura falar com os de fora não 
fúi· muito <'apnz, poderú ir com eln S. Franciseo. ··' · 
Ao menos (: obc•dienk e não se apa1·!arú do que Vossa 
Reverêncin quiser; por ouil'o la(lo, tem saúd1•, o que 
(• muito p1·e<·iso para não faltar no côro; e S. Jerô
nimo '·'" niío n tem. Em consciêneia, a quem melhor se 
pode dar o ofíeio t, n ela. E, pois <·stôve (,nc•urregadu 
do eôro no Íl'mpo da mulfadadn Vigúriu '''', jú frriio 
visto as Irmiis se o fazia hem, e assim de melhor von
h11k, lhe dariio os votos; e para Subpdora mais Sl' hú 
de olhar a lrnhilidade que u idnde. 

Estou eserevendo uo Pndrc Prior de Pastranu :;ü
lH·e n Mt'S!ru de noviças, pqrque llll' puren, hem o 
que diz Vossa Heverilndu. Quisera eu que fôssem pmi
ens; pois o eonlt·úrio é para tudo grande inconvcnic•n
tc, repito, e não hú por onde mais fàdlmC'ntc sl' Yt'

nham a perder as cusns do (Jll<' por nqui. 
Muito quh,era cu que, pois aí hú 1ncios pae:i 

acudir us necessidades da Ordem, <lo dinheiro que 
cstú em Toledo fôssem pagando a meu irmão, por
que verdadeiramente 1cm ll<'cessiduck. Vai faz('IH!o c·m
préstimos para os quinhentos ducados quP tem de pu
gar cada ano, da he1·<1nde que comprou; e até vL·ntleu 
agorn a part<! ('Orespondente ao que aí lhe devem, 110 

valor de mil ducados. Falou-me nisto algumas vêxes, 
e vejo qm· it'm rnxí'io. Se não puder<·m .tudo junto, 

;,H) Is!o (•, Leonor de S. {;ahriel. 
315) l'oder;i n<·ompanhú-lu it rorl:. m1 lo{'lllório a Irmã 

Isabel de S. FrHn<"is<"o. 
,,16) lsnlwl ele S. Jerônimo. 
!'>17) A !ri,tt>rncnte rélcbre B<"atriz du M11drc de Deus. 
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,Lo 1uc11os pugnem a lgmna c-oisa; 1:'t verão o <Jlll' po
clcm fazer. 

Grande coisa é a esmola que faz o santo Prio1· 
tias Covas, forneccmlo-lhes püo. Tivesse o mesmo 1•sta 
L·asa, e podt•riam pnssar; mas não sei eomo se ltüo <ll' 
llavcr . .i\'.iio fizt·1·a111 outra l'OÍsa senão rtcehe1· mon
jns sem dote. Acêrrn do tH'gódo de Portugal"', 1k 
c1ue me falou, muitu pressa me <lú o Arechispo; JH·nso 
l[Ue tifo c(•tlo não podel'd ir pam 1ú. Vou vel' se con
sigo csercver-llw quanto antt•s. Prneure Vossa Bcvl'l'l'll· 
da l'l'lllellT a carlu com brevidade e· sq.(unmça. 

O rct·onhccct· Beatriz"'" sua falta, quiscm l'll que 
servisse para retratar o que falou a (htrdúlvarc•z, e 
isto pelo inlc1·i"'sse de sua prúpria alma. :\Ias lt•nho 
grande kmor de lflle não t'aia cm si: sú Dt>us o hú 
ele remediar. 

f:Jc f'u~:a Vossa Hcvt•rl'.111eiu tão santa eomo Lh!· 
suplico, (' ma guarde; que, por mim <flW seja, qui
st'l'll !ct· algumas romo Vossa Ikverênl'ia, pois não sd 
o que l'azer, se houver alguma fundação agora. Nãc, 
adio quem sin·a pnru Priora; dcv<' haver, mas, t·o
mo não s,w experinwn!adm, l' V(•jo o que se• passou 
aqui, fiqud com muito temor, pois, t·om boas inten
ções, scrvc-st• de nós o demônio para fazer o que quer. 
E, portanto, t· nect'ssário andarmos scm1n·c eom tcmo1· 
e aJ>cgadm; a Deus, fiando pom·o cm nossos c•nkn:li
mcnlos; porqm•, por hons que sejmn, se assim não 
fizermos, sct•emos deixadas <lc Deus e t·rrnretnos no 
que mais julgmnos needar. 

Do ncgúl'io dcssn casa - pois Ja se convenceu, ···
pode tirar experiência. Asseguro-lhe que era intento 
do demônio pregar alguma pec;a, e eu ficava espn11-
fHda com ec·r!ns coisas que Vossa Rcvcrêndn eserP
viu, l'omo muito imporlantes. Onde eslava seu enten
dimento'! e que dizer de S. Frandsco'! Oh! vullrn-me 

518) D. Tcutônio de Brngnnçn, Are-chispo rle f.:vora, qm·
ria que a. Sunta con1 urgênC'la ff')!-ist~ fundur 1nostt>iro eni strn 
Arquidiocese. 

519) A no\'içn que. tanto mal lwvin feito uo convento d~ 
SeYilha. 
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Deus! c1mmta hohuge111 trazia aqudu ea.r!n, e tudo pa
ra conseguir seu fim! O Senhor nos dê luz, pois sem 
ela não hú ter virtude nem habilidude senão para 
o mal! 

Folgo-me ,Je que estcju Vossa Reverência tão de
senganada, ponruc isso lhe scrvir.á para muitas coi
sas. De fato, pura uecl'lur, aproveita muito haver er
rado, pol'qlle dêste modo se toma exµerif•nda. 

Deus a guarde, que não pensei podl·r-me alurgtll' 
tanto. 

De Vossa Revc!'ênc.:ia serva, 
Tcr(~su de. Jesus. 

A Priorn se ret·orne11<la muito a Vo,;sa Heverén
cia, e tmnbt'lll tts Irmãs. 

CAHTA :i(l:J. 

Ao Parfr,, Nicolau 1fr .fr.ms Maria (Dóriu). 

3.Iah.lgbn, 1:-l de janeiro de 1580. Lmuenta u perda das cartus. 
Bons ofícios do Padre Dória em Sevilha. Cobrança dos 
,·em du .. ados. A fundação de Villanucva de la Jara. Vai
se 1·estaur,mdo no espirit1rnl e temporal a cormmidade 
de :\I!llagún. A futura Província da Descalcez. Aeonselha 
umu enlrc,·istu do Padre Dôria com \'elasco. Poderia ser 
Pro\·incial o Padre Antônio, e com isto se acabarium os 
bandozinhos. Lembranças . 

.Jhs. 
A gruça do Espírito S:mlo esteja com Vossa Re

\'ct·t'.·nl'ia. Trts ou quatro dias há, recebi uma carta de 
Vossa Revcrfnda, datada de :;o de dezclll!Jro, tendo 
anlcs recebido as que Serrm10 trouxe. HC'spondi-lhe 
muito longanwnlc, assim como ü Madre Prioru, e tam
bém ao Padre Hodrigo Al·varez. Dei tôdas a Serrano, 
<Jll!! se cn<'arrcgou delas e, segundo me dissl'rnrn, e<'l'· 
!arnenlc foram pdo coi·rcio. Além destas, escrevi a 
Vossa l{('H'l'l'l!l'Ía outn1s dum;, depois que vim para 
c.ú, t' t·nvici-m, a Toledo ao Senhor Dúria, para que 
as n'mckssi~ a Vossa Hevcsrt,ueia. Realmente deu-me 
dcsgôsto o ver que tôdas se perderam. Pru<Za a Deus 
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assim não acon!cça eom esta, <1uc vai pot· intermt',dio 
de Vdasco. 

Vossa Hevt·rênda cm tndo se remete it ;\fodrc Prio
ra daí, (JUC n[io me diz palav!'a. Desde <ilW da este
ja boa, no demais creio que deixará Vossa Rcverêu
da tudo determinado, ('spedalmentc com tal mordo
mo. Quanto faz o amar a Deus! pois qu"r tomar eonta 
dessas pobres para lhes fazer bem. As oraçôes do Ad
ministrador muito me rceomendo. Por que não me 
dá notída Vossa Heverêncin da nossa Lunécia r Dê
.lhe um grande rcca1lo de 1ninha parte. 

Antes que me esqueça: jú mandou a Priora de 
Bcas dizer a Casadcmonte que tem cm mãos os ecm 
rlucados, e pergunta onde que1· que os deposite. f;le 
respondeu que t~m Mad1·id . .Tú escrevi de outru vez a 
Vossa Ikvcrênda sôhre t1ste assunto, e porlanto cs
lcja sem receios. 

Creia Vossa Bevcrêndu que t•slc lugar é tão fora 
.:te mão, que ningut·m eonte t·omigo para cxpedfr avi
sos. E' como se cu estivesse e111 Sevilha, e uí alé o 
podia fazet· muito melhor. Mesmo para Toledo, por 
onde poderiam ir as cartas, ]1à pouquíssimos mensa
geiros, e vt,jo que tumbi,m se perdem. Digo-lhe isto 
po1· me ter Vossa Reverência pedido que o avisasse 
,quando fôsse necessária sua vinda, e Hic desse notícia 
do que se passa. 

A Velaseo tamlu',111 preveni que, enquanto cu aqui 
estiver, ningut'm se apóie cm mim; e, se Vossa Revc
rfndu demorm· muito, poderú acontecer niio me achar 
mais, porque dentro cm poueo faremos a fundação <le 
Villanueva, perto de La Hoda, e será possível que v.á 
,cu com as monjas, porque, se em alguma parte tem 
havido necessidade de minha presença, é ali. E' tanto 
o ufolmmen!o do Pa(lt-e Frei Antônio <le .Jesus e do 
Pdor, e hú tanto h'mpo me importunam, q11e não se 
podcrú <lcixnr de fazei·. Nosso Senhor o ,leve estar 
querendo. Ainda não sei ao certo; mas, se fôr, serú 
antes tia Qutll·esma. Teria pesar de não folar a Vossa 
Hevt•rf·uda, pois esperava ter êssc consôlo cm l\:folagón. 

21• 
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Estou hoa de saúde, e no que diz respeito a esta 
casa vai tudo tito hem que não me farto de dar gra
ças a Deus por ter vindo. No espiritual vai do nw
lhor modo e hú muita paz <' t·ontentmnenlo: (' no tem
poral vão melhorando as eoisns, que pat'Pc-iin11 perdi
dns. Por tudo seja Deus bendito[ 

O que diz Vossa Beverência do Hevt·n·1Hlíssimo ''", 
tanto gôsto me d,•11 que jú o quisera vt•r ft'Í!o, e as
sim o escrevi a Vdnseo ,. ao que csf.ú nu Cova."' Sú 
fm:o n•1rnro m1111 ponto: não fi<1ne dúvídn alguma sú
hrc sc.:r - ou niio -- válida essa suhstitui,·ão, pol'([ll(' 
(!('pois <la morte do Núncio t11Hluvam divergindo as 
opinicics, adrnndo uns que tinha valot· u comissão da
da por êle ao Padre Gral'iún (' oulros, não; e eslurnos 
fartos de pleitos. Pol'lanto, pelo sim ou pdo niio, se
da hom, se Deus nos fizer merct' de que ludo saia 
hem, usar de diligf•nda para fazt'r o que conYÍ'm em 
vida do principal interessado. Tôdas as razões alcgn
das por Vossa Hevcrêneia me pat·eeem muito hoas, 
pois cntend(' melhor tio qLw cu; assim pois, n<'st<' 
pouto, não há razão de delongas. 

Fiean<lo Vrn,sa Heverfüidu aí à t•spt•ru, poderiu 
faz('l'-11os falta se não vier tudo conforme queremos. 
O nwsmo esere\·o a V elasco, a cujo parct·er 1ne re
meto. Se nfto l'ôr muito trnlmlho parn Vossa Heverên
cia, ,·omo não está em suas mãos o vir eon1 tanta hec
vidade, acharia melhor que viesse, embora tendo de 
voltar depois. Com efeito, apesar de st•r verdade que 
onde estú Ve!Hsco parece possível dispensar Vossa 
Rcverfawin - · e assim o escrevi a êlc, - muito pro
veitoso scrú it'alarmos junlos dêste ncgúeio. Podcría 
resultar grundc dano de não estar presenk Vossa Re
verf>nda; ao menos tudo lhe locará mais de perto, 
por muito que nos queÍl'um os nossos mnigos. E, t•m
ho1·a Nosso Pndee Gradún jú esteja livrí', a Ne não 

f>:W) O iil•rnl da Oi·dem. 
i\21) A.ssim C'hamn ao P>Hlre Graciún por se ter refugiado 

cm certas covas ou g;rutus nuluruis que havia no convento de 
Pastrana, durante o dcstêrro a que fôra condenado pelo Núneio. 

[)22) Que scjn GraeUl.11 no1ncndo Provin<'inl. 
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t'ica hem tomur a dianteira, porque, se depois a1·on
teccr o que pretendemos"", dirão que era só isso o 
que tinha cm vista. São eoisas de pouca importându, 
mas é bom evitar as ocasiões. 

Tenho pensado que se não fôr Provincial o (Jllc 
cstú na t·ova, por lhe darem êssc outro eneargo ·"", 
sel'viria Frei Ant(mio de .Jesus, uma Vt'Z que J.,'i fui 
non1ca<lo, porque, tendo Sll))t\rior adma de si, t·t·1·ia
mcnle procedt:ria bem .. hí deu provas disto quando lhe 
foi cneomendado o mosteiro de Sulu1mmeu, cspel'ial
mcnte se levar hom companheiro. Assim acubaríamos 
t·om a tentação dêle, e ainda com êsse bandozinho -
se é que o há, - pois é mal muito pior <lo que as 
falias que êlc poderia comelcr como Provincial. Digo 
islo desde já porque não sei quando poderei lornm· 
a esercver a Vossa Heverência, eon1 a mtí sorte <il•stas 
cartas. Rs!n remelo bem ret:omendada. 

Quisera saber de onde nasceu ugora essn intri
ga que vni eorneçundo. Praza a Deus m·abem l'Oll1 

ela nessa terra, e guarde Vossn Hever<1 nda, qnc es
tou eunsacla, de ler eserilo muito. Embora nnde eom 
nrnis saúde do que geralmente tinha aí, a t'l!bc,·a nun
ea 1nc deixa sossegnr~ 

Ao Pudre Prior de Almodóvar "', se ai eslú, <lê 
Vossa Heverência muitas rceomcmfoçõcs de minha 
parle; dign-lhe que tenho feito muito por seus ami
gos, c de cada um rced1i uma noviça; pra;r.a a Deus 
1110 agradcçu. Cm:i de João Vázqucz; outra de Can
talapicdra "', que saiu tle Beas, com a qual, segundo 
me dizem, cs!ú Sua Reverên<'ia muito salisfcito. 

A Pt·iora 1-ceo1ne1H!a-sc a Vossa Hevt•rênda. T,Hlas 
o eneomendamos n Nosso Senhor, en1 espeeiul eu, que 
num·n o esqueço. Não deixo de ter alguma suspeita 
de que se Vossa Heverênda tivesse algum pretêxto 1m
l"ll fkur em Sevilha, gostaria; se é falso que levun!o, 

fl23} De Superior geral da Reforma. 
,i24) Fmi Ambrósio de S. PcdJ'O, 
r,25) Vázquez e Canlalapiedr:, eram amigos tlo Prior. 
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Dt•us mo pl'rdol'. Sna l\lajl'slack o fac;a muito ;;,111!0 
e o guard<' muitos anos. Ami•m. 

E' hoje t:l de janeiro. 
Indigna Sl'l'Va de Vossa Reverência, 

Ten·sa dl' .Jesus. 

Sobrescrito: Pura rnt•u Padre Frei Nicolau ele .Jesus :\,lariu, 
Prior de !'ustruna, em Se\"ilhu. 

C\HT:\ 3tJ 1. 

Às IJ,·~calra., cfr S,·uilha. 

Ma!agún, 1;1 dl' janeiro ele !ii80, Felirit:it·i>t•s por ,·itrius toma
das dl• ht'il,ilo e profi~_-;ties. {;ruÇ.·as espl•t•iuis <·on(·e1fidas 
por Dt~tl!\ {p., priuwirus Prior-as tias funtfa{i'1e~. Con~elhos 
:'is lh•li_gio.'ias. ~CIO se trate n111is das roisus passadm;, u 
11f10 Sl'r eo111 o <·onfessor. "Procurt·m arnat'-sc rnuito urnus 
:'t~ outra:l'. Pt•dc muis particular1nente il Deus por uque
h1s que julgam ti'•-lu eontruriado. 

Jlrn. 
A gra~:a do Espírito Santo e:sl(',Ía com Vossas Ca

ridades, ir111üs <: l'ilhas miulurn. Com ni>'>sas linhas mui
to me l"Ot1soll'i l' lot•m <ruísna responcll'r longamc:nl,· a 
cada uma dl' pl'r si; nrns falta-llll" o !<·mpu, t•mlmra
çadn t•omo t·s!ou t'lll tanlas m·npat:üt•s, t' portanto 1wr
dot·111 l' m·c:i!<·lll minha boa vontadl'. :\luilo nw conso
lada <k- nrnhl'l"l'r as (!li<' !t1m prol"css:ido <" t•nlrado 
últimamcult•. A túclas mnitos parahfns por l'slan·m 
desposadas t·o111 tito grande Hd. Praza a Sua :\lajcs
tadc· faz(·-las tais como l'll <!t-sl'jO ,. LltP suplic-o, pant 
CJH<·, naquela dcrnidad(' (!lll' ni:"to IL"lll fim, s,· gozem 
COlll l~le . 

.\ Irrnü .Terônima qut• st• assinou :\lonturo, digo: 
pruz:t a Deus não :wja sú dt' JHtlavras l'Ssa h11111ilda
dc; <" it lnnii Gahril'la: l'l't'l'hi o S. Paulo, qul' t·ra 
muito lindo, ,., ,·omo Sl' pat·t·,·ia <·om d:t por s<·r pt·
qm·nino, agrudou-111,· muito. Espt•ro em Dl'IIS hú eh• 
fazi·-1:t grand<· ,lianll' ,!<.• st·us olhos. N:i \"l'!'dad,•, a 
!ôdas pan·n· qlll·n·r Sua Maj,·stu,k, - s,• o não IH'!"-
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derem por sua culpu, --- fazer n1dhorcs t[UC as de cú, 
:pois lhes tem dado tão grandes !rnhalhos. Seja f:lc 
em tudo hendito, por haverem uecrtudo tüo hem na 
deição para Priora. Grande ('Onsôlo foi pura mim. 

Aqui temos visto po1· experiência: 1'1 primeira que 
põe o Senhot· cm uma fundação por Maior"', parc
ee Sua l\fojestude ajudar e dar mais amor pelo hem 
da easa e dl' suas filhas, que ás c1ue vêm depois; e 
üêste modo acertam a fazer progredir as almas. A 
meu ver, enquanto não houver coisa notúvcl cm eon
trúrio na Prdnda que deu prindpio, 11i10 a deveriam 
mudar nestns casas; porque há mais incmwenicn!l's 
tio que podem imaginar. O Senhor lhes dê luz paru 
•I[llC em tudo acertem a fa;,:et· sun vontade. Amém. 

A Irmã llcntriz da :\ladre de Deus e il Irmã Mar
garida '·" JH'ÇO o que antes jú pedi a tôdas: niw tra
tem mais de coisas passadus, a não ser eom Nosso 
Senhor ou eom o confessor; e, se cm algum ponto 
andaram enganadas dando informaçôC's sem a fran
que;,:a e earidmle a que Deus nos ohriga, tenham mui
to cuidaclo para o tornarem a trutm· eom clareza l' 

\"erdade. Aquilo que ff,r uecessúrio rctratni·, reil'akm, 
po1·quc n não ser assim, andarão desassossegadas, e 
n Llllt'U deixará o (i"emônio de as ten til r. 

1.'nrn \'(•;,: que tenham t·ontentado ao Senhor, do 
resto jú não há que fazer enso; pois o demônio a n
dou lão furioso, procurando <rue êstes suntos prineí
pios nfio fôssem adiante, que não é de espantar, seniio 
de não ler t·onseguido fn;,:cr muito duno em tôdm; as 
partes. Freqücn!emcnte permite o Senhor algunw qm·
dn para que a alma se torne mais humilde. E quan
do reconh<'ce seu êrro com retidão <' volta ao hom en
minho, mais vai aproveitando depois no serviço <IP 
Nosso Senhoi·, como vemos cm muitos santos. Assim, 
pois, minhas filhas, tôcl:is o siiü da Virgem. e irmãs 
entre si, pt·ocurem amar-se muito umas :'.ts outrns, <· 
façam de eon!a que nada aconteceu. Dirijo-mc a têHlas. 

f>2H} Por Priora. 
527) As dnas cansac!orus c!Cis males em Scvi!hn. 
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Tenho tido mais parlkulm· cuidado de l'Cl'OllH'n

dar a Nosso Senhor as que me julgam ahoHceidn con
tra elas; e mais lenho sentido, e sentirei, se não fizc
l'l'lll isto ll[W por amor do Senhor lhes peço. A mi
nha qm'.dda frmu .Joana du Cruz tenho sl'mpre tn1zi
do muito diante dos olhos; imagino-a st•mprc a ajun
tar lll<'l'cdmcntos, e, pofa s,' tomou o nonie da ,·ruz '·", 
hoa parte leve 11dn. Pq;o-lhl· que me recomende a 
:Nosso Senhor, e creia que :Rlc não daria a tôdas tal 
penililnda, 11cm por seus pcl'udos nem pelos m,·us, lJllt' 
são muito maim·es. 

A Vossas Caridudes tôdas peço o mesmo: 11uc não 
me csquq.,,an1 ('111 suas ornç<ics, pois mui!o mais me dc
n'm <[UC as de cii. 

Façu-os Nosso Sl•nhor tiío santn~ ,·orno eu desejo. 
Amém. 

De Vossas Caridades serva, 
Teresa de .Jesus, C:urmelita. 

CAHTA :io:,. 

Ao Paclr,• ./{'J'Óllimo Graciâ11. 

l\lalag{m, 14 de janeiro <le 1580. Bom confessor de monjas, 
Frei Felipe. Alegria das Descalças por verem o Padre 
Grucián livre de seus inimigos. Sôbre os principais car
gos da fuf.ura Provlncia. Pequenos c,i(nncs sem fundu
menlo. Reluçõ.es íntimas elos Duques de Alh" t·om a San
tu. Cma cópia da "Vida". Juízo comparativo da Santa e 
do Padre B:ífiez acêrca da "Vida" e das "Moradas" • 

.Ths. 
A grn,a cio Espírito Snnto esteja l'Ol11 \'ossa Pa

ternidade. l.lma carta rccehi há pom·o da senhora D . 
.Joanu, que vive u esperar eada dia o !t'r1no do silên
cio de Vossa Paternidade. Praza a Deus, quando esta 
lhe dtegnr, tudo haja terminado cm Toledo e Medina. 

O Padre Frei Felipe parece pintado, parn o cargo. 
Passou de um extremo ao outro; só fala cm eonfcs
sar. E' 1nuito h01n ho1ne1n, 

528) Faz npenas o sín:il "f, 
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Oh! que regozijos em l\Iedina, quando lhes disse-
1.-am que Jª cstuva levantada a pena de silt,ndo de 
Vossa Paterniclacle ! Não imagina <Juan to deve a estas 
monjns. Hú aqui !"reira que tomou cem <lisciplinas por 
'Vossa Paternidade. Tudo dC\'C L'On!rihuil' para que l'a
•;a lanlo hem às almas. 

De1·an1-Jnc ontem essa curta do Padn! ::-.Jicolau. 
Gostei muito ele ![ li(' se possa f'uzer o que Me lliz, po1·
que algumas vfü:cs ffruva preoeupadu nt·0rt·u ele Su
fammH·a, mas não vin solução melhor. Ago1·u tem Vos
:m Patc1·11idadc helll em que se oc·u1>i1r, pois, daro cshí, 
mais hú de aendir às necessidades próprias que ils 
,,11heias. Falei no Padre Nicolau, em Toledo, aefrea 
de alguns im·onvcnientes que havia, embora sem lhe 
,1lizer t11,lo quanto sei. Deu muito hom resuUudo. Creio 
que o Hc\'erentlíssimo far.{1 tudo <lo melhor modo pa
ra n<is. Só me n•sla uma dúvida: por onu,iiio da mo1·te 
do Núncio, que tantos poderes havia dado a Vossa Pn
fernida<k, <lisscrum jú nüo ser válida a comissão; ora, 
fiem· sujeito a parece1-es, cm ponto de tal importância, 
seria muito desagradável. Diga-me o que lhe pa1·e(·e, 
pois outro inconYenicnle não ad10. Pelo eontríirio, J>a
rcec-mt' que scriu eomo eoisa vinda do eén, se sú en
tre nús, ('OJJJO 1liz o Padre Nkolm1, se aeertasse tudo"", 
faça-o o Senhor como pode. 

Em fil'm· aí à espera o Pndre Nkolau, não sei se 
s,•rú bom, pois 110 easo de não vir o despaeho como 
,r111cremos, estamos aqui muito sós. Verdade é que mui
to f'arú Vclmwo, mas nada st• perde cm kr que111 o 
assfatn, e lumh{·m em Vossa Patcrnidnd<· não falnt· 
nisso, pura, no easo de aeon!cccr o que prdenclemos, 
não o aeusurem de o le!' proeul'ado pura si. Em tudo 
ó pret'iso andnr com ndso, u fim de evitm· (·erlas ot·a
:siões, 1~spedalmente t•nquanto J\fatusalém ('SÍll de d
mn, porque f,J(' .:~ um <'mhnruço pnrn dar ofído a Pa11-
lo; mns uiío se pode deixai· de assim fazer. 

529) Alude uo projeto de fazer o Padre Grn<"ián Supe
rior Geral. 
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OutrH dúvida que Ili(' n•m agora l': Sl' podt•ria 
Vossa HPvcr011cia Sl'l' Provinda! kndo {•ss(· nutro l'ar
go; nias nito IlH' parl'ee i1nporta1· muito. pois ll·ria a 
nwiot· auloridadt•, e havl'ria vantagl'm l'lll podl'I' dar 
tal ofkio H :\lad1rio · "·, pondo fim a l'Ssa ('lllt1lw,:ão 
para qul' (~le 111orn•:;se t'lll paz, jú ({lll' lhe deu para 
h;so a !ll('lant'nlia. ( :,·ssaria ,~iss,• Jll.'(jUl'llO bando, t' se

ria L'Onforme ú ra;r,iio, uma Vl'Z ((lll' foi nomeado'"·'; 
ponruc, kndo i;uperior ul'ima d\· si, niw polh·ria pre
j udkar. Diga-m,· Yossu Pa!erniliade 1wste ponto. por 
i.:ari(ladl', o qut• lhe parl'tT, pois t'· 1wgúdo qu,· ainda 
hú dt1 vir; l' nH·s1no qut• f(isse pnrn ngora., nfio hu\·t·r·iu 
motivo dt· ter t·sc-rúpulo. 

Por t•s:;a ('arta <k Frl'i Gab!'id verú a lt•11!:u;fw t[llt! 

tem t·omigo, l' entretanto lllllll'll deix(·i dt· !hl' l'Sl'l'l'
\'t•1· <[Ua!ldo lh'l' portador. E n•ja o C[l!I' t'· a pai:,Jw: 
diz aí <[lll', kndo sido t·11<·a1'1't'gado dt· rc1ndt·r oulnis 
cartas minhas. lt'm Yisto quv n i·lt· nito t'st'J'l·vo. :\luito 
gostaria st· esth·(·sst• acabado o nvgúdo d(• \'rn.;sa Pa
ll'rnidadt· quando esta lht' t'hegm· ús rnitos par:t qu,· 
nw possa l'st'l'l'\'l'l' ]011ga11w11!t·. 

la-!IH' t>sqm•,·endo dos lht<[llt·s. Sai11.1 q111· 11:1 Yi'·~
pt·ra do ano noYo c11,·iott-I11<· a l>tllf!l('Sa lllll pri'>prio 
e01n essa caria \' mais ot1!1·a, ,;,', para sahl'l' de 1nirn. 
As,wgurn-llll' kr-lhc dito \'ossa Pntl'r!lidadt· qut• <·11 
([ll('l'Ía nrnis uo Duqll(' do que a da. t\üo ,·01H·ordl'i; 
fiz-Ilw \'l'l' qu<·, ll'ndo-me \'ossa l'akniidad(• rel'l'rido 
tl(,lt· tantos bens. em'lll'l'l'\'tHlo t·omo ('l':r 1.•spirilual. dl'
ve ll'r rwnsado isso; mas, 11a n•alida<il', eu sú a lh'us 
([U\'l'O po1· si nwsmo. l' nda nfto Yia motiYo pai·a niio 
llw qucrl'r, anll's lht' devia mnior afrirüo. Es1·1·1·vi !lH'

lhor do qu,· \'l!Í aqui. 
Pm·et'l"-llll' que t'•sse livrn C(tll' o J>adrt• l\I(•dina 

J't1;r, ('opiar. st•gtmdo da lll{' dissl', {, o nn•u gr:md,•. "" 
Faça-me \'ossu Pak1·niclu1k s:tlH·1· o ([!1<' hú si,hre ,·s!l' 

.:-.ao) FrPi Anlt111io d.p Jpsus. 
;-1:H) ?\"o Capitulo n·unidn p1:los Dl•"r..11,~·o-, t·ll\ .\lmodúy:ir, 

no ano de l ;')78. 
,,:!:l) O l.i\'l'o <la \'ida. 
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assunto; e não se esque1:a, porqL1e mnilo me folgaria, 
por não haver outro senão o CflW cstú nu mão dos An
jos'''', e tinhu receio de lkur perdido. A meu pan'
ccr, u t·ssc leva vantagem o que cs<·revi de[>ois ·"", ('lll

hora }'rei Domingos Búiic;,; diga que não estÍI bom "''; 
pelo menos tinha muis ('XpcrWneia ([llll!Hlo esercvi 
êstc úllimo. 

Já fí,: duas eartas ao Duqt1c, t' fui muito al(·m do 
que Vossa Patcrnidacle me n•eomcrnla. 

Deus o guurde. Para ler algunrn nJisa (!llL' 111{' 

desse contentamento, desejaria agora ver Paulo, nrns 
se Deus não mo quer conceder, seja ('lll muito ho:1 

horu, e nüo t0nbu eu senüo t'l"U7. e mais LTU7.. BL·iitriz 

lhe envia muitas recomenda1:õcs. 
Indigna serva e verdadeira filha dt~ Vossa Pu

ternidade, 
Teresa de .T cstts. 

CAHTA :rnr;, 

Ao Padre Jt·rónimo Gracián. 

Mulagón, 15 de j:rneiro de 1.,80. t:m Descalço rujos sermões 
agradam à Suntu. Oxulá hou,·e.,se muitos de igual vulor! 
Dificuldade em 11chur superioras pura :rn fundaç.õcs pro
jt~ladns. 

Jhs. 
Esteja e01n Vossa Pulcrnidadc, meu Pa<lrc, o Es

pfrilo Santo. Vendo mensagl'iro tão l'ct·lo <·orno t'•sk 
Irrnào, niio quis deixar de cscrevc1· estas linhas, em
bora o tenha feito onkm, hem longamente, ptw .Toão 
V.í1zqnez, o ele Almodóvur. 

Estêvc aqui Frei Antônio da ;.ladre de lkus e 
prt•gou tn\s s,•rmõcs que mc eontcntaram muito: pa
t·ece hoa coisa. :Muito me consolo quunclo ve.io scmc
lhnntcs pessoas entre nossos Frades, e tin~ p~·snt· da 
morte do hom Frei Frnndsco. '""' Deus o tenha no l't'll ! 

,,3:1) Os Inquisidores. 
534) As Moradas. 
5:15) Tuln•z pura prod-b. 
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O' mcn Padre, e con10 ando prcol'Upada por nüo 
achar - no caso de se fazer a fundaçiio de Villnnucva, 
- - Prior:i e monjas que me satisfoç,un ! Esta Santo 
Angclo ;,,,, daqui JHlr<'cc-me ler alguns hons requisitos, 
couforrnt• l'MTevi li Vossa Patcrnida<ll'; mas, como foi 
sempre cl"iada nas lihcrdudcs desta cmm ,• {~ haslante 
(•nfürma, l<·nho muilo rcecio. Dign-111c Vossa Pat,,rni-
1ladc scn modo de pensar. Bculriz nfto me parece ter 
as qnnlidadcs que eu quisl·ra, cmhora !l'nha manti
do a paz ucsla ensa. Ainda hem não h,tvia ucubado 
t'Olll as preoeupaçücs daqui, ,• jú me aperta outra. 

Para Arenas (·,·cio serú hoa a Flamcuga ·"", que 
cstú muito soss1"gadu dl'S<lc <]til' proveu ao futuro de 
suas filhas, e í, muito hem <lotu<ia. Parn :\la<kid, se 
Deu:; qniset' que se fai;a a fundni;ão, lenho fnt-s de 
.Jesus. lkcome1Hlc-o Vm;im Paternidade a Sua ;\laj<•s
tade, <[Ue importa muilo aeertar nos J>rindpios, <' di
ga-me por caridade o que lhe pare<·t• . 

.l'\osso Senhor o guarde <"Olll a snnli<ladt> que ('li 

Lhe suplico. Amém. 
E' hoje 1 ãl de janeiro. 

CAHTA :,Oi. 

A Madre Maria dr• S . .lo.~é, Prior>t llc Sevilha. 

:\!Hlagón, lo de fevereiro de 1580. Novos testemunhos de nmol' 
,'ts Dcs<•olças de Scvillw. Quu!idnde da l'ot1pa ,1 ser usada 
no vcl'âo. Su,o próxima viagem a Villannevn de la Jaru. 
Conselhos fü•i:•r<~a de Ullli:l religiosa. Sô se confesse "con1 

Frades da Ordem". Singekza e v,erncidade no que se 
cst·rcvc. Sf>ll!"e os desgostos de Mulagón. A expcriêneia, 
mãe d,i dência. Os versos sôbre H eleição da Priora. Gra
ti diio no Prior dn Curtuxn. Sôhrc o pagmncnto de certas 
quantias " D. Louren,o de Ccped,i. Elogio <la Priora de 
;\lulugôn. 

Jhs. 

f,36) Frei Francisco da Conceição, Descul\·o, religioso de 
grande vir1ude. 

ií37) Elvira de Sunlo Ângelo. A Santa Madre levou-a co
mo subpl'iorn à fundação de Villanueva, e atesta, na Carta 
CCCXIV, que aí desempenhou hem êsse ofício. 

,i38) Ana de S. Pedro. 
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A grnçn do Espírito Santo t•stcja com Vossa lk
vcrência, filha minha. Hoje, vés1wrn de JS'ossa 8l'nl10-
I'a da Pnriricac;iio, recebi a carta de Vossa Hl'verrn
cia e as dcssm; minhas Irmfü;. Gostt•i muito. ::-Jão sd 
diio:et· a t·,nisu, n111s, apesar de todos os desgoslos qul' 
me dá Vossa Rt>verc1ndn, não posso ddxar dt> 11111•n•r
lhe lll uito: logo passa tudo. E agora, como 1•ssa t·nsa 
progrt>diu com padecer essas refrega~, qnero-llw ain
da nmii.. Seja Deus louvado, qut~ assim se ff·z Indo tiio 
hem, e Vossa Hevcrênda devt• 1•star Lllll pmH·o lll<'

.lh01· de saúdt•, pois suas filhas niio t·stão ehorm1do 
~omo ,Ie eostunw. 

Vestir Vossa Rcvcrêneia límit-a de· Iií no ,·crão t' 
L'oisn dispat·a!ada. Se 11w CJUiscr dar 1n·azt•1-, tire-a as
sim que Ih(' d1egar esta t·m·ta, por mais qm• IIH' 1·ustt•; 
pois tôdus estiio vendo a sua nt'<'cssidadt' t• não fica
rão tkscdifirnclm;. Tcrú <·nmpl'i(!o sm1 ohl'iga~·,io para 
eon1 l'.',;osso Senhot·, pois assim faz por minha causa; 
l' ni.io aja de outro modo. que jú (~XJH'rinH·ntl'i o <'alor 
daí, e mais vale kr suíl(lt• pul'a andar t·0111 a i:onrn
nidadc do ![lll' tc'.--Ias lôdas <'nft-rmus . .:\!(• 1•111 rdação 
i1s Irmãs q11t· Vossa Ht•verc'.\1wia vir nct·(·ssiladas, digo 
o mesmo. 

Louvt•i a Nosso Senhor por f<•r sido liio !tom o l'('

sultado da eleição, pois, dizem, quando assim al'on!t·
Ct' '"°', é por inkrvt•nção do Espírilo San!o. Alcgn•-s(· 
com ôssc pa<kccr, e niio dê entrada ao demônio quan
do quiser inquiclá-Ia com deseontentumen!o <lt°lss<• ofí
<·io. Posso dizer-lhe agora - .... e folgar.ú dt• si1hcr, -
que a rceomendo a Nosso S,0 nhor, e não só <'H: hú 
nm ano 11rn11do que cm lodos os moskiros o fa~·am. 
Porventura (• esta a rnzüo de havC'r !u<lo t·orrido tão 
hem. Sua Majestade o leve adiante . 

.Tú cu sahia que, indo aí o P:idn, Frei >lit-olm1, 
Iudo se havia de fazer do melhor modo. l\Ius t<t' Vos
sa Hcvt~l't'tH'ia o tivesse pedido antt•s t• lho lllt11Hlns
sem, po1·ia todos a pcrdcl'; porque Vo~sa HPvt-1·t'neia 

5:i9) Fôra eleita Priora por unanhnidade de ,·otos n Jlu
<ln· :\faria 1lc, S. ,losé. 
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tinha cm vfata só a sua casa, e füc estava ocupado cm 
ncgódos de tôda a Ordem, que ilependiam de Sua Hc
vcrênda. Deus tudo f,•z ,·orno quem é. Quisera eu ter 
Frei J'liicolau aí e lnmhém cá, até ver dC' todo ccm
duída coisa tiio inipor1antc. BC'm gostaria 1111c tives
se vindo a tempo de nos têrmos podido falar. Já não 
é mais po,,sivel, pon1ue safüa Vossa Hcvcr<•ncia que, 
haverá dnco dius, rccchi patente do Padre Vigário ;rn 

com ordem de ir fundar um mosteiro em Villanueva 
de la .Tum, perto de La Boda. Há cêrca de quatro 
anos nos importunam, para êste fim, o Ajuntamen
to ,... da ddade e outras pessoas, cm parlit'ular o In
quisidor de Cucm·a, que là c•stava eomo fi!ieal. En re
cusava, por achar m1mcJ·osos inconvenientes. Aconte
('CU irem àquele lugar o Padre Frei Antônio ele ,Je
sus e o Prior de La Roda, e Janto fizeram, qne saíram 
vencedores. E' a vinte e oito léguas daqui. 

Grande felicidade seria a minha se pudesse de 
caminho passai' por aí, u fim de ver Vossa Hevcrên
cia e fartar-me de repreendê-la, ou, por melhor dizer, 
de falar-lhe, pois com tantos trabalhos Já deve estar 
gente."' Hei de ,·oltur aqui antes da Púseoa, se Deus 
l'ôr servido, pois a licença que levo é só até o dia de 
S. Josú, Diga-o ao Padre Prior, para o t·aso de lhe 
tit'r possível fr vcr-lllc ali. 

Escrevi a Sua Heverênda "' por via da côrtc, e 
mais vêzes o poderia ler feito daqui a Vossa Reve
l·ência e a êlc, mas não ousei, pelo reeeio de se ex
traviarem as cartas . .:.Huito gostei de subet· que us mi
nlms últimas não se perderam, porque nelas dei meu 
parc<·cr sôbre a cscolhu da Superiora; contudo, me
lhor entcnderú \'ossa Heverência o que convfon à sua 
easa. Só uma eoisa lhe digo: é grande disparate ele
gerem Priora e Suhpriora com pom·a saúde; assim 
como também a Suhpriora que niio saiha ler bem nem 

,,40) Frei Ângelo de Snlllzar. 
ii41) O <:onc•elho l\Junic:ipul. 
542) Diz o original: ya dcb,:- eslar hcch;i pcrsonu. 
;j-13) O l'Hdre Düria. 
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cn!emlu da reza tio côro; e e 11· eonira as Conslilui
·~Ôcs. Quem impede Vossa Rcverênda de encnnt•gar 
iie algum negódo a Irmã que lhe parec<•r capaz? No 
,t·aso de fkar Vossa Heverf·uda muito doente, estou 
l'Cr!a de que Gahriela não se apartarú do que lhe 01·

denar; e, dando-lhe VoHsa Reverência autoridade e 
l'.rédito, virtude tem ela para nuo dar mau exemplo. 
Por tudo islo folguei de ver Vossa Hev<·1-fa1da incli
mida a t•sco1lu~-la. Deus ordene o que fôr melhor. 

Achei gra~a de dizer Vossa Reverência tJUe não 
se hú de acreditar em tudo o <JUC S . . lerúnimo conta. 
Niio lht) tenho eu escrito o mesmo, tantas vêzes'? E 
att•, numa t'arta dirigida a Gan:iálvarez, que Vossa 
Heverênda rasgou, dizia o suficiente purn que não des
Sl, {'l'édito a seu espfrito. Ape.sai· de tudo, dig<»-lhe que 
1~ hoa alma e, se niio estú perdida, não hú motivo de 
1·ompa1·ú-la a Beatriz: ClTtmá por falta de entendimen
to, não po1· malída; mas pode ser que cn me engam·. 
Desde que uiio a deixe Vossa Hevcrênda ,·onfossar-sc 
i;eufto aos Padres da Ordem, acabou-se o perigo. Se 
ela algmuu vez consultai· Hodrig,(ilvarez, diga-lhe Vos
sa H1,vcrênda a opinião cm que a tenho; e sempre lhe 
dê 11mitns recomendações minhas. 

Gostei de ver, por êsi,es bilhetes que me escrevem 
as lrmãs, o amor que lhe <lcdieam; tive boa impres
são. Sobretudo causou-me deleite e satisfoção a carta 
tle Vossu Reverência. Assim me passasse o desgôsto 
eom S. Francis(·o! Crdo que p1·occde de a ter acha
do muito desprovida <le humildade e olwdiênda no 
que me csncveu. Tenha Vossa Hever€>nda muito des
vi,lo com o aproveitnmento dessa Irmã, pois eleve ler 
<'On!raído alguma coisa em Paterna; veJa que não se 
alargue 11em exngcrc tanto. Emhora lhe pareça com 
seus rodeios nfto estar mentindo, é mui lo !'rm!rú l'io à 
perfci,;:iio empregar tal estilo eom quem exige a rn
zão l{UC use de !(ida a clurezn. A não ser assim, fariío 
o P1·clado cair em mil ,lisparates. Diga-lhe isto Vossa 
Rcvcrtndu cm resposta ao que agora me escreveu; 
e 1ambém que me darei por satisfeita quando se cme11-
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dar dt•s!a falta. Í\. êslc grnndc Deus quc•1·0 Cjtt<' ecm
k1ltemos; de mim, poueo se hú ele fazl'r cnso. 

O' minlrn fi!lrn, tiveru eu tempo e cahcça parn 
alargar-me n respeito das coisas que se tf•m passado 
nessa casa, a fim de Vossa Hcver?ncia <.:ohrar cxiw
riêneiu e tmnhi'•m pe<ifr a Deus pt•rdão ,!e não me kr 
avisado. Fui informada de que prespndou ecrtos fo
tos que -·-- ousarei apostar --- não s,\ !c'.'m pm;satlo cm 
tôda n Espanha em moskil·os muito rdaxados. Em 
ulguns easos n boa intenção pode da scr,·ir de t•scusa; 
mas cm outros, não bastava. Fique Vossa lfrvcrt"•n
<"ia t•scarmcn!ada e ande sempre npl'gncla ús Consti
tuições, pois ião amiga f delas, se não quer ganhar 
porn.:o eom o mundo e perder com Deus. 

Agoru nenhuma hú que niio entenda e confesse 
a perdição cm ciue eshlvam, a não ser Beall'Íz <k .re:,ms. 
Esta, pelo muito que lhes queria, cmbom o cstC'ju vc11-
do, IHIIH'a me avisou no passado, e nada diz 1q . .(orn; 
com isto perdeu rnnilo na minha cslima. 

Dt•pois que eheguei uão confessou mais us moH
jas quem anks ns ,·onfessuva, nem, ercio, o fm·á !llais, 
porque assim ('Onvôm pnru dar satisl'nçüo ao povo. Es
tavu tudo muito terrível. C!'rtanwnh• seria hom se l'S

tivesse debaixo de outra influência. Deus perclo,• a 
quem privou ,!Ne esta easa, onde tiraria proveito para 
si e fada aproveitar a lôdas. Eslú hem (·onvenddo dl' 
f(l!C há rnzão pa!'u o que se está fazendo; vem visitar
mc, e eu lhe tenho mostrado muito agrado, porque as
sim convérn ugora: e, 1111 verdude, dou-me hem l'Olll sua 
sin~elezu. O ser jovem e pOU('O experiente é oeusiiio de 
muitos 1nnlcs. O' minha :\<ladre, estú o mundo tão cheio 
lle malídu, (flll' nada se lc\'a n hem! Se l'Olll a expl'
rif>neia que tivemos agom não nos uenutdamos, ludo 
ii,ú de mal a pior. Vossa Hcn•rt>nein fo<;tHll' de vdlrn 
desde jú, olhando tudo, pois lhe eouhc tanta parle 
nos lrahulhos. Isto lhe pe<;o por amor de Nosso fü,
nhor; que ('li furei o 1nes1110. 

Estrunhei não me terem IIHHHludo m'1Ümm vcrsi
nl10, pois sem dúvida n1io frrú havido porn·os na C'ld-
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,,ão. Sou a111ign de s(' alegrarem cm suu easa eom mo
•llcração e, se alguma <·oisa disse, foi por algumas ru
ú'\es purtkularcs. A minha Gabriela é <ruc tem a cul
pa. Eneoilll'.ndc-1111.' Vossa ReverÍ'1win 1nuito a da; hem 
lhe qnisera eserevcr. Levo por Suhpriora a 8antfrn
gclo "", e d'e Toledo a Priora, mas ni'io determinei ain
da qual se!'IÍ. lkcomendem muito uo Senhor que se 
sfrva desla fundação, e rezem por Beatriz, que é dig
na de lústima. Fiquei contente (º0111 o re,·1Hlo de Mar
garida, se élu se consc1·va1· assim. O kmpo o irú re!lH'
diando, desde que vejam amor cm Vossa lkverênciu. 

Não Ill(' canso de admirar o que devemos ao hom 
Pad1·e Prior das Covas. Mande-lhe Vossa Reverência 
um grande re,·ado de minha parte. Faça qlll' lôd11s 
me reL·omendem ao Senhor, e Vossa Heverôncia o fa
<:n, pois ando cansada e estou muito velha. Nuo é mui
to 11t1e nw tenha nfei~ão o Padre Prior"", porque mui
to me deve neste ponto. Deus no-lo guarde, pois gran
de bem lemos em possuí-lo, e muito ohriga<las estí'io 
tôdas n cnt·omcnd.á-lo ao Senhor. Suu Majestade t's
tcja com Vossa Reverência, e ma guarde. Amém. 

A resposltt da Madre Priora e de Beatriz não dou, 
por me sentir cansada. 

Saiba que me escreveu duas cartas para cú meu 
irmão. Pe<lc-me escrever a Vossa Hevcrê,ncia dizendo
lhe a neecssidnde que km; julga-a maior que a de 
Vossa Reverência, e teria muito grande favor darem
lhe agora ao menos a metade do que aí lhe devem. 
Com o fim de enviá-las a Vossa Rcverfncia, dei es
sas curtns aqui, para mas guardarem, e agora não 
as acho; mas esteja certa: se êle nii.o me apertasse, 
eu niío llJ>Prturia a Vossa Reverência. Suiha que ven
deu boa parte do censo que ui lhe dão, e, no mo
mento, qualquer (•oisa lhe s<•rvirin muito. Eu o teria 
feito por cú, mus ês!cs negócios consomem tudo. 

Indigna serva de Vossa Revert"nciu, 
Teresa de Jesus. 

544) Elvira de Santo Ângelo. 
545) O Purlre Dúriu, Prior de Pnstrnna. 

Santa Teresa vrr - 22 
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Pdo que me alai·gul'i, vení com que vontade es
tnvn <le lhe esel'ever. Hem vale esta poi· quatro das 
que eserevo às Prioras de l'Ít, e pou(·as vêzcs é de 
própl'io punho. Muito me alegrei eorn a hoa ordem es
tabeledda pelo Padre Prior nos negócios materiais; 
pelo que se deve a meu irmão não se prejudiquem, 
apesar da necessidade que temos. Aqui ('Stão tôdas 
contentíssimas, e têm sohra<ht razão, tal é a Priora. 
Asseguro-lhe que é das boas que há nestas casas, e 
tc·m saúde, o que é grande coisa. O convento está co
mo um paraíso. Qmm!o il5 perdas de dinheiro que so
frt!mos, tenho providenciado para que façam aqui al
gmn lruhalho dl' mão c•om <ruc se possam manter. Pru
za a Deus dê.em luero; uo menos por culpa da Priora 
nada se perderú; é grande udministrudora. 

Ao Padre Frei Gregório pergunte l'Omo se esque
ecn de mim, t' dê nrni!Hs saudações, u {\!(, e uo Pa
dre Soto, eujn amizade tem valido não pouco a Vos
sa íkvcn~ndu ... tão hom cm seu I uga r ... '· '" deve 
<':'SSa easa e11coml'11<lú-lo a Dcns; foi fdiz nas distri
lmiçiíes. Eu qufaeru que tm·rnisse a morur ai, porque 
o tenho em conta de virtnoso e fiel. 

Sobres,·rilo: P11ru a l\fadre Priora de S. José de Sevilh11, Car
melita. 

CARTA 308. 

A .lla<lre Maria tfo .le.ms, cm Beas. 

:'>IalHgón, fevereiro de 1580. Queixa-se de que, assim ela co
mo sua irmü Caturina de Jesus (Sandoval), pouco lhe 
~sere,·em. Fundaçilo de Yillanuev11 de ]ll ,Jura. Lcmbmn
çus às religiosas. 

.Jhs. 
A gru(:a do Espfrito Santo esteja l'Om Vossa Ca

rithide, ·filha minha. Se tivesse Vossa Caridade minha 
mú cabe(:a e meus negcídos, teria desculpu em nfto me 
cs('l'('.\'Cl' hú lan!o tempo; mas não sendo assim, não 

546) Estragos no original. 
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sei çomo me deixe· de queixar ele Vossa Caridade e 
de 111h1ha querida ]rmã Catarina de .Jesus.'" Pois, 
de certo, não devem fozer assim comigo. Pudesse cu, 
e tão a miúdo lhes csercvcria que não rn; deixaria dm·
mir cm lanlo csquceimcnto. Commlo-me com sabei· 
que amhas t<"m saúde e estão eonlcnles, segundo me 
dizem, st'l'Vt)m a Nosso Senhor. 

Praza a Sua Majestade seja assim, ({lle cu muito 
Lho suplico, e tJUiscra poder agora consolar-me nessa 
casa dos muitos cansaços e trabalhos que nestes anos 
lenho sofrido de várius maneiras. f:ste desejo é çcm
furme à minha sensualidade, mas, quando torno á ra
zão, bem vejo que não nwreço senão c1·uz e mais tTUZ, 

e que, muita mercí:~ me faz Deus cm não me dar ou
tra coisa. 

Já lerá sahic!o Vossn Caridade, pda l\Iadrc Prio
ra, t·omo Illt' mandam ir a uma fundação, <1uc hit 
anos tenho recusado. i.\fos como tem havi<lo tanta per
severan\'a e o Preluclo .:~ favorúvel, vou muito confia
da de que SL·rú pura servi'-'º de Nosso Senhor. Vos
sa Caridade assim Lhe peça, e que me deixe sempre 
fazer sua Vontade. 

As Irmãs Catarina de ,Jesus e Is:ihcl de .Jesus e 
Leonor do Salvador dará Vossa Caridade minhas lcm
hrançm,. Quisera ler tempo e cabeça pam alnrgar-me. 
Vossa Caridade nuo s(•ja esças:m em esncver-me nem 
se espnnle, se não lhes responder logo. Esteja certa de 
que me alegro çom suas cartas e nfio me esqueço de 
encomendú-Ia a ~osso Senhm·. 

Sua :'llajcstadc a faça tão santa como desejo. 

Indigna serva de Vossa Caridade, 
Teresa de Jesus. 

Sobrescrito, P;1ra minha filhu a Trmii )loria de .Jesus, Car
melita. 

ii47) A respeito das tl.uas irmãs Catarina Godinez e Ma
ria de Sandoval, leia-se no Livro das Fundaçôcs e. XXII: !I. 
Fundoção do .Vos/eira de Bens, uma das mais interessantes. 
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CAHTA :J09. 

À Mmlre Maria de S. José, Priora de Sevilha. 

Malagón, 8 e 9 de l'cverciro de 1 s,80. Lamenta n qued:, do 
Pi-ior da Cartuxa. Sinto que "folie um santo nu terra". 
Enfermidade du Subpriot·u. A "água de ros,is". A nova 
cns,i que pt'ctendiam as Desculçus. Gastos consideráveis 
de D. Lourenço de Cepcda. Dinheiro para os Descalt,os 
que cstavun1 en1 Romu. Precaução com o qne se dú nos 
locutórios. llns corpornis. Sôbre a ,·iagcn, cio Pc. Dória. 

Jhs. 
A graça do Espírito Sunto cstcju com Vossa He

vcri>nda, filha minha. Hoje, 8 de fevereiro, recebi a 
última carta que Vossa Reverência me esereveu, da
tada de 21 de janeiro. 

Deu-me grandíssima pena o desastre de nrn,so 1:m11-

lo Prior, e se morrer por tão grundc acidente, nint!a 
a terei maior; penso que, se por suu idade ou enfer
midade Deus o levaru, não o sentida tanto . .Jú vejo 
que é bobagem, pois quanto muis padecer, melhor sc
rú para êle; mus qnundo me recordo do que lhe <levo 
e do hen1 que sempre nos fêz, não posso deixar de sen
tir muito que falte um santo na tcrru, e vivam os que 
não fazem senão ofender n Deus. Sua Majestade lhe 
dê o que fôr mais conveniente para sua alma; isto 
havemos de pedir, nós que tanto lhe devemos, deixan
do de ludo o que perde essa cusa. Muito o rceomcnda
remos tôdas u Deus. Entristeço-me também pot·quc 
não sei por onde me poderá escrevei' Vossu Reverfln
cia para La Roda, ou Villanuevn de la .Jara que é 
perto, dando-me notícia da saúde dêk. l\Iilagre serú 
se Deus no-lo conservar. 

Parece-lhe ter havido descuido da parte d<" nos
sos mosteiros, por niio lhe huverem esC'rito "", nms 
creia-n1e: são meras formalidades, que deveríamos es
<.·11sar. Saiba que tivermn grande cuidado d!'. cneom(•n
dá-Ias a Deus, e sentiram muito. Como lhes disse o 
que o Senhor tem feito, dando jú remédio a tudo, 

;i48) Durunte ns grandes tribulações passadas. 
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J'icaram muito consoladas; e têm sido tantas as m·u
t;<ies, que, penso, hú de comet;ur a cc0mtmiclade nc•ssa 
casa a servi-lo 1nuito de novo, pois sempre si.io de 
proveito. 

Tive pena do 111.al da nova Suhpriora; pensei que 
estava ti.io sã como antes, e isto me fêz cm parte quc
n•r que o fôssc, para aliviar do trabalho n Vossa .lk
verf,m·ia. Tem sido de muito proveito, por aqui, e {~ 
1·cconw11<!ado por hons médicos, beber nesses casos uns 
goles, quatro ou cinco, de .água ele rosas. A mim me 
faz grnndc hem, e úgua de flor muito mal; cheirar ns 
mesmas flôres de laranja é bom para o coração, po
rém não heher a água. H.e(·omende-mc muito Vossa 
Heverência it Madre Subpriora. Apesar de tudo, espe
ro cm Deus, hú de descmpenhm· satisfatóriamente seu 
ofido. Sempre lhe dê uutorídude e t'Hstigue u quem 
em sua ausência não lhe obedecer como à sua própria 
pessoa, que isto lhe dará prestígio, e é muito necessíirio. 

Sempre tive um pouco de dcsconfiunça dessa Lco
norzinlm."" Bem faz de nndar de sobreaviso, e nté 
com suspeita de que acrnlirú à sua parenta. A vellrn '·'" 
parece muito sã, e foi de quem tive rnuis penu. Reco
mende-me muito a ela. 

Por Serrano escrevi longamente a Vossa Reverên
cia. Disse-me que brevemente purtirú para aí, pois não 
S<' pode at'ostumar ncsla terra. Olhe por êle, pois con
fiou uo Licenciado -· e êste mo contou - (l\lC pre
tende passar its indius. Isto me eausuría pesar: é um 
disparate, e nunca poderei agradecer-lhe bastante a 
dedicação 1rue teve para com êsse mosteiro cm tem
po de tanta nccesidade. Também escrevi por He ao 
Padre Nkolau, que, penso, ainda não deve ter parti
do; crt1isera ter aqui as cartas . .Já escrevi a Vossa Re
verênda mais extensamente sôbre esta fundação que 
vou fazer. 

f>49) Leonor de Santo Ãngelo, prima de Beatriz da :\fo. 
dre •de Deus, que ê a parenta em questão. 

:,50) Deve ser a mãe de Beatriz. 
f>51) ... atrás se fica. 
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Numa caria que ('screvi ao Padre Prior, penso ter 
rc•.t·ome1Hlado que niio se trak de tomar casa sem que 
Vossa Hevcrf-ncia primeiro a veja e cxmnine hem, 
que pura isto logo dará licença o Prelado. Lembre-se 
do que se passou aí; bem sabe corno, neste ponto, en
tendem mul i:lstcs Padres o que nos convém. Tôdas us 
coisas requerem tempo; e bem se diz: quem ncliante 
não olha ... ""' Traga sempre diante dos olhos cruan
to se empenhou o demônio por destruir essa easa, e 
que de frahalhos nos tem custado, u fim de não dar 
um passo senão com muilos p!ll·ecc!rt's, e tudo hem 
ponderado. Do Prior que está aí, pouco me fiurin ett 
em matéria de negócios. Quanto a Vos:m Heverênda, 
HUIIC'a lhe pm,se pelo ()l'!lsamento que haja pessou que 
tanto se folgue de que aí esteji1m muito hem como 
eu. E sempre advirta que ainda é mais necessário ter 
!Jelus vistus do que escolher hom local; e também ('/!'r
ca, se pudercrn. 

As Descalças franciscanas em Valladolid pensa
t·am muito fazee tomando t·asa junto da Chancelaria, e 
mudaram-se de onde estavam. O resultado é que es
tão muito endividadas, e aflitíssimas, vendo-se meti
da~ como num buraco; e não sabem o que fo;,;er, pois 
aU• mexer-se não podem sem que as ouçam. Esteju 
certa: mais quero a Vossa Reverência do que imagi
na: é com ternura, e por isso desejo que aC'erte em 
tudo, cspeeialmente em coisa tão grave. O mnl é êstc: 
quun!o mais amo, menos posso sofrer a mínima fulta . 
.Tú estou vendo que é tolice, pois é errando que se vem 
a !onrnr expl'riênda; mas se o ôrro ó gnmdc, muwa 
se t·onserta"' de todo, e portnnto eonvé·m andar eorn 
temor. 

l\lnito me confrarin o terem de pagar juros: f., 
grunde rnassada, e nunt'a se vai pnrn ndinnte; rnas~ 
se o Pudre Prior.,,., o nprova, deve ser a melhor so-

,,ã2) Xo original: nunca lc cuhrc pelo -- nunc-a tornn a 
<'rinr ,·nbelo. 

:,!i:I) O Podre Oúria, muito entendido, pois havia sido 
n egoeian.te. 



CARTAS. lI 343 

lução. Pruza ao Senhor remcdiú-lo dcpn'ssa, pois dú 
origem a grande inquictaçiio. Bem quisera cu que meu 
frmão pudesse dispensm· o dinheiro; e estou bem t·on
vcncida de que, se as visse cm necessidade, embora 
também estivesse em muiln, assim o fariu: e, esteja 
ccl'ta, nunca lhe falei do que lhes trouxeram das ín
dias. ,,.. f:le tem tomado muitos ecnsos e ven<len, dos 
l[llC ui lhe dão mil ducados, eom prejuízo de cem, cm 
Valladolid, e por esta razão se retirou a morar no lu
garejo que eomprou fora da ddade. Tem muitos gas
tos, e, como estú acostumado a ter de sobra e não tem 
gênio para pedir aos outros, sente-se acuhrunhado. 
Duas vêzcs escreveu-me para eá sôhn• {'ste assunto. 
Muito goslei do que Vossa Heverêneia está fazendo, 
emhora êle não lenha pedido senão que, ao menos lhe 
pagasse a melade, se fôssc possível. B.ecomendr-o mui
to ao Padre Prior. 

Foi generosa no que deu para a Ordem. Deus lho 
pague. Em nenhuma pai·tc chcgarmn a tanto, a ni'w 
ser cm Valladolid, onde {'Ontribuíram com mais cin
qüenta <lueados. Veio cm muito hou ocasião, pois não 
sahia como socorrer a êsses Padres que estão em Ho
mn e se queixam de tantos apuros e agora é justa
mente o kmpo cm que mais ncecssúrio t~ que lú t'S
lcjmn. Se.ja Deus por tudo louvado. 

Remeti as cartas ao Padre Grudún. f.:sle csnevPu, 
st•g1mdo me disse, ao Pndre Nkoluu sôhrc t•ste assun
to. E' grande alívio para mim podermos ao mPnos 
cserever-lhc. Se êlc fôr aí, veja, minha filhu, t·omo 
proecdc; hú cm easa quem a observe, e j ú nos vimos 
cm perigo por êsses descuidos debaixo de boas inkn
ções; e se não ficássemos emendadas, não sei o q11t• 
seria, pois nos custa tão caro. E, por amor dP Nosso 
Senhor, peço-lhe: não faça outra <·ohm. Não scndu 
mais Visitador. jú não há que temer do <ruc lhe diío 

:)!i4) De uma velhn que morreru nas Indias1 <·01110 e-ntiio 
era chamada u Américn, ha,·ia :, comunida<lc ilc Scvilhn ht•1·-
1!aclo oitocentos dncndos. 
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por eomida ;", nc1n tem as necessidudes de quando 
o era. 

:Jão sei como diz que adivinho que está fazen
do t·orporuis, pois Vossa Revcrêneia mesma mo es
creveu na cartu truzida por Serrano. Niw nos envie 
enquanto eu não .indagar se são necessúrios. Deus a 
guarde, -- que de tmio krn tanto euidado - e a faça 
muito santa. 

~1io impeça a vinda do Padre Prior··'·', nt•m filruc 
pesarosa, porque, até estar acabado o <1ue é d(~ tanta 
importfmeia, niio é justo pormos os olhos em nosso 
proveito partkular. Sempre encomendem a Deus, tun
to a êle t·omo a mim, que agora lerei mais necessida
de para que se acerte nesta fundação. '·" o~ recados 
da Priora e das Irmãs e.lê por recehidos, que me can
sa escrever muito. 

E' hoje 9 de fevereiro. 
De Vossa Heverênda serva, 

Teresa de Jesus. 

Se tiver vindo puru cá o Padre ::-.lieolau, rasgue 
Vossa Reverência essa earta para êle. Bem a poderú 
ler se quiser, mas rasgue-a logo. 

Sobrescrito: Para a líad1·c Priora de S, José ele Sevilha. 

CARTA 310 • 

.4 Dom Lourenço de Ct(peda. 

:.\Ialagón, f,everciro de 1580. As Descalças de Sevilha pagam 
parle de sua dívida a D. Lourenço. O Pe. Nicolau Dória 
em Pash·ana e ,,vila. Herdam as monjas de Sevilha. I,11-
men!u a queda do santo Prior das Covas, 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja eom Vossa Mer

cê. Embora lhe tenha eserito algumas vêzes, em pmwo 

r>áf>) J à não havja perigo de ser cn venenado. 
:i51i} Frc-i :'.':icolau Dôria. 
;j!\7) De Villanu1,"\·a de la Jara. 



CARTAS. II 345 

tempo, mais V('ZCS o faria agora se !.ivesse mensageiro; 
e, por não sahcr se o terei em Villanueva, escrevo esta. 

Pensei que por eslus horas já tivéssemos partido; 
nüo tardarão c111 vir htrnear-nos, nrns 1·<·1mgnu-rne via
jar durante a Quaresma. 

Alegrei-me com o que me es(·rcve a Priora de Se
vilha sôhre o pagamento a Vossa l\Icrcf•. Diz ela que 
breve pagurá perto de <JUatroccntos ducados, como ve
rá por esta no!inlrn que vai inclusa, [)OÍll, como vão 
para longe as cartas, não ousei enviá-las tôdas. Duas 
recebi de Vossa Mercê, nas quais me mandava pedir
lhe êsse dinheiro. .Minha carta teria chegado ao lu
gar que combinei com Vossa :\lerei\ antes que eu tor
nasse a escrever II ela; ali.iu, j.ú lhe tinha dito que 
Vossa l\Iereê se contentava eom a meladc, e S(' a vis
se t•m neecssidatle, preferiria ficar com a sua, sem 
exigir eoisu nlgumu. JS'iio sl'i se lía melhor estaria o 
dinheiro; pois diziu sempre Vossa Mereê que o des~ 
tinavn à eapda, e agora vní gastar ludo. Deus o cn
eaminhe, já que Vossa Mereê o quer kr para f::le; e 
permita que tire lucro eom êsse gudo. 

Estou, como tenho dilo em outras cartas, melhor 
que eslava aí; 11ão, porém, sem os ad1aques ordinários. 

Breve passará por aí o Padre Nicolau. Escrevu
lhc Vossa Mercê, que estará mais perto do que eu. 
Assim que eu souher que êle está em Pnstrana, farei 
que lhe entreguem êsse dinl1eiro; a Priora de Toledo 
<·stú encarregada de cobrai· o de lú. Agora vou escre
ver-lhe para que, logo que o cobrar, o entregue a Vos
"ª Mercê. 

Em Sevilha vão prósperamente. Da velha que mor
reu nus índias herdaram oitocentos ducados, que j.ú 
lhes foram trazidos. Não sei de outm novidade, se
não que o Prior das Covus estú nas últimas, de uma 
queda que deu. Recomende-o Vossa Mercê a Deus, 
qnc muito lhe devemos. E' extraordinário o que faz 
pclus monjas; vão perder muito. 

Praza u Sua Majestade ganhe Vossa Mercê nessa 
solidão muitas riquezas eternas, que tôdas as mais são 
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('Olllo dinheiro de contos de fadas; embora não este
jam mui em 11uc.111 tito bem as emprega como Vossa 
Mercê ... Beijo a Vossa Mercê muitas vêzes as mãos. 

E' hoje ... de fevereiro. 
Indigna serva de Vossa .l\Ierei·. 

Teresa de .Jesus. 

CARTA 311. 

Ao PadN' .frrôuimo Grucián. 

l\Ialagôn, fe\'creiro ele 1580. Frei Ambrósio, homem ,fo L>c111. 
Se houve pequenos purlidos "estão já desfeitos". Frei 
João dn Cruz com o Padre Grue.ián. Dá ao Pudre Gracián 
notícius de sua família. Outros negócios. 

Jesus esteja com Vossu Paternidade. Saiba que o 
Padre Frei Ambrósio uqui está cspemndo para falar 
a Frei Gabriel, que há de vir buscar-nos, e certamen
te, meu Padre, tem-me parecido homem de be1n e de 
entendilllcnto. Não é que o tenhu consultado s6bre al
guma coisa, nem pequena nem grande, antes ando ern 
tudo com grande ('UUlela, pelo sim ou pelo não, mas 
asseguro-lhe: alegrei-me por ter entendido que êsscs 
bandos que ,iulgúvmnos uindu existir, se ulgum hou
\'C, estão jú desfeitos. Por Frei .João da Cruz sou l'U

paz de jurar que nem lhe passou tal coisa pelo pen
samento, antes ajudou os Romanos·"·' quanto pôde; e 
morrer,ú, se fôr predso, por Vossa Pakr·nidadc. Isto 
é verdade, fora de. qualquer dúvidu. 

Este Frei Ambrósio tem grande zêlo do h<'m da 
Ordem, e assim niío ('reio fará coisa que não devu. 
Vem de Sevilha, e viu o que por lú se passa, e o Pa
dre Nicolau não poueo tem sofrido eom aquela gente ... 

Achei a minha Isabel muito gordinha, com umas 
('Ôrcs que são para louvar a Deus. Também estão bons 
os que residem em Madrid, assim como n senhora D. 

558) Os que tin!wm ido tratar da separa,;,,o da Provín
cia, en1 Ronu1. 
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Joana, irmã de Vossa Paternidade, segundo me dis
seram hú pouco. 

Não deixe de enviar-me lkença para a menina <!e 
Antônio Gaytán. 

Asseguro-lhe que me aborreço com o Padre :\la
riano pm· reter os papéis <1uc Vossa Paternidade me 
envia. Deus lho perdoe. 

A Priora e tôdas se recomendam às ora\,õ(•s 
de Vossa Paternidade. Como... por ce1·to não digo 
ugora. ~ . r,:iv 

O Senhor me gmll'dc a Vossa Paternidade e, pelos 
benefícios que nos faz Vossn Puternidude, lhe dê o 
que mais lhe convier, e muita graça no meio de tanta 
("onf'usão. Amém. 

Filha de Vossa Pa!ernidadc, indignn, 
Teresa de Jesus. 

CARTA 312 . 

• 4 D. Joana <li' .4/mmada, em Alba. 

:\l:ilagún, fevereiro de 1580. Lamenta ver-se tão longe de D. 
Joann e não poder estar com elu .1nais a 1niúdo. Anuncia
lhe sua ,·iagcm n Villanu€va de la .Jur,i, Medina e Aviln, 
onde deseja vê-la. 

Jhs. 
Esteja com Vossa Mer<'ê o Espírito Santo, minha 

irmã. Eu lhe digo que, se andasse u hnsl'ar meu eon
tentumento, St)ria trabalho para mim o Pstarrnos sem
pre tão longe uma da outra; mas, como vivemos l'lll 

terra cstrunhu, tel'emos de sofrê-lo até que NO!,so Sl'
nhor nos leve àquela que hú de durar paru sc•mpre. 

Escrevi hú pouco a Vossn Mereê dizendo-lhe eo
mo estava já sem febre, glória a Deus, juntando u car
ta a uma que escrevi a n1cu i11uão, amhas endereça
das it l\foclre Priora de Medina. Crein qne tenho tido 
nesta terra hastirnte pesar por não saher de mcnsa
geh·o, para poder cserever algumas vêzes. Senti mui
to: entrelnnto, segundo me disse o Senhor Lkeneindo 

füi9) Falbnn palavras no papel deteriorado p~lo tempo. 



348 SANTA TERESA DE JESUS 

por quem vai esta, muitas vi1.zcs, purce<•, o poderia ter 
feito, por meio dHe; mas só ugoru o eonhed, cm ra
zão de ter reeehido uma cunhada sun numa d('s!as 
nossas easns. Em todo caso, responda-me logo, que da
qui me enviarão a t,artn paru onde e!I estiver. 

Partirei, com o favor de Deus, na quartn-fciru de 
cinzas; fiearei oito dias cm Medina - e nem sei se 
tanto, pois não me posso deter: em Avila outros oi!o. 
Muito me eonsolaria de aí eslm· com Vossa Mere<·, uo 
mt•nos um <lia ... 

C.AHTA ,113. 

Ao Padre .Tt-rônimo (;racián. 

l\falagón, 12 de fevereiro de 1580. Sai para Villunueva de la 
Jam. O bom velho Frei Antônio. Os Desealços "engor
dam com os lrabalhos". A funda~,ão de Deseulças em 
l\!adrid, 

Jhs. 
A graça do Espírito Sunto esteja com Vossa Pa

ternidade, meu Padre. Hoje vieram buscar-nos o Pa
dre Frei Antônio e o Padre Prior da Hodn. Trazt•m 
1m1 t·ôehe e um curro, e, pelas notíeiHs que deram, 
creio que há de ter bom êxito esta fundação. H.eeomen
de-a Vossa Paternidade a Nosso Senhor. Não pode ne
gar o bom Frei Antônio o amor que me tem, poh;, 
con1 tôda a sua velhice'·", veio até cú. Sinto ir para 
tão longe; j.á escrevi a Vossa Paternidade a causa. 
Veio hem disposto o Padre Antônio e gordo; parece
me que êste ano engordam com os trabalhos. 

Ao Senhor Velasco diga Vossa Paternidade que 
recebi suas cartas e quisera 1·esponder-lhe; não sei se 
terei tempo, porque estou muito ocupada. 

Pague Deus a Sua Mercê todo o bem que nos fêz 
em deixando-nos livres de poder tratar com Vossa Pa
ternidade. Muito o recomendo a Nosso Senhor, e tô
das fazem o mesmo; creio que tenho desejo de conhe-

,,(iO) Tinha cêrca de selenta anos. 
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cer a qm•m tanto nos tem favorecido. Se, entre Sua 
~krcê e o senhor D. Luís Manrique, se pudesse m·har 
meio de akançar do Arcebispo licença para fundar aí 
um mosteiro, poderia cu, na volta de \'illanucva, fun
dá-lo bem depressa, sem que algu{~m o entendesse ntt'\ 
estar feito, porque já tenho quem me dê pura a ca
sa. "" Se o Arcebispo exigir renda, jú sahe Vossa Pa
ternidade que entrarão logo as filhas de Luís Guilla
mas, que têm quntrocentos mil mnravedis pm· nno, o 
que, para treze monjas, é sufidcnte; e o Padre Vigú
rio Jogo me dará lkC'nça. Talvez êsses senhores eonhe
.;am algum amigo d() Arcebispo que akanee a <lêlc. 

Pelo sim ou pelo não, não deixe de lrnlar di'lso 
se ff1r do mesmo parecer, e se acaso o conseguir, {• 
predso avisar-me sem demont. Vossa Paternidade pro
t·m·e alguém por quem possa escrever-me, para que 
eu suiha de sua saúde. 

Nosso Senhor a dê a Vossa Paternidade, como po
de e cu Lhe suplico. 

E' hoje 12 de feve1·ciro. 
Indigna serva de Vossa Paternidade, e filha, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 311. 

A ,'\ladre ,'vlaria tf,, S . .Jo.~é. Priora de Sevilha. 

Toledo, 3 de abril de 1580. Adoece gr11vementc n Santa. Dó
ria lhe dá boas notícias de Sevilha. Conselhos á l\iadt>e 
Priora sôbrc algumas religiosas e sôbre a casa que inten
tavam comprar. A fundução de Villanueva fêz-se muito 
bem. A saúde da :Vla<lrc Brianda. Gracián em Toledo . 

.Ths. 
A graça do Espírito Santo esteja eom Vossa Re

verência, filha minha. Bem pode crer como gostada de 
estar capuz de escrever-lhe muito longamente, mas 
ando ~stcs dias com muito pouca saúde. Dir-se-ia es
tou pagando u boa que tive em Malagón e Villanueva 

5{;1) Talv.ez D. Isabel de Osório. Refere-se it fnn dação 
ern )fadrid. 
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e pelos caminhos, que hú muito tempo, e até anos, 
creio, não me senti tão bem. Grande mercê foi de Nos
so Senhor; t1gora poueo importu que a tenha ou não. 

Desde Quinta-Freira Santa deu-me um acidente, 
dos grandes que tenho tido cm minha vida, de paru
Usia e coração. Deixou-me até agoru com i'chre, - . 
tiois ainda não passou, e com tal indisposição e 
fraqueza, que muito fiz cm poder falar eom o Padre 
Nicolau na grude. Estú aqui hú dois dias; muito me 
tenho consolado com êlc. Pelo menos Vossa Reverên
eia não foi csquedda. Espanta-me ver como o tniz 
enganado ·"'; e cu contribuo pura isto, porque me pa
rece não scrit muu para essa casa que êle assim pense. 
O pior é !JUC pareec ter-me pegado também a mim 
o seu engano. Praza a Deus, minha filh:i, que Vossa 
Ilcverênda nada faça por onde diminua t'isse bom con
c·eíto, e 1<".:le a tenha de sua mão. Alegrei-me não pouco 
de ouvir o hem que diz dessas Irmãs; muito quisera 
c-onheeê-las. Conte-lhes isto e dê-lhes muitas lernhran
ças. Fuc;a que rceomcndem u Deus t1stes negódos de 
Porf.ugal, e pec;am que dê sucessão n D. Guiomar"", 
<JUe é lástima Yer como estiio, mãe e filha, por êste 
motivo. Tomem bem u peito esta intem;ão, como é de 
nosso dever. E' muito boa cristã; mas esta provação 
lhes causa, a lllnhas, grande tristeza. 

He,·ehi iilgumas eartas de Vossa Heverfü1da, dus 
<ftmis a trazida pelo Padre Prior de Pastranu foi a 
mais longa. Gostei muito de saber como êle "' deixou 
prósperas tôdas as coisas dessa casa; agora, indo para 
ai o Padre Grnciún, nada lhes folt11rú. Olhe hem, mi
nha filha, pois hú quem exagere tudo o que Vossa 
Hcverênda faz; evite tôdas us ocasiões. Na verdade, 
êle, ereio, está hem de sobreaviso. 

,ifi2) Qnulifica de engano .• a fim de mantê-lo na humil
rla<lc, o bom conceito que da Madre tinha o Padre Dória. 

563) Filha de D. Luísa de la Cerda, fundadora de :\felagón. 
5(i4) O P,idre Dórfa fôt·u negociuntc, e, como tão hábil 

em negôcios, passou tnt!io uno e1n Sevilha nlé conxcrtur o 
t~studo financeiro du casu, arruinada pelu ,·,negra Vigâriu''t 
como diz a Sunlu. 
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Espantei-me eom algmnus das ('Ohms que 111e con
tou o Padre Nicolau. Entregou-me hoje os papéis ·"·; 
irei lendo pouco a pouco. Grande temor sinto a res
pl'ito dessa alma. Deus a conserte. Par<'ec-me bom o 
modo de agir que êle Hu: traçou em rela1;ão a cln. 
Nunca se dcs('uide inteiramente dessa, nem tão pou
eo <la outra. 

Contou-me o P11<fre Nicolau a gencrnsidade de 
Vossa Heverência l'm depositar dinheiro para os ne
gócios da Ordem. Deus lho pague, pois já não suhiu 
eomo arnmjú-lo por aqui. O prindpal está feito: os 
papéis j.ú ehegaram lú, e os Padres esperam o des
paeho de uma hora puru outra, e hú muito hoas noli
eins. Dêem gniças a Nosso Senhor. Porque o Padn\ 
Prior csercverá eontnndo ludo, nada mais aeresctmto. 

Aeêrt·a dessa t·asa que lhes querem vender, ,~k 
r,~z muitos elogios; diz que tem eêrca e hous vistas. 
1'ara nossu 111aneirn de viver é grande vantage111, es
pccialnicnte tendo u eomunidade rendimentos; e êstes 
j.á os \•ão adquirindo. O estar tão longe dos Remédios 
parece-me eoisa penosa, por causu dos confessores; 
mas distante ,la ddade nüo me disse que esteja; a!,; 
é junto, por uma parte. De qualquer maneh-a que se
ja, Vossa Revcrênda não !rate de compru alguma sem 
ver primeiro u casa, eom outras duas monjas das que 
lhe parecerem nrnis entendidas, pois o Prelado, seja 
qual f'ôr, lhe clarú licença para ir vê-Ia. De Frade nc
nlnun se fit•, nem de ninguém; hem viu u compra ri
dícula que nm, queriam impingir . .Jú lhe escrevi de 
outra vez sühre o mesmo assunto; não sei se lhe che
gou a carftL 

A resposta à que Vossu R,?verêndu escreveu H 

meu irmão, vai aqui. Ahri-a por engano, mas só li o 
princípio. Vendo que não era para mim, tornei logo 
a fechú-la. Vai deixar-me o Padre Prior as eserituras 
para ('Ohrar o dinheiro daqui; mas falta a autoriza
ção, e estú ('Om Roque de Huerla, que an<la por aí 

r,6ii) O relatório que mandnrn fazer n Santa sôbre os 
tristes uconteci111entos dt>: Sc\.'ilha. 
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cm cumprimento de seu ofki.o. 1\Ian<ic-a junlumcnk 
com a outra que o Padre Prior mandou pedir para o 
negócio de Valladolid, e, pelo sim ou pelo nft0, ve
nham ambas cndcreçadm; à Priora desta cmm. Quan
to a mirn, se Deus me der algunrn saúde, poueo nrnis 
do que êste mês estarei aqui, porque tenho ordem d(• 
ir a Segóvia t) depois a Valludolid, a fundar uma t·asa 
Nn Palêncin, que é à distftnda de quatro léguas. 

A notída sô!Jre a fundar;ão de Villanueva maiHlt'i 
que lhe enviassem, e ai.;sim não digo mais nndu se
niio que fkarnm muilo bem, e (Teio se hú de set·vir 
muito nuquela <·asu a Kosso Senhor. Levei da<fui por 
Priora uma fillrn <k lkatri;r. de la Fuente. Parece-me 
muito boa, tão pintada para uquela gente como Vos
sa Rcvcrt,m:ia para u Anduluzin. Santo Ângelo, u ,k 
:1:Ialugón, é Suhpdora cm Villanueva, e l'az muito bem 
seu ofkío; fkarmn outras duus eom elas, muito san
tas. "' Peçam a Nosso Senhor que S(' sirva destas l'un
drn;:ões; e fique-se (.'Olll f:lc, que nüo estou podendo 
mais, porque, embo1·a 11 frhre seja pouca, os aci<fon
tes do eora\,'ãO e dn madre são diversos. Talvez não 
seja coisa de importfrnda. Becomcnckm-me a Deus. 
Agoru Bcutri;r. de .Tesrn; vui clar notícias dn :\fodrc 
Brianda. 

De Vossu Reverfü1da st•rva, 
Teresa de Jesus. 

Nossa l\fodt·e "' (.'hegou aqui na v6;pcn1 de Hu-
1nos, e eu com Sua Reverência. Aehumos a :\:ladre 
Brianda lí.i.o mal que lhe queriam dar a Extrcmn-t:n
ção, pelo muito sangue que linhu deitado pela bôca. 
Algumas vb:es o luns:a e tem l'Onlínuu febre, mas jú 
está um pouco melhor, e alguns dias se lcvuntn. Ima
gine Vossu Hcverênda o que teria sido se a tivessnn 
kvado u l\folugón. Ela e a l'mm fil'arinm 1wrclidas, <' 

.:um) Ann dt" Sunto Ago!'ttinho, 11nm tlfls n1aíores glôrias 
<lo Cunno Des<'alço, elo c,om·ento ele )lulug<'>n. e Constança da 
Crnz, de Toledo. 

507) J~slc final é !'N"rtdo da Santa. 
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teriam muito n sofrer pela grande necessidade que hú 
por lá. 

Nossa :\ladre já tirou daqui outras duas monjas, 
e uinda praza a Deus que baste! Faça Vossa Rever<~n
da que a cnt'omendcm u Deus, e o mesmo peço para 
mim, que lenho muita necessidade. 

Fnçu Vossu Heverêneia igualmente cnromendar a 
Deus a eleição do Gernl "'; que S<'Ja muito para o 
servi~:o de Sua Mujestude. Aqui aehei o Pudrc Grueiún; 
estlÍ hom. Sôhre o fogãor.inho, saibam que gastamos 
quase cem reais, e não valeu n pena; tivemos de 1ks
nu111chú-lo, por ser maior o gasto de lenha do que o 
proveito da eomtmid'ac!e. 

Ao Prior das Covas mande Vossa H.evC'rf,neia visi
tar de minha parte e c!<~-lhc um grande recado, dizen
do que, por estar assim, não lhe eserevo; e veja hem 
Vossa Hcvert'neia que deve agora ter mais cuida<!o 
cm fnr.ê-lo visitar, para não pnrecer que, não estundo 
no oficio pnrn nos fazer hem, o esqtwn•mos; pure
ccr.ú mal a ... 
Sobrescrito: Para a Mnr!re :).faria de S. José, Priora das Des• 

calças Carmelitas. 

CARTA a1;;. 

A. D. Isabrl de Osório, cm Madrid. 

To]-,do, 8 de abril de 1580. Anima-a a perseverar em sua vo
cação. A S<tnla deseja vê-la, em sua passagem pela côrte. 
O Padre Baltasnr, ''do:-; Jnuiores amigos" da Santu. Int}s 
da Encnrnação irmã de D. Isabel. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Mer

cê, senhora minha. Cheguei aqui cm Toledo nu vfs
pcra de Rumos. A viagem foi de trinta léguas, rnns 
cheguei sein cunsuç.o, e até com mais saúde que de 

568) Foi eleito Geral da Ordem, em substituição ao Pa
dre Rubeo, o l':uire João Bulis!:, Cufardo, que interinamente 
governara coJno Vigário Geral. 

Santa Teresa vrr - 23 
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costmnc. De então JHll'a eú, lenho tido hem pouca, mas 
t'!'do que ntio será nada. 

Alegrei-me muito com as notfrias !jUe me deram 
aqui das melhoras de Vossa Mercê. Tinha já recebido 
uma l'arla suu nu qual me diz Vossa Mercê que não 
foram suficientes os seus males para desviá-Ia do hom 
propósito que tinhu. Por tudo seja Deus louvado. Es
pero cm Sua )fajestudc que, em estando Vossa Mer
cê jú boa de todo pura realizá-lo, teremos feito u fun
du~,ão de que falei. Se assim não fôr, daremos outro 
jeito para que o sunlo desejo de \'ossa '.\for<'ê niio se 
deixe de efetuar. 

Tenho por certo, se Deus me der saúde, que em 
hreve passarei aí por Madrid, mas quisera t/Ue nin
guém o soubesse. Não sd como fazer pura me eneon
trur com Vossa l\!erct'; mm; secretamente a iivisarei 
acêrea do lugar oude estiver. Vossu i\len·f t'S(Tcva-mc 
a ê,;te respeito, e ni'to se cscJtiet:a ,lc me t·m·omcndar a 
l\'osso Senhor e dar minhas saudaçôes ao Padre Va
lentim. Fon1 dêle, a nenhum outro (!lll'l'O que dê Vossa 
1\fon·ê notícin desta minha passagem por aí. 

Disseram-me que brevemente aí e.sturá, se já não 
es!ú, um Provinda! '"" hú 1mm·o nomeado paru essa 
Prnvíneiu da Compunhia. Saiha Vossa :\Terei• que é dos 
maiores amigos que tenho; foi meu nmfessor alguns 
anos. Procure Vossa Mercê falar-lhe, que .:, um santo; 
e, assim que chcgur, fuça-me o fuvm· de dar-lhe cm 
mão essa 1ninlm t'arta, qtw não sei por onde a possa 
eneaminhur melhor. Guie :Nosso Senhor a Vossu Mer
ct em todos os seus passos. Amém. 

A nossa Irmã Inês da Encarnação aehci tão gor
da que mt, admirei, t'Onsolando-me ao mesmo tempo 
por vê-la tão grande servu de Deus. 1;:Je a tenha de 
sua mão. Na ohediênda tem extremos d,• perfeição, e 
:aliás em tôdas as virtudes. 

ln<lignu serva de Vossa Mercê, 
Teresa <le Jesus. 

5(i9) O Padre Jfallasnr Alvarez, muito mcncion,idu sobre
tudo no 'tLh·ro dH Vida'\ 
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O Padre Prior"" ficou bom .. Já lhe dei o recado 
de Vossa ::\'le1·cê. Devo-lhe muito. Suplico a Vossa Mer
cê, procure resposta dessa carta inclusa e mu remeta 
com muita segurança, pois é importanlc pura mim. 

E' hoje 8 de abril. 

CARTA 311i. 

A. D. Lourenço de Cepeda, cm La Serna. 

Toledo, 10 de abril de 1580. D. Pedro de Ahumada consu
mido pela melancolia. Projeto de viagem de D. Pedro a 
Sevilha. Recomenda a D. Lourenço paciência e caridade 
para com êle. Modo prútico de socorrê-lo. 

Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Mer

cê. Asseguro-lhe que parece Deus permitir que nos an
de u tentar êsse pobre ho111em "', pm·u ver até onde 
d1ega nossa cari<lude. E na verdade, frmiio meu, tão 
pouca é a minha para com êle, que muito me aflijo; 
por<rue não só não é u que lhe dev(;) como u irmão, 
mas ainda como a próximo é hem pmwa, havendo tan
ta razão pura doer-me de sna necessidade. '·" Meu re
médio f pensar logo 110 que devo fa:r.er para contentar 
a Deus; e, em enh·mHlo Sua Majestade de permeio, 
a qualquer trahulho me exporia para ajudá-lo. A não 
ser isto, asseguro a Vossa ::\'lereê, que 1wm pout·o nem 
muito lhe leria tirado da t·ahc\,n seus projetos de via
gem; porque era tanto o que desejava vt,-lo fora <ln 
cusu de Vossa l\ford'!, que muito mais me deixaria mo-

r,70) 1-'n,i Gnl>rfol dn Assunção. 
;;71) Pedro de Ahumadu, irmão de ambos, que tinha vin

do da A1nériea na tnais profunda neurus.tcnin e teimava em 
querer \'Ol!ar pura lá, s<>zinho, sem dinheiro e sem saúde. Em 
intenção de S. Teresa que êle morasse, mediante nmn pcn
~ão dada por D. Lourenço, em cns11 de algum parente onde, 
por ccrirnônia,. vivesse t:om 1nnis corncdi1nento .. 

572) Muito ao contrúrio do que deixou escrito, S. Te
resa an1parou e guiou co1u exítniu coridndc seu pobre irmão 
e fêz D. Lourenço ussegurur-lhe meios de ,·h-cr folgu,lumcn!e 
ali, o fim <le seus dius. 

23* 
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ver pelo eontcntumento que isto me dava, do que pela 
pena de seu infortúnio. E, assim, suplico u Vossa ::\for
C"ê, por amor de Nosso Senhor e pnru men sossêgo, 
faça-me êstc fuvor de não o hospedar mais em suu 
cmm, por muito que êle rogu(• e esteja neeessitado; 
porque verdnddranwttte, aei.\rca dêss(• <lC'sejo de mm·nr 
com Vossn :\Ierd\ estú louco, embora nf10 o csleju pa
ra outras eoisas. lk vúrios letrados h•nho ouvido que 
isto pode muito hem ueonteecr. E a c·11Ipu não é a 
morndia cm La Scrnu ··· pois untes de haver projeto 
de ir pnra lú êle queria f'm:er o mesmo, - e sim sua 
grnndc• enfet·midadc; e•, assq.(m·o-lhc: tenho lido gra n
dc kmor de ulgnmn desgraça. 

:i;;]e diz que Vossa Mcref• km rnzão dt• t'iea1· mui
to ('ontrariado, mus que não eslú em suas miios . .Bem 
entende que estú [H0 rdido; (• deve sofrer nnüto, mas 
diz que tanto sentia aqui estar, que preferiria morrer. 
Tinha contrntado ('Olll um arrieiro para ir a Sevilha 
amanhã; mas não entendo para que, pois cstú o l'OÍ

ludo de tal sorlc, que um dia de caminho debaixo d(' 
sol o matnrá; jú vinha eom dor de eabeçu, e lú não 
te1\ÍI out1·0 remédio senão gashtr o dinheiro que tem, 
e depois pedir esmola por amor de Deus, pois pensd 
que tinha alguma eoisn no poder do irmão de d. 
Maior'·", e não o tem. Achei hom, sú por amor llc 
Deus, fazê-lo esperar até me vir resposta clisto que es
erevo u Vossa Mercê, emhora êle esteja muito certo 
de que nada ak:mçurú. i.\Ias, como j.{i vai entendendo 
sua pePdição, enfim, resolveu esperar. Por eurida<IP, 
responda-me logo e dirija a earh1 à Priora, pois vou 
csercver-lhe que ma remeta pelo primeil'o portador. 

Essa lristeza tão súbita que acomete Vossa ]}for
d· a qualquer hot·a, conforme me escreve, penso que• 
foi eausadn pela vinda dfote, porque Deus {., muito 
fiel; e se êsk nosso irmão eslú loueo neste ponlo, co
mo ereio, é claro que esturin Vossa Merc·f, mais obri
gado, por lei de perfeiçfto, n ajudú-lo eomo pu1k•ss(·, 

573) }!onju hcnerli!in:i, irmã 1le Jo1io ele Ovnlle. cunhado 
<la Santa. 
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não o deixando correr a morte certa. Deve lirur de 
outras esmolas que faz e dar a êle, como a quem tem 
11mis obrigação por causa do parenteseo; pois no de
mais jú vejo que nenhuma lcm; porém uinda menos 
devia .José a seus irmãos. 

Crda-nw: quando u uma alma Deus eont·edt• fa
vores como n Vossa Mercê, é sinal de querer que faça 
por :tle grandes coisas, e hem gramlc <-~ tista. E cu lhe 
digo: se êlc morresse nessa viagem "', jamais acahü
da Vossa :Mercê de cho1·ú-I0, com t•ssc gênio que !cm, 
e talvez mesmo Deus o apertasse eom remorsos. Por
tanto é prefel'Ível pensar antes, do que fazer um t•r1·0 
que não se possu remediar; e se Vossa l\iert'ê puser 
s<Í a Deus diunte dos olhos, eomo deve fazt!r, não fi
cará mais pobre com o que lhe der, pois Sua :Majesta
de lho pagará por outros lados, 

Vossa Mercê costumava dar-lhe duzt)n!os reais pa-
1·a vestir-se, além da comida e de outras coisas tlc 
IJU<:' se uprovcitava em sua cu.sa; e, embora não pa
ret;u, por fim, é mais gasto tio que talvez Vossa i.\Ie1·
cê entenda. Com o qué lhe deu, ê.lc j.ú tem para co
mer êstc ano cm qualquel' parte, 01Hk c1uiser. Com ou
tros duzentos reais que Vossa Mercê lhe dê cada ano 
para seu sustento, alóm dos que lhe dava para se ,·cs
tir, ficar.ít êlc com minhn irmã"', pois, segundo diz, 
o convidaram, ou com Diogo de Guzm.án."" Dêste re
,·ebcu ,·t•m reais, que gastará nestes caminhos. Será 
prcdso Vossa Mercê não lhe entregm· tudo junto 110 

outro ano o que lhe der; senão pouco a poueo o vú 
cntrcganclo II quem o hospedar; porque, pdo que en
tendo, não fkarú muito tempo cm um lugm·. E' gmnde 
lástima. Mm; n trôeo de não estar cm casa de Vossa 
Mcrct\ tudo aC'ho bom. Faça de conta <Jtll' purte disso 
n1e dú a mim, como faria se 1ne visse cm necessidath-; 
e eu o rcecho ('Orno se mo <lesse, e hem quiscrn po-

f,74) De i·egrcsso á Aml,ricn. 
f,75) D .. Jonnn. 
,,;(;) Filho de l}, :\faria ele Cepcda, irmii nwis velha de 

S. Teresa. 



858 SANTA TERESA DE JESUS 

der não st·r pesuda a Vossa l\Ten·ê de nenhum modo. 
Asseguro-lhe que, por mim, há muito frmpo teria êle 
saído de sua casa, tal era meu sentimento algumas vê
zes por ver Vossa Mereê com bsc suplído e e01n os 
temores de que lhe falei. "' 

Como esta carta niio tem outro fim, só acrescento 
que procurarei haver do Padre Nicolau os dcspad1os, 
<ruc, penso, traz de Sevilha, e disse que virá J'alal'-Ille. 
Muito me alegrei de ainda estar Lourendeo"" tão per
to. Deus esteja ("0111 êlc. Proeurarei es!ur nqui po11(·0 

tempo, porque não me aeho tão hem de saúde eomo 
em outros lugares. Irei a Segóvia, se Deus quiser. 

Diz Frei Antônio de Jesus que, emhorn não seja 
para outro fim senão para ver a Vossa Merci\ há d<· 
passar por aí. O Padre Grucián já partiu. A D. Fran
cisco minhas recomendações. 

E' hoje domingo de Quasímodo. 
Indigna serva ele Vossa l\fo1·cê, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 317. 

A D. Lour<'nço de Cepe<la, cm La St>rIH1. 

Toledo, 1:, de ahri.l de 1!i80. Rogu-lhc que responclt1 com 
urgência sôbre o assunto de D. Pedro. Os negúrios de 
Homo.. A quinta de La Sernu. D. Pedro não é para ví,•er 
em convento. Tcrrfrcl coisa é o humor de melancolia. 

Jesus esteja eom Vossa 1\Icreê. Porque jú lhe te-
rão dndo unrn t'arta minha hem compridu sôbre êsk 
negüdo de Pt•dro de Ahumadu, agora nada mais k
nho a dizee; só peço u Vossa l\IcrC'ê- quc rcspondu eom 
hrcvidnde e dê a em·ta à Madre Priora, pois muitas 
pessoas claí vêm paru cá. Es!ú o pobre aqui; km gas
tado e deve estar muito nflito, devido ú fraqueza. Te-

üi7) l.\Iorr<'U D. Lourenço de Cepeda pouco depois, uos 
28 de junho. En1 seu testarncnto diz: ''Item: mundo que se 
rlêem a P~dro de Ahu,nadat mPu irrnão, cnqu::into viver. qui
nlwntos. reais euda uno para suu urnnutcnç_!ÜO''. 

;i78) Iu purtir para :i América. 
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rl:'i muito pesar Sl' nii.o vh-r a resposta anll's dt· minha 
partida, que JH·nso scrú breve. 

Estou mdhor do qul' anlt's; afinal ludo <ll'n' st•r 
1·cslos dl' males antigos, t• nii.o é dt• espantar. Só Iltt' 

espanto de niio estai· pior. O que me dava aí saúde 
t·rn, penso, cstnr ,wm tantas l'arlas e 1wgól'ios. 

De !foma lorna1nos a l'Ct'l'her notídas. '.\luito ht•m 
vão os lll'gúdos, embora não f'altt• t'Ontradi,,:ão. H1•1·0-
nw11dt•-os Vossa l\kn·(• a Deus l' n•zt• para sab,•r qual 
dl'\"l' St'I' Sl'll pro1·1•dim1·11!0 IH·sk IH·gúdn ,lt, l't>dro d1· 
Ahumada, t[Ht' Sua l\lajcsl:tdt' Ih(' darú lu:i: para act·rtar . 

.Jú disst· a \'ossa !\krd'· qut• m,· tinha dado os qua
trm·1•ntos n·ais. 1::1i- dt•vt• ,·:,;lar gastm1do do q111· lht· dn1 
Diogo de (;uzm:'tn ,. lalvl'z jú o t,·nha gasto. Crl'ia 
l{lll', <Indo o llll'U g,~nio, uflig1•-111t• hastanll- nito 1l1t· po
dl'r t'U dar 1·oi,;a alguma em hou l'Onsdtndn: nin:la 
que niio l"úss1· Sl.'llÜO para li\'rar Vossa i.\lt·n·t'.· d,•ssa 
cnnseiru, fil'al'Ía muito eontt•nk. O Senhor nos th; rc
mt•dio. 

Adm muito duro Vossa Mern; scí kr '.\lissa nos 
dias <k l'l'sta: d\'o a Jll'llfüll' <[llt' meio han•ria para 
n·n1t•1liú-lo. t· mio aeho. Oiz-nw Pt·dro 1k Ahumada 
l[Hl' a ('asa aí ,•stú muito ml'ihor que a tk Aviln, l'S

pe.-i11 lnwnlt· os quartos dt• dormir, o qt11' mt• 1·at1sou 
11111ilo pn1,-1•r. Tamhi'•m Bll' pareci· nnlita lia n1funda 
!t•r l'Ill l'asa os mrn,;os do arado. St· ri7.t'SSt' Vossa l\frr-
1·i'· alguma t'asinha 0111k n101·asi;1•111. sl•ria a!'nslar lil' 
si gr·mHh· rt1ido. '.\fos por q111• não dividiu a 1·0;,;inhn, 
,·omo eomhinarnos? Qut• tagarl'lil-1• ! Afinal dt• conlns 
,·1•,io qu(· l'ada t1m salw muh; no que t' seu ... "' 

f;s!t• Ser1rn, qup i('Ya ps!as en rias, pronwh· voltar 
d<" hoj1• a oito dias. St• Vm,sa Mert·t~ não tin·1· ainda 
enviado n·sposta, f:H:a dt> modo a mandú-la por t~le, 
pois ali'.• lú ni"io ter,·i pl1l'lido: e 1111·smo ,iue tin•ss,· til' 
ir. J'karia à <·spera. 

O (Jlll' Yossn l\íer,·t'.· pensou st>bn· colo,·ú-lo 1111111 

1110:,;{dro dos noi;sos, jú (•[p me tinha dito: mns niío 

;",79} Alusão ao dilario: 'Muis sabr, o loueo f'm ~ua emrn, 
qut• o ~i...,udo na ~lllu•ia. 
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te111 eahimento algum, porque as eomidas <JUC usam 
lhe parect'riam inlrag.ávcis, e aliás não recebem se
culares. Mesmo agora, como não lhe dão curne bem 
·tcmpemda e cozida na hospedaria, não a pode co
mer; contenta-se com um pustel. Quundo posso, man
do-lhe ulguma coisinha, mus t' raro. Não sei quem o 
há de utui-ar, e servi-lo tiío à medida de seu gôsto. 

Tcrl'Ível eoisu é t·ssc humor doentio, <Jllt! faz mal 
a si e a lodos. Deus l'onccda a Vossa Mercê o hem 11uc 
Lhe suplico, e o livre de hospedá-lo de Jl!lvo em sua 
casa; no mais, desejo que lnnn! mão de todos os ou
tros meios para que, se êle morrer, não fique Vossa 
l\forcf• com desassosst~go, nem eu tiio pouco. 

A D. Frnnciseo muitns reeomendações, e u Arnnc!a. 

Gu:irde Deus a Vossa Mereô e o faça muito san
to. Amém. Por que não me diz eomo vui indo nessa 
solidão? 

E' hoje 15 de abril. 

De Vossa l\Icreê serva, 
Teresa de Jesus. 

CARTA 318. 

À Madre i'IJaria <le Cristo, Priora de Ávila. 

Toledo, 16 de abril de 1580. Cobrança de algumas somas. 
Lembrança, a viu·ias religiosas. Pede notícias do Padre 
A ngclo de Salazar . 

.Jesus esteja <'om Vossa Hcverência. Ontem, depois 
de lhe ter cserito, tive nel·cssidade de esereve1· a nos
so Padre Vigúrio as ear!ns que vão inclusas. Para a 
pobreza de Vossa Hevcrênda é penoso ter de pagar 
lüo gnmdc porle, mas não pude evitá-lo. 

Por caridade, envie Vossa Reverência esta carta 
dirigida a meu irmão, juntamente com esta sua, para 
comunicar-lhe que estit uquí o Padre Nicolau. Chegou 
hoje ao t·air da tarde, e logo lhe pcrguntd pelo di
nheiro de Vossn Reverêndn. Hesporn1eu-me que me 
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dcixarú uma or<km autorizando a Priora "" a cobrar 
o que mandarc111 para cá, e enviar a Vossa Reverên
cia a parte que lhe to,·a. Eln me disse que a pessoa 
encarregada dêste 11egódo prometeu entregar-lho sem 
dcrnorn; sendo ussim, penso que muito breve se farú 
a t·ohrm1ça. Quanto ao dinheiro de Vnlladolid, eontou
nw He que mandaram fazer certas indagações cm Se
vilha a êstc respeito; espera que s<irú cohrado, e, quan-
110 não, scfü't pago por outro meio; mas tem por ec'.rto 
11uc não haverá dúvida. '" 

Dê à :\'ladre :Vlurhl de S . .Jerônimo minhus reco
mendações e <liga-me Vossa Reverênda t'OlllO ela cstú; 
e a Isabel de S. Paulo e a Teresa e ús demais dê mi
nlms lcmhrançm,. Deus us J'uça santas! f:k esteja com 
Vossa Bcverênciu. 

Em todo caso, p1·m·m·c euvinr-mc a resposta do 
Padre Vigúdo e a llc meu irmão, como jú lhe pedi 
PIH outras cartas; ,. se o Padre Vigário já tiver par
tido, escreva-me OIHk estú e devolva-me essas cartas 
inclusas. 

E.' hoje rn de abril. 
De Vossa H<.'ve1'êneia serva, 

Teresa de Jesus. 

CARTA 319. 

Ao Padre .frrúnimo Gradán. 

Toledo, :; ,!e m, .. io de Li80. Sôbre diversos "ssuntos ,los con
ventos. Não quer ,·er o Padre ucntre en1pestados". Jul
gou a Santa morrer du enfermidade que teve. Grucittn 
recebe uma comissão do Pudre Ângelo de Salazar. Dc
sejn vê-lo, em sun passagem por Toledo. A fumlação de 
llladrid e u admissão de uma irmã de D. João López ,le 
\'!'lasco. 

,Jhs. 
A gn1çu do Espírito Santo t•steja c·om Vossa Pa

ternidade. Ontem 1·eedii 11s cartas de Vossa Patcrni-

~,80) De Toledo, onde t'S!nva a Santa. 
,,81) Por <letcrmirrnção c1,. D. Lourenço, algumas somns 

que lhe tleviutu (~1n Sevilh:1 serinrn cntregne.-s HO 111ostefro 
tlc Ávila, a titt1lo de csmoln. 
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dadc, que chegaram depois dns que se refedam ao 
negócio do Heitor de Akal,ú, Jú tinha tratado df-slc as
sunto com a senhora D. Luísu, e consultei mrui o Li
cenciado Serrano, cuja resposta lhe remelo. 

Quanto às controvérsias que sustentou '·", folguei 
muito que tenha Vossa Puterni<lacle defendido a me
lhor opinião, pois, embora êsses Padres não lenham dei
xado de apresentar hastuntes raziies, lcrrível coisa P 
naquela hora não fazer tudo o que fôr mais seguro, 
e lembrar-se aindu de pontos de honra, quundo ali 
se acaha a do mundo e se começa n entend('!" quanto 
nos importa só pôr os olhos na hom·a de Deus. Ten1e
ram talvez flsses Padres que resultasse maior dano, 
fazendo reviver n inimizade. Mas a verdade é que Deus 
socorre com sua graça quando nos determinamos a 
fazer só por f:lc alguma coisa. Vossa Pnlernidadc não 
tem de qm, afligir-se nesse caso; mas serú hom dar 
alguma razão que desculpe ilsscs Pndres. !\fois razão 
teria eu para afligir-me por ver nndar Vossa Pa!cl'
nidadc entre êsses casos de febre. 

Bendito seja Deus que lhe dú saúde. Quanto it 
minha docm;a, jú quase passou, segundo escrevi n Vos
sa Paternidndl'. Só me rcstu frnqucza, porqm· passei 
um mês terrível, emhoru tenha agüentado de pé a 
maior parte; pois, (•orno estou aeostumada a scrnpr1• 
padecer, mesmo sentindo-me muito mui, parecia-lll<' po
der fazer assim. Asseguro-lhe que pensei morrer, con
quanto não estivesse hem certa; e não se me duva mais 
de morrer que de viver. Esta mercê foz-me Delis ago
ra, e tenho-a c111 grnnd" eontu, porque me kmhro do 
1nfülo que em oufros tempos eostumavn ler. 

Alegrei-nie com esia curta de Roma por ver qllc, 
cmhora não venha tão cPclo, par('('e-me que po1kmos 
('(>ntar com o despnd10. Quundo í-ste chegar, não en
tendo que revolução possa lrnver, nem pura quê. E' 
bom Vossa Paternid:H!c ugmirdar o Padee Vigúrio Frei 
Angdo, uindu no caso de não haver outra necessidad(•, 

!iR2) A<0 <'l0 l'n de estnr ou niio obrigaclo o ofendido a l'C'· 
concili;;w ... sc C"om: o ofensor, nu horu da n1orte. 
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parn não pal'N"Cr que, apenai; recebeu essa l'Omii;são, 
logo tratou de se ir embora, pois êlc cm Indo obser
v:u·ú o modo de proceder de Vossa Paternidade. 

Sniha qm• escrevi a Bcas e a Frei .Joüo da Cruz, 
mn111l'iando a passagem de Vossa Paternidade por lú 
e a comissão que leva, porque o Padre Frei Angelo 
me escreveu, a mim, que a linhu dado a Vossa Pater
nidade; e, embora durante algum tempo tenha pen
sado em calar-me, vi não havia necessidade, uma ve,: 
que o tinha subido por êle próprio. Bem quisera evi
tar perdn de tempo; mas se viere1n depressa nossos 
despachos, é sem comparação melhor aguardar, por
que cstarcmoi; mais livr<'s parn agir, ('orno diz Vossa 
Pufrmidadc. 

Ainda que ufinul niío venha visitar-me, serviu-me 
de muito regalo o diz(•r Vossa Puternidudc que vir.á 
se cu quiser. Seria para mim de grande l'Onsolação; 
mns lemo qut• êstcs nossos Irmãos rcpnrem e Vossu 
Paternidade se canse, pois uinda tem muito que an
dar. Contentar-me-ia cont a sun passagem por aqui, 
já qne é fot·c;osa; o meu desejo seria que pudesse de
ter-se algum diu, sossegado, para me dar o nlívio de 
!ratar coisas de minha alma com Vossa Putc0 rnidad<•. 

Assim ([llt' me vir um pouco nrnh1 forte, procura
rPi folar ao /\rechispo, e se ~le me der licença para o 
projeto de Madrid, sem <'omparação, melhor seria lc
vm· cssn pretendente "' para lá do que nrnndú-lu u 
outru park, pois senkm tanto essas noviças quando 
não se faz o que elas querem, que me atormentam. 
Atf ver cm que dú êsse negôdo, não escrevi it Prio
ra de Scgóvin, 11e111 dis,;e nqui posili\'amenle que n re
cebam; mns, embora a Priora ni'io l'uçu gôsto, cl'eio 
que tôdas a a(·citarão. O pior {_, que o kmpo vai pas
sando e, de acúrdo com o qne me esereV('U o Pa(l're 
Vigúl'io, não me poderei dcrnornl' senão utó estar em 

;;s:l) A irmii de .João López de Velasco, grunde literato. 
eron ista e cosmógral'o-mor dns índias. Queria u Santa fazê-Iu 
ingrt~ssar sem dote no 1noslciro de Scgó\'in, ou levú·la à fun
rla,,ão de '.\lndrid se niío tivesse muito que esp<"rar. Chmnou
se nn religião .loanu da ,\fa<lrc de Deus. 
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c011<lit;ôes de VIUJal'; e isto nH.' causa esl'rúpulo. Em 
Segóvia hú muitas monjas, e agora querem recchcr 
outra; mas, sendo eslu emprestada, pou,.:a diferença 
lhes farú. 

Todavia, se lhe parecer conveniente, escreverei il 
Priora de Scgúvia, e Vossa Paternidade tamhém podc
rú dizer-lho, que ter,á prazer se a aceitarem, porque 
muito fadlitaria o e.mo; e aquéle convento ajudou 
pom·o, ou quase nada, cm todos êsses negóeios. E mui
to ajudará t1 consegui-lo se lhes contar Vossa Paterni
dade quanto devemos a Vdnsco. Aqui pagaram agoru 
11uinhentos ducados por S .. Jos{! de Ávila, u mcu pedido. 

Foi um emhrulho, que relatarei a Vossa Paternida
de; ninguém tcve culpa, de outro modo eu jú lho te
l'ia t·ontado. 

Na verdade, enquanto uí'í.o folar ao Ar('chispo, niio 
sei se 4'onvir.á tratar dessa admissão cm St,góvin. ,.,, 
Avise-me logo Vossa Paternidade acêreu do que man
da, pois hú muitos carrcteiros daí pura t'Ú; o que é 
preeiso é pôl' bom porte. Qmmto a levá-la sem que 
us monjas saibam e a queiram, não é eoisa que se 
l'a\;H; e a lkença que nw enviou o Padre FrPi Ân
gelo -· - pois j ú a tenho cm mão, - - vem com esta eon
dição, de que lú a admitam. Ni:ío contei a i>le de (JlH'!l1 

se trata. Asseguro-lhe que meu desejo ('. muito maior 
que o de Vossa H.evert,nl"ia. Segundo me p!ll·m·e, en
tendo que o melhor é fnhir uo Art·chispo em sua easa. 
Logo que eu esteja t·om saúde, frei falar-lhe, cnlrnn
c!o por uma t'Hpcln 011de Ne ouve Missa, e iivisarci a 
Vossa Pntcrnidudc. Agora nuda mais aercscento senão 
que Deus mo guarde, e lhe dt• o que suplico 1mra Vos
sa Putcrnidade. 

E' 5 de maio. 
Jndigiw serva de VosHt1 Paternidade, 

Teresa de .Jcsns. 

f>84) Porqnc, se o Arcebispo desse licenç:1, a novip iria 
para )fadrid, 
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CARTA WW. 

A. D. Pedro de Casadnnonil• "', !.'tn Medina. 

Toledo, 6 ele maio rle 1580. Intert'sse por suu saúde e u c!e 
sua mu!he1·. Pugamento de uma quantia, Pede notícius do 
Lirenciuclo Pndi!ht. 

.Jhs. 
A gru~,a do Espírito Santo es!(,Ja sempre eom Vos

sa Mereê. Por ter passado Illal muito tempo, deixei de 
eserever-lhe, embora corn grande deseJo <lt' saher da 
saúde de Vossa Mercê. Eu, g1óriu a Deus, jú estou me
lhor, emhoru fraca e <·om a ,·aheçu muito 1"11im, ra
zão pela qual não vai estu de mão própria. Suplico 
u Vossa Mercê que me escreva, falando-me de sua saú
de e clizcndo-me como vai a senhora D. 1\forin. A Sim 
Mercf! beijo as mãos. 

Saiha Vossa Mercê que já fomm pagos os celll 
ducados em l\ladrid. Fiquei muito contente, e talllbém 
por saber que estão bons os de Homa "'' e que nossos 
negócios vão hem encaminhados. 

Tenha Vossu Mercê a bondade de infornrnr-nw st• 
tem notícias <le nosso amigo o Licenciado Padilla. 

Nüo sei onde me alcançará a rcspostn desta, por
que penso demorar-me aqui pouco tempo; podcr.ú Vos
sa Mercê cncleniçá-la a Segóvia. 

Nosso Senhor guarde Vossa Merci:~ eom u santi
dade que clcsejo. Amém. 

De Toledo, a 6 de maio. 
Int!ignn serva de Vossa Mercê, 

Teresa de Jesus. 

fi8;,) Rico e piedoso negociante, que muito favoreceu a 
S,intu. 

5SU) Os Padres João tlc ,Jesus e Diogo da Trind'1de. 
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CAHTA 321. 

A D. Maria Enríqu(!Z, Duquesa de Alba. 

Toledo, 8 de maio de 1~80. Felicita-a pelo bom êxi!o dos ne
góeios ela Duquesa. O Duque ele Alba em Porlug:,l. A San
!u e MWS monjas pedem por êlc. Homnrias e orações. 
Roga encarccidnmente :i Duquesa que interponha seu va
limento junto ao Condestável de Navarra cm fa\'01· dos 
Jesuítas de Pumplona. "Que nüo sej:1 carta ordinária de 
reeorncntlação, senão n1uito insistente'\ 

Jl1s. 
A graça do Espfrito Sunto esteja sem1H·c com Vos

sa Excelfüida. Há muito estou desejaudo eserevcr-lhc, 
desde que tive notícias de estar Vossa Excelêndu em 
sua easa; mas tem sido tão pouca a minha saúde, 
que desde Quinta-Feira Sirnta não me deixou a febre 
senão há uns oito dias; e o tê~la era o menor mal, 
lanlo foi o que sofri. Di:dam os médicos que estava 
eriamlo urna postema no fígado; mediante sangrias e 
purgas foi Deus servido de deixur-nw neslc pélago de 
trabalhos."" Praza a Sua Divina l\fajes!ade servir-se 
de dá-los só a mim, e não a quem me hú de doer 
mais o ver padccC•-los do que sofrer eu mesma. Pelo 
que se diz aqui, vejo eomo se resolveram do melhor 
modo os negódos de Vossa Excclêndu. 

Eu não sei que dízt•r, senão que entra nos de
sígnios de Nosso Senhor que não goxenios de eonlen
tamento senão at'ompauhado de pena, pois asshn ,-reio 
deve sentir Vossa Ex{·elênda estando apartada da
quele a quem tanto quer; nrns serú servido de que 
Sua Excelt"nl.'iu , . ., ganJic agora muito eom o mesmo 
Senhor, e depois venha o <'onsôlo por junto. Pnixa a 
Sua )fojestade ludo fazer, eomo Lhe suplico; e em 
!ôdas estas <"asas de monjas fazem o mesmo, com gran
díssimo cuidado. Só fstc bom resultado lhes cncurre
guei que !mne1n agora n1uito ü sua conlu, e eu, em
bora ruim, <lc ordinário o lenho diante dos olhos: e 

587} ... que é êste mundo. 
588) O Duque de Alba. 



CARTAS. II 367 

assim eonlinuaremos at<~ receber as notídas que !un
to desejo. 

Estou imaginando as romarias t' ornçôes cm que 
Vossa Excelência andarú agora ocupada, e como mui
tus vt~zes lhe pare,:.crá que era mais descansada a vida 
na prisão.'·"' Oh! valha-me Deus, que vaidades as . 
dêstc mundo! E como é melhor não desejar descan
so, nem coisa algumu dêk, senão entregar lodos os 
ai:.ontedmcntos qne nos dizem respeito nas mãos de 
Dens, que I1:lc sahe o que nos convém, mais do que 
Lho pedimos! 

Tenho mni!o desejo de saber como vai Vossa Ex
t·elênda de saúde e cm tudo mais; e assim, rogo a 
Vossa Exeelência me mande notícias. E não se im
porte Vossa Exeelênt:.iu de não escrever de mão pró
pria; ,·omo h{1 tanto ufto vejo letra de Vossa Excelên
cia, all, com os recados que da parle de Vossa Excc
lê'nciu rct'ehia pelo Padre Mestre Gradán já me con
tentava. Não digo aqui para ornk irei quando partir 

'. dêste lugat·, nem outras coisas, porque, penso, passa
--_ ri:t por aí o Padre Frei Antônio tle Jesus e dará conta 

de tudo a Vossa Excdêuda. 

Uma grnça me há de conceder agora Vossa Exce
It,nda, cm. to,Io caso, porque me importa que se en
tenda como Vossa Excelência me favorece em tudo. 
E' o seguinte: i-m .Pamplona de Navarru foi há pou
co fundada uma casa dos Padres da Companhia de 
Jesus, e cmneçou com muita paz, mas tão grande per
seguição levnntou-se depois contra Hes, que os que
rem expulsar da cidade. Buscaram ampuro do Con
destúvcl "°, e Sua Senhoria os auimou elo melhor mo
tio e mostrou-lhes muito agrado. A mercê que Vossa 
Excelt"!1win me há de fazer é eSt-rever a Sua Senhoria 
uma t·arta, agrudcl'cndo-llie o que fêz, e mandando
lhe que continue a favorecê-los cm !ôdus as oeasi<'íes 
que se npresentare1n. 

;i8!l) O Duque estivera prl'so, <'omo .iú ficou dito. 
590) D. F1·l!neiseo Hurla<lo <le l\lendoza. 
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Como já sei, po1· 1m•us pccu!los, a ufliçiio dos n·
ligiosos quando se vêem perseguidos, !ive muita Jl('lla 
dôlcs. Penso que muito ganha eolll Sua Mu,jcslade 
quem os fayorccc e ajuda; e liste Juero quisera cu 
t·oubesse a Yossa Excelência, pois me parece ser tan
to do se1·viço <lc Deui;, que lllC atreveria a pedi-lo ao 
próprio Duque, se estivesse perto. Alega a gente do 
povo que lhes fará folta o c1m, Ncs gastarem; mas a 
("Usa cslú st•1Hlo construída por um eavalciro que lhes 
dú mui lo boa renda, pois não é de pob1•cza; e, aiudu 
que o fôssc, é ter muito pouea ri· num Deus !i"to gran
de, pureC'er-lhes que não é podt•roso para dar de t·o
mer aos seus set·vos. 

Sua :Majestade guarde Vossa Ex('elêncin e lhe 
d(~ nessa uusênda tanto amor seu, que possa agüen
tá-la .eom sosstigo, pois sem suudade {_, impossível. 

Suplieo a Vossa Exeeiêneia mande cnfregar a trm•m 
fôr husear a resposta desta minha earta, a ret·o1ne1Hla
çilo que peço a Vossa Exeelênda. E hú de ser tal 
que niio pareça simples carta de t~mpenho, e dê a 
entender darumente que Vossa Exeelêneia o quet·. E 
como estou importuna! i\hu; {: tanto o que Vos&a Ex
celência me fêz e ainda foz padecer, que não é muito 
sofra tanto :itrevimento de minha parte. 

E' hoje 8 de abril. Desta rnsa de S . .Tos(• tle To
ledo. Quis dizer, 8 de maio. 

Indignu serva de Vossa Excclênda, e súdita, 
Teresa de ,Jesus. 

CARTA 3:l:J. 

Ao Padre .Jerônimo Gracfrí11. 

Toledo, 30 de maio de 1580. As monjus de S(·gó\'ia rerehcru 
a ,foana Lúpez de \'elasco. Espera a Sunta o Padre (;ru
ciún em Toledo, pussar!a a festa de Corpus Christi. 

Jesus cslcjn com Voss.a Paternidade, meu PHC!re. 
Depois que envid ontem, <lia du Santíssima Trincla
de, uma carta dirigida a Vossa Paternidade, reeehi a 
que me disse haver eserilo, juntamenlc com a do Pa-
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(lre ~froluu, e hoje as outras. Bem foi predso csta
i·em uli êsses P:1<kes, tal foi n harnfunda. Bendito seja 
Aquêle (Jll(' nssim o ordena! Para Vossa Paternidade 
niio se nf'ligir julgando que se pcrdC'rarn us eartns, 
escrevo es!u, mas eom pesar de que pague tantos por
lt•s a senhora D . .Joana. As ora~i"H,s de Sun l\kreê me' 
reeomendo. 

T:unh!'·m recebi hoje carta da Priora de Sq,l6-
Yia '·"', nu qrnd me diz que posso Icvur Joana LópPz 
comigo, pois tôdas se alegrarão com isto; urns cu llws 
l'SlTCvi dt• tal maneira que não podiam l'l'l'Usm·. Com 
a Priora nuo em prel'iso instar muito, pois lclll gô::1to 
de dar prar.er a Vo:;sa Paternidade e a mim. Bendito 
Deus, que vão terminar essas necessidades de Ice eu 
de negodm· coisas (·orno t~stas e outras que st•. aprcsl~n
tam. Asseguro-lhe, men Padre, que tive (lc usar de 
muita indústria, pois cadu Priom quer o proveito de 
suu casa e acha que nas outras nada falta. 

Havcrit necessidade de fornecer cnma, - que isto 
não se poderia dispensar, nem, tão poueo, dinheiro 
JHH"a o l'.nxovnl."" Gostaria hem de poupar-lhe tôtiu 
despesa; mas no momento estou muito pobre, pelu ra
zão que direi u Vossa Paternidaclc quando lhe falar. 
Se lhe parecer melhor não tratar disto por <'ll((lrnnlo, 
huscarcmos algum meio, mns presentemente não vejo 
outra soluçiio pnrn êste caso. Scr.á mais fúcil <lispen
Hltr o dote se se fizer a fundação cm projeto. '" 

Por muitas razões, penso que nada se perderá se 
vict· Vossa Paternidade passar aqui a festa de Corpm, 
Christi. Poueo se causará Vossa Paternidade se vier de 
CULTO, e fat"emos juntos a viagem.,.. O Padre Frei An
tônio não deixará de ir eomigo, mas unda tão doente, 
que nrnito nos dm,ú (ftle f'uzt'I'. Nenhuma outra eobn 

591) A ré!el>re Isabel de S. Domingos. 
fi92} .Tono T.ópez de Velas<·o, embora scerctúrio de Fe

lipe II, cr,i pobre. O mesmo aconlerin i, famma Gru!'iún. 
f,9:l) A de :VIndri<I. 
fi94) Com efeito, acompanhou H Santa 1le Toledo n Se

!,{úviu, 

Santa TerP.!m VII - 24 
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hú que nos delenhn, passado Corpus Clll'isti, a não 
ser n n•sposta do Arcchispo, que nunca se deeicle. Ale
grei-me extre1namente com as uotfrias sôhre Bea!rfa. 
E que pressa tem o Padre Nicolau que ·vá Vossa Pa
ternidade para lá! A meu parecer, por isso mesmo não 
convfü11; ngora i'•le próprio o está compreendendo. Ain
da que uiío houvesse outro inconv('niente, seria matar 
Vossa Paternidmlc. 

Porque a respeito disto e de outras coüms fahir('· 
mos, se Deus fôr servido, nada acrescento. 

De Vossa Paternidade serva, 
Teresa de .Jesus. 

CAHTA ;J:;:~. 

Ao Pmll'(e Jl'rónimo (lradân. 

Toledo, 3 de junho ti<! 1580. O Curdeal \).uiro~a e a funfla
,,üo de :1!adrit1. Enf,;rmida<le do l'c. Antônio de Jesus. 
Qucix«-sc uo Pe. Gruciún por demorar t•m ir a }Iadrid. 
A Princesa de füio!i. :Negócios de vàrios conventos. 

Jhs. 
A graça do .Espírito Santo esteja com Vossa Pu

terni<lade, meu Padre. :Kão sei que fim tem Nosso Se-
11!101· em vista permitindo tantos obstúeulos a minha 
s:üda duqui para falar com aquêle Anjo. '"'' 

Hoje escrevi a êle uma espécie de petição, segun
do me aeonsclharmn aqui. Vamos ver o que decide, 
para cu saber se devo partir uu não, pois há logo ou
tro ineonvcniente, que {• receio de perdermos u oca
sião de encontrar pelo eaminho a Frei Angclo, que 
escreveu pron1etendo ir a Madrid, passadas as festas. 
Contudo, se o ncgúeio do Arcebispo estiver concluí
do, não creio serú razão pura. adiar a viagem, e par
lir('mos 1m próxima ti',rça-feira. 

O Padre Frei Antônio está mnito melhor, já diz 
:\lissa. Sendo assim, fique-se Vossa Paternidade em boa 

595) O Cartlc11! Quiroga, Arcebispo de Toledo e lnqnisi
dc,1· Geral. 
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hoi-u, que aí lhe falarei; e, se uão, 110 cén nos vere
mos."'" Eslêvc tão doente o Padre l<'rei Antônio, que 
cu tinha mêdo de ir só com êlc, pensando que fica
ria no meio do emninho; e eomo, por outro ludo, ha
via de dar-rnc contentamento a vinda de Vossn Pa
ternidade, isto também jnfluía cm mhn. E' que não 
aeaho de entendei· que, cm procurando cu l'Ollsolação 
nesta vida, indo acontece no revés. Vossa Paternidade 
tinJrn motivo para vir visitar o PHdre Frei Antêmio, 
que cstêvc tão mal, e parecia h('lll a lodos; e não se
ria mau que Jhc esercvcssc alegrando-se de sua saú
de, pois se tem havido muito si\canwnle com f-k. 

A1p1i temos conosco o Padre Frei Fcrmmdo dei 
Castillo. ""' Disseram que a Princesa de f:holi "' está 
cm sua ('asa, em Madrid; agora afirmam que se :lt'hu 
cm Pastrana. Não sd quem <li?. a vcrdfüle; seja como 
fík, é solução muito boa pura ela. Eu vou hem, gló
ria u Deus. Avist~-mc Vossa Paterni<intlc logo que uí 
ehcguc o Padre Frei Angelo. :r'::stes ('aJTdl'irns entre
gam as eurtas mais t!cpreSSll e eom segunmça. Jú es
crevi a Vossa Paternidade duas, nas tJuais lhe disse 
•JUC recebi a do Padre Nieolau e as q1w vinham com 
!'la. A última, datada de têrça-feir11 antes de Corpus 
Christi, foi-me cnh·t>guc hojf•, 8t'xta-frira, depois de 
passada a festa. 

Resporn!o-lhe por inh!1·mi'.•dio de um frmão da Ma
dre Briandu; ela estú hem, e tôdas se J'f·,·omcndum its 
oraÇÕl'S de Vossa Paternidade; cu ús do Senhor Vc-

;,fH;) Finulm<:nte foi Graciân a To]Nlo, e falar"m ... êle 
e a Santa -·- ao Cnrdeul. 

597) C~Jcbre Domini<'ano, muilo amigo da Reforma Car
nielitan:t. 

:i!ll!) \'eju-se no Livro ,lus Funda,;<ics, e. XVI!, ,•amo, ten
do fundado a Princesa de f;Jmli o mosteiro ele P:istrana jnn
lamcntc <.·0111 seu nwrido o Príncipe Rui Gbnwz, por 1no1·te 
dt'sl-P, ('ntrou pm"a .'iPr monja, con1 algnlnns de suns ,larnas, 
e, no pouco tetnpo que uí estêve., revo]neionou de tal modo 
a caso, por seus cnpri<:hos e tiranins, que, apús a sua volta 
ao Palitdo, a Santa '.\fod1·e transferhl secretamente a comuni
dade ao tnosiciro de Segô,•iat Ievanrl.o consigo nlgnnrns no~ 
viças que a Princesa fizeru receber sem dolc, e restituiu pe
r:mlc tuhelião llldo quanto dos fundadores havi" recebido. 
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last'o. Porque escrevi há pouco a Sua Mcrd.\ niio o 
faço agora. Quanto tlcscjo que não se tenha perdido 
a carlu ! E' muito importantl', para que sua irmã <'S· 
kja aí quan,lo cu chegar. 

Disse-me o Pudre Nicolau que dcixarn ('lll St•vi
lha cm depósito oitoeentos ducados que a Peiora pôs 
ü nossa disposiç.ão pura as necessidades que ocoe1·c
rcn1 nestes nPgódos. Isto lhe <ligo porque a pessoa que 
l'lllprcstm· os cem ducados a Vossa Patcrnidndc, os 
rcaYerú l'Crtos e sem demora. f.omo já cstú avisnclo 
Casa<ll'monlc, mandará logo ordem para paganwnlo se 
cu lhe eserevcr pedindo-a, e assim farei no easo de 
não l'Onscguir Vossa Paternidade ni mesmo o ncgckio. 
Deus encaminhe tudo, segundo vê ser nel'essúrio, e 
gnar<lc Vossa Paternidade como Lhe suplico. 

De Vossa Paternidade serva, 
Tcn•sa de Jesus. 

Remeta Vossa Paterni<lacfo essa carta ao Padn• 
Nicolau, e mande perguntar no Cnrmo o que sabem 
a respeito cio Padre Vigúrio. Se fôr possível, avise-me 
do que hú, cmhorn cu tencione snir daqui li\rça on 
qm11·tn-feira, se não sobl'evier ontrn novidade, --- pois 
já pnrecc encantamento. 

,CAHTA 3~,l. 

A D. Lom·1•11ro <li' Cepe-da, cm La Scrna. 

Segín·in, 15 de junho de 1580. A saúde de D. Loun,n,,o. Si\
bre a joyem que poderia convir a seu sohrinho D. Fran
cisco ele Ccpedu, que desejava cn~nr~se . 

.Ths. 
Estcjn com Vossn Mercê o Espírito Santo. Já me 

encontro em SC'góvíu, e eom hashrnte {'llidado: e a~
:;jm cslnrei até saht•r da saúde <le Vossn Mercê, por
que, logo que se foi Pedro de Ahumaclu, recehi uma 
l"arta de Vossa Jl,fon·ê, e desde então nada mais sonhe 
de Avila e não entendo o que possa haver sucedido. 
Heedo (Illt' seja /"alta de saúde de Vossn l\foreê e que 



CARTAS. II 373 

por t-stc motivo não me estT,•vum do mostdro de S . 
.José. Esta vai por mão do Padre Frei Antônio de .Je
sus, que visitará Vossu )lcrd.\ dando-lhe conta de lu
do; por isso, e por cstur ocupudu, não HW ulargurt'i. 
Sua Paternidnde o for{i por mim. 

O casamento, que tinham em vfata ('im1 o cnvulci
ro do qual Vossa l\frreê me escreveu, m"io teve efeito; 
aqui não o quiseram. Diz-me a Priorn tanto bem da 
môça, que cu teria por grande felkidadc se nos cou
besse tal sorte."" São muito amigas, e clu vem \'Ísi
tar-nw; busca1·cmos rodeios para ver se n Priora toca 
no assunto, a fim c1c entendermos se Vossa Mercê po
deria tratar do casamento. O Senhor o faça como me
lhor fôr servido, e guarde a Vossu Mercê. 

Avise-me com brevidade sôbre sua saúde. De To
ledo lhe esnevi a êslc respeito; ntio sei se tcrú rc
l'chido a carta. A D. Francisco muito me recomendo, 
ussim como tamhém o Padre Gradán, que està aqui. 
A Vossa )frreê Deus guarde e faça muito s:mto. Amém. 

Antconlem chegumos aqui. 
E' hoje 1ií de junho. 

CARTA 325. 

De Vossa ;\,Jc.rcê sel'va, 
Teresa ele Jesus. 

A. D. J,ourenço de C1'peda, em La Scrna. 

Se~úvia, 19 de junho de lMlO. Pressentimentos ile D. Lou
rento :,;ôhre sua :morte prúxi.Tnu. A Sanlê1 o dissuade de 
l:tl idéiu. :\fe!horns d" Santa em Segóvia. Lcrnbrançus da 
Priora, de G1·ncií,11 e de Anu de S. Bartolomeu. 

Jesus esteja com Vossa l\:Iercé. Dizem-me a tal 
hora ,lês te mensagcfro ... """ dcran1-me muita pena ... 
s ... en<'uhr ... do mue ... por la ... Deus ... si. Eu 
niio sd de onde lhe vêm êsse pressentimento ele mor
rer hrcve, nem pm·a que pensa nesses desatinos, nf'Ii-

5!/!J) P"rn D. Fronc,iseo, sobrinho da Santn. 
000) Foltum p,1Invrus. 
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gindo-se eo111 o que não hú de ueontcecr. "" Confie cm 
Deus que ('. verdadeiro umigo, e ucm falturú a seus 
filhos nem H Vossa :\kt·e(·, Muito 11uisera cu que es
tivesse com saúd,• para vir cú, pois cu aí nfül posso 
ir; uo menos foz Vossa 1\forc:ê muito mul cm ~assar 
tanto tempo sem it- a S. José. At{~ lhe farú provt>i!o 
o l'xc1-cício, pois é hem pC'rlo, e assim não fkarú tão 
só. Por í'a!'i<ladl·, não foça assim, e dê-me notíc:ias de 
,ma saúde. 

Sinto-me muito melhor llesdc que cheguei a êste 
lugar, e fiqtwi liYrc dns fchreúnhas <1ue tinha . .Tú es
tou sem cuidado acêrca do ncgbdo sôhrc o quul es
crevi a Vossa :\lcreê, mas até h purtida do Pudr~ Frei 
Ângelo, qu(' dcmorarú aqui oilo dias, nada po<lcrt'i 
fazer. 

A l\fadt·t• Prioni, o Padt·e Grneián e S. Unrtolo
mt•u rceomenda1n-se muito a Yossa l\forcê; e t·u a D. 
Franeis<·o. 

Avise-me de sua snúde poe caridtl!k, e fique-se 
,·om Deus, que não há tempo para mais. 

E' hoje 19 de jnnho. 
De Vossa l\foreê serva, 

Teresa de .Jcsu:-1. 

Talvez seja ncccssúrio mtuHlar Vossa :\Icreê um 
mensageiro, porque já se• adiautou um passo naqnek 
negúdo, e não cstú dando mau resultado. At.:, it par
tida do Pndre Frei Augelo, nada se pode fazer. 

C.AHTA 326. 

À Madre Maria de S . .losé, Priora de Sevilha. 

S1>g,'n·iu, 4 de julho <le 1580. Vida exemplar e snntu morte de 
D. Lonrcn~,o de Cepeda. Tndo pllssa neste mundo. Amor 
<!e D. Lom·cnço ú Reforma. l'agumcntos. Conselhos m·fr
c·u do proc-edimento ele ulgunrns religiosos. Fundação de 
Descalçus e1n Pot"lugal. Sôhre n con1pra clt1 t1n1.as c·asa~ 
t>tn Sulmnuncu. 

601) D. Lourenço !evt• alguma luz sohrenatu1·nl, pois efc
li\"amcn tc inorreu s(•l,e dias depois. 
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Jhs. 
Esteja eom Vossa Heverêneia, i\Iadr<.· minha, o Es

pil'ilo Santo. Parece-me não qm•r(•r Nosso Scnhot· dei
xar-me muito tempo sem lct· cm que padcecr. 

Saiba que l"oi servido lcntr eonsigo a Seu ho111 
amigo e sct"vo Lourenço de C{'JH'da. Deu-lhe um fluxo 
de sangue tito repentino <JlW o sufocou, dlll'aJH!o ap('
nm; seis horas. Havin eomnngado dois dias anlcs, e 
1not·reu com plena conseil\ndu, encon1c•11<lando-sc a 
.:-losso Senhor. 

De Sua divina misericórdia espero que foi gozar 
d'f:lc, ponflll' j.ú estava de tal sorte, que a níio Sl'r 
para tratat· das t·oisas do sceviço de Deus, tudo o ean
saYa. Po1· esta eazão apra.âu-se cm mm·u1· naquela stia 
het·dadc, qm· era uma légua de Avila, envergonhan
do-se, como dizia, de andar metido ('Ili cumprimentos 
mmHlanos. Sua oração era ,·ontínua; anelava sempre 
na 1n·escn\·a de Deus, e Sua )lujestade !!te fazia tan
tas mercês, que cu algumas vf•zcs me espantava. À 

penitência tinha muita inclinação e fazia além do que 
cu queria; porque tudo comtmieava comigo, e et·a ex
lt'aordinúdo o nédilo que dava às minhas palavras 
cm conscqüí'ncia do nn1ito amor que llll' havia <·o
brado. Pago-lhe com me alegrar de que tcnhn saído 
de vida tiio miset·úvcl e já esteja cm segnmnçn. E 
niw é modo de dizer: realmente dú-mc gôzo quando 
pt·nso nisto. De seus filhos tenho pena; mas, em utcn
çiio ao pai, penso que Deus \'elarú sôbre i:·ll's. 

Dei a Vossa Hcvcrência couta de tudo porque sd 
que há de sentir sua morte ··-· e, por t·erlo, hem lho 
dt'Vt', assim eomo tôdas essas minhas frmãs, para 
qu(• se consolem. E' ineríve! o quanto sentiu êsses tra
balhos daí, (' o amor que lhes tinha. Agora é tempo 
dt• lho pagarem rct·omendando-o a Kosso Senhor, <k
haíxo desta eondiçuo: se sua alma não th·er 11en•ssí
<lade de snf'rúgios - como penso nuo tem, pois sl'gun
do nossa fé assim posso pensar, - sejam aplkados 
ús almas que estiverem muis necessitadas, purn ([lll' 

st' uprovcilcm dêks. 
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Saihnm qm', pout·o unles de mo1Ter, llH' linha c~
crilo uma earta pura S . .Jost' de Segúvin, on,le agorn 
estou, a 011zt' l{•guas de Avila, nu qual me dizia tais 
coisas <(tH' 1mr1•da estar certo do pouco que tinha de 
vida. Fiquei ('spanhlda. 

Pnrct·c-me, minha filha, que, passando tudo tão 
dl'prcssa, mab lrnvimnos de trazt'r o pensamento em 
1.:omo morrer do <JUC ('111 como viver. Pra:r.a a Deus, jú 
que me fiquei por eií, seja para servi-lo em alguma 
t'oisa, pois sou quatro anos Jllais velha, e nüo acabo de 
morrer; antes 1:stou jú hoa do mal que tive, emhora 
,.·om os adrnques ordinários, cspedalnwn!c na eaheça. 

A meu Padre Frei Gregório peço que tome esta 
por sua, e lembre-se de meu irmão, que tanto senliu 
os frahulhos da Or<lcm. Hem vl'jo <1uanto hú de custar 
a Sua Beverênda o ver-se t·om êsse ofício"', mus tc
nlrn pudfinda, - e o mcs!llo llle digo, filha minha, 

- pois t'slamos cada din à espera dos dcspuchos de 
Homa, e Nosso Padre se vai demorando aqui porqtH' 
não eonvém estar uuscn!e <ruando t·hcgun•m. Vni hem 
de saúde, glória a Deus! Tem estado aqui visitando 
esta casa, com o Padre Vigúdo Frei Angdo, e tornará 
a ir remigo depois de mnanhã a Avila. Não sei qunn
lo tempo me scrú neeessúrio demorar lá pura ver co
rno se resolve a herança de Teresa. Com a morte do 
pai, o qual lhe queria cxh·cmosamente, muito perdeu a 
pohrc:r.inha, e a comunidade lamhém. Dcns dê rcmé
,lio a tudo! 

Saiha que a ordem de pngmncnto dos quatroecn
tos ducados, que Vossa Hevcrênda mandou, é o mes
mo que nuda; porque, pelo menos, o dinheiro de To
ledo nüo serú pago, tiio cedo, e aindu praza a Deus 
que o paguem. Lú o deixd rcl'omendado. Sôhre o de 
Valladolid vou es('rcver no Padre Nil'ohrn que me en
vie os dol'Ulllentos, porque, cm neahundo o negócio de 
,.\.vila, penso que me mandarão fazer a fundação de 
Palt,neia. At{, já <kvin tC'r ido daqui; cntiio verei se 

Gll2) Firara t'omo Vigàrio no convento dos Rem~dios du
l'<tntc n am;f~1H~ia do Pndrc Gn.H.'iún. 
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se pode fazer ulguma eoisu. l\ias ngora U![Uêle que fôr 
nomeado tutor exigh·ú o pngmuento com mais prt-s
sa. "" Vossa Heverênda veja como hú de fazer para 
pagar; e, no caso de se up1·csenlat· uma boa noviçu, 
não seria mau tomá-la e empregur o dote nisto e no 
auxílio que Vossa Rev('rêndu prometeu paru os ne
gócios de Homa. 

Deus a tudo dê remédio; que cu hem temia qnc 
o santo Prior das Covas havia de fazer muita falta. 
Con!udo, alegro-me de que o tenlmm deixado descan
sar do eurgo. Vossa Reverência lho mande dizer de 
minha parle, eom minhas recomendaçôcs e u111 gran
de recado, e o mesmo u meu Padre Hodrigo Alvarez. 
A êsle agradeça sua ('artu, tôda dteia de louvores aos 
lrahulhos, que cm hou hora me chegou, e diga-lhe da 
minha parte: se, ao que parece, faz Deus milagres por 
Sua :V!effê cm vida, que será depois da morte'? 

Milagre consideraria cu o anepent!imento dessa 
pobrezinha ... ., se J<isse liío verdadeiro como Vossa Rc
verêndu diz. O que aí julgam por muito bom, -- is!o 
{:, que ela condene a Gurdúlvnrez, - julgo eu por 
muilo mau e m·rediluria pouco no que me dissesse 
dôll', porque o tt>nho em conta de homem <'Onsciendo
so, e sempre uchci que era ela qm•m o trazia des
norteado. Ainda que não seja tanta u ,·ontrição como 
clese,iamos, alegrei-me muito. Grandes orações se têm 
feito aqui por intenção deln; talvez o Senhor tenha 
havido miserieúrdin. Eu ando hem aflita desde que 
vi os papéis""', pois niio sei eomo a deixavam comun
gar. 1\Tcu modo de pensar, )fadre, é que 11üo é possí
vC'l ficurem sem castigo coisas semelhantes. Seria jus
to l"011<lenú-la ao cúrce1·e perpétuo, donde 11u11ca saís
se, segundo Vossa Hcverência clir. e estava jú <lctcrmi
nndo por cú. 

603) Hefe1·c-se "º qlle devia a D. Louren,o a comunida
de ele Sevilha, 

ti04) Sempre a mesnrn Beatriz da 1fadrc de Deus. 
(jl)!\) O rch1\ório si\hre as desordens de Sevilha. 
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Com tanto ah·aso vdo ter-me ii.s mãos a cal'la de 
Vossa lkvt't·f·n<·in sôhre ê.s!C' caso, que não ereio lhe 
d1egue e!:lta a !C'mpo, !)Ois uão sei quando ~cgnirú. A 
,lc Vossa Hevcrênl"ia me foi C'ntrcgu<· na véspera de 
S. Pedro, e el'u datada de <[Uiuze de maio, se niio 1111• 

engano; não sei o que pcnsur. lHas fieat·em espenw
do que o Padec G,rud[w vú trntur disso seda desali-
110: melhu1· é ([UC Beatriz tenha antt•s rd1·alado, e des
mentido tôdus as falsidades que afirmou, H fim de 11iio 
pare('l,r êlc a induziu a f'azt\_jo. Espanto-me de Vossa 
Hcven~nda não o ter compreendido. 

Se ela knmtou falsos que em algum tcn1po pc,s
fülll1 prejudicur u alguém, é mister que meu Padrt• 
Rodrigo Alvm·cz veja o qu<· Sl' hú de !'az1·1·, e ela, por 
cscdto, se deisdiga, assinando-o eom seu nome. Praza 
a Deus, minhu filha, seja de sorte que satisfa<:a a 
Deus, e essa alma nfto se perea. 

Sua Majestade console a êsse pohrc do Pahlo. "'" 
Bom homem deve ser, pois Deus lhe dú tantos tru
hall10s. 

Pensa que é pequena vantagem ter casa de O!l· 

de possam ver essas galeras·? Por H(!t1i tôdas lhe têm 
inveja; pois {, de grande aJuda para se louvar Nos
so Senhor. Ass(•guro-lhc que, cm se vt•11<lo sem elu, 
sen til'ão fu !ta. 

Acabam de dizer-me que os mourist•os tli'si;e lugar 
dt• Scvilha es!nvmn t'onspinm1lo para apoderar-se dc-
1:t. Boa ocasião para scrf'm múrtires! Snibarn o (Jlll' 

hi'l de eerto, <' eserevu-me a êss<' 1·espcilo i1 l\fa<lrc 
Sub priora. 

Alegrei-me por snhct· que da está eom ~aúdc, mns 
fiquei trist<' por S<'l' liio polll'n u ,le Vossa lkvt•
rt1nda. Por umor de Ikns, tenha Vossa Ht•verênda 
mnito cuidado eonsigo. Dizem qu<·, pm·a ('Ssas coisas 
de rins, é hom colhi>t· uns l'aramujos, qunnclo estão 
maduros e sc•eos, reduzi-lo:,; a pú e tomar a cr11anti:l:ul«. 
de meio rcul tôdas n,:; manhãs. Pergunte-o u um mé-

!iOü) Puhlo :\lulius, pui <le Bernardn de S. ,Tos<'.·. 
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dico, e não fique tanto tempo sem esn-e-\·er-mc, por 
caridade. 

A tôdas, p11L·tkularnwnte a S. Francisco, muito 
me recomendo. As de eá e a Madre Priom ma1Hl11111 

lembranças. A tôdas parece muito lindo o eshll't'lll aí 
as Irmãs entre essas hnnddras t• harufundas, Sl' sou
berem tirar proveito e espírito de tantas novidades co
mo devem ouvir; terão até necessidade de undat· eotn 
muita advertência para não se distraírem. Grande von
tade lenho de que sejam muito santas. 1\Ias (fllC se
ria se se l'ir.esse n fundação clt• Portugal! Esereve-me 
D. Teutônio, Arcebispo de f:wwa, 11m· de lá a Sevi
lha não liá mais de qnat·enta léguas de dislfllleia. Por 
certo, para 111im seria de muito contentamento. 

Saihu que, pois sou ohrígad:i a viver, d(•sejo fozer 
alguma coisa cm serviço de Deus; c, já que h.ú de ser 
por pouco tempo, não o quero gastar tão odosanwnk 
eon10 nestes úllirnos unos, t•m que todo o pudel'L'l' foi 
110 interior, e no demais nada houve de uotúvd. P(•
çnm a Nosso Senhor que me dê fôrças para cm1n·ega1·
mc de algum modo cm seu serviço . .Tú disse a Vossu 
Hcvert>neia: dt, a ler esta eartu u meu Padre Frei Gre
gório, e êlc a knha por ima; Í.' hem eerlo que o amo 
no St>uhor, e desejo vê-lo. 

Morreu meu irmão no domingo depois d<· S . .Joiio. ''" 
Esteja Vossa Heverêneia atentn, por caridudc, pa

ra, quando dwgar a armada, proeurar com grnnd<• 
('Uitlado informar-se dos que vt-m du ddude dos Reis"''\ 
se é vivo ou morto Diogo Lúpc;r, de Zúiiiga ""'; e, no 
caso de ter morrido, arrnnj<· o atestado <lc óhito, pas
füH!o perante tnlwlíão e, se fôi· possível, duas ou tt·ês 
lt·stemunhas, e• mo envie eom mnitu segnrnnçu. Fnçum 
o melhor ([li<' puderem, porque, se. fôr morto, logo 
co111praremos para as monjns <k Salamanea umas ea
sas que se t·ompromclcu a vemlcr-lhcs quem m; lwrda 

!i07) 2G de junho de l;,80, pou<·o mais de dois imos nn
l(~s de sua su n tu i rtnã. 

G08) Limn, no Peru. 
H09) Proprielúrio da ,·asu ((li!' intentnn1m <'omprar as 

Descalças de Salamanca. 
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por sua morte, e (• u maior lástima do mundo o que 
elas padceem na que t'stiío: não sei eomo não morre
rain. f:ssc euvaldro, digo, Diogo Lópcz de Zúüiga, é 
de Salanrnnrn e hú muitos anos residt• na cidade dos 
Heis. No t·aso ele ser vivo, é predso tumhém Vossa Hc
vcrí:•nda uvhmr-me quando tiver de pnrtir a armudu, 
para eu enviar certos papéis n êssc mesmo senhor. 
Olhe que é negódo êslc de muita importimdn, e é 
predso tomú-lo muito a peito. Tinha setenta e dnco 
nnos e até, nrnis, e era muito cnfê>rmo; provàvelmcntc 
já estará no céu. 

Por via de :.\Iadrid pode eset·evcr-me, t>nviando as 
earlns it mãe do Padre Gracián D .. Joana de Antisco. 
Procurarei tornar-lhe a es('rcver breve. Pra;r.a a Deus 
esta não se pert'a. 

Sua )Ia,jestadc ma guarde, e a foçn tal qual a 
desejo. 

W hoje .f de julho. 
De Vossa Reverêncfo serva, 

Teresa de .Jesus. 

Sobre.~crilo: Para a M~dre Priora de S. José <lo C.armo, em 
Sevilha. 

CARTA 327. 

A uma pt•swa de.~C'Ollhf'dda. 

Medinu dei Campo, 5 de agôslo ele l5t\O, Consola-,, pela m01·1e 
de uu1 1wrente mnilo próximo. Promete smis orações .e 
HS dt" strns tnonjas. 

.lhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Mcr

,.,1 e lhe dê fôrças na alma e no corpo para suportar 
tão grnmlc golpe como foi ê>sse trabalho; que, a não 
ser dado por mão tão piedosa e justa, niio saberia co
mo t·onsolar a Vossa Mercê, tanto me penalizou. Mas 
como entendo quão verdadeiramente nos ama êste gran
de Deus e sei que Vossa Mercê já está bem convenci
do da mis,~rin e pouca estahilidade desta miserável 
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vidu, espero ('lll Suu Mnjcstude dm.'á a \'ossa :.\foref, 
mais e mais luz para entender a graça qtw Nosso Se
nhor faz a quem dela tira, uma alma que O conhece; 
cspcdalmcuk podendo haver ccrkza, segundo a nos
sa U\ que essa alma foi santa e está onde rccchcnú 
o prt'rnio, de m:ôrdo com os mui!os trabalhos que tws
ta vida teve, e levou cmn tnntn Jmeiêndu. 

Isto tenho suplkado a Nosso Senhor muito deve
ras - · - instando para que o 1nesmo façam eslas Irmãs, 
· - a fim de que Deus ('Onccda a Vossa Mercê l'Oll
sôlo e saúde para recomcçm· n peh•ja ncsk misc
rúvel mundo. Bem-aventurados os que estão já em 
st•guri111ça. Não me purl:!CI' agora tl'mpo para nlargar
me mnis, n não ser eo1u Nosso Senhor, a suplicar-Lhe 
que a Vossa Mercê console, pois de poueo valem pum 
semcllrnnk dor as t·riaturus, qunnto mais uma tiio 
ruim como cu. 

Sua Majestade o fa,a, eomo poderoso, e scj a 1':k, 
daqui por cliantc, a companhia de Vossa Mercê, de 
mnneira a não lhe deixar sentk a 0utra tão hoa (Jl!C' 
perdeu. 

E' hoje véspera da Trausfiguração
Indignn serva e súdita de Vossa l\Iercô, 

Teresa de Jesus. 

CARTA :l28. 

À Madre Maria de S . .To.~é, Priora de Sevilha. 

Medina dei Cmnpo, 6 de ugôsto de 1580. Xegôcios que se 
oferercm it Sunla por morte de D. J.om·enço de Cepcda. 
Legndo Jlarn umn capela cm S. José de Aviln. Pagamento 
1\e dívidns. E' c·once,Hda o Província de Des,~nlços, por 
Breve de Sua Santidade. Sôhre o dinheiro chegado <lns 
índias pm·n D. Lourenço. 

Jhs. 
A grnça do Espírito Santo este.ia eom Vossa Re

vcrênda, filha minha .• Tú lcrú recebido minha curh1, na 
qual lhe dizia que Deus linha levado consigo H meu 
hom ii-mâo Lourenço de Cepe<lu, e cu ia a Ávila pam 
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olhar por Teresa e seu frmil.o '", que cstiio muito ws. 
,Já estou em Medina de] Cmnpo, de caminho para V11I
ladolid, aonde me mandam ir agora. Estando eu lú, 
poderá Vossa Reverência escrever-me com frcqüi:1nda, 
porque hú correio ordinúrio. Bem sahc 11,mnto me fo]. 
go com suus cul·tus. 

Trago comigo D. Frnnrisco, meu ~oln·inho, por
que ;;e hiio de lavrar mnm1 cscrituras em Valludolid, 
e, ah; ver o que lhe há de toear, asscgm·o-lhe que não 
faltam trahalhos, nem a mim tão pouco. A não ser 
por me dizerem que Deus ô muito servido de que cu 
os ampare, jú teriu deixado tudo, fal é II mú vontade 
com que frato dêsscs negócios. Éle é muito virtuoso. 

Vossa Heverência me há de ajudm· daí, quando 
se trufar de algum ncgó('io das índias. Para come
çar, peço-lhe, por umor de Deus, que, t'm chegando 
a frota, tenha cuidado de informar-se se vem algum 
dinheiro dc,;tinado u nwn irmão - que eslejn nu Gló-
1·ia ! -·. e de avisar-me para se fazer 11 eohrançu. Não 
se tles,~uídc de indagar se h·:1z,!m t·m·tl:is, e informe-se 
tamliém acêr<.:a do que lhe escrevi, isto é, se já mor
J'Cn Diogo Lôpcz Zúi'íígu, que estava m1 ddadc dos Reis. 

Paru fazer uma capela em S. José de Avila nu 
,11rn1 sel'ÍI enterrado, deixou meu irmão o que ncssu 
casu lhe devem, mas, eomo já disse a Vossn B.evP
rênda, ns ordens de pagumcnto que daí vêm têm :,ido 
tüo difil'ds de colirar, que niio sei se será possível 
r1·~·Chl'r alguma coisa. Pelo menos o dinheiro de To
ledo, que deixei hem rcéomenduclo, creio que será pa
go pouco a pouco e tardiamente, e, ainda no caso de 
durem alguma coisa, pois quem o há de pagar exige 
um tnl ajuste de contas e afirma ter a seu favor do-

!HO) :\'iio menciona Lom·encico porque êsle já tinha via
jado pm•11 us fn,lius, onde fõra tomu1· posse de certas "enco
mendas" que lhe huvia dcbrndo seu pui, mcdi:rntc privilégio 
concedido por Felipe II n l.º de jnnho de 1578. Em trora 
,·mnrnciarri us hcrnnç,1.~ materna .e patcrnn. Lourenço contraiu 
matrimôllio c:om D. l'lfarfa de Hinojosn cm Quito, e teve nu· 
merosa des.ccndêncin que pe:r,lur,1 atê o dia ile hoje; foi rico 
dos IJen,s da terra e viveu o morr.cu como bom cristão, ho11-
1~ando o santo pai o a snntn th1 que Uvern,. 
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<'tm1entos, ou t·oh;n <1ue o vulha, p1·ovan1!0 como já o 
tinha pago em parte, e é funcionário"' !ão grave que 
não haverá qut•rn ouse apcrtú-lo em nada. O que se 
deve !'111 Valladolid y011 saber agorn, se o Padre .'.'l'i
coluu me C'nviur os do('umentos. Como sou testamcn
td1·a, vejo-me ohrigndn a procurar que tudo seja co
hrado, mesmo contra mt,11 gôsto. Por isso Vossa Re
veri'•neia dê algum jeito; e em compensação d.o que 
oforc('eU para a Ordem, e Jrnrn pngar esta dívida, não 
seria mau 1·eceher unrn noviça, se nehar em boas 
eondiçües. " 2 

Esta l'al'la, 11ue vai para o Presidcnil' da Ciunaru 
de Comércio dêsse lugar, .:, do Bispo de Canária, seu 
amigo; nela pede <rue, se vit'r dinheiro das índias, 
guarde-o eom segurnnc;n. Veja que lhe sejn entregue 
em mão própria, ptw pessoa certa; e Vossn Reverên
eia fa\,'a tutlo muito hl'lll feito, minha J'ilhu, t·omo al
víssaras da nolkia que lhe vou dar. 

Saiba que nosso Irmüo o Padre Jerônimo Grucián, 
que cslú agora aqui e me acompanhou na viagem, mui
to me tendo valido ncsks negócios, nieehen de Ho-
1na, hú cinco dius, uma ('Hl'ln de Fr<-'i ,Joiio de Jesus, 
na qual lhe eonta como o Breve jú foi entregue uo 
Emhaixador, cm·mTcgudo de nossos intcr<'·ssC's pelo Rei, 
a fim de lhe ser remetido, e que vem pelo mesmo cor
reio pelo qunl êk escreve. Temos portanto certeza t!e 
qnc jú estú cm poder do Rl'i. Dú em resumo a suhs
tânda, e .:~ Breve muito amplo. Sl'.ia Deus !ouvudo, 
que tanta m,•1·eê nos ft'•z; hem po<krn aí dar-Lhe grac;us. 

Disse-me o Padre Frei .Jerônimo que esereveria ao 
Padre Frei Gregório; mio se.i se poderú, porque vai 
pregnr hoje. Se puder aprovdtar do con-eio, não dei
xurú <fo eS<'l'<'Vl'r; se não, Vossa Reve1·ilnda lhe trans
lliila t,stns notíeias, l'Olll ns minlrns ret.'OIIH'!Hlaçües. 

l>l 1) Ern um uuvi<lor que por sun al!i\'ez ninguém ousa
va enfrentar. 

612) Isto é, se fôr virluosu e trouxer meios pnra ajudar 
o convento. Atualmente o Código de Direito Canônico profhe 
<lispoi· de dote rle qualquer religiosa antes d:t morte da mesrm1. 
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Prmm n Deus esteja Nc com saúd(•, pois fiquei p1•11a
lizuda t·om seu mal; escreva-me Vossa Reverência 1·om 
hrcvi<lndc. se já fieou hom. Atô sabH de suas notídas, 
não lhe cseren~rci, porque tamhém quero sup1icnr-lhc 
que ajude a Vossa Hevcrência no tomar as informa
ções que lhe pcdi. Digu-nw q1w tal eslú o verão êslc 
ano: receio por sua saúde quando vejo tanto calor 
aqui; e diga-me como vão Beu triz e tôdas, e dê-lhes 
muitns recomendações, espeeialmente à Madre Sub
prioi-a. O Pn<frc Nicolau está bom, glcíria a Deus. 

De saúde nndo 1·azoíwel, sempre eom muitos cuida
dos e trahn lhos, mas de tudo se me <lú pouco. Sua l\Ia
j('stndc esteja com Vossa Hev1•rt>ncia e ma guarde. 
Tenho por tão grundt~ hem ,•star Vossa llcvcrênda ui 
pam êsses negócios das ÍIHlias, que, u meu ver, tudo 
se hú de fuzcr hem. nespondu-me ninda se no caso 
de vir algum dinheiro podcrú Vossa Reverência co
lmú-lo e guardú-lo nessa casa, mandando-lhe cu auto
rização para isso. A respeito de sun fütúde escreva-me 
hem extensaincnlc. Coneeda-lhe Dt•us como eu <fosejo 
e como vê ser neeessúrio. Amém. 

E' hoje dia <la Transfiguração. 
Tndignn serva de Vossn Reverência, 

Tcrcsn ele Jesus. 
Sobrescrito: Parn a Madre Priora de S. ,José do C:1rmo, em 

Sevilha. 

CARTA 3W. 

À lrmci Tereiw. de Jes11.~. sohrinha da Santa, em Avilu. 

l\íedina dei Campo, 7 de agôsto de 1580. Conselho pnrn t1s 
securas de espírito. Tranqüiliza seus escrüpulos de rnc
ninu. :.\leios p:1ra repelir as tentaçêíes. D. Francisco, seu 
irrniio, "estíi <.·01no nn1 nnjo" . 

. Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja com Vossa Ca

ridn<lc, fillrn minhn. Muito me alegrei eom sua carta; e 
snhet· que lhe agrndum as minlms é puru mim gran
de contentarnenlo, jú que não podemos estar juntas. 
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No qul' dir. respeito ús securas, pareee-me que ,i.ít 
Nosso Senhor a lrnlu como a quem tem cm conta de 
forte; pob a qul'.!r provai· para ver se é tão grande 
na sceura l·omo nos gostos seu amor para com I"::k. 
Considero isto como mercê de Deus e muito grande. 
::-Jcnhum JK'sar lhe dl'.\, pois não consiste nisso a pel'
fcição, e sim nas virtudes. Quando menos pt•nsar, vol
!n rÍl a dcvo~·ão. 

No que me diz dessa írmã, pr.ontr(' não pensar 
ndn, desviando de si tais ideias. E niio imagine qu(•, 
t•m lhe vindo um pensamento qualquer, logo é mau, 
ainda que f"ôsse da pior eoisa; não, não tem impor
lânda. Quisera cu que tnmhém essa Irmã cxpcrimc•n
tassc a mesma sceurn, porque não sei se o entende, 
<' para seu proveito podemos desejar-lho. Quando al
g11111 pensanwnto man lhe vier, henza-sc ou reze mn 
Pai-)fosso, ou hata no peito e procure pensar noutm 
coisa; e até gunharú mcred111ento, por ter resisticlo. 

A Isahd de S. Paulo gos!uria de respondcl', mas 
não liú kmpo. Dt--lhe minhas n•eonicmla~:iíl'S - (!lll' 
jú sabe hú dl' ser Vossa Caridatil' a mais querida --
e da as trummtita a B.ona•ro e a Maria de S . .Jerô
nimo, sôhre enja saúde quisera (!lll' alg11h11 me t'Sl'l"C'

\"C'SSC.'-, pois da mesma o niio foz. D. Frnndseo c•s!ú 
eomo u1n anjo, e passando hem. Ontem comungaram, 
t'.·le e seus criados. Amanhã purtin•mos para Valladoliil. 
De lú êlc lhe c•screvcr.ú; agora não o for. porque nüo 
lhe l'aki 1wste rncnsngeiro. 

Deus mos gunrde a mnhos, minha filha, e a f"a~,a 
!fio santa eo1110 cu Lhe suplico. Amfm. A lodos me 
l'('<'Ol11Cll<[O. 

J--:" hoj<· dia de Santo .Alhc·rto. 
Tc·i·c·sa ele ,Tc•fütS. 

So/J1'e.1c1•i/o: PHra minha querida l'ilha a Irmã Teresa <!e ,lt'
sus. Avila. 
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CAHTA 3;{0. 

11 D. Joana de .4/mmada, cm Alba de Tormes. 

Valludolid, 9 de agôsto de 1580. :Mercê grande é o padecer. 
Sôbrc o casamento de D. Francisco de Cepcda, seu so
brinho. Hecomcnda-se /Js oraçües dos filhos de D. Joana. 

Jhs. 
A graça do Espfrilo Santo esteja com Vossa Mer

cê. :VIuito aumentou u minha pena u lembrança da 
que sentirá Vossa Mercê. Seja Deus louvado, que de 
tantas maneiras nos favorece. Creia, irmã minha, que 
grande graça é o padecer. Considere que tudo acaba 
tifo depressa como se vê, e !enlrn ânimo; olhe que o 
lucro não tem fim. 

Por :;er mensageiro desta o Senhor Joii.o de Ovalle, 
que lhe dirú o que tratamos, e porque vai dar uma 
hora dn noite, não me alargarei. Se fôr possível, irú D. 
Fmndseo ,·om o Senhor Joii.o de Ovalle; e, se não fôr 
agoru, procurarei que vú breve. Em tudo o que estiver 
(!IH minhas mãos, nüo hú para que instur comigo. 

Muito sinto tratar de casamentos. Agora mesmo 
ucaho de envolver-me em tratos e negócios, mas tudo 
devo fazer por aquêl(" que est,á nn Glória; e assegu
ram-me"" que é do serviço de Deus. Pei;n-Lhe Vossa 
)Iereê que acertemos. Dar-lhe-ei notícias sôhre o que 
se fizer aqui. 

A meus sobrinhos muito me recomendo, entregan
do-os a Deus, que é quem pode dar-lhes o que mere
cem, pois confiar em criaturas é coisa vã. 

Sua Majestade esteja com Vm;sa Mercê e ma gua1·-
dc. A l\fadre Priora,,,. dê minhas lembran~,as e diga 
que estou boa. Tenho dela aqui algumas ('artas, mas 
ainda não as pude ler, porque, desde que ontem che
guei, têm sido muitas as visitas e ocupações; e pela 
mesma rnzão não lhe posso responder. 

Indigna serva de Vossa Merei'•, 
Ter,!sa de Jesus. 

613) Os letrados, que sempre consnltava. 
(i14) À Priora de Allrn de Tormes, onde residia D. ,Joana 

de Ahumadn. 
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CARTA 331. 

A. D. Diogo de Mendoza. "' 

Vallu<lolid, 21 de agôsto de 1580. Agradece a ear!a que acu
bu de receber dês!e cavaleiro e aconselha-lhe resigna
ção ao ver qu,e não ó tão favcn·eddo corno 1nereceriu. por 
seus serviços. Modo de praticar a caridade. A Santa e 
suas 1nonjas connul.garão no dia do Sunto onorni'istico de 
D. Diogo. Curtas u ulgumas religiosas. 

Jhs. 
Esteja o Espírito Santo sempre com Vossa Senho

ria. Amétn. Asseguro a Vossa Senhoria que não posso 
entender a causa de tão ternamente nos têrmos re
galado, tanto eu como estas Irmfis, pela mercê que nos 
fêz Vossa Senhoria com sua carta; porque, emhorn 
haja muitas e estejamos tão acostumadas a rcechcl' 
mcreês e fuvm·es de pessoas de grande valor, não pro
duzem em nós o mesmo efeito, e portanto alguma coi
sa secreta deve haver que não entendemos. E é as
sim, pois ('Olll advcrtênda o tenho considerado nestas 
Irmãs e cm mim. 

Só uma hora temos dianlc de nós para respon
der, porque dizem está a partir o me11si1geiro; e elas, 
ao que parece, quereriam. dispor de muitas horas. An
dam tão cuidadosas c·om o que Vossa Senhoria lhes 
manda"", e meteu-se na cabeça da madrinha"' de 
Vossa Senhol'Ül que lhe Juí de fazer algum hem com 
suas palavras. Se o efeito correspondesse à boa vcm
tad'c eo1n que as diz, estou cu hem certa de que lhe 
scrium de proveito; mas é ncgódo de Nosso Senhor, e 
só a Sua Majestade pcrlcnce mover us almas. Gran
tlíssinrn men:<~ nos faz em clat· a Vossa Senhoria Ju;,: 
e desejos, e estas duns coisas não podem deixar de 
atunr pouco n pouco C'l11 tão grande en!C'ndimento co
mo o de Vossa Senhoria. Posso dizer-lhe com vcrdn-

H15} Irmão do Bispo D. AIYuro e de D. :\Iaria ,le Mentloza. 
H1G) Pcdirn orações., porque (~rnin 1n11ilo cs1>irituuis os cn~ 

valeiros daquele tempo. 
!H7) A alguma Irmã especialmente cncunegad,i de rezar 

por C,le, doria D. Diogo êssc titulo. 
25 ... 
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<lc: a não sei· os negócios qnc dizem rC'spcito ao S1•
n hor Bispo"", não entenclo agoru outra coisa que 
mais pudesse alegrar a minlw alma do que ver u Vos
su Senhoria senhor de si. E 1·ealmc11te tenho pensado: 
H pessou tão vulorosa, só Deus pode fartar os desejos; 
t: ussim hem ffz Sua }lujesludc per11titindo que na 
teri·a se tenham desnüdado, os que poderiam de al
gum modo satisfazer-lhe algumn aspirução. ,.,., Pc•rc!oc
me Vossa Senhoria (fll<' estou fkando hôha. Mas é hem 
t·erto que assim fm:em os mais atn•vidos e• Jiaixos: 
e1n se lhes moslrnnclo um pouco dP eonJ'iani:n, lo/.(o 
tomam ousadia!"' 

O Padre Frei Jerônimo Gntdán folgou-st' muito 
eom o rceado de Vossa Scnhol'in. Sei que (1k lht• t<•m 
nnwr e dese.io de o servir, como é de s11a ohrigac:fto, 
e até creio ainda muito mais; t' proeur:.1 (Jll(' as 1ic·s
sons eom qucn1 trata - lwn1 virtuosns, - o rc•,·omen
dem a Nosso Senhor. F:le de snu parte o foz, ('O!ll tan
ta vontade de lhe ser útil que espci·o em Sua Majes
lud<! será Ol!Yido; porque, sc'gundo me disse uma n·z, 
não se conlt'n!a de que Vosirn SC'ul1oria seja muito 
hom, senão santo. Quanto a mim, tenho mais baixos 
pensamC'nlos. Dar-1nc-ia por satisfeita se Vossa Sc•nho
rin se eontcntnssc só c·om o que preeisa pam si, <' 
não se estcnc!essc a tanto sua caddade cm prol·Ltr11r 
fort11na para os outros; e n'jo f(llC, se Vossa St>nhoria 
só buscasse o seu descanso, jú o podc·l'ia goznr, e oeu
par-se en1 uclcruirit· lwns per1iétuos e t'lll S<'rvfr a <flll'Il! 
para sempre o hú de IC'lº t·onsigo e jamais se• fartarú 
dt• o encher de bens. 

Já sahíanws qual o dia do santo a que se refere 
Vossa Senhoria."" Ficou d(•krmimulo que tôclns ('.O

m1111garcmos nessa dn!n por Vossa Senhoria, saldando 

H18) D. Alvar·o ele l\lendoza, enlão Bispo <ll' !':il<•nei,i. 
(iHJ) Alnsiio li Pcrtas injusti,us sorridas por D. Diogo. 
U20) Quer <liz,•r ,rue, pelu honra que de D. Diogo !'(,<'<'· 

hera, t•ohrura, c-onto vilít, ntre,·in1cnto pura n1("ler-sc ein ~ll:t 
,•irla <'. dar-Ih<' c-onselhos. Com esta humildade <lispttnha mc·
Jho1· o cavuI1.~iro pat·a aceitar suas exorta~·ões, 

021) O santo de seu nome. 
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dl1sk modo a nossa dívida; ponrue o l"l'skjarcmos lll'lll, 

,·m immc dt• \'ossa Senhoria, e l'ada uma passarú o 
dia o mdhor que p11<kr. Pl'ias dt•nutis men·(~s (llll' 

Vossa Senhoria me faz, lenho visto que podcrd pe
dir muilns a Vossa SC'nhoría st• oeo1·rer ll('t'cssidadl'; 
mas, hem sahe :\'osso Senhor, n maior que Vossa St·
nhoria me po,k l'az('l' é eslar onde não me possa t"Oll

n·dcr ncnhunrn, ainda que o qu<'ii'a. Contudo, <1t1a11do 
llH' vir t'lll apuros, aendird n Vossa SPnho1·ia. ,·01110 

a st·!lhor desta rasa. 
Estou vt·rnlo eomo st• l'sJ'or,am :\laria, lsahd t' a 

inadrinha dt• \'ossa SPnhoria para l''-<'l'l'\"l'r-!hc: q1wn
lo a lsahdita "', qu,· [, a d<.' S. Judas, ,·omo [• nova, 
1•sti1 l'alada: no ofkio niio sd o qu,• dil':i. Jú rt•solvi 
niio <'llll'IHla r nt•m 11111n palavra, deixando IJUl' Vossa 
St>nhol'ia as sofra, pois mm1<ln que lhe t•serevarn. E' 
Yl'rdadt> qtw niio o s1·rú pOll{'H 1nortit'ka,1io kr lolit·t•s, 
11em 1)('qm·no t•xerd,·ío dt• lrnmildadt· pum Vossa SC'
nhoria contentamento em genh· tão ruil\1. :'.'losso St•
nhor nos fuça tais, que niio perl'a \'ossa St•nhoria l'S

sa hoa ohra '" por falta dt· suhl'rmos nús pt•dir :i Sua 
:\Iajt•stadt' (!lll' n rctrihua a \'ossa S1•nhorin. 

E' hoj1• domingo, niio sei se 20 <k agôsto. 
Indigna st·1·,·a e ,·t•1·dadt'Íl'a filha ,h· Vossa S,·

nh01·ia, 
Tt•r,•sa cl'e .Tt·sus. 

C.-\HTA :1:1~. 

A Jfo,1w· d,• l[ril'r(a, t'lll l\Iadrid. 

\":,Jl;Hlolid, 8 e!,• sel<'mbro ,!e 1580. Estado <lt• saúde de l!m·rta 
<· <ia Sant:i. Pt•<le notí('ias dos negúeios d!' Honu1. 

Jhs. 
A gra<;a <lo Esplrilo Santo eslcja St'lllJll'l' l'Olll Vos

sa l\l,•rcê. J>or<(lll' o Pudrc Heitor e a Priora dirão a 
Vossa ~lerei~ como, por aqui, lemos passado, não nie 
alargarei. 

ti22) :,..:omes dp diversas lrruãs, eia t"o1nunidadc. 
li:!:!) Fala ,la morlifieaçíio di, ler as curtas. 
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Desejo muito suhcr da saúde de Vossa Mercê e 
de seus negócios. Mais tempo tenho cu aqui, se sou
besse aproveitá-lo, para encomendar a Deus Vossa 
Merd\ do que ncnhumu parte. Praza u Nosso Senhor 
tenha eu algum valimento, pois desejo não me falta 
de ver Vossa Mcreê com mui!a santidade e saúde. A 
minha eslú muito melhor do que aí, embora não me 
dl·ixt•m os uehaq11es ordinários, especialmente n para
lisia; nrns, como não tenho febre, nem o fastio que 
sentia cm Segóvia, posso dizer que estou boa. 

Q.unndo iu partir <lc Avila, disseram-me que ti
nham chegado os despuehos de Roma, tais como que
ríamos; depois nada mais souhe. Suplko a Vossa Mer
d\ pois êsk mensageiro há de voltar, que me infor
me ele tudo, principalmente de sua ia;aúde. 

A Priora "" está hoa. Hccomcnda-sc muito às ora
ções ele Vossa Mercê. Desempenha hem seu ofício. 

Façu Nosso Senhor Vossa l\Tercê muito grande 
santo. 

E' hoje 8. 
Indigna serva de Vossa Mercê, 

Teresa de J csus. 

CABTA il33. 

Ao Padre Jerônimo Gracián. 

Va!lailo!id, 4 de outubro de 1580. Suúde da Santa. Notícias 
da familia do l'ndre Gracián. Procedimento a seguir com 
o mclan<'ólico D. Pedro de Ahumarla. Francisco ele 
Cepeda quet· tomar o húl>ito du Dcscalcez. Aconsclhu o 
J>c. Gn1ciún a comprar boa cavnlg:Hluru e nfw vinjar cm 
quartfio . ., ~ -~ 

Jhs. 
A gra~:u do Espírito Santo esteja com meu Padt·e. 

Amém. Hoje, dia de S. Francisco, recebi duas cartas 
de Vossa Potcruidade com as quais muito me alegrei, 
por suber crue continua com saúde. Praza a Deus setu-

61!~) Sua ~ohrinhu Maria ~atista. 
ü~f,) Cm·nlo ele carg:,, robusto mas de pequena estaturu. 
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pre seja assim, como Lhe suplieo. Também me ale
grei muito com o acôrdo, porque nos foi favorável, e 
ainda que o não fôsse tanto, os pleitos não são para nôs. 

Eu estou jú, ··-- podemos dizer, - hou; alimento
me melhor e também mell1ot·d da fraqfü•za, e vou co
brando alguma fôrça; eontudo não ouso escrever de 
minha mão. Pouco a pouco ffrarei restabelecida. Não 
lenha Vossa Paternidade pena de meu mal; basta u 
<rne já leve. 

Ohl como fiquei triste, por não me ter dito a Ma
dre Priora, na carta que escreveu com notícias de D. 
Luís, que já c>1tuva boa a senhora D. Joana!"' Quan
to à nossu Maria de S . .José, já se levanta e está sem 
J'chre, e tão alegre que parece nada ter sofrido. 

No que diz respeito it carta de Pedro de Ahuma
da, não hú que fazer caso; pensei até que f6sse pi01·. 
Muito muu foi não enviar o que lhe pediam. D. Fran
cisco nüo se Iivrad1 dêlc cnquunto não entregar seus 
negócios a mim, como à únicu pessoa a qucn1 tc111 
algum rcspdto. Provàvclmcntc, muito se há de per
dt•r daquela propriedade; mas se ganharmos no prin
dpal, pouco importa . .Tá que estou melhor, não me 
impressionarão tanto as cob11s, pois vejo: a enfermi
dade muito deve enfraquecer o coração, especialmen
te a quem o tem como cu. Não pense que tudo me 
nfogue. 

Ka carta de Teresica achei muita graça, e gos
tei de sabct' elo contentamento e da saúde ele D. Fran
cisco. Deus os tcn ha de su:1 mão. Se Pedro de Ahu
nm<ln i'ôr no qnartão, J). Francisco faça-o voltar em 
uma mula de aluguel""; mas é tão susceptívcl êsse 
meu irmüo, que, penso, não o a<"eilarú. Rt•almente não 
tem nct·cssidude de montuda, é gasto inútil, pois, niio 
havendo de residir em La Scnrn, cessarão us suas idus 
e vindas. Isto mesmo lhe diga D. Frundseo e leve-o 
como melhor puder, scni lhe dar coisn alguma, nem 
assinar ulgum papel. Diga-lhe que sempre lhe serú 

H2U) n. Luís e D .. Jonna, irmfio (• rnãe do Pe. Graciún. 
(i:.!7) Por ser eavalg,H!m·a mnis tlcccnle. 
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pago o que meu irmão lhe deixou, e com isso fica bem 
provido; agora lhe deram os de Lu Senw cem reais, 
a pedido <la P1·ioru. Não sei como êlc pode dizer <ruc 
nadu lhe deram. Difícil é de suporlnr ê·stc seu hu
mor e eslú minha cabeça de sorte que, aiudu sem ('S

<TCYer de 111inlrn mão, não posso alargar-me com Vo,i
sa Paternidade segundo 11uiscru. Deus o guarde e façu 
tiio sanlo como Lhe suplit'o. 

A i·sscs senhores di'.· minhas rceomcnd11<;ii('S, e lan1-
h{•1n ú l\Iadre Priora Inés <lc Jesus. S. Bartolomeu se 
rceo11w1Hla ús ornçôes de Vossa Paternidade, e muilo 
se consola por estar Vossa Paternidade eom saúde. 

Muito quisera cu que se mostrasse úspcro D. Frnn
dsco com Pedro de Ahumada ''", pcrguntnndo-lhc por 
<JllC não se conJ'oniw com Pcr,ílvarez no tocante ao 
govêrno da fazenda. Tanlo um como out1·0 nada l'a
Zl'Ill; ponrue, embora Pedro de Ahumada se gabe, não 
faz coisa que preste. O que é prcdso é tomar um nd
ministm<lor para ii;to e para o que legou .Frnndseo de 
Sa!ccdo às monjas; e dêslc modo poderão elas des
prcoeupur-se algum tanto. 

De nenhum modo mostre D. Francisco indedsiio a 
Pl•1lro de Ahumada; pelo conh1ário, diga-lhe tôda a 
vonlaclc que km de mudnr de estado'", e att) exagere, 
se· puder; porque jú chcgarmn as coisas a tal ponto 
11uc não se podem mais dissimular, como Vossa Pa
ternidade me diz. Como aquêle pajcn;dnho "''" andou 
espalhando a notícia, lllclhor a divulgar{t por uí, e !cm 
jdto para exagerar. Aqui me disse o Licenciado Godoy 
<ruc o Unha ouvido de um antigo <'Ol'!"eg<•dor de Avilu, 
e· ainda outras pessoas !'alam sôhre o caso: e portan
to jú é púhlko. Aquilo que hú de acontecer não vejo 
razão para fkar secreto; e quando souberem que é 

í328) No Livro das Fundaçfi.es, e. VII, cJiz a Santa que é 
preciso 1nuitw; vt~zes usur de 1•igor eo1n os n1clnnc<',licm,i. 

li2!J) Querin tomar O hi,hito de Descalço. 
U30) Só a Snn!n e o Pe. Gr:1<'ián subiam que determinara 

fHZ<!r~sc Cm·tnPJHa D. Frün(·ist·o; mns um pa,ieniinho dê!-ilti, 
tendo-o sabido, 011 ,·onjctun.Hin, espalhou por ti'Hlfl parte a 
noticia. 
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("crto, ninguém lllai:; falani. Não me 1nn·cec a mim 
,11w l'Ssas t"oisas o utinjnm. Escreveu-me 1111rn cnrta, 
que me l't~z louvar a Deus. O mt'smo Sc11ho1· cskja 
,·mn Vossa Paternidade. 

Tenho receio ,le que C·ssc jumentinho não seja 
hom para Vossa Paternidade, e julgo conveniente com
prar um 1nclhor. Se assim fúr, não foltarú quem llll' 
t•mprl'slc dinheiro, e, quando cobrarmos o daqui, en
viar-lhe-Pi o necessário para o pagunwnto; ou, se p,,_ 
d1·0 de Ahumuda o deixar, poder-se-ú ve111kr o qum·
lão, pois dê-stc não me importo tanto que venha a cair 
porqtw e'! Jmixinho. Só temo que adquira algum que 
derribe a meu Padre. Igualmente não me parcee hem 
que D. Frandseo não d{, ao convento o animal t•m 
q11e estivei· montado quando l'ôr tonrnr o húhito."' Veja 
Vossa P11t<•1·11idade cm ludo o que fôr melhor, e deixe 
de ser acanhado, que me mala com isso. 

Indigna fillw de Vossa Paternidade, 
Teresa de .Jesus. 

Lda Vossa Pate1·ni,lade a D. Frmwisco o trecho 
1·cfrrentt' n Pedro de Ahumada. '" Olhe que u únka 
solução é mand:ú-la para mim, e uqui nos aviremos. 

CAlffA 334 . 

. ,i Priora 1· monja.~ tle S . .losr. de Avila. 

\''1Jla,lo!id, 7 de outubl'O de 1580. Escrituras e Leslamento de 
D. Lourenço. Sôhn, n distribuição dos bens de seus so
ht·inhns, r·uso profe~sem. Instruçt"ies uc.•l"r<'a do que se dt~~ 
Yin. fHZl'l' f'on1 o Jegnrlo fie D. Lourent;,·o, seu ir1não. Scn
te~sc eansaclu tlc irutm· '',H'.isscs negócios te11q1"orais" . 

. Jesus esteja com Vossas Hcverêlwius. Amém. Ve
jo-me eom pouca saúde, e, ninda no euso de ler muita, 

ti:l1) D. Fra,wisco, filho de D. Lourenço, resolvera fll
Z<'r-sc D<'scalço, mas Jogo lhe pussou a veleidude, como :ulinn
tc se v.erú. 

H32) Chegara a insensatez dn JlohrC" neurastênico, sob 
11retêxto de fuvorc(·er Teresitn, a trabalhar 11or fazer nulo o 
morgado constituído por D. Lourenço cm favor de seu filho 
nulis ,·e1ho D. Francisco. 
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não é sensato te1· segm·auc;a e111 vida que tão depressa 
acaba e, assiin, pareceu-me eonvenknk escrever a Vos
sas Heverêndas esta relaçfw sôhre o que se bú de 
fazer, se fôr Deus servido que D. FrandsC'o professe. 

As eseriturm; relativus à herança deixada a essa 
t'nsa, estão lavradas, e com 1nuita firmeza. Sabe Deus 
o ('Uidado e trahulho que me custou o chegar a êste 
resultado. Seja Deus bendito, que assim o f(,z; estão 
firmíssimas. Sejam agorn guardadas nessa casa na 
area das trê·s chaves. "' Porque me serão necessúdas 
algumas vêi:es, não envio jú as clilus est·t·iluras. Com 
elas estú o tci,lamt•nto de 11w11 irmão - que Deus te
nha cm sua glória! e lodos os demais doeumcnlos de 
que foi preciso lançar mão eomo ]ll'ovas. Daqui st'
rão enviadas, porque de nenhum ntodo convém outra 
coisa, senão que estejam nessa <·asa, e hem guarclaclas 
na arca das três chaves. 

Se fizer profissão D. Francisco, serú preciso ver 
como farú o testamento e dar-lhe tudo o que estiver 
por gastar da renda anual; porque êle não pode dis
por por testamento senão da renda dêste ano, e, creio, 
dos hens 1nóveis. '" 

Logo se há de repartir a fazenda "' <~ntre D. Lou
renço e Teresa de Jesus. Até que esta faça profissão, 
pode determinar o que quiser li respeito da parte qtw 
lhe loca. Estú dm:o que fa1,ú o que Vossa Reverência 
lhe disser; e é justo que se recorde de sua tia D. Joa
na, pois tem tanta necessidade. Em fazendo 1n·of'issão. 
firn tml'o pertencendo à casa. 

A parte de D. Lourenço scrú entregue uo mt•smo 
mot"<!omo, <1uc dará J}Urticuhtr ('Ontu de tôdas us des
pesas. Sôhre o modo de o gastar não têm a Priora e 
:is monjas outra eoist1 a fazer senão eumprirem o qm• 
diz o testamento. 

633) Arcn fcl."hada por !rês !'haves r!ifercntes confiada " 
Priora e H du:.1s clavârias, ou consclhcir.as. 

634) D. Lourenço, cm seu testumento, proíbe que seus 
descendentes vt•ntlum ou divi<lnm Ln Sernu e outra proJ)rie
darle nwnor, por estur vincularlo li elas o morgado. 

!i35) fato í·, li fot'tuna. 
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Primeiramente, se há de construir n capC'la pro
jetada por meu irmão, que esteja na Glória'. O que 
foltm·, dos quatrocentos ducados que lhe devem c·111 
Sevilha, se luí de ir tirando da parte de D. Lourell/,,o, 
e fazer retúhulo e grades, e tudo o que fôr necessário. 
J,á me nrnn<lou dizer ti Priora"'' que no menos du
zentos dun1dos munda.rú prontamente. 

Diz o testamento"', ao que parece, pois não me 
recordo hem, que, na distribuição dêsses rendimentos 
<le D. Lourenço, faça eu em algumas coisas o que jul
gar melhor. Por conseguinte, sabendo que era von
tade de meu irmão fazer o arco da capela-mor -
e tôdas viram que êlc o tinha traçado, -- declaro, por 
êste doeumento firmado de meu nome, ser minha von
tade que, por ocasião de se for.er a capela de meu 
irmão, - que Deus tenha na glória! - seja feito o 
dito m·co da capela-mor, e uma gnt(k de ferro, não 
das muito em·as, porém vistosas e de bom tamanho. 

Se fôr Deus servido de levar D. Lom·enç.o"' sem 
filhos, então a capela-mor seja feita como ordena o 
testamento. Olhem, não se fiem muito do administra
dor; procurem que alguns dos capelães daí vão a miú
do fiscalizur a propriedade de La Serna, para ver se 
está prosperando, porque será de valor, e se não !i
ver(~m muito cuidado, perder-se-á dentro em pouco. 
Em eonsciência estão ohrigutlas a não deixar que S<' 
perca. 

O' minhas filhas, que de cansaços e contendas tru
zem eonsigo êsses negócios temporais! Sempr(' pensei 
isto, e ngom o tenho visto por experiência, pois, a nwu 
parecer, todos os cuidados que tenho sofrido nessas J'un
daçües, tlc eerto modo não me alteraram nem cansa
rum tanto como êstes: não sei se foi devido ú muita 

H36) :.\fa1·iu de S. ,José, de Sevilha. 
63i) O testamento outorgava plenos poderes ú Santa. ,.,,._ 

minando por estas palavras: "O que eln (Santa Teresa) ord<·
nar, i.sso quero eu e essa é rui11hn última e dcrrncleirn \'ontnde, 
e asshn 1nundo que se guarde e cu1npra 11

• 

H38) Como já foi dito, D. Lourençn não quis nreilnr a 
parte que Jhi, cabia. 



396 SANTA TERESA DE JESUS 

Pnl'e1·miduclc; no menos terú contribuído. Vossns Rcvc
rbidns roguem :i Deus que tudo tenha sido de sen 
divino ngrado, pois !'oi p1·indpalmentc por se trntar 
dos inkr0sscs dessa emntmidadc que o tenho tão a 
peito; e reeomendem-me muito a Sua Majestade. As
seguro-lhes que nunca pensei querer-lhes tanto. i.;le 
tudo cn('aminhc como fôr para suo maior honra e 
glória, e não permita que u riqueza temporal nos tire 
u poh1·ezn de espírito. 

De outuhro, hoj(i 7, ano de 1580. 
De Vossas Heverêm:ias serva, 

Teresa de Jesus. 
Guarde-se fü,le rncmo1·fol na arca dns fr<\s drnn•s. 

CAHTA a:l,, • 

..to Padr1! .frrônimo Gracián. 

Valluc!ofül, outubro de 1580. Desgosto~ elas 111011.ias ele Alba 
c.~01n D. Tei·csn d-e L.ayz. ,uu, Discrição no uso do véu e 
noi·nws a que deYelll atc,·-se. Pobrezu <lo convento <lc 
Albu, e bem-estar do de Vall:idolid • 

.Jesus eslcja eom Voss11 Heverêndn. Amém. Por 
essa carta inclusa verá Vossa Reverê-nda o que se 
passa em Alba com a fundadora. As monjus comc\~H
ram a kmê-ln, porque as obrigou a receher noviças; 
e devem passar muitas nel'essidades, por(:m não vejo 
remédio para fazê-Ia render-se à razão. E' predso Vos
sa Heverénda informar-se de tudo. 

Não se csquec,:a Vossa Reverência <lt• deixar or
denado Clll todos os mosteiros o que se refere à cortina 
dos loeutórios, dednrantlo em fllvo1· de que pessoas há 
de sei· entendido êstc ponto das Constiluiçõcs, a fim 
de não ])H1't~ec1· demasiudo apêrto. Mais temo que ve
nham a pt>t·dcr o grande ('Ontentamenlo com que Nos
so Senhor as levu, do 111w essas outras ,·oisas, porque 
sei o que é uma monja deseonlente; e, cmruunto não 

n:19) Fundudora da c:isa. Ver Livro du~ Fundaç•ões, <". XX. 
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dt,rcm mais ot·asuw do que têm dado até ugora, niío 
hú para qne npertú-Ins além do que promt'lermn. 

Aos confessores jamais hú motivo para ver sem 
cortina, nem a Frades de Orckm alguma, l' 11mito me· 
nos a nossos Descalços. Poder-se-ia"' declarai': se uma 
lrmi.i. tem um tio que llw l'êz as vêzes (k pai <'lll falta 
dêste, ou pessoas de nmilíssimo parentesco, (: razão 
que por si mesma se juslil"ka; ou quando se trata de 
uma duqnl'sa, ou t·ondêssa, ou pessoa principal. Final
mente, onde 11iio possa haver J>erigo e sim pron·ito; 
e qunndo assim nf10 fôr, niio se ab!'a a c:ortinu. Se Otl· 

tro easo se ol"c:rl'eet· que HIH'esente dúvida, c:omuniqut'lll
no ao Proviudal e peçam lh·ença; e st•m <·stn, Jamni'"' 
se foi:a. Mas tenho mêdo que a t·o1we<ia o Provinda! 
com dcmasindn fucilida<le. Para alguma t·oisa da nl
!lla, pareec-nw qnc se pode il'alar tscm abril' a t'01°ti-
11a. Vossa Hcvt'l'ênda o vt·1·ú. 

Muito dest>jo qut> lhes venha prontanwnk algu
mu novic;u que traga eom o que se possa pagar cm 
parle o que foi gasto na obrn. Dt'llS o guie eonfornl\' 
vê sei' nccessúrio. Aqui c,;lito hem, tudo l!'.•m dt• :so
hrn; isto digo quanto no cx\t'rior, pois pm·a o iulcrior 
conkntanwnto, de poueo st•rvem <·ssas t'oisas -- mais 
se desenvolve na pohrer.a. SHa 1\fojc,-,tadP no-lo 1W a 
entender, e l'aça Vossa fü,v<•r[>nda muilo santo. Ami·m. 

Indigna serva e súdita de Vossa Hl·n·rt~nda, 
Teresa üc Jesus. 

CAHTA :J:Hi • 

.ti. Mwlrc Maria de S . .fo:;if, P1·iora t\p Sevilha. 

\'all,Hlo!id, :i;; 1lc- outubro de 1580. Lamenta u íalla de saúde 
da Priora e <ia Suhpriora de Sevilha. Crav<." enl'l'rmi,lllth• 
dn Santu. l·::-.sa tnonja "nfto (l bf'nl que fiqne s~m ra~
tigo". Assuntos <111s índi1ts rt•ltitivos :1 D. Lo11n•n\·o. Fm
tfltt·:t.a <lP t·uh(•ç•:i. 

li40) l'odn-se-ia. diz u Santa sugerindo ao l'ucln· (;.,.._ 
ciün alguns <·a~ns. Mais tnr<let pon'lrn. ~1:,.; Con,titui~·üt•s das 
Hc-Hgiosus fi;,,;_nnmi Hs cxct•rfit·s. 
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Jhs. 
A gmça do Espírito Santo esteja com Vossa Rc

verônda, minha filha. H.ecehi suas cartas e a da Ma
dre Suhpl'iora, e embora, lenham chegado muito utra
sadus, folguei de ver letra sua; contudo diminuiu bas
!antc minha alegria o saber de sua pouca saúde. Ou
tra que Vossa Reverência escreveu ao Padre Nicolau, 
dah1da de 1•, de outubro, veio consolar-me porque nela 
diz que está melhor. Praza a Deus vá sempre melho
rando. Não pense que essas inchações provenham sem
pre de hidropisiu; por aqui ulgumas Irmãs sofrem ou 
sofrcrmn do mesmo, e agora estão boas, e oulras vão 
andando assim mesmo. Contudo não deixe de curar-se, 
e de abster-se do que, seg1mdo o parecer do médico, 
lhe foz mal, ainda que não seja senão para <lar-me 
a mim contentamento e não U,Tescentar trabalhos aos 
que temos por cá. 

E' o que não me tem falludo, parlkularmentc pou
ca saúde, desde que estou em Vulladolid. Foi esta a 
causa <ic não lhe haver escrito. Tão fraca sinto a ea
hci:a, <1ue não sei quando poderei csereve1· de minha 
mão; mas a sec1·e!i1ria t' tal, qne posso confiar nela 
tanto quan!o em mim. Saiba crue o mal l'oi tão grande, 
que não pensaram que escapasse."" Já estou sem fe
hre há alguns dfos, e niio sei paru que me deixa Deus, 
seniio para Yer tantas mortes de servos de Deus neste 
:mo, o que c\ para mim grande tormento. A do Padre 
Solo niio me afligiu muito; mais pena me dá o que 
sofrem o Padre Frei Gregório e seus companheiros 
nos Remédios. Tem sido geral esta torufrnta; portanto 
não nos havemos de espnntar, e sim de louvar a Deus, 
pois, c•mhora tenha havido não poucos trabalhos nestes 
moslcfros, nenhuma Descalça 1norreu. A boa ::.\foria do 
Saeramenlo acaha de ser ungida cm Alba. Recomen
de-a u Deus, e por mim peça muito, pura que sirva 
n Sua ::.\Iajcstadc de algum modo, já que me deixou 
nqui cm. baixo. 

(ifl) Foi no ano diumndo do cnlarro universal. 
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O que me diz <lo Padre ex-Prior das Covas euu
sou-me grande láslima. Por amor de Deus, não deixe 
de consolá-lo em tudo o que puder, e mande-lhe um 
grande recado de minha parte, dizendo-lhe que pm· 
estar tão fraca não lhe escrevo. Para meu Padre Ro
ddgúlvurez faça outro tanto cm meu nome, l'Om pa
lavras muito amigas. Como vejo que o Padre Prior de 
Pastrunu '". lhes quer tunto e não deixurá de lhes es
erevcr a miúdo dando as notídus dtHJui, fico hem con
solada. 

No to<"ante a Beatriz, Vossa Revcrênda acertou 
muito hem em queimar uquôlc papcl, e igualmente 
aeertarú e1n não folar sôhre êsse assunto com ela, nem 
eom pessoa algumu. Se fôr Deus se1·vido de fazer-nos 
a men·ô de vermos feita esta Província, entiío se de
terminar.à o que se há de fazer dessa Irmã, pois, co
mo lhe tenho dito de outras vêzes, não convfan fkur 
::;c1n eastigo~ 

Estou admirada de eomo nenhuma encomenda km 
virnlo elas 1ndias pura meu il'mâo, - .. que esteja na 
p;lól'ia ! Ao menos cartas, acho impossível 11uc tenham 
deixado de escrever. Faça-me sahcr quando parte a 
frota. Lembrou-se do que lhe escrevi <k Segóvia, pe
dindo-lhe que procure informar-se de algumu pe!!son 
vinda da cidade dos Heis, se é vivo um ('avaleiro de 
Sal(t11\lllll'!l por nome Diogo Lópcz de Zúfliga '? No rn
so de ter morri<lo, procure duas testemunhas que ates
tem o óhito, pois disto depende a venda dn casa para 
as monjas de Salamanea, que ainda não n tfün, e es
tou ,·0111 m(,do de que se vcnhn n desma1whar o con
lmto por faliu desta informação. 

Ao scnhot· Hon'teio de Oria "' peça 111uíto que a 
ajude, suplicando-lhe cm meu nome; e diga-lhe que 
1ne recomende às suas orações, pois cu nus minhas 
tenho êssc t'Uidado, e por ser uegódo do serviço de 
Deus, rogo-lhe que se interesse. 

042) O P:ulre Dória. 
li-13) Cônego d.e Toledo e irmão de Frei Nicolau de Je

sus i\fo!'ia (Dúrin). 
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Olhe que me hà de proeurar mensageiro ('Cl'to pa
rn cu escrever u cidade dos Reis e para o Peru h 
cidade de Quito"'', e não se esqueça de avisar-me a 
tempo, antes que a frotu se vú. Hú eondo que Vt'lll 

aqui ordi11ttl'iamc1lt(·, pois quando eu aí csltiva reee
bia com muiln freqiiêneia cartas dessa casa; ou pc,.i 
a nosso Pacln· Nieolau crue me informe. Para que 1nc· 
avise, a Suu Heven1ndn t>iwio n n1r!a inclusa, por 
maior seguran~·a. 

Tão fraca estú u cnheçn, que alt~ o ditar !lll' eansa, 
porque hoje não ditt'i só cstu. Tive tão grunde fastio, 
que me l·.nl'rfü[Ucceu mais que as I'ehres. 

A l\fodrc Suhpl'iorn <' H !údus dt' muitas kmhrun
çns minhas. Asseguro-Ih<, que tt•nho grnnde desejo dt• 
vf,-las. A Ih,us ludo t! possívd. Sua l\Iajt•sfade n guar
de, ('Orno Lhe suplico, e a fa,a muito santa. Avist'-llll' 
•se ,iú lhe \·ão diminuindo n inchai:iio e II silde. 

Tôdas us T rmã8 desta ,"HS!t muito Sl' rc•c·ome111lm11, 
t\ Hchura1n grn~·n no caso dos 1no111·is<:os. ,;,:; .Ainda <Jllt' 

11:t0 lllt' esc·re,·n de sua rniio não imporia, pois tudo 
pode fiai· da Suhpriorn. 

Ontnhro, 2:í. 
De Voss,1 lkver{•nda serva, 

Tcrcsu de Jesus. 

Muitas kmhnmçm; li Irmã S. Frandseo, t'Hja eal'la 
n1e serviu de grande recreação; tamh(·1n ü Irmã .Joana 
du Cruz e ii pot"tugut'-sa nie recomendo muito. Fuç:i 
Vossa Heverê·m·ia que pt'\:Um lôdns a Ikus pelo Pu
drC' Frei Pcdm Fernúndez, que cslú j.ú nas últimas; 
olllC' (fl!P lhe d,•vc•mos muito, t' no momc·nto foz-nos 
grande faliu. l\fru Pudrt' Frei Gregório ,·nustHlW grnn
de lústimn; quisera pod~·r (•sc·rever-llw. Diga-Ihc qut· 
dt-sse modo"" st• fazem os santos; <' a Vos!'\n Bt'verf•n-

li44) A SHnta n,io est,iva muitn a ,,,,r das <'i<IHdt·s umC'
ri<·unas. o que nr,o l:i: de admirar. 

H~f,) i\. :-.uhlevHÇ,·rio dos 111e1nris<·os, qlH: !lava Íl.o.;, 111onjns a 
t~sperança de serpm n1nrtirii.adn:,;. 

646) SofreH<lo por Deus. 
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da, minha filha, digo o mesmo. Niío me at·o!:ilumo a 
não lhe escrever cfo próprio punho. 

Sobrescrilo: Para a Madre Priora de S. ,José de Sevilha. 

CARTA :l:l7. 

Ao Padrr Jn-ônimo Graciân. 

\'allarlolid, 20 de novembro de 1f>80. Dá-lhe conta de varllls 
eurtas que lhe escreveu. Seu sobrinho Fnrneisco de C:c
pcda volta elo convento cios Descalços sem tomar o luí
bito ~ deseja casnr-~c. A eapclu de D. t.ourenço, um S . 
. Tosé. v,,leidadcs de D. F1·uncis<·o . 

. Jhs. 
A grn(_;a do Espfrito Santo esteja eom Vossu Pa

ternidade. Não vai esta de minha letra, porque sinto 
cansada a ealicçu, cm conseqüência de huvcr escrito 
muito: ontem a Vossa Pateruidadc, por intermédio da 
senhora D. Joana de Autisco, e hoje a Avi\a. Oull'a 
lhe i·emeti pela mesma via, e hem t!Xlensa. Praz.1 n 
Deus aí tenham ehega<lo, mdhm· do que ns de Vossa 
Patcrnida<k aqui, - - se é que Nil'l'Cvcu alguma, e 
estou muito euidadosa, at() saber Sl' chegou hl'm. '" 
Esta lhe t•se1·cvo agora eom o fim de lhe dfaet· qttl' 
<Wssc lugar hú eorecio pam cá, e pedir-llw que niio 
me deixe de esl'rever por Ne. Estou boa, glória a Deus, 
<' it frmii :.foria de S. José·'" tmnht'm não Ilw vol!a
ram as frhrcs. 

O que lhe l"Ontava na de onkin era a história de 
D. Francisco, ([ti(' nos tem (•spantaclo a tôdas. Dir-sc-ia 
que o dc•sfízeran1 e !ornaram a J'nzer. Con10 an,la n1c
tido com seus parentes, mio 1ne ad111iro; o que llll' 
admira ó ddxa1· Deus assim uma <:rialuru que O dl'
scjava servir. Grandes são os seus juízos! Muita I,1s
lima me ff,: qunndo o vi. Estú, 1-4rande ncgodador dl' 
sua l'azenda, e apegado :i C>la, eom tanto m~do de ra
lar a Descalços e Desl'alças, q1w, penso, IH'm nos <iui-

647) A Sevilha. 
U48) lrmii cio Pndr~. 

Santa TerPPn VII - 26 
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~t:'l'a V('I', e llluito menos a mim. Diz, segundo me con
tarmn, ter mêdo de lhe t01·11nr o desejo antigo. Nisto 
Sl' vê que é grande tentai;ão. Suplico a Vossa Pater
nidadt> que o encomende a Deus e tenha pena dêle. 
Trata de casar-se, porém não fora de Avila. :Vluito po
hre ser,á, porque não lhe faltarão dissabores.''" O que 
eleve te1· dado muita ot'asfüo pura isso foi Vossa Pa
krnidatle e o Padre Nicolau o terem ahondonado tão 
depressa, e aquefo casa de Pastruna não fazia ques
tiio de recebê-lo. Tenho a impressão de que tiraram 
de dma de mim um grande pêso. 

Agora vamos de novo tlur andamento ao projeto 
da t·apcla, pois ontem me escreveu a êste respeito o 
Padre Frei Angelo. Tudo me t'tmsa muito. I<~le não 
d1cgou a ir a :Madrid, e agora vem a San Pahlo de 
la .i\Ioralcja. Diz que recebeu do Gerul as atas do Cu-
1iítulo. O Padre Frei Pedro Fcrnánd1;z não morreu ain
da; está muito mal. Por aqui estão as Irmãs, na maior 
parte, com saúde e desejosas de saber t!e Vossa Pa
ternidade, e a seerctúria lhe beija as mãos, assim co
mo tamhém a Madre Inês de Jesus. 

Porque, imagino, dar-lhe-ú algum cuidado o pa
gamento feito H Godoy, saiba que dei ordem pura figu
rur como empréstimo, e daí resultou passar a ser nos
so devedor, já que lhe emprestamos maior quantia do 
que êle a nós. Escrevo depois de Matinas, véspera de 
:-,;/ossa Senhora da Apresentação, <lata que jantais es-
11uct•erei, por ter sido neste dia o rebate 110 Carmo 
daí, quando Vossa Paternidade apresentou o Breve."" 
Deus o guarde, e faça tifo santo como Lhe suplico. 
Amém. 

Indigna seeva e fiUm de Vossa Paternidade, 
Teresa ele Jesus. 

649) Tudo se realizou, segundo esta predição. 
650) Quando, em 1575, o Padre Graciú.11 leu o B1·eve que 

o constituía Visitadol" dos Calçados em tôd:< a Andaluzia. E' 
fácil (le hnaginar n in1pressão geral, pois Grncilin~ alén, de 
ser Descalço, ern muilo no\'o, tanto de idude como de vida 
,·eligiosa. 
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Praza a Deus possa decifrar esta ,·ai·fa, l.al u pres
sa t"om que foi cserila. Muito desassossegado anda 
t1stc Frnndsco; soube que está passando muito mal 
do estômago e da c11heç:a e eom frmrueim no eorn,;:iio. 
Grande mcreê me fêz Deus niio permitindo que tomas
se o húbílo. A muitas pessoas confei;sou em .li.vila que 
ninguém o constrangia. Posso ,Uzcr-lhe, meu Padre, 
que sempre temi o que agorn vejo. :,.:Jiio sei o que se 
tem passado eomigo, nms é t·crlo que ,kseans<:>i cm 
não ter mais que ver <·om êle. Apesar de tudo asse
gura que no casamento não se apartará de meu mo
do de ver. Mas tenho rcc.·eio de que niio serú muito 
feliz; por mim, ludo uhundonaria se não fôra para 
niio parecer contrariada com o acontecido. 

Se visse Vossa Patcrnidude as cartas que me cs
t-rcveu de Akalá e Paslranu, ficaria cspuntado de seu 
eontcntamcnto e de como pediu que me interessasse 
para lhe durem depressa o hábito. Brava tentação deve 
tPr sido a dêlc, porém nada lhe falei a êslc respeito, 
porque fkuria muito sentido e eslava cm companhia 
de um seu parente. Aliús deve estar t'nvcrgonhado. 
Deus o ajude, e a Vossa Paternidade guarde. A meu 
pal'eccr, junto dos santos teria sido santo. Espero cm 
Deus que se há de salvar, pois 1cm temor de ofendê-lo.'"' 

A companheira de Vossa Patcrniclade "'·', S. Bar
tolomeu, manda-lhe muitas recomcnllações; tem gran
de solicitude e <lcsejo de saher eomo km passu<lo sem 
nós Vossa Paternidade pm· êsses caminhos; aqui va
mos tão mal sem Vossu Paternidade, que dir-sc-ia fi
camos num deserto. A Irmã Cacildu da Conceição re
comenda-se u Vossa Paternidade. 

Nosso Senhor nos gm1rde Vossa Paternidade, e 
nos permita vê-lo brevemente, amém. Pailrc meu, para 
que não se canse, nada mnis lhe digo. 

1;;;1) D. Franeis<·o, depois de uma vidn tralrnlhosa e n.:i
<icntuda, tendo sempre seguido o Ir.ilho da virtude, mo1·reu 
como hom c,ristão, em Quito, aos 2i tlc novembro de 1617. 

u:,2} E' a própria Benta Ana quem, destas palnvrns cm 
diante, serve de secretária e po1· distrnção ussinn n carta <·om 
seu nom.e. 
26,1< 
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Indigna súdita de Vossa Pab,•rnidude, Ana de S. 
Hurlolomeu. 

Em tendo Vossa Paternidade alguma notícia <lo 
bom Frei Bartolomeu de Jesus, faça-me saber, que me 
durú muito consôlo. 

C.-\HTA :-138. 

À Madre Maria âe S. José, Priora de Sevilha. 

\' all:ulolid, 21 de novembro de 1580. Alegra-se por já ter a 
Mur!re Priora cm Sevilha o Pe. Gracián. Dinheiro para " 
c·Hpcla ele D. Lourenço. Dificuldade etn cohrar certa quan
tia u um ouvidor do Arcebispo de Toledo. Deseja noti
das do J>c. Gracián. Lernhr:mças. 

Jhs. 
A gruçu do Espírito Santo esteja com Vossa Bc

verência, minha filha. Amfan. Muito dese,ios:; estou de 
saber da saúde de Vossa Hcvcrêndu. Por a1110r <le 
Deus, vele muito sôbre elu, pois ando preocupada. Di
ga-me que tal se sente e 1:omo cstú consolndu ugoru 
eom Nosso Padre Gradún; cu de minha parte o estou 
igualmente, por saber o alívio que darú a Vossa Hc
vcrêneia o tê-lo agorn aí para tôdas as 11eccssidades. 
Estou melhor, graças a Deus. 

Vou tornando ao que cru, embora não me falte 
cn1 que padcecr eo1n 1ninhns conlínum; enfermidade,; 
e as prcocupa~;.õcs, que nunca me deixum. Encomen
dem-me a Deus, e escreva-me o que devo fazer dt·s
tes papéis que me enviou, pois de nada valem pat·n 
eohrar o dinheiro. Veja que solução se hú de dar, P 

proenre Vossa Heve1·ênda receber alguma novi~,a pa
rn pagar a C[trnntia destinada à capela tk meu irmi10, 
pois niio se pode deixai· d'c iniciar as ohrus quanto 
antes. Com muito pesar, não tenho aqui dl' qm' lun
çur mão; só posso encomendar tudo a Deus, para que 
nos an1da con1 seu poder. 

Dos negódos da Ordem não hú coi:,m novu n di
zc>r, utualmcnk; quando houver, pot· Nosso Pat!n• Gra-
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nau o saberão. A tôdas as Irmãs muito me recomendo. 
Praza a Deus estejam com a saúde que lhes desejo. 

Como já lhe escrevi, quem deve o dinheiro cm 
Toledo está protelando a mais não poder o pagamen
to; é o ouvidor <lo Arcebispo, e nuo sei t·omo arrancà
lo dêlc, a não ser por bem. Se o Padre Nkolau, quan-
1!0 fôr, quisesse demorar-se ali alguns tifos e falar-lhe 
JH'ssoalmcnte, talvez consiga algumu coisa. Tinha pen
sado que no caso de ir adiante Francisco no seu pro
pósito ele fazer-se religioso, ser-me-ia possível fazer al
guma coisa cm favor dêssc mosteiro, mas tudo me saiu 
às avessas. Faça-o Deus como pode, e a Vossa Hcve
rêneia dê a saúde que Lhe suplico . 

.Tú que há <·m·rcio ordinário para êste lugar, não 
deixe de csercvcr-me por êk, e avise a Nosso Padre 
11uc também o faça. Conte-me a Madre Snfoprioru l'0-
1110 lhes vai com êle e se cstú hom, e cs<Teva-me tudo 
longumcntc, u fim de poupm· cnnsaço a Vossa Re
vc,rfnciu. 

Por caridade, andem com muita l'tllltcla, pois hú 
cm eusa quem ache muito aquilo que ô nada; e digam
me como e1:1tá essa pobre"', e também o Padre Prior 
dus Covas. Faça que Nosso Padre o vá visitar, e man
lhe um grande recado de minha parte, assim como 
ao Padre Rodrigo Alvarc;,:, dizendo-lhe que me alegrei 
l"Om suas lembranças e não lhe escrevo porque minha 
eahcçu não csh'i cnpaz. D:igmn-me como está S . .Jerô
nimo. A chi e à Irmã S. Francisco minhas rceo
mcndaçi'ies. 

E' hoje din da Apresentação de :-lossu Seuhora. 
ln<ligna serva de Vossa Reverência, 

Teresa de Jesus. 

Faç.am muitas ora!,,'Ôes pelos negócios du Ordem. 

Sobreserilo: Para a Madre Priora de S. José de Sevilha. 

6f;:i) Beatril. do Madre de !)ens. 
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C,\HTA :i:HI. 

À Madre A.na da Encarnaçüo, Priol'a dt· Sulamunl"a. 

Valladolid, de7.emhro de 1380. Sôhl'e nc-góeios <laqueia comu-
nidade rk Desc·ulças. 

Jhs. 
Depois de csel'ita uma carln que Vosi,a Hcvcrên

eia verá, enviou-me esta outra o Padre Garcia Man
rique "'", e nisto que Sua Mcl'cê U!JLti pede, não lt'm 
Vossa Hcve1·f>nriH que hcsitur, nem que temct·. Fa~:u-o, 
pois qumHl.o escrevi a curta, estava cspuntadn eom a 
11ovidadc que inventaram, e pc.nsei que lhes haviam 
pt•dido ulgmnu cscdturn, da parle de Pedro de la Ban
da'··, sem krl'm avisndo o Pi"lrc Garda :\Tanrirruc•. E" 
prcdso que me informem se hú alguma outra coisa no
va. Mas para fazer o que Sua Mcrcf• 1n·opfü•, nenhum 
inconveniente ad10 para que se deixe logo de fazer; 
do mesmo parcl'et· são u Madre Inês de Jesus e a Prio
ra e, portanto, peço por caridade que o foç.um. E ain
da que houvesse algum senão, bastava estar já feito 
o m:ôrdo, 1rnra ni;io faltarmos à palavra, porque Ião 
hoa não foi H impressão que nos deixaram os cn vn
kiros de Salamanl'a quundo nos follarnm, pura que 
os imitemos. 

Como fui extensa na cnrta a que me rPfrri, :;ú 
ncres<'cn!o qu(~ Deus dô H Vossa Beverênda muito 
amm· seu. 

I ndigua s(•rva de Vossa lh~vt•rêncin, 
Teresa de .T csus. 

fl34) Hcligio.so muito dedieado ,, Descalcez. 
U55) Proprietário da casa de Salumancu, o quul, com suas 

exig{'n<'ins, rnuito deu que fazer ás .1nonj:.is. 
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CAHTA arn. 
A uma.~ j<J1lf'/1s <le A.vila. 

Valladolid, dezembro de 1580. Aconselha-lhes a não tomarem 
o hábito da Descalccz antes de obterem o c:onscn timl;'nto 
de seus pais. Promete rese1·v:ir-lh,•s lugar nos convento, . 

.Jhs. 
A graça do Espírito Santo esteja na alma de Vos

sas Mcrcês, eonfol"lando-as pura que perseverem rn•s
scs tüo hons desejos. Pareee-mc, 1ninhas :senhoras, que 
mais fmímo tem tido D. Mariana, filhn de Fi·m1<:iseo 
,Juárcz, que há perto de seis unos é contrnriadu pelo 
pai e pela müe e quase semp1·e eonfinada mmrn al
deia. Quanto dm·ia ela puru ter u liberdade, de que 
Vossos .Mereês gozam, de conf'cssar-sc ctn S. Gil."·' 

Não ú c·oisa tão fakil como lhes parcct, tomm· o 
hábito nessas condições. Conquanto agora, ,·0111 êss<' 
desejo que sentem, estejam del<'rmirrndas, não ns k
nho em conlu <le tão suntas que não venham a afli
gir-se depois, por lerem pci-dido as boas graç.as de seu 
pai. Por isto mais vale eneomendm· ludo n Kosso Se
nhor e consegui-lo de Sua Maj<'stade, que pode mu
dar os corações e propordonnr outros meios; e, quan
do mais <k-seuidndas estivermos, ordem:ir{i os aeonte
dmenlos II gôs!o de todos. Por enquanto devi' ,·onvir 
a espera. Difel'enlcs são dos nossos os seus jní;,;os. 

Contentem-se Vossas l\forcês com snlwr que lhe~ 
guardamos lugar, e deixem-se uns mãos de Deus pa
ra que eumprn sua vontade n f,sfc respeito. A per
feiçfto é estu; o d<'mais poderia ser tentação. 

Faça-o Sua Divina l\Tajestude ('01110 vir que mais 
<'On\·ém; pois asseguro-lhes que, se de.pendess1• só dt• 
minha vontude, logo cumpriria os dese,ios de \'os~us 
1Iel'(·ês: mas temos de eonsidet'llr muitas eoisns, co
mo já disse. 

De Vossas l\1erd•s serva, 
Teresn de Jesus. 

(;f,ü) ü,légio ,la f:ompanhiu, cm .\.vila. 
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CAHTA MI. 

A um conf'e.~.~or <ia$ lkscalças de Sevilha. 

\'ulhuloli<I, dezembro de 1580. Lamenta que vú tiio !'armnente 
ao mosteiro <las Descalças. Reeomendu-se i,s suns orat,ões . 

.Ths. 
A grac;u do Espírito Santo esteja sempre com Vos

sa l\!crce. Amém. Asseguro-lhe que tem hahiliduue pum 
mortificar! Pensa Vossa :Vlcrcê que, por estar longt, 
hei de <leixar de saber e de sentir o <Jtlt! fa;:? Niio por 
,·crto: anlcs, pelo con!rúl'io, me dá mais pcnn, porquP 
entendo o grande eonsôlo que proporcionu Vossa Me1·
i:ê a c1rnas Irn11is eom o favor f{UC lhes faz, e qui'io 
t·<mfortuclHs as deixa quando se eonfcssum com Vossa 
Ikvcrf,nda. Isto mesmo me escreve a Prio1·a com mui
lo pesar, e km ra:1.ão. 

Com efoi!o, uinda que o Padre Provinda! esteja 
agora aí e as console, nem tôdas gostarão de havl'r 
sempre um só. Qunuto a essn jovialidade ele Vossa 
'.\krc<1 não tem importância. Tenho pesar de não ter 
(•stado aí cm tempo que me fôsse rlado gozar dos he
nefkios de Vossa :\-krcê, a cujas orações Illl' recomen
do 1nuito. Quanto à prc!cndenlc, se o Pndre Provin
da] o houver por hem, hastarin qlle tivesse algum pa
rentesco com Vossa Mercê para eu a rcct'!ler c01n mui
to gôsto; c1trnnto mais sendo cm ~rau tão próximo! 

Como po1· meio da Pdora sei de Vossa Mercê, e 
Vossa Mercê de mim, e lenho muitas ocupações - pois 
aí tinha descanso em comparação do que se pusim aqui, 
-- não lhe escrevo mais vêzes; porém cm minhas po
bres orações não me esqueço de VossH Mercê, e tam
hém lhe suplico lemhrar-se de mim nas suas. 

}lrnzn . .. . anos co111 a . .. u!i, 

o,,7) No original foltu quusc inteiramente uma linha, e 
também a assinatura. 
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CAH'rA :H2 • 

• -1 D. Lollr<'llt'O de Cl'peda, seu sobrinho, em Quito. 

Valladolid, 28 ele 1lczem!J1·0 d·c 1580. Dú-lhe conta da morte 
i,ristã de D. Lourenço. "Grande obrigaçiío tem a Deus, 
por lhe ler dudo Ião bom pui". Teresilu "o tem levado 
,·omo um anjo". l\luilas queriam cusur-se em A vila com 
D. Frnncisco. Cu,m-se finalmente <'Onl ]). Orofrlsia ,!,e 
}lcndoza. E' muito bom ci·islão. Dá-lhe noticias dos de
nwis purentes. 

.lhs. 
A grnçu do Espfrito Sunto esteja eom Vossa Mercê, 

meu filho. Bem pode crer que me dú muito pesar o 
kr de escrever mús 11olídm, a Vossa Mercê nestu car
ta. i\Ius c<msidcnmdo que o hú ,!e sahcr por outros 
lados e de estranhos ({UI' não serão capuzes de lhe 
dar ti:io hou rdui,:ão do eonsôlo que pode ter em tão 
grande trabalho, prefiro q11e as saiba por mim. E se 
considC'ra1·mos hem as misérias deshl vida, seremos 
fpfü:t•s pelo gôzo que têm os que j,{1 estão t·om Deus. 

Foi Suu Mujcstude st•rvido de levar consigo a meu 
hom frmão Lourenço de Cepeda, dois dias depois de 
S .• João, com muita brevidade, pois só teve um vômito 
de sangue; mas tinha-se confessado e comungado no 
dia de S. João, e creio que, pura seu gênio, foi uma 
gr.iç.a não estar ,loente mais tempo. Quanto ao que 
toca u sua ahmi, sei hem que a qualqtwr momento a 
morte o adrnria nparelhado. Oito dius nntes, tinha-me 
cserito uma carta na qual me dizia como havia de 
viver pouco, embora exatmnentc não soubesse quanto. 

Morreu encomendando-se a Deus, couto um santo; 
e assim, conforme nossa fé, podemos crer que estêve 
pouco, ou mesmo nada, no purgatório. Porque, embo
ra sempre tenha sido, como Vossa Mercê sabe, servo 
de Deus, agora o estava de tal modo que não quisera 
tratar coisa da terra; e a não ser com us pessoas que 
lhe falavam de Sua .Majestade, tudo o mais o cansava 
lanto, que eu tinha trabalho para consolá-lo. E as
sim é que se havia retirado à La Serna, para gozur 
de mais solidão; e aí morreu, ou, por melhor dizer, 
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começou a viver. Pu<lcssc cu cscrevC't'-lh,~ algumas coi
sas particulares de sua alma, en!endc1·iu Vossa Mer
ct; quanto dcn, ugradccer a Deus por lhe l<•r <lado 
!iio hom pai, e eomo dcvP vh-e1· de 11i:meira a clar 
mostras de ser seu filho. i\fas cm carta não é possí
vel dizer mais do rcl'crido, senão, apenas, tiue Vossa 
l\h•rcê se consoll' e crda: desde onde (•stú lhe pode 
fazer mais hem do que esfanc!o na terra. 

A mim deixou grande suudude - mais que a nin
gm,m, ussim como à boa Tcresitn de Jesus; embora a 
esta tenha tlH<lo Deus füo boa compreensfto que o ll'm 
levado ,·omo um anjo; e verdadeiranH'll!c o é, (' llJLIÍ!o 
hoa monja, eontentíssimu com seu estado. Espero em 
Deus que se hú de Jlal'et"er ,·om o pai. A mim nüo lllc 

tf·m faltado trahulhos utú ver D. Fram·ili<·o sossegado, 
<'O!llo agora estú; porque fkou muilo súúnho, e sabe 
\'ossa Mereê conto são pow:os os p11n•11lc1,. 

Forall! tanlas as propostas de (':tsanw1llo para <'.·l<· 
cm Avilu, ![llC eu t•sf.ava ,·om mê.do de sua cseolha re
cair sôht·c alguma que não lhe <"<mviesse. Foi Deus 
scrYido <{Ue se desposasse no dia dn Com.:d,ão eonr 
umu dama de l\fadrid, que tem mi:ie, e 11iío pai. Foi 
tanto o desejo dn mãe, que nos espantou; porque, s,·n
do quem é, poderiu l'asar-se em muito melhores eon
diçôcs. Em hora o dote seja poll<'O, em A vila nenhuma 
dus que tínhamos em vis!n lhe poderiam os puis dar 
hmlo, aindn (!li<' o quisessem. 

Chnma-se a <ksposada D. Orofrísia e ai.nda não 
l<·m quinz" anos; é formosa t• muito dis<·1·l'lu. Digo: 
D. Orofrísin d(' l\kndozu y de Castilln. A mãe é pri
ma-irmii do Duque de A!huq11<·1·que; sobrinha do Du
que do Infnnludo, e de muitos ontros senhores dt• al
ta nohreza. Em sumn, do ludo de pai e de mãe, di;wm 
que nenhnnrn lhe forú vantagem cm E~punha. Tem 
p11n'nlesco, t·m Avna, com os l\fot·qut•S{'S de las Nuvas 
e de Veladn, e muito próximo com n mulher de D. 
Luís, o de :\foi,{m Rubí. "' 

658) l\'ouw de LllttH igreja, parn n (fllrtl leria {'Ontrihuído 
ele t1lgum modo o dito D. Luis. 
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Dernm-lhc <rua tro mil dul'ados. Esl'rcvcu-mc êle 
qnc está muito contente, e é o 1>riudpal. Tmnhfan cu 
o estou, pois a mãe D. Beatriz é de tunto valor e <lis
eri~íio que os poderá governar a ambos, acomoctando
se, segundo me disseram, a não gastar muito. Tem D. 
Orofrísia só lllll irmão morgado· e uma irmít que (, 
monja. Se não tiver filhos o morgado, serú da u hcr
deirn. E' eoisa possível. 

Em tudo não vejo outra falta ~<·não !Pr D. Frau
dseo tão pouco e estar com a fazenda tão empenhada, 
que não sei corno podc1,ú vivei· se não lhe mandurPm 
dai depressa o que lhe é devido. Por isso prm·ure \'os
sa '..\krcê fozf-lo, por amor de Deus; já que o Senhor 
lhes vai dando tanta honra, não falk com que a sus
tentar. 

Até agorn tem sido muito \'ir!uoso D. Frnndseo. 
e espero cm Deus que ussim o scrú, porque é muito 
hom cristiío. Pruza uo n1esmo Senhor receba cu notí
t'Ías semclhuntes de Vossa Mc1·cê. Já vê, meu filho, 
que tudo aeuha, e é eterno e durnrá sem fim o hem 
ou o mal que fir.e1·mos ucs!u vida. 

Pedro de Ahumada está bom assim ,·omo também 
minha irmã e seus filhos; embom pussanclo grnnclís
sinm necessidade porque emm muito ajudados por meu 
irmão, - que esteja na Glória! -·- Pouco tempo hú, 
estêvc aqui D. Gonçalo, filho dela. Vossa l\frreê é mui
to querido por êlc, e por outras pessoas as quais dei
xou enganadas "" no bom eonccito cm que o têm; eu, 
por mim, o quisera ver melhor. Praza a Deus agora o 
seja e S\la '..\Iajcstade lhe dê- a vírtudc t' santidade 
que suplico. Amém. 

Ao mostcim de Sevilha. das monjas, poderá Vos
sa Mercê remeter as <"artas, que ainda é Priora a que 
era quando cu lá estava; e terminaram muilo hem 
tôdas as lutas, glória a Deus. Esta carta lhe escrevo 
de nosso mosteiro de Valladolid. 

!i:i9) Modo cl<• se exprimir paru evitar nrng16riu ao so
brinho. 
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A Priora daqui hciju u Vossu :Mercê as mãos, e 
cu as dêsses senhores e senhoras, nossos parentes. 

Teresa de .Jesus. 

CAHTA 343. 

À Madre Maria de S. Jo.wi, Priom de Sevillrn. 

Vulladolid, ~8 de dezembro de 151!0. Fundação ti~ Palência. 
Assuntos de Salamanca, Se\'ilhu e Indius, O dinheiro pum 
a capela de S. José de Avil,i. 

Jhs. 
A gruça do Espírito Santo esteja colll Vossa He

vcrênda, minha filha, a quem tenha dado Sua MuJes
ta<le ti.ia santas Festas como lhe desejo. Bem quisera 
eu escreYer de mão própria; porém minhn c11hcça e 
us muitas oeupaçôes que tenho, por estarmos de par
tida para a funda(Üo de Palênda, não mo pe1·milt'lll. 
Encomende-nos Vos1m Heverência u Deus, pm·a que 
seja servido de ser muito pura sua gl61·iu. 

Melhor estou, graças a Deus, e consolada po1·qnc 
Vossa Hevcrênda me diz que tamhém o t•stú. Por 
amor de Deus, olhe muito por sua saúde e tome cuida
do de niio heher, pois sabe o dano que lhe causa. In
fusão de 1·uilmrho fêz muito hem a duns Irmãs que 
tinham essas inl'hações, e o tomaram durante alguns 
dias de 111u11hã. Consulte o módko, e se vir que serve, 
tome-o. 

Suas t•arlas recebi umhas; nmna delas falava-me 
elo eontentumen!o <le ter uí Nosso Padre Gruciún. A 
mim me dá o mesmo de que Vossa Reverência o te
nha e ache com quem descansar e tonrnr parecer, que 
hú tanto tempo estú sofrendo sozinha. 

Em outra curta falava Vossa Reverência do negá
do das índias, e gostei de saber que tem Vossa Re
verência aí quem trate dêle eom tanto cuidado. Para 
aquêlc convento de Salamanca não hú outra solução, 
e se não J'ôr antes de terminar o prazo de entrega
rem a eusa em que estão, ficaremos em grande apêr
to. Pm· isso rogo-lhe, por nmor de Deus, empenhe-se 
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muito Vossa Reverência para que chegue u seu des
tino êssc masso de papéis que lhe envio, porque nêle 
vai o contrato que se lavrou para a venda da casa. 
Se porventura tiverem morrido aquêks aos quais vai 
endereçado o pacote, escreva Vossa Heverênda üs pes
soas de que me falou, a fim de que se encaneguem 
do negócio e também tratem dfóle, aiuda no caso de 
terem cnkegado m; cartas aos destinatúrios, lamhém. 
Talvez o façam com mais interêsse e sejam mais pron
tos em envfor-uos resposta com breddndc, o que (• 
muito importante pura nós. Assim lhes há de reco
mendar Vossa Reverência, enviando-lhes, juntamente 
con1 as cartas que escreverem, essa cópia do contrato 
que vai indrnm; e se fôr preciso mandar uma u cada 
um <le per si, faça1n as cópias e as inclmun nus ear
tus, rogando a Deus que cheguem tt seu destino e se 
('Onduam êstes ncgódos. 

Quanto no que Vossa Reverência diz sôhrc o di
nheiro para tl capehi, nüo se aflija Vossa Hcvcrênl'ia 
se o não puder enviar ,·om luntn brevidade·: se lhe 
toquei nisso foi cm vista do fim parn que l' destinado. 

A cada dus índias recebi, juntamente com a sua. 
Esim que vni para meu sohrinho D. Lourcm:o, tamh<·m 
insista muito Vos,m llevcn1 n<:ia para que lht· st>,ja L'll

trcgue. 11
'
1º 

A Madrl' Suhpriora e i1s Irmãs muito llll' r(•conH'll
<lo, e folgo-me de saber que jl1 estio hoas. Fiquem 
certas: não forum das que mais sofreram, cm compa
mção do que se passou aqui e <lc como foram lon
gas as enfermidades. Eu mesma ainda niio at'abci dt· 
voltar inlciranwnte ao que era. 

Essa eal'la destinada a Lourenl'ieo nüo hú de h· 
eom o paeok, pois os lugm·cs são distunll'S um do ou
tro. Husqup Vossa Revet·ênda quem vú a essa cidnd<' 
l' pl'ovínci:1, <Jll não sei o que é. Olhe, minha l'illw, 
qm•. fo~;a ludo do 1nelhor modo. No 1meolt• vai outro 
documento 11ue se refrrc no contrato dn casa. Não po-

liliO) Snntn Tcrt•,a 11,.,im f:izin porque era Se\"illrn o 1·,·11-
tro das 1'l1 h1t!J.<•s ('OJil USa fn1iins Ocidt•ntais. 
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de imuginm· o (!U<' passam m1udas monjm; "·', e qunn
tos truhulhos t<~m lido. Esn·eva Vossa Bevcrênda a 
D. Lourenço, pondo nu ,·arta o cndc1·i'lço que êlc dis
sl'r, e h-mhrc-lhc, · - pois talvez ei;teju esquecido, 
que o dinheiro que Vossa H.cverênda hú de pugar, 
determinou meu frmuo se lhe faça umu eap('Ia nesta, 
ou antes, nessa <'USH de S .. José de Ávila, onde ,•stá 
('nlcrrado. Não hú de cnYiur Vossu Reverência o e.li-
11hdro u D. Franc:isi:o, senão a mim e cu farei que 
!',!e dê o redho, porque temo que o gaste em outru 
('Oisa, cspel'iu !mente agora, estimdo desposado. Eu não 
querin qnc Vossa Reverência se Jn·cocupassc por mi
nha causa; prot"m·e que Um dêem êsse dinhcfro umas 
noviços, que, segundo me esercve nosso Padre, esti'ío 
para cnlrnr aí. Bem quisera eu que· tivesse uí uma 
horta maior, para ler Beatriz mais cm que se ocupar. "" 
Não posso tolerar essas desculpas dela, pois não pode 
('J1!,(m1ur a Deus, e sua uima o pagnrú, jú que diante 
de tôdas levantava falsos, além de ()Utras muitas coi
sas que me escreveram. Ou as monjas dizem a ver
dade, ou ela. 

A Rodrigo Ãlvarcz dê um grande rceado de mi
nha parte, e também ao hom Prior das Covas. Oh! 
que prazer me foz Vos:,m lkvcrênda cm mostrar-lhe 
amizm.lc! Ao hom Serrano muitus lcmhrunçus, e a tô
das as minhas filhas. 

Deus ma gu11rde. Não deixe de eommltar acêrca 
do ruilmrbo; cst.à provado que fa,: bem. 

E' hoje o último dia das festas de Natal. 
De Vo:-;sa Reverenda, 

Tc1·csa de ,Jesus. 

Sob,.es<:rifo: Para a l\Iadre Prioru de S. José do Carmo de 
Sevilha. 

Fim do 2° volume da Edição Cl'iticn do H. Pe. Fr. 
Silvéiio de Santa Teresa. 

füll) Ik Salamanca. 
liH2} A fím ,le 11üo dar largas it imngina,;ão. 


