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ESTUDO PRELIMINAR 

 

 

 Vida de Huma Illustre Virgem chegou até aos nossos dias através de um único 

testemunho: o manuscrito 710 da Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP). É um 

volume in quarto, encadernado em pele, com 270 páginas manuscritas e 4 por escrever. Tem 

grandes manchas de humidade, sobretudo nas últimas páginas, o que dificultou 

consideravelmente a leitura. Está muito pouco picado de bicho, não havendo, contudo, por 

aqui perturbações na leitura. É composto pela união de 17 «cadernos apenssos». Os 

primeiros estão numerados de «1» a «13»; os últimos possuem as letras «A», «B» e «C»1. 

Naquela que é a primeira das etapas editoriais – a localização de exemplares –, não 

lográmos localizar nenhum outro desta obra de Fr. Luís de Santa Teresa. Como é prática 

corrente, lançámos mão dos repertórios bibliográficos de referência, bem como de 

ficheiros de bibliotecas e de bases de dados em rede, a saber: 

 

a) Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana: historica, critica, e cronologica, Lisboa, 

António Isidoro da Fonseca, 1741-1759, 4 tomos; 

b) Innocêncio Francisco da Silva, Diccionario Bibliographico Portuguez, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1858-1972, 23 volumes; 

c) Jorge Cardoso, Agiológio Lusitano (edição facsimilada), organização, estudo e índices 

de Maria de Lurdes Correia Fernandes, Porto, Faculdade de Letras, 2002; 

d) ficheiros manuais e catálogos da BPMP e da Biblioteca Distrital de Braga (BDB); 

e) colecção de Manuscritos do Arquivo Distrital de Braga (ADB); 

f) base nacional de dados bibliográficos (PORBASE); 

g) catálogo das Bibliotecas da Universidade de Coimbra (SIIB/UC)2. 

 

                                                 
1 É possível que se trate de 18 cadernos. A nossa dúvida em serem 17 ou 18 prende-se com o seguinte: se 
atendermos estritamente à menção escrita indicadora de início de caderno, são 17; no entanto, se 
considerarmos o facto de que a maioria dos cadernos tem a mesma extensão (16 páginas), dá a impressão de 
na p. 204 começar um outro. Por outro lado, entre o final da p. 203 e a p. 204, há uma passagem abrupta que 
indicia a presença de um caderno. Na verdade, no final da p. 203, abrira-se novo capítulo anunciando a 
descrição de um «grandissimo trabalho», o que não chegou a acontecer. No início da página seguinte, abre 
novo capítulo. O lapso do autor talvez se explique pela mudança – não indicada – de caderno. 
2 Procurámos igualmente referências em repertórios bibliográficos carmelitas ou obras que fazem a história 
dos Descalços em Portugal, como sejam Cosme de Villiers de SAINT-ETIENNE, Bibliotheca Carmelitana notis 
criticis et dissertationibus illustrata, Roma, 1927; David do Coração de JESUS, A Reforma Teresiana em Portugal, 
Lisboa, 1962. Como se sabe, os vários tomos da Chronica de Carmelitas Descalços não versam o lapso temporal 
desejado.    
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A tradição bibliográfica deste texto pode, portanto, considerar-se de um só 

testemunho e manuscrita, características que requerem uma abordagem editorial peculiar. 

Desde logo, a primeira questão pertinente é a de averiguar se autoria e mão redactora da 

obra coincidem ou se se trata de cópia por mão diversa. Trata-se, de facto, de um 

autógrafo. Assim o atesta Fr. Francisco do Rosário nessa página decisiva que ofereceu aos 

vindouros, sem que nenhuma dúvida razoável se possa erguer contra a fidedignidade desse 

Certificado3.  

Neste ponto, conviria especificar um pouco mais a natureza deste autógrafo. 

Estaríamos perante um rascunho, um original ou uma cópia autógrafa4? Da análise material 

da obra, depreendemos ter entre mãos um texto-borrão. Na verdade, «El borrador presenta 

siempre correcciones abundantes por lo general; o lo que es lo mismo, da un texto en las 

distintas etapas de creación.»5 Essas correcções, por ricas que são, ao contarem elas 

mesmas algo do processo criativo do autor, das suas hesitações, de eventuais escrúpulos do 

seu olho crítico (ainda que pouco apurado no plano linguístico), e do muito de 

incongruências quanto à orgânica textual que lhe escapou – o que não teria acontecido caso 

o seu crivo tivesse sido mais cerrado, tendo o prelo na mira –, teriam que figurar nesta 

edição. Em favor da argumentação conducente a considerar ser este um ‘borrador’ 

autógrafo, destacamos: 

 

i. a panóplia de palavras e sequências riscadas; 

ii. o lapso na passagem da p. 264 para p. 265 de VIV;  

iii. os erros de Gramática cometidos; 

iv. os ‘x’ em lugar de referências exactas, bem como a mera indicação 

«Capitolo/Capitolo x»; 

v. a anotação marginal constante na p. 204 de VIV, escrita com a mesma 

caligrafia do restante. 

 

Se é certo que o autor, ao efectuar uma eventual cópia dessa primeira versão, 

poderia cometer erros de Gramática e até – embora menos verosimilmente – equivocar-se, 

na transposição de página, numa longa passagem, já, pelo contrário, não parece plausível 

conceber um autor-copista que, numa segunda versão, supostamente mais depurada, não se 

                                                 
3 A esta questão nos referimos no tomo dedicado ao Estudo, Capítulo I, 1. «Aproximações». Desde 1763, 
data em que o redigiu, até aos nossos dias, alguma notícia tivemos de uma reclamação de autoria desta Vida de 
huma illustre virgem? Equivocar-se-ia o desconhecido carmelita? 
4 Utilizamos a terminologia de Alberto BLECUA, Manual de Crítica Textual, Madrid, Castalia, 1983, p. 39. 
5 Idem, ibidem, p. 39. 
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furtasse a fazer traços quase de lés a lés e que, com o fito editorial, não preenchesse 

finalmente as lacunas identitárias e ainda recorresse a anotações à margem, com função 

mnemónica, se era aquele o produto final a entregar ao prelo ou, pelo menos, a divulgar 

sob a forma manuscrita. Por outro lado, terá de todo cabida admitir-se não ser este em 

absoluto o primeiro depositário físico dos «sucessos excepcionais» dessa monja por pouco 

‘perdida’ nas vicissitudes da sua própria Vida, quando nem sequer, quaisquer que foram as 

circunstâncias que o motivaram, pôde o autor concluir essa obra? Preocupar-se-ia com uma 

segunda redacção, mais ‘limpa’, não tendo podido terminá-la?  

Sustentamos, por conseguinte, ter encontrado um manuscrito da primeira metade 

de setecentos, que foi o primeiro e único suporte físico de que dispôs aquele que viria a ser 

Bispo de Pernambuco para redigir a Vida da illustre virgem, D. Josefa. Escusar-nos-emos a 

elencar as virtudes e virtualidades de se trabalhar com documentos desta natureza. 

Mencione-se somente o frisson de manusear o autêntico, o ‘primeiro’, o original por 

definição e em toda a sua pletora de significado histórico-cultural, reflexo da própria 

psicologia do autor, ímpar na ‘transpiração’ das suas reticências, dúvidas, loquacidade e 

até... afectos. A esta luz, compreendemos melhor a afirmação do seu companheiro 

carmelita quando diz «e, com a sua morte, [os cadernos] estiverão em perigos de padecer 

naufragio»... ‘Naufragaram’, de facto, durante séculos, no acervo da BPMP até que, 

topando com eles, sentimos o dever de lhes fazer justiça. 

Como é evidente, se a tradição textual se oferece apenas com um testemunho, é 

esse testemunho que há que transcrever. Numa primeira fase, realizámos uma transcrição 

diplomática do texto, a qual «supone una pura y simple transcripción del texto antiguo (el 

diploma, en su origen) según permiten los modernos caracteres de imprenta y la 

composición tipográfica. Se respetan, pues, en ella las particularidades gráficas del 

manuscrito y se reproducen sin corregirlos todos y cada uno de sus errores por evidentes 

que éstos sean.»6  

Esta opção afigurou-se-nos castradora das potencialidades do texto. Com efeito, ao 

penetrarmos na substância textual, a obra como que parecia ‘pedir’ um tratamento mais 

cuidadoso, requerendo uma série de modificações no sentido de aprimorar um documento 

muito rico, cujas múltiplas virtualidades se veriam coarctadas numa opção viável, mas 

menos dignificante como seria a edição diplomática. O primeiro contacto com a obra 

revela-se algo ‘perturbador’... Referimo-nos à ‘perturbada’ leitura do manuscrito em virtude 

da quase total falta de pontuação. Esta ausência, ainda que possa explicar-se por se tratar de 

                                                 
6 Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO, La Edición de Textos, Madrid, Editorial Síntesis, 1997, p. 43. 



A INACABADA VIDA DE JOSEFA MARIA DA TRINDADE (O. S. B.)   

 VI 

um texto ainda numa versão-rascunho, não deixa de conformar aquilo que Pérez Priego 

designa por «una práctica propia e interessante» que, por conseguinte, «Es práctica obligada 

[...] respetar»7. Ora, editá-lo nesta conformidade traria o desespero ao leitor. Não 

certamente a desesperação que experimentámos ao transcrever um texto de caligrafia algo 

difícil – por falaciosa – sem pontuação; mas, apesar do suporte informático, ainda assim 

seria uma leitura morosa, difícil e irritante pela permanente necessidade de voltar atrás e de 

descodificação de lapsos do autor.  

Acresce que, sendo nós os primeiros a desbravar um texto nunca visto, nunca 

tocado, nem trabalhado – um texto virgem –, não quisemos limitar-nos ao papel de 

‘copista’. Pretendemos que a obra se transforme por fim naquilo que poderia (e deveria) ter 

sido, caso as vicissitudes – ou os contextos – não tivessem impedido a publicação e bem 

assim que não permaneça para sempre atida à condição de inacabada. 

A par do argumento da ausência de pontuação, cremos que a obra em muito 

beneficiaria se não optássemos pela edição diplomática – solução corrente no meio editorial 

por obviar uma série de questões –, particularmente se se visse expurgada daquelas 

‘excrescências’ textuais, como rasuras, traços e lapsos do mais variado tipo. Transcrevê-las 

em sede de edição diplomática, tal como se nos apresentam no original, pareceu-nos um 

labor demasiado fastidioso que dificultaria a leitura e mitigaria a fruição do texto. 

Apresentamos uma edição interpretativa8. Enquanto editores, o nosso labor crítico 

foi reconstruir o texto e buscar «el que refleja y plasma la voluntad expresiva del autor.»9 

Conseguimo-lo na medida em que ‘limpámos’ a edição daquele que é a razão de ser da 

Crítica Textual: o erro. ‘Atrevemo-nos’ a corrigir o autor, não a nível de conteúdo, claro 

está10, mas nos equívocos que comete e que não podem ser atribuídos ao seu usus scribendi 

ou às particularidades da tradição, ao código linguístico da obra e da época, às 

especificidades dialectais etc. Mantivemo-nos fiéis ao princípio de que «la Crítica Textual es 

la disciplina que, basada en sus propios métodos y recogiendo la experiencia de varios 

siglos, pretende fijar un texto, generalmente literario, tal y como salió de las manos de su 

autor, depurándolo de las imperfecciones y errores, así como de los aciertos que en dicho 

                                                 
7 Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO, ed. cit., p. 43. 
8 «Parliamo, in genere, di edizioni interpretative, quando la tradizione del testo sia affidata a un solo 
testimonio (codex unicus). Parliamo, più propriamente, di edizioni critiche, quando la tradizione del testo sia 
affidata a più testimoni, le cui divergenze devono essere ricondotte a unità di lezione.», Aurelio 
RONCAGLIA, Principi e applicazioni di Critica Testuale, Roma, Bulzoni Editore, 1975, p. 81. 
9 Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO, ed. cit., p. 22. 
10 Esta tarefa requer um outro tipo de hermenêutica, extrapolando o domínio da Crítica Textual. 
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texto acumularon la intevención de los hombres y el paso del tiempo.»11 No nosso caso, 

não nos ocupámos dos erros da transmissão, que o texto não conheceu. Contudo, «Frankel 

nos advierte que “todo manuscrito e incluso también todo arquetipo, presenta un texto 

deformado por errores, e incluso encontraríamos imperfecciones en el autógrafo del 

autor”»12. Digamos que a nossa demanda do rigor e pureza filológicos se prende com a 

reconstituição de um texto mais próximo daquela que seria a intenção do autor. Não 

quereria Fr. Luís de Santa Teresa que à sua correcção crítica do original tivessem escapado 

certos erros que, estamos certos, teria detectado, caso houvesse surgido a circunstância de 

o rever para edição. Tarefa foi extremamente burilada e grande exercício de prudência... 

Com efeito, «desde estrictos planteamientos críticos, es obligada la enmienda de los errores 

y anomalías detectados en el texto conservado, pero éstos no siempre resultan evidentes ni 

quedan claros los límites a que debe llegar la intervención del filólogo. [...] Con todo ello, se 

podrá intentar corregir los errores y establecer el texto crítico, pero muchas veces se 

plantearán serias dudas si es que no dificultades irremontables.»13 

Uma outra razão confluiu para a eleição da edição interpretativa. É na edição que 

muita da nossa investigação arquivística e genealógica ‘fala’. Foram as incógnitas, os ‘x’, os 

espaços em branco do texto que nos despertaram a curiosidade de seguir o rastro destas 

figuras, sendo que o preenchimento das lacunas representa um imenso prazer que é 

imperioso figurar no texto. Como o faríamos numa edição diplomática ou semi-

diplomática? Na primeira, cremos que não teria de todo sentido; na segunda, possivelmente 

em rodapé, criando um efeito de conjunto pouco homogéneo e desequilibrado. Deve a 

edição ‘suportar’ todo o cabedal inquisitivo que a ampara e dele dar conta, antes de mais, 

no corpo de texto e, eventualmente, em aparato crítico. Assim acontece. 

É chegado o momento de abordar a questão da estratégia de transcrição por nós 

seleccionada14. Preferimos uma estratégia de raiz conservadora por duas ordens de razão: 

em primeiro lugar, tratando-se de uma biografia devota do século XVIII, o público-leitor 

será constituído por estudiosos de especialidade, nomeadamente da História do Sentimento 

Religioso, da Literatura de Espiritualidade ou das manifestações do Monacato Feminino, na 

Época Moderna, que lerão o texto como monumento histórico ou cultural e, 

possivelmente, linguistas e historiadores de Língua Portuguesa que do mesmo farão uma 

                                                 
11 Gaspar MOROCHO GAYO, «Sobre Crítica Textual y disciplinas afines», Anales de la Universidad de Murcia, 
Universidad de Murcia, 1983, p. 27. 
12 Idem, ibidem, p. 32. 
13 Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO, ed. cit., pp. 45 e 46. 
14 Sobre as opções estratégicas numa edição de texto (modernização, conservação ou soluções de 
compromisso), vd. Ivo de CASTRO e Maria Ana RAMOS, «Estratégia e Táctica de Transcrição», Critique 
Textuelle Portugaise: Actes du Colloque, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1986, pp. 100-109.   
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utilização como documento linguístico, exigindo, portanto, a conservação de formas. De 

outro modo, a cor epocal do texto e as idiossincrasias autorais resultariam desfiguradas. Em 

segundo lugar, atendendo a que o campo bibliográfico está vazio15 – nada mais temos 

senão o original autógrafo –, houvemos por bem contribuir para atalhar este estado 

deficitário, colocando à disposição do leitor um texto expurgado (tanto quanto nos foi 

possível) dos erros da pena apressada do seu autor e devolvido a uma ‘certa’ perfectio que 

nunca conheceu porque nunca fora submetido a um trabalho de intensa revisão. São estes 

objectivos mais cabalmente alcançados numa estratégia de transcrição conservadora. 

Cremos que o estudioso de História da Cultura ou da Literatura de Espiritualidade 

verá cumpridas, por um lado, as exigências de rigor filológico, não perdendo, igualmente, o 

sabor das especificidades de um género e de um contexto. A modernização/uniformização 

de formas e grafias injectaria no texto – e, sublinhamos, no autógrafo inacabado – uma 

excessivamente notória contemporaneidade, anacronicamente artificial, que só vemos 

justificar-se num âmbito de divulgação mais alargado. Por sua vez, o linguista, interessado 

no fenómeno das mutações linguísticas ou, por exemplo, desejando ampliar o corpus 

lexicográfico das concordâncias do Português Moderno, tem nesta obra um documento de 

eleição para o fazer: não só no texto, em virtude da opção conservadora (hábitos 

ortográficos, presença/ausência de pontuação...), mas também no aparato crítico (erros, 

correcções, rasuras...). 

Não se julgue, porém, que nos ficámos por aqui. Na verdade, procedemos a uma 

série de modernizações, consensualmente tidas por legítimas numa edição crítica16, a saber: 

 

a. introdução de pontuação, o que equivale a interpretar o texto (anunciamos as 

falas das ‘personagens’ com aspas duplas e travessão e registamos uma ou outra 

expressão metafórica ou irónica entre aspas simples); 

b. adequação do uso de letra maiúscula às normas de ortografia vigentes; 

c. desenvolvimento das abreviaturas (excepto ‘D.’ e ‘Fr.’, que estão perfeitamente 

enraizadas mesmo nos nossos dias, e a nasal, na muito significativa ocorrência 

única de ‘homẽs’17); 

d. modernização da separação de palavras (excepto ‘tão bem’).  

                                                 
15 «Campo bibliográfico é a designação que propomos para um conjunto estruturado de unidades bibliográficas 
(livros impressos), organizadas em torno de um determinado texto: o campo de um texto é o grupo formado 
pelas edições existentes desse texto. Distingue-se de tradição manuscrita por excluir os testemunhos 
manuscritos que desse texto existam […].» (Ivo de CASTRO e Maria Ana RAMOS, art. cit., p. 112). 
16 Cf. Paul TEYSSIER, «Normes pour une édition critique des oeuvres de Gil Vicente», Critique Textuelle 
Portugaise: Actes du Colloque, Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1986, pp. 127-128. 
17 Cf. VIV, p. 245. 
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As abreviaturas mais comuns são ‘mt.’, ‘Cap./Cp.’, ‘D.’, ‘J.’, ‘q.’ e ‘Pe.’. As duas 

últimas não apresentavam problemas de resolução: ‘que’ e ‘padre’; as primeiras resolvêmo-

las tendo por base o próprio texto. Assim, na p. 16 de VIV, surge, pela primeira e única 

vez, «munto». Não temos alternativa senão optar pela forma arcaizante.  

Quanto a ‘Cap./Cp.’, na p. 146 de VIV, surge «capitolo». Seleccionámos esta forma 

como prática corrente do autor. 

A forma «Deos» aparece algumas vezes no original e nunca outra, pelo que a 

escolhemos. 

Sabíamos estar aquele ‘J.’ em vez do nome da biografada. A única dificuldade 

esteve em transcrever com ‘s’ ou com ‘z’. Optámos por esta última letra pois é com ela que 

o autor escreve o mesmo nome nos poucos casos em que não abrevia. 

Aparecem, ainda, palavras terminadas em ‘mt.’, no caso de advérbios de modo, o 

que não representou dificuldade de maior. Quanto à aparência ‘técnica’ destas resoluções, 

adoptámos o critério seguinte: sempre que o próprio texto permite reconstruir a forma 

abreviada sem recorrermos à conjectura, as abreviaturas aparecem desenvolvidas pura e 

simplesmente, sem recurso a sistemas gráficos que tornariam o texto demasiado ‘pesado’ e 

encriptado. No caso de abreviaturas de ocorrência única, como ‘S.’, ‘N.’ e ‘M.’ – que não 

deixam de o ser –, só o contexto e as informações constantes do Certificado permitiram 

desenvolvê-las. Numa tarefa que foi simultaneamente emendatio ope ingenii e 

desenvolvimento de abreviaturas, descobrimos tratar-se de «Salvador» e «noviciado»; no 

último caso, conjecturámos ser «Mistica». Nestas situações, como pontualmente em certos 

passos inacabados ou ilegíveis, envolvendo uma tarefa própria da Crítica Textual, a nossa 

edição apresenta a reconstituição entre parênteses rectos. 

Muito interessante do ponto de vista da análise linguística da obra é a profusão de 

formas verbais na terceira pessoa do singular do Pretérito Perfeito do Indicativo sem o ‘u’ 

final, sempre que se segue o pronome pessoal com função de objecto directo. Optámos 

por emendar estas formas. Em primeiro lugar, não se trata de uma idiossincrasia de época 

que houvéssemos de manter. Poderíamos questionar-nos se seria um traço do usus scribendi 

do autor. Assim poderia parecer... No entanto, na p. 36 de VIV, o autor escreve 

distintamente «chamoua» e «avizoua», formas que justificam considerarmos as outras 

ocorrências como um equívoco ortográfico – possivelmente com motivações fonéticas – 

do autor e, portanto, a corrigir, caso contrário, numa primeira passagem, o leitor 

interpretaria como 1ª pessoa do singular do Presente do Indicativo. 
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No rodapé das páginas da nossa edição estão registadas as nossas correcções e bem 

assim algumas anotações que visam facilitar a leitura da obra. São elas, no geral, de teor 

linguístico, histórico e cultural. Talvez não seja por demais exaustivo referir que utilizámos 

no corpo de texto certos signos diacríticos, cujo significado consta da seguinte legenda de 

abreviaturas e expressões18: 

 

[   ] = adição por conjectura de letras, sílabas, palavras e expressões ou reconstrução 

de letras, sílabas, palavras ou sequências ilegíveis; 

† = Crux desperationis. A utilização de duas cruzes (uma no início e outra no fim) 

delimita um locus criticus que não conseguimos sanar por conjectura.  

 

A supressão de letras, sílabas ou palavras vem registada em aparato crítico. Quanto 

a este, registámos primeiro a nossa variante, separada da do original por ‘dois pontos’. 

Designámos o original por M710.  

Sempre que a nossa correcção signifique substituir uma palavra do original pela 

nossa variante, na nossa lição constam simplesmente uma e outra variantes, separadas por 

‘dois pontos’; nos casos em que consideramos poder haver dúvidas quanto à ordem das 

palavras no original, repetimos, por uma questão de clareza, a palavra precedente, quer na 

nossa lição, quer na do original.  

Nos casos em que entendemos justificar-se, fazemos breves comentários, quer 

sobre o tipo de erros cometidos pelo autor, quer aventando hipotéticas explicações para os 

mesmos.  

Sempre que o original apresenta letras, palavras ou sequências riscadas, a nossa 

edição procura representá-lo graficamente, riscando por processos informáticos essas 

unidades linguísticas. Desta forma, cremos resultar bastante clara a lição do manuscrito. 

Sempre que o original apresenta letras ou palavras rasuradas/riscadas que não 

conseguimos ler, indicamo-lo através da notação «ras. inc.», abreviatura para ‘rasura 

incompreensível’.  

Ocasionalmente, no registo de variantes, inserimos dentro de parênteses rectos 

alguma informação em itálico – para que não haja confusão possível com os casos de 

adição por conjectura ou reconstrução –, a qual se reporta à palavra anterior. Tomemos um 

caso por exemplo: «que em: que ali em [por cima] M710». Deve ler-se: a nossa edição regista 

                                                 
18 Baseámo-nos nas recomendações de Alberto BLECUA, ed. cit., pp. 144 e 145 e Miguel Ángel PÉREZ 
PRIEGO, ed. cit., pp. 88-95. 
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«que em», face a «que», seguindo-se «ali» (riscado) e depois «em» (escrito por cima de «ali»), 

no original.  

Nem sempre é isenta de dúvidas a leitura do manuscrito; quando alguma palavra 

nos causa insegurança, assinalamo-lo em aparato crítico, escrevendo a palavra em causa e 

depois a expressão «leitura duvidosa».      

No plano estritamente gráfico, levámos a efeito ligeiras alterações: introduzimos 

parágrafos de modo a ‘aliviar’ um pouco a excessivamente compacta mancha tipográfica, 

transcrevemos as expressões latinas e os títulos de obras em itálico e assinalámos a 

paginação original entre parênteses rectos. Contudo, mantivemos no geral disposição física 

dos capítulos. 

Considerámos há pouco tratar-se de uma estratégia de raiz conservadora. Parece 

evidente sê-lo; no entanto, passaremos a explicitá-lo melhor, elencando algumas 

modernizações legítimas numa edição crítica, por nós postergadas. Nesta conformidade: 

 

a. mantivemos a distribuição dos ‘s’, ‘ss’, ‘z’, ‘c’ e ‘ç’ (este último quase não 

comparece); 

b. respeitámos a acentuação original, em que se inclui o uso (ou ausência) do til; 

c. respeitámos a ausência de hífen; 

d. mantivemos as divisões naturais do texto em capítulos19; 

e. respeitámos as grafias que revelam o estado da língua na época ou o uso que 

dela faz o autor: 

(1) manutenção de letras duplas; 

(2) respeito pela ocorrência de ‘y’; 

(3) distribuição de ‘g’ e ‘j’ como no original; 

(4) manutenção da forma «hũ»20; 

(5) manutenção da grafia dos ditongos (‘eo’, ‘ae’, ‘ao’)21;  

(6) manutenção das desinências verbais em ‘ão’ (em vez da modernização para 

‘am’); 

(7) manutenção dos grupos ‘ch’, ‘th’ e ‘ph’;  

                                                 
19 Nalguns casos, quando figurava somente «Capitolo» ou «Capitolo X», indícios do carácter não acabado da 
obra, colocámos entre parênteses rectos uma adição por conjectura de uma hipótese a figurar.   
20 Somente ocorre duas vezes, o que se pode tornar relevante do ponto de vista linguístico. Cf. pp. 198 e 207, 
VIV. 
21 A manutenção do til, interligada ao respeito pelo ditongo ‘ao’, foi um imperativo editorial, ao constatarmos 
o lapso de pena do autor que, por vezes, registava «mão» em contextos em que denotava maldade. Assim, 
atendendo ao estádio de evolução da língua na época, «mão» equivale ao actual ‘mão’; já «mao» deve ler-se 
‘mau’. 
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(8) ocorrência do ‘h’ (ou sua ausência) como no original; 

(9) conservação das muitas vacilações e polimorfismos22.  

 

Dos traços que configuram um certo estado evolutivo do Português ou o usus 

scribendi do autor, há a salientar: 

 

i. a apócope do ‘m’ («visages», «homes»); 

ii. os betacismos («abultado», «baranda», «barria»); 

iii. a ditongação reflectida na ortografia («gainhava»); 

iv. as vacilações e os polimorfismos; 

v. a ocorrência da forma antiga da conjunção coordenada disjuntiva ‘ou’ («o»); 

vi. a não distinção do pronome pessoal com função de objecto directo da 

própria forma verbal (verbi gratia: «emchia» por ‘emchia(-)a’); 

vii. a utilização de «lhe» em contextos que requeriam «lhes»; 

viii. a utilização de formas na 3ª pessoa do singular do Pretérito Imperfeito do 

Conjuntivo, em vez da forma verbal reflexa com pronome, no Presente do 

Indicativo (verbi gratia: «soubesse» por ‘soube-se’).  

 

Destas características, as primeiras três poderão ser motivadas por questões 

dialectais ou por determinados registos de língua, pelo que a sua correcção seria sintomática 

de um preconceito linguístico e poria em causa a riqueza do relato. 

Quanto aos polimorfismos/vacilações e a forma «o», eles retratam a realidade viva 

que é uma Língua em qualquer época ou, eventualmente, o conhecimento que dela tem Fr. 

Luís de Santa Teresa. Não é pertinente a uniformização; esta espelharia uma Língua 

demasiado estática e homogénea e, por conseguinte, artificial. 

Já a mole de ocorrências em que o autor parece não distinguir (ortograficamente, 

pelo menos) «emchia» de ‘emchia(-)a’ – possivelmente por motivações fonéticas de 

assimilação –, sendo que não o faz quando a vogal terminal não é ‘a’, seriam de considerar 

lapsus calami. No entanto, ao invés do que sucede com formas como «chamo[u]a», em que, 

sim, o autor por duas vezes as escreve correctamente, o que justifica que, em casos 

idênticos, o façamos também nós, no caso vertente tal não sucede, pelo que 

escrupulizámos na correcção. Consideramos, portanto, que reflecte o usus scribendi do autor 

e que, como tal, não deve ser adulterado.  

                                                 
22 Por exemplo: «menino/minino»; «dezia/dizia»; «perlada/prelada»; «serafico/sarafico»; «de/di» etc. 
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No caso de «lhe[s]», não encontramos motivação fonética  (ou outra) que justifique 

a ausência do ‘s’ final. Cremos tratar-se de um certo descuido do autor ou até do seu 

‘conhecimento’ da Língua. Contudo, ‘chocaria’ demasiado o leitor da nossa edição, 

obstruindo a fluidez de leitura, na permanente contingência de mentalmente as emendar. 

Corrigimo-las, portanto. 

No que se refere à ocorrência de formas como «soubesse» em lugar de ‘soube-se’, a 

opção conservadora impõe-se e justifica-se em pleno. Desconhecemos se o autor 

confundiria as duas utilizações – sendo, portanto, um erro escrever a primeira em lugar da 

segunda – ou se, por não utilizar hífen, acrescentava um outro ‘s’ para que se não lesse 

como sibilante sonora por estar em contexto inter-vocálico. Má opção pois assim passaram 

a dificultar a leitura. De qualquer forma, um dos princípios da Crítica Textual é o de manter 

o que for duvidoso e respeitar o que parece ser característico do autor ou o que possa 

configurar um ‘uso especial’ da Língua. 

 

Ao depararmo-nos com uma situação de campo bibliográfico vazio, poderia 

parecer fácil a tomada de decisão não só quanto à natureza da edição, mas também no que 

toca a táctica e a estratégia editoriais. Contudo, como adverte Pérez Priego quanto à edição 

de uma obra com um só testemunho, «Frente a lo que en apariencia pudiera creerse, en 

estos casos, no es nada fácil la tarea del editor. Ciertamente puede moverse en un amplio 

espectro de posibilidades: desde un prudente conservadurismo que apenas lo aparte de la 

edición diplomática a intervenciones más decididas y arriesgadas.»23 

Enquanto editores críticos, não quisemos trazer à luz um texto obscurecido na sua 

riqueza plural, por um excesso de zelo corrector que transformasse um inédito de primeira 

água – como o é um texto-borrão – do século XVIII num conjunto de palavras bem 

uniformizadas ou modernizadas. O texto é em si mesmo rico e não carece de uma 

intervenção tão nuclear que o transfigure, desvirtuando-o irremediavelmente no que tem de 

dialectal, popularizante ou simplesmente característico de Fr. Luís de Santa Teresa, pelo 

menos numa versão não definitiva da sua obra. A operação que nele fizemos destinou-se a 

enobrecê-lo, retirando somente aquelas ‘poeiras’ de equívocos que o autor não pôde sanar, 

em fidelidade para com o princípio já enunciado de apresentar – tanto quanto possível – a 

intenção do autor. Certamente que Fr. Luís de Santa Teresa teria querido que a ‘sua’ Vida 

fosse decantada de lapsos e esquecimentos e preenchida nas suas lacunas.  

                                                 
23 Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO, ed. cit., p. 45. 
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No panorama geral da edição de textos antigos em Portugal, pululam, como já tem 

sido notado24, as edições interpretativas de testemunho único. É certo que as nossas 

operações críticas não têm a monta de uma exaustiva colação de testemunhos. Mas é 

inegável que não nos limitámos a uma «modesta emendatio conjectural.» Há loci critici que 

nunca se preencheriam sem a arquitectura de investigação arquivística, genealógica e 

memorialística que alicerça o texto, como contraforte da sua natureza predominantemente 

vaga.  

Todo o processo de preenchimento dos espaços em branco da obra representa o 

cinzel mais fino deste trabalho de restauro textual, de tal forma sensível que suplanta o 

mero âmbito filológico. Eis o corolário desta edição interpretativa: fazer a ponte da divinatio 

crítica para a certeza documental, positiva e probatória. Substituímos o «x» pelo ano de 

nascimento, substituímos o «x» pelo apelido de família, substituímos o «x» pelo nome de 

baptismo e substituímo-lo, finalmente, pelo ano em que noviciaram as três irmãs. Se o tipo 

mais comum de emendatio é de natureza filológica, a divinatio que empreendemos, ao versar 

sobre elementos que estão plasmados sob a forma de incógnita na própria substância 

textual – pelo que não poderia ser reduzida à mera condição de anotação – conjuga 

conhecimentos que em muito transcendem a Filologia. As fontes utilizadas para esse 

preenchimento foram os subsidia imprescindíveis à completa restituição do texto à sua 

completude, à sua perfectio. Um argumento mais a favor da edição interpretativa. 

 

 

 

                                                 
24 Cf. Ivo de CASTRO e Maria Ana RAMOS, art. cit., p. 101. 
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[CERTIFICADO DE AUTORIA]1 

 

 

Fr. Francisco do Rosario, religioso carmelita descalço, certifico que, acompanhando 

para o Brazil o Excelentissimo e Reverendissimo Senhor Bispo de Pernambuco D. Fr. Luis 

de Santa Teresa, que Santa Glória haja, elle me deo a guardar os cadernos apenssos em que 

tinha escrito parte da vida da illustre virgem e serva de Deos, D. Josefa Maria da Trindade, 

religiosa no Salvador de Braga e, voltando para este Reino depois da morte da dita religiosa, 

mos pedio para remetellos ao padre confessor que lhe assistio na morte, o Reverendissimo 

padre mestre Fr. José da Conceição, religioso de S. Bento. Mas, com os trabalhos que o 

dito Excelentissimo Senhor Bispo padeceo, se descuidou de remetellos como queria e, com 

a sua morte, estiverão em perigos de padecer naufragio; mas, podendo-os tornar a 

recuperar, se tem conservado na minha mão, esperando podellos remeter ao dito religioso 

seo confessor, para que elle publique as virtudes e prodigios que o Senhor obrou na Sua 

serva. Nada falta do que estava escrito e tudo o que vai he da letra do dito Excelentissimo e 

Reverendissimo Senhor Bispo, o qual juro in Verbo Sacerdotis.  

 

   Bussaco, 15 de Abril de 1763 

 

 

Fr. Francisco do Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Designamos desta forma a primeira página, não numerada, do manuscrito. Quanto às razões que presidiram 
a esta designação e importância do Certificado de Autoria para a nossa investigação, nos referimos no tomo 
dedicado ao Estudo.  
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[p. 1]2 PADRE3 

 

 

Nasceo de pais nobres e principaes da illustre familia dos [Cunhas das Travessas]4, 

em a c[idade] d[e] [Braga]5, em o anno [mil seiscentos noventa sette]6, em que seo pay foy 

juis7. E pagoulhe Deos [munto]8; nasceo [Josefa da Cunha]9. 

Mostrou logo grande viveza e docilidade com grande inclinacão para o bem. Sendo 

de idade de 6/7 annos, sucedialhe muitas vezes ficarse pasmada olhando para o Ceo, tão 

intertenida em sua fermozura que se esquecia de comer o almosso e merenda que lhe 

davam como aos mais10. 

Com os annos foy crecendo em a discricão e fermozura11. Estas prendas alguma 

couza a desvaneceram. E humas parentas que entravam em caza a foram inclinando a 

conversasão de hum irmão seu, com quem determinou cazarse. Com o trato cresceo o 

amor e pudera vir a ser de grande ruina se Deos, que tinha determinado que esta ditoza 

criatura fosse o talamo de suas dilicias, não a livrara poderosamente de tantos perigos como 

lhe buscava o Demonio e a sua pouca cautela, porque era sumamente inocente em materias 

de leviandades. Parecialhe que ser ca[zada] [p. 2] não consestia mais que em governar e ser 

senhora em a caza alheya e com essa sinceridade e inocencia não temia os perigos porque 

os ignorava, mas tão bem não cometia culpa em se por em as occazioes que não conhesia, 

quando mais dystrahida andava em estes amores.  

Cuidava munto de galas e aseyos que sam o feitico da mocidade. Sucedeo, pois, que 

huma noite, estando sentada a huma janella, divirtida em aqueles pensamentos vaidozos, a 

chamarão de parte de sua may para ouvir a licam espiritual que se lia em os livros de S. 

Thereza. Como andava empregada em outros cuidados, não acudio com pontualidade e foy 

                                                 
2 No canto superior esquerdo, está escrito «1» com caligrafia igual à do restante manuscrito. Marca o início 
dos «cadernos apenssos» a que se referia Fr. Francisco do Rosário no Certificado de Autoria.  
3 O autor começa por escrever a abreviatura («Pe.») que, ao longo da obra, utiliza para ‘Padre’. Depois desta 
palavra, vem a assinatura do bibliotecário que recebeu a obra e a cota que, à época, o mesmo lhe atribuiu (Nº 
710). Segundo informação colhida junto da BPMP, trata-se de Diogo de Góis Lara de Andrade, um dos seus 
primeiros bibliotecários. (Sobre a história e origens do acervo da BPMP, vd. Biblioteca Pública Municipal do Porto. 
Exposição no 150º aniversário da sua fundação 1833-1983, Porto, BPMP, 1984). Por baixo figura o título do 
original que, como já tivemos ocasião de assinalar, era Vida de Huma Illustre Virgem X. Sobre as razões que nos 
levaram a preterir este título, vd. o tomo dedicado ao Estudo.   
4 [Cunhas das Travessas]: x M710 
5 c[idade] d[e] [Braga]: c. d. xx M710 
6 [mil seiscentos noventa sette]: x M710 
7 juis: juis x M710 
8 [munto]: x M710 
9 [Josefa da Cunha]: x M710 
10 À margem direita desta sequência, «trabalho de huma doença». 
11 fermozura: fermozura que a teve M710 
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nescessario repetir os recados. Foy emfim de ma vontade e, ouvindo hum capitolo em que 

a Santa fala em huma irmam sua12 dizendo alguns louvores de algumas prendas e virtudes 

que tinha, ficou13 Jozefa pensativa dizendo emtre si « ―Aquela era como M[aria]14...» que 

era outra irmam da mesma. Apenas disse interiormente esta palavra, ouvio15 com os 

sentidos da alma munto clara, destintamente, estas palavras: « ―E tu, como Thereza». 

Foram estas vozes tão operativas16 como [p. 3] de Quem erão. Levantouse afogada em 

suspiros e banhada em lagrimas e, retirandose a huma caza escura, dezafogou os 

sentimentos de seo coracão, postrouse diante de Deos, chorou suas liviandades e seos 

grandes peccados – que não pasarão de veneaes – como se forão os mayores do mundo e 

ficou dali tão favorecida e fortalecida que nunca mais amou dezordenadamente a couza 

alguma do mundo. Logo comesou a aborrecer as galas e adornos, a dezejar retiro e 

penitencia. E logo lhe comesou Deos a dar grandes recolhimentos e oracão sobrenatural. 

Tomava suas oras para orar e, como não tinha mestre nem livros, era Deos o seo 

mestre e a Paicham de Christo o livro por que estudava. Apenas principiava a cuidar em 

algum passo da Paycham, logo se derretia em lagrimas e se17 recolhia em Elle com grande 

amor e suavidade. Asim pasava a santa donzela, athe que comesou a pedir a sua may a 

levasse a Congregação que queria tomar hum padre espiritual. Mando[u]a huma occazião 

com as criadas; falou a hum padre espiritual e douto; confirmo[u]a este em os seos bons 

propozitos. Animo[u]a a fazer penitencia e deolhe huns silicios [p. 4] de que uzava. 

Comesou a fazer penitencia, comungar mais a miudo e a ter munta oracão. Aqui padecia 

grande trabalho com os confessores porque, como lhe dava Nosso Senhor oracão de 

recolhimento e quietacão interior e, por outra parte, os padres a obrigavam a meditar e ella 

dezejava obedecer, era munto o que padecia porque não podia fazer nem huma nem outra 

couza. Punhase em a oracão com o livro aberto e tanto que se principiava a recolher, que 

era logo, tornava a ler e asim se tornava a distrahir. Porem, as vezes, era tão grande o 

recolhimento que não podia continuar a licão e asim perdia huma e outra couza. Grande 

dor he ver o munto que padecem e perdem muntas almas por não achar quem as saiba 

guiar! 

Asim foy passando aquele anno, pedindo a Deos que lhe desse que padecer18 por 

Seo amor. Sabe Deos quanto nos convem o padeser e asim não se descuida dos que ama e 

                                                 
12 Possivelmente o capítulo 2 da autobiografia espiritual da Santa. Refere-se a D. Maria de Cepeda. 
13 ficou: ficou a M710  
14 M[aria]: M. M710. Entre as irmãs de D. Josefa contava-se, efectivamente, D. Maria. Cf. tomo do Estudo. 
15 ouvio: ouvio em M710 
16 operativas: operativas que M 710 
17 se: se lhe M 710 
18 padecer: padecer ras. inc. M710 
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foi tão liberal com Sua querida, como veremos em o discurso desta estoria. Hum dia se 

sentio notavelmente [a]gravada em a coicha de huma perna e, examinando a cauza daquelas 

dores tão fortes, achouse hum grande [cancro]. [p. 5] Deo parte a sua may, a qual quis logo 

polla em cura e mandar chamar duas molheres que em aquele tempo avia em a cidade, que 

eram insignes em curar couzas semelhantes. Porem, como Jozefa estava com grandes 

dezejos de ser religioza e ja se falava nisso e estava a pertensam munto adiantada, não quis 

que a tivessem por doente e que por aqui se lhe fustrasse a emtrada que dezejava fosse 

munto sedo. E asim, ainda que as dores erão grandes e tinham seos pais carruage em que a 

mandar por hir mais disfarsada e ser menos sentida, com licenca de sua may se foy com 

duas criadas buscar aquelas molheres que lhe dissessem o que tinha. Asim o fes a 

descuberta e, examinada a quoicha, se vio ser hum cancro ja munto crescido, mas ainda não 

estava arebentado. Grande lastima tiverão as molheres quando viram tão cruel achaque em 

huma menina de treze annos19. Choravão as criadas e so Jozefa se balhava20 em agoa, 

deveras21 chea de jubilo e alegria por se ver em termos de ter alguma dor que offrecer a 

Deos. Disserão as molheres que era preciso curarse logo porque, emquanto não 

arebentava, podia ter remedio e com o mesmo segredo ajustarão que tornaria outro dia22. 

Escolh[e]o [p. 6] em hora da Paycham de Christo, huma sesta feyra que foy a proxima 

seguinte, e com o mesmo disfarse se foy ouvir missa ao Colegio dos padres da Companhia 

que morava perto e, depois de se emcomendar munto a Deos e lhe offrecer as dores que 

padecia e esperava soffrer, se foy a caza das ditas molheres, que não era perto. Sentouse 

para se fazer a cura e, tomando huma delas hum verdugo, lhe abrio a cocha athe o osso; as 

criadas, huma levantou gritos, outra cahio desmayada e a paciente menina, como se fora de 

alabastro, estava constante e incencivel em meyo de tam crueis e lastimosas dores. Foram 

descubrindo as raizes e depois metendo huns guanchinhos; lhe arincarão a forsa o cancro, 

tirando-lhe com ferros algumas partes que estavão pegadas e emcorporadas em o mesmo 

osso; lancaramlhe em a ferida solimam23 e pedra hume24 e apertaramlhe fortemente a cocha, 

                                                 
19 annos: annos tão mal M710. Baptizada em 1697, estaríamos pelo ano de 1710. 
20 «Balhar», o mesmo que ‘bailar’ (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Lisboa, Temas e Debates, 2003, tomo 
I, p. 498). 
21 deveras: deveras por M710 
22 dia. Escolheo: dia es Escolheo M710 
23 «SOLIMÃO. Composição de Azougue, Sal Armoníaco, ou Salitre, & Vitriolo, sublimados, & reduzidos a 
hũa maça, mortalmente venenosa [...]. Porèm prepara se Solimão de modo, que se toma pela boca com muita 
segurança, & suavidade.» (Raphael BLUTEAU, Vocabulario Portuguez, e Latino, Lisboa, Officina de Pascoal da 
Sylva, 1720.) 
24 «Pedrahume. Especie de sal mineral, ou succo concreto, de cor branca, menos picante, & mais astringente 
que vitriolo. [...] A Pedrahume he quente, & seca no terceyro grao; queimada perde a força, & fervida em agoa 
de tanchagem, encoura as chagas, & esta he a agua, a que chamão Luminosa.» (Raphael BLUTEAU, ed. cit.) 
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e para tudo teve valor sem dar hum ‘ay’ e o que foy admiração he que veyo por seo pe para 

caza por disfarsar a sua queicha. 

Chegarão as horas de jantar; sentouce com seus pais a meza. Porem, foram 

crescendo tanto as ancias que, não podendo ja o delicado [p. 7] sogeito com tantos rigores, 

se levantou e, apegandose pollas paredes, se recolheo ao seo apouzento. Acudio sua may e, 

vendoa tão postrada, mandou logo chamar medicos. Acharãolhe perigosos sintomas, 

ardentissima febre e cruelissimas dores, que sofreo muntos dias com invita paciencia athe 

que convaleceo perfeitamente, despondoa Deos para emtrar em a Religiam com este 

rigoroso tormento como principio dos que depois avia de passar em ella. 

Neste tempo, comesou Deos a darlhe mayores recolhimentos em que ficava como 

absorta, considerando a grandeza e bondade de Deos. Crescia em os dezejos de penitencia 

e mortificação e de verse ja em a Religiam, para largar a redea a seos fervores e porque 

sabia que em ella avia de ser ajudada com a direcão de prudentes e fervorozos comfessores, 

quaes emtendia seriam os do convento25.  

Ordenouse a emtrada26 em o ano de [1716]27. Emtrou com ma[i]s duas irmas em o 

Convento do S[alvador]28 que he de religiozos de S. Bento. Ali teve29 por mestra e 

companheyra a Madre † D. A. d. O. †, religioza30 de aventejada virtude, a qual não faltara 

outra pena para que publique a seo tempo, para gloria de Deos e edificação dos seus.  

Ali pasou [p. 8] o primeyro ano de seo n[oviciado]31 com grande fervor e dezejos de 

se aproveytar em a virtude, mas sempre aflita porque exprimentava o trabalho de não achar 

quem a empuzesse em o caminho por que Deos a chamava. Era este ao recolhimento 

interior e sosegada comtemplacão. Comunicavalhe em aquele tranquilo ocio altas noticias 

de Seo soberano ser. E como os confessores timiam este caminho por extraordinario, 

mandavãolhe serenar a meditacão, fazendoa gastar munto tempo em licão e discursos e, 

como não era este o caminho por donde Deos a chamava, padecia grande trabalho porque, 

dezejando obedecer, fazia grandes deligencias por meditar e, como não podia, emtrava em 

grandissimo escrupolo parecendolhe que não obedecia. Asim andava asustada, triste e 

verdadeiramente detida pois os mesmos que a avião de ajudar avoar lhe cortavão as azas 

para os voos. 

                                                 
25 No final deste parágrafo, à margem direita do texto: «aqui teve conhesimento de Deos de que a queria na 
Religião para lhe fazer grandes couzas». 
26 À margem direita: «Emtrada». 
27 [1716]: x M710. Este é o ano da entrada como postulante; professará cerca de 1 ano mais tarde. 
28 Salvador: s. M710 
29 teve: tive M710 
30 religioza: religiozo M710 
31 n[oviciado]: N. M710 
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Em este tempo comesou Deos, que não se descuida das almas, a32 trazela ao 

interior com mais forsa. Turbavãoselhe os sentidos, cahiãolhe os bracos e, como tinha 

pouca experiencia destes sentimentos, tudo erão sustos. Pedia com lagrimas emternecidas a 

Deos lhe desse padre da Sua mão que a governasse, mas Deos, que era o seo Mestre, ao 

passo que detinha o despacho desta suplica, a ia [p. 9] illustrando com superiores noticias 

de Suas perfeicoes. Vendosse asim ao parecer dezemparada de guia que a emcaminhasse, se 

queichou hum dia a sua may, que a veyo ver, e lhe pedio lhe buscasse huma pessoa de 

virtude e letras porque tinha couzas que comunicar que importavão a sua alma. 

Encarregouse a may da diligencia e mandoulhe hum clerigo de que fazia satisfasão. Veyo 

vella este sacerdote algumas vezes e trouche comsigo outro que, informado dos bons 

propozitos e dezejos da serva de Deos, quis tão bem comunicala. 

Era Jozefa de lindo pareser33, munta viveza de juizo34, munta grasa e singular 

agrado, tudo acompanhado de huma singeleza grande e de huma virginal modestia35, 

prendas que cativarão o coração do sego sacerdote. Grande guerra lhe fes o Inferno por 

este caminho porque, como comesava a vizitala com capa de padre espiritual, tinha mais 

occazioes de a ver e de se abrazar. 

Dotou Deos a esta sua serva de grandissimo amor a pureza e grandissimo temor de 

si. Paresialhe que era a mesma fragilidade e esta era o mayor motivo do seo temor. Apenas 

conheseo em as primeiras palavras algum menos puro afecto, soube retirarse tão acautelada 

que nunca mais o vio dos olhos. [p. 10] Grandissimas presiguisoes lhe fes este monstro 

com cartas, recados, esperas, emcontros, emganos. Meteo valias, solicitou terceyros e 

conseguio que huma ves lha trouchesem emganada a huma roda cuidando que hu[m] seo 

irmão a chamava. Premitio Deos que, antes de chegar, o ouvisse falar com outra pessoa e, 

conhesendo a vos, fogio tão ligeira que não deo o menor alivio aquela esperansa. 

De outra trasa uzava o Demonio para ou prevertela ou asustala. Vinham outras 

freyras, daquelas que vivem em as comunidades mais devertidas, e comesavam a louvala de 

fermoza e, depois de lhe fazerem grandes elogios das suas prendas, lhe comesavão a 

pronosticar as suas fortunas. E, como se a fermozura fora imcompativel com a 

honestidade, lhe dezião que aquela cara36 era imposivel que não fosse premio dos amores 

de que hera merecedora. Estas e outras mayores loucuras a afligião de maneyra que a 

                                                 
32 a trazela: a a trazela M710 (repetição da preposição de perífrase verbal com valor incoativo). 
33 pareser: pareser ras. inc. M710 
34 juizo, munta grasa: juizo grasa munta grasa M710 
35 virginal modestia: modestia virginal M710. Por cima da palavra «modestia» se escreveu o número «2»; no 
caso de «virginal», um «1». Claro indício de que o presente manuscrito é autógrafo e não uma cópia. Tal sinal 
teria a função de recordar a correcta ordem da adjectivação aquando de uma futura revisão ao texto-borrão. 
36 cara: cara avia de M710 
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trazião fora de si e, como com estas machinas do Inferno crescia o seo temor, aumentava 

os dezejos de ter guia que a governase. 

Deparoulhe emfim Deos ao padre Fr. Elias, religiozo carmilita descalso que, por [p. 

11] aquele tempo, veyo mudado para o convento que em aquela37 terra tem a Ordem. 

Comunicou38 com elle, aprovoulhe a oracão, porque era o padre muito mystico. Porem, 

não empos por emtão em mayores rigores. Comesou ja Jozefa a corresponder a Deos, 

agradesida e fiada em a aprovacão do padre espiritual. Comesou a emtregarse a oracão sem 

os pasados receyos. Davalhe Deos mais abunda[n]te lus e conhesimento e com este crecião 

os impetos e os intranhaveis dezejos de padeser athe que hum dia, estando considerando 

em a grandeza e fermozura de Deos com abrazados dezejos de lhe agradar, cresceo39 mais 

este dezejo e, repentinamente, sentio que lhe atravesarão com huma lança o coracão40. Foy 

a dor tão atros que não pode parecer que era emgano da fantezia. Cahio banhada em 

lagrimas e abrazada em amores41, com hum tão excecivo jubilo que lhe parecia 

imsoportavel em esta ferida do coracão. Cobrou a alma mais crecida saude e, naquele 

desmayo, se lhe comunicarão os mayores alentos para a virtude. Crescia cada ves mais o 

recolhimento. Se ouvia falar de Deos, logo se recolhia e sentia como renovarselhe aquela 

ferida. Em a oracão, a regalava Deos com abundante lus e conhesimentos munto claros de 

seos atributos, em cuja meditacão ficava tão absorta que [p. 12] perdia o uzo dos sentidos e 

mal podia dar atencão a couzas exteriores.  

Em este tempo lhe socedeo hum trabalho que não foy pequeno para almas que vão 

por este caminho. Avia em o convento hum confessor com quem se confessava a perlada 

por ter satisfacão da sua virtude e capacidade. Este confesava algumas vezes a serva de 

Deos e, como via que tinha bons dezejos e bons principios, tinha espicial gosto de 

governala. Por outra parte, era tão timorato de couzas subrenaturaes que todo era receyos e 

temores. Este, como comesou a ver cousas em a oracão extraordinarias, creo com 

facilidade que erão eluzões diabolicas porque a sogeitos que se presuadem que Deos esta 

obrigado a esperar annos42 e atido as43 regras da nossa fraca inteligencia para comunicarse 

                                                 
37 que em: que ali em [por cima] M710  
38 Comunicou: Confessouse Comunicou [por cima] M710 
39 cresceo: cresceo em hum M710 
40 Esta passagem é paradigmática do ascendente místico que o modelo teresiano exerceu sobre esta monja – 
bem como sobre o carmelita Fr. Luís de Santa Teresa – e, lato sensu, sobre o feminino, ao longo dos séculos 
até chegar, neste caso, a meados de XVIII. O ‘decalque’ do mistério da transverberação, narrado por Santa 
Teresa de Ávila, no capítulo XXIX da sua autobiografia, é evidente. A mesma graça há-de voltar a repetir-se.  
41 amores: amores porem M710 
42 annos: amos M710 
43 as: as suas M710   
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as almas que escolhe para suas delicias. Este acumulo44 de escrupolos e tribulacoes humas 

vezes lhe tirava as comunhoes; outras vezes a reprehendia severamente, porque comongava 

e, por mais que a pobre e aflita criatura lhe dizia que tinha director por quem se governava, 

não so não se moderava, porem metia em zelos a perlada que, com a munta satisfacão que 

delle tinha, tam bem lhe fazia contradicão. Empenhavasse a que por todos os modos avia 

de deichar aquele genero de oracão porque era eluzoria; davalhe re[p. 13]prehensoes; 

punhalhe medos; emchia de receyos, escrupolos e angustias e chegou a tanto que, quando a 

serva de Deos, depois de comungar, se punha a dar gracas a hum cantinho do coro baicho 

com aquela compozisão e modestia que rezulta em o corpo da devocão e recolhimento do 

espirito, vinha correndo o vigilante Argos e a comesava a repre[he]nder diante das mais 

com severidade e imperio, mandandoa levantar e distrahir para tirala, ao seo parecer, das 

garras do Demonio e não faltava muntas vezes da parte de dentro pesoa ‘tão zeloza’ que, 

pegandolhe de hum braco, a fazia levantar e sahir daquele lugar... Tanto como isto chegou 

a fazer o Demonio, por impedir o recolhimento desta alma e o progresso que prometião 

tão avantajados principios. Não era o sogeito ignorante e era virtuozo, mas o serto he que 

não conhesia o caminho por donde Deos levava esta alma. 

Em45 huma occazião em que se vio mais sofocada, cheya de lagrimas e angustias, 

contou ao seo director o seo trabalho e cauza do tromento que padecia. Consolo[u]a o 

Padre, animo[u]a e tomou por sua conta falar aquele zeloso sacerdote para que se moderase 

e cresse que aquela alma hia bem navegada. Asim o fes e, ainda que alguma cousa se 

moderou, sempre perseverou [p. 14] em a sua desconfianca. 

Por este tempo hia Deos dando munta pressa a dispor a sua serva para obrar em 

ella as Suas maravilhas. Davalhe taes noticias e sentimentos de Seo amor que se devertia em 

afectos e se abrazava em dezejos de se46 sacreficar toda a Deos, padesendo por Sua gloria 

os mayores tromentos do mundo. Huma ves, que reprezentava em a oracão este seo 

dezejo, lhe descobrio Deos hum cumulo e multidão de grandes trabalhos. Conhesia que se 

continham em aquele grande monte tribulacoes, testemunhos, desprezos, dezemparos, 

dores agudas, doencas mortaes, tranzidos de morte, tentacoes gravisimas e grandissimos 

trabalhos de todas as castas. A vista de tantos males, desfalecia o coracão e a mesma alma 

estremesia, asustada, chea de angustias e desmaios. Olhava Jozefa para aquele occeano de 

tromentos, quando emtendeo que se lhe preguntava se abracaria por Seo amor e gloria, de 

todo o coracão e boa vontade, aque[le]s tromentos que lhe propunha. Oh, que poderoza he 

                                                 
44 acumulo: leitura duvidosa. 
45 Em: Reco Em M710  
46 se sacreficar: se se sacreficar M710 (repetição do pronome reflexo «se» em posição pós-verbal). 
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a palavra de Deos e com que eficacia reveste de generozos alentos a fraqueza do coracão 

humano! Animado o de Jozefa com as vozes de Deos, [p. 15] chea de jubilo por lhe parecer 

que se cumpria o que tanto avia dezejado, respondeo e corespondeo a Deos47 e não so se 

offreceo resignada, mas pedio com grande fervor todas aquelas penas, esperando que quem 

lhe offrecia os tromentos lhe daria a paciencia para soportalos. Aseitou Deos a oferta e 

cumpriolhe tão bem os dezejos que me parece que igualarão os trabalhos desta virgem aos 

grandes que lemos dos mayores servos de Deos. Eu tive a fortuna de comunicala e ser 

testemunha de vista dos mayores e asim os hirei referindo sem exageracoes nem 

hiperboles. 

Depois desta merce de Deos, não se pasou munto tempo em que não principiasem 

as batalhas e conflitos desta generoza virgem. Chegou o dia de Nossa Senhora das 

Candeas48 e, estando em aquela solenidade hum Demonio, ao que depois se alcansou, a 

pasou invizivelmente pello peito com hum estoque, com huma angustia tão cruel e huma 

dor tão insoportavel, qual hera o verdugo que a executava. Ficou mortal; apenas pode ter 

alento para imformar ao seo director e, como por emtão se entendia que isto era couza 

natural, com a sua bemsão se chamarão os medicos e, avendoselhe dado conta daquela dor, 

se comesou a cura.  

Deitouse em a cama [p. 16] com angustias e ancias intoleraveis. Não se podia deitar 

e passava as noutes sentada e em vegia athe que, caregando mais a opressão, lhe faltou de 

todo49 a respiracão, de tal forma que, pondolhe hum bico asezo junto a boca, nada, 

nenhum movimento fazia a chama. As ancias erão de quem acabava a vida sofocada; tinha 

parosismos e accidentes munto repetidos e de hum deles dezião os medicos que avia de 

acabar a vida. Dividirãose em pareseres: huns dezião que era accidente de asma formado, 

de que era imposivel o escapar; outros capitulavão a doenca de outro modo. Não estava 

capas de comungar, nem se entendia que poderia dar lugar o aperto em que estava. Veyo 

correndo o capelam do convento para absolvela e darlhe a Santa Uncam. Asim se fes e, 

com presa, mandarãona sangrar em os bracos. Munto custou a acharlhe as veyas e, 

picandoa, não sahia sangue porque estava coalhado. Sangraraona em os pes e sosedeo o 

mesmo porque so lancou 3 ou 4 gotas. Aqui foram os choros e lamentacoes das amigas, 

                                                 
47 Deos: Deos ras. inc. M710 
48 Na liturgia, este dia coincide com o da Festa da Purificação de Nossa Senhora, que se celebra a 2 de 
Fevereiro (Cf. Francisco de Jesus Maria SARMENTO, Flos Sanctorum, ou Santuario Doutrinal, que comprehende o 
extracto, e relação dos mysterios, e festas, e das vidas, e obras dos principaes Santos martyres, confessores, e virgens, que 
annualmente se celebrão na Santa Igreja Catholica, Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, tomo I, 1818, pp. 
130-133).  
49 todo: toda M710 
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que tinha muntas porque era munto amada e munto amavel. Mandarão [p. 17]50 que com 

toda a forsa lhe esfregasem os bracos e espremesem as veyas, para que lansasem algum 

sangue. Comesarão a fazer esta diligencia os surgioes com tanta forsa que lhe movião os 

bracos e caosavão grandes dores e, depois de continuar por largo espaco este martirio, 

sahiram algumas gotas de sangue qualhado e tam groso que paresia huma masa vermelha. 

Aqui se comesarão a sertificar que era imposivel o viver. Mandarãolhe abrir 4 causticos, 

lancar muntas ventozas e davãolhe a cada passo beberages munto penozas com a pouca 

evacuasão do sangue. Sentio alguma, ainda que quazi impresetivel, melhoria e, hindo os 

medicos atras deste sintoma, a mandavam sangrar quatro vezes cada dia e em os bracos 

sangrias ordinarias que, a não ser espicial vontade de Deos o conservarlhe a vida, era 

imposivel que lha não acabasse a mesma cura. Durou esta penoza tribulacão desde o dia de 

Nossa Senhora das Candeas athe a dominga da Santissima Trindade (que vão mais de 4 

mezes), pasando em todo este tempo quasi sem alivio porque a cada instante se sofocava e 

sempre se lhe repetiam as medecinas. Faziãolhe tomar huma porsam grande, feita de tantas 

masas e ervas [p. 18] que a fazião emtoleravel. Restava para tomar a ultima beberaje, que 

foy em a vespera da Santissima Trindade, porque no dia não avia de tomar bebida porque 

avia de comungar. Troucheraolhe huma grande tigela cheya daquela bebida tão grosa e 

asqueroza que a não podia pasar porque, com a forsa do mal, se lhe fechava a garganta. 

Como ja o estomago estava tão nauseado, logo a tornou a vomitar com grandes ancias. 

Lembroulhe a serva de Deos que poderião querer os medicos que, no dia seguinte, tornase 

a tomar aquela bebida e que, por este caminho, se veria privada da comunham que tanto 

dezejava. E tirando forsas da fraqueza, tornou a beber a mesma potagem que gomitara51. 

Emfim, foy Deos Nosso Senhor servido que munto pouco a pouco se foy sentindo com 

algum alivio e pode levantarse, mas sempre com dores e cansacos em a respiração e o que 

cauza admiração, em todas as doencas desta serva de Deos, he que se levanta destes 

trabalhos com boas cores, semblante alegre e com as suas carnes52 e logo se restitue ao coro 

e actos de comunidade com tal promptidão e preseveranca como se fora insensivel. 

Poucos dias logrou esta melhora [p. 19] porque não queria Deos que tivesse 

occiozos os cabedaes de paciencia que avia comunicado a Sua serva. Queria dispola para 

huma virtude eminente e não se alcansa hum grao eroyco de santidade, sem pasar por 

muntos grandes trabalhos. Apenas pasarão tres ou quatro somanas que andava Jozefa a pe 

                                                 
50 No canto superior esquerdo, «2». Início do segundo caderno. 
51 Na margem esquerda desta página, sensivelmente nesta passagem, existe um sinal ‘+’. Ignoramos, ao certo, 
o seu significado. Assinalará o final do padecimento? 
52 carnes: leitura duvidosa. 
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e com alguma tolerancia, quando estando [no coro]53 sentio outra estocada em o peito, tão 

cruel, se não he que foy mais riguroza que a primeyra. Sentia como que a violencia e forsa 

do golpe a levantava em o ar e lhe emcolhia todos os nervos. Cahio mortal, arquejando 

como quem agoniza, sem respiracão alguma e padecendo dores e angustias insoportaveis. 

Tornava hum pouco a seos sentidos para padeser com mais viveza aqueles tormentos e 

logo cahia em hum desmayo porque não podia soportalos. Levaraona a cama; acodirão os 

medicos e, como ja tinham a experiencia pasada, logo a mandarão sangrar em a mesma 

forma. Estava o sangue gelado e tão bem, a forsa de lhe espremerem os bracos, hia saindo. 

Cuidarão, primeyro que tudo, que lhe dessem os sacramentos e em grandissima pressa 

porque se entendia que, por instantes, espirava. Emtrou o capelam da Caza e, pedindolhe 

materia, ainda que estava em seos sentidos, não lhe premetião as dores poder mover a 

lingua, [p. 20] nem articular palavra. Mal pode apertar a mão... Cuidouse que por nenhum 

modo escaparia porque, depois da tromenta pasada, erão ja menos as forsas e o accidente 

era mayor. Tornarãolhe a abrir novos causticos e, para a consolar, lhe mandarão chamar o 

padre Fr. Elias que ja em aquele tempo era seo confessor porque ja tinha as licencas 

necessarias. Entretanto, tratarão de lhe dar a Uncam e lancar a absolvição da Ordem.  

Em este tempo emtrava o Padre e foy avizado que apresase o passo, se a queria 

achar viva. Chegou a emtrar em a sela e, como a serva de Deos o vio, olhou para elle com 

alegria. Perguntoulhe o padre se o conhessia e, não podendo dar resposta pela violencia das 

dores e desmayo de forsas, para falar o olhou com munta atencão, rindosse com grande 

demonstracão de alegria. Absolveoa e retirouse para dar lugar aos medicamentos. Davãolhe 

muntas couzas a beber, renovavaolhe os causticos, cubriaona de ventozas e metiaolhe os 

pes em vinagre fervendo. E era tão grande a angustia e dor do54 peito e a sofocacão que lhe 

não premetião sentir estes tormentos. Em meyo destes labarintos, estavão vendo quando 

lhes ficava morta em as maos.  

Em a tempestade de tantos me[p. 21]dicamentos e remedios, sahio hum medico 

com hum bem penozo e bem alheyo55. Mandou que lhe lancasem huma ventoza em a mais 

vergonhosa parte de seo corpo, que era o unico remedio, porque por ali avia de atrahir 

mais promptamente. Aprovarão os mais por couza grande e presuadirão que seria tão facil 

em a emferma o consentilo, que em elles o aplicalo. Avia de ser administrado por mão de 

surgião porque era dificultozo. Propuzerão a emferma e, apenas emtendeo o que se 

pertendia, quando se cubrio de mortaes angustias e como pode expresou que não queria 

                                                 
53 estando [no coro]: estando + M710   
54 do: do achaque M710  
55 alheyo: alheyo ras. inc. M710 
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semelhante remedio. Grande gosto tirava o Demonio de dar esta mortificacão a serva de 

Deos e, influindo quanto pode, administrava eloquencia infernal aos que o presuadia. «Não 

seja menina...» ― lhe deziam ― «Nem se deiche levar tanto do pejo, que lhe venha essa 

repugnancia a custar a vida, quando a nececidade extrema pede semelhantes curas. Não he 

nem venial peccado o consentilas e he imprudente temeridade o regeitalas. Não tenha 

medo que isto em hum abrir e fechar de olhos se executa e talves que esta humiliacão e 

comformidade com a vontade de Deos, que asim o premite ser de mayor merecimento pois 

quer que conservemos a vida [p. 22] pelos meyos da medecina.» Eram tantas e tão grandes 

as instancias que lhe fazião que lhe erão mais emfadozas que a doenca. Mas, como a pura 

virgem queria antes a morte que consentir56 qualquer accão menos honesta, com a mesma 

rezolucão dizia sempre que não queria. Quanta era a resistencia, tanto mais crescia a 

instancia, athe que se rezolveo que fosse huma57 molher a executora, depois de bem 

industriada. Ofreseosse huma religioza amiga da emferma e, depois de lhe averem 

emsinado o que avia de fazer, emtrou a presuadila, emtendendo que conseguerião o admitir 

aquele remedio. Muntas rezoes deo para a capacitar a que consentisse. Porem, nunca a pura 

virgem quis que em seo corpo se executasem semelhantes remedios, dizendo que de 

morrer nada se lhe dava e que de semelhantes remedios aborrecia mais que a mesma morte.  

Com isto se dezenganarão e pasarão a outros remedios, se não de tanto custo, mais 

dolorozos. Votarão que a sarjasem em as costas. Não podia a serva de Deos naturalmente 

sofrer tantos tromentos, asim cauzados dos remedios, como da doenca, sem dar hum ‘ay’, 

se não estivera sua alma asistida da graca de Deos que [p. 23] he a que fortalesse nossa 

fraqueza. Preguntavaolhe se tinha grandes ancias, quando estas estavão no seo auge, ou lhe 

fazião perder os sentidos, ou a postravão tanto que nem podia falar, nem moverse e so 

respondia fechando os olhos em sinal que tinha grandes tromentos. Porem, depos depois 

que estava o seo espirito em grande pas e conformidade, recreandosse em ver padeser o 

seo corpo, com grandissima alegria, e lhe servia de intertenimento ver aquela lida e 

variedade de tromentos com que a afligião. Durou esta doenca 9 mezes e em elles tomou 

duas vezes o sacramento por viatico e duas vezes foy ungida, athe que premitio Deos fosse 

melhorando e se58 levantasse para servirse della em outra forma. 

 

 

 

                                                 
56 consentir: consentir a M710 
57 huma: huma religiosa M710 
58 e se: esse M710 
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Capitolo [de grandes virtudes  

da serva de Deos e das comunicações  

com que Nosso Senhor a favoreceo]59 

 

Cobrou a serva de Deos tão cabal melhoria que pode empregarse em santos e 

piedozos exercicios. Emtregouse a oração, licão e penitencia com grande fervor60 e de tal 

sorte que cauzava admiracão sua pro[m]ptidão, fortaleza e alegria. Levantavasse de noute e 

gastava largas horas em oracão e, ao romper da madrugada, asendia huma lus e hiase pelas 

selas a acordar algumas religiozas devotas [p. 24] para que não faltase alguma a dar a Deos 

gloria e a aproveitar a sua alma. Pagoulhe Deos este fervor, dandolhe abundante lus e 

consolacão em a oracão, com que ficava a cada passo absorta em Deos e era isto em tanta 

forma que, para poder tratar com as criaturas, sucedia dizer as vezes a Deos: « ―Senhor, 

deichayme...»  

Era tão grande a emveja que o Demonio lhe tinha que dava mil voltas por lhe 

estorvar e empedir estas comunicacões de Deos e, quando ja não podia por outro modo, 

apenas via que se principiava a recolher, fazialhe dores tão intensas e tais ancias que a 

deitava por terra e fazia dar gritos. Porem, não lhe tirava os sentidos, para lhe fazer por 

elles mais dura guerra porque o que ouvia quando asim estava lhe cauzava grandes 

angustias. Todos tinham estes asaltos do Demonio por accidentes uterinos e asim falavam 

com grandissimo desprezo da virtude porque os mundanos e distrahidos costumão ser 

instrumentos do Demonio para infamar a virtude. «Mal empregados achaques» ― dizião 

huns ― «em esta tão perfeita criatura!» Outros dezião: «Perdoe Deos a quem a meteo em 

esta vida! Não he o genero deste sogeito para melancolias e exercicios de beatas. Ex aqui 

como lhe tirão a saude e lhe an de61 acabar a vida!», armando tudo isto o Demónio para a 

emcher de vaidade, vendose tão [p. 25] louvada e querida, e para que deichase a virtude, 

vendose tão doente e maltratada. Huma ves sosedeo darlhe estas ancias diante do medico, 

o qual, como procurador mais do corpo que da alma, lhe deo huma grande reprehensão 

dizendolhe que o seo genio e natural alegria erão imcompativeis com a vida em que se 

metera; que tratasse de devertirse e dezafogar a natureza; alias, perderia a vida; que se fosse 

recrear ao mirante como outras do seo tempo e taes avia que lhe metião em escrupolo o62 

não ser distrahida, mas sobretudo o que a mais confundia e emvergonhava era quando lhe 

                                                 
59 Capitolo [de grandes virtudes da serva de Deos e das comunicações com que Nosso Senhor a favoreceo]: 
Capitolo X M710  
60 fervor: fervor e a seo tempo porfessou com grande gosto e satisfacão da sua alma. Comesou M710. 
61 Leia-se com o sentido de ‘haver de’, donde «lhe hão-de acabar». 
62 o: o ser vi M710 
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dezião algumas pessoas que nascera para cazar e não para ser freyra, porque so asim teria 

remedio aquela queicha tão penoza. 
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Capitolo 

de outra doenca que a serva de Deos  

padeceo em este tempo e do que  

depois della padeceo63 

 

Asim hia passando Jozefa, padessendo repetidas vezes crueis ancias porque, como 

o Demonio lhas fazia para estorvar os recolhimentos amorozos com que a sua alma cada 

dia se hia mais e mais aproveitando e ella andava habitualmente emgolfada em Deos, [p. 26] 

continuamente padecia estes tromentos diabolicos.  

Veyo chegando64 o dia de Sam Sabastiam65, festa que, em aquele convento se 

selebra com o Senhor exposto e grande solenidade66. Costumava a serva de Deos, em este 

dia e os mais que se expunha o sacramento, andar com inesplicavel fervor e jubilo porque, 

em estes dias, eram grandes os recolhimentos e merces que daquele Senhor recebia e, 

estando em as vesporas do Santo, se sentio tão cheya de dores que paresia se lhe acabava a 

vida. Sentia que pollo peito a trespacavam com hum estoque, com dor tão exceciva que lhe 

emcolhia todos os nervos de seo corpo. Accorrerão logo os medicos e era tão grande o 

accidente que lhe derão, em aquela noute, 4 sangrias e, em o dia seguinte, outras quatro e 

asim continuarão athe trinta. Erão inumeraveis as potages de botica; abrirãolhe quatro 

causticos e, como estes não purgasem, lhe deitavão sobre elles humas cataplasmas, de 

ingredientes para atrahir tão activos que lhe cauzavão excecivas dores. Cubria[o]no de 

ventozas, a cada passo, e cauzava compaicham ver como se estava afogando com excecivas 

ancias. As noutes passava em continua vegia, asim porque as dores não a deichavam [p. 27] 

dormir, como porque se se deitava, se sofocava.  

Acresceo a este tormento outro mayor e foy que, em esta doenca, lhe negou Deos 

todo o alivio e consolacão interior que lhe dava em outras porque padicia huma secura, 

aperto interior que lhe custava mais que todos os trabalhos da doenca. Acrescia a tudo isto 

a furioza guerra que o Demonio lhe fazia, reprezentandolhe que estava perdida e 

dezemparada de Deos, que isto, para quem O ama he a mayor dor de quantas dores se 

podem imaginar.  

Durou esta doenca em este rigor tres mezes, padecendo sempre dores, angustias e 

sobresaltos, mas tão fortalecida estava esta alma e tinha tão robusta paciencia que não dava 

                                                 
63 padeceo: padeceo e M710  
64 chegando: chechegando M710 
65 Evoca-se o seu martírio a 20 de Janeiro. (Cf. Francisco de Jesus Maria SARMENTO, ed. cit., tomo I, 1818, 
p. 67).  
66 solenidade: solenidade e que M710 
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hum ‘ay’, so algumas vezes, seguindo a devocam a forsa do genio, que era alegre e jovial, 

dava hum suspiro e, perguntandolhe as circunstantes o que tinha, dizia com a boca cheya 

de rizo « ―Morro de amor de Deos...» Emtendião que era gracejo e rião e selebravão 

munto o cazo e a emferma, por velas rir e alegralas, folgando que o tomassem em grasa, 

dezafoga em esta forma seo coração. Foy convalecendo munto devagar desta tão penoza 

doenca, mas sempre padecendo as mesmas dores; porem, sentia mais tolerancia para 

sofrelas. Levantouse emfim e quizerão os medicos que abrisse fontes, esperando [p. 28] 

que, por este meyo, acabaria de recuperar saude. Era Jozefa dotada de huma virginal 

modestia e qualquer remedio que se ouvesse de aplicar por operação de mão alheya 

aborrecia como a mesma morte. Rezestiose quanto pode, sem nunca querer consentir que 

se lhe abricem, athe que, mandandolho o seo confessor, se rendeo a obediencia. Desposse 

tudo para o acto e o mesmo medico foy o que lhe quis abrir. Preparouse de tal modo com 

humas toalhas que apenas se descubria a parte aonde se avia de abrir a fonte; porem, foy tal 

a turbacão e pejo da onestissima virgem que fazia compaicham o vela e, tanto que se 

acabou a operação, cahio mortal por terra. Não nasceo de melindre, nem pela violencia das 

dores, pois mayores imcomparavelmente as tinha padecido, sem a menor demonstracão de 

fraqueza de animo, e bem vimos o rigor da cura com que lhe tirão o cancro e o valor com 

que a soportou; mas originouse o accidente da tribulacão67 de se ver em as maos de hum 

homem, tormento para ella mayor que todas as dores. Com este remedio, não 

exprimentava o minimo alivio porque, como os seos males os premetia Deos e os cauzava 

o Demonio para fins mais altos, não podia a arte [p. 29] frustrar os desegnios da 

P[ro]videncia, antes por isto lhe sucedeo tanto ao contrario que se emcheo de dores e 

doiamlhe os ossos das pernas com tanto extremo que nem na cama lhe avia de chegar a 

roupa, so68 pena de passar excecivo tromento. Foy passando sempre com dores 

insoportaveis o espasso de onze mezes, que as conservou abertas, e os grandes trabalhos 

que neste tempo padeceo nos dira o capitolo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 tribulacão: tribulacão para ella mayor M710 
68 Na História da Língua Portuguesa, «so» foi uma das formas evolutivas da preposição «sob» (Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, ed. cit., tomo III, p. 3350). 
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Capitolo de outros trabalhos 

 que Deos emviou a Sua serva 

e de huma grande merce que lhe fes 

 

Como esta alma se hia purificando, a hia Deos metendo em mais apertado crisol e 

asim deo licensa ao Demonio para que a afligisse com mayores trabalhos. Emcheoa de 

oscuridades e securas, alteravaolhe os humores, ensendia em seo corpo hum fogo sensual 

mais insofrivel que o do mesmo Inferno e, sobre isto, para que não tivesse sequer o alivio 

de recorrer aos confessores, emcheolhe o coracão de amarguras e repugnancias. Parecialhe 

que aborrecia aos padres; não podia sofrer a doutrina ou o confissionario; lhe davão ancias 

mortaes; reprezentavalhe o Demonio que estava perdida porque, com o fogo da lacivia que 

em si sentia, lhe dava consentimento e asim fazia as conficoes nullas e as comunhoes 

sacrilegas. [p. 30] Mandavãolhe os padres repetir as comunhoes e, como serva – em o seo 

conseito – tão abominavel, parecialhe que se emganavão com ella e que ella os avia 

emganado a todos e asim rompia em rios de lagrimas, com tanta amargura que parecia se 

lhe arincava a alma. Presuadialhe o Demonio que estava ja condenada, aborrecida e 

dezemparada de Deos e que se matasse que asim acabaria com a vida de offender mais a 

Deos. Obscurecialhe tanto o emtendimento que a incitava a deitarse das janellas do 

convento e em os possos e algumas vezes hia ja a fazelo e ficava pasmada, sem saber 

adonde estava. Outras vezes lhe reprezentava o estado dificultozissimo e se anciava 

sobremaneyra de verse em hum convento emserrada. Presuadialhe que se avia perdido 

pello caminho da virtude, que não era para ella; que, pois asim se via, era sinal que se 

metera em a vida espiritual sem vocacão de Deos e que melhor lhe era hir como as mais  

pello caminho cham e deichar outros exercicios, pois erão tão perigozos. Foi tal o tromento 

e tão porfiada a batalha que a serva de Deos asentou que não queria Deos della que 

emprendesse aquele caminho, pois finalmente se via tão confundida e castigada; por outra 

parte, sentia hum tal atractivo e saudade que lhe falta [p. 31] o animo para rezolverse.  

Emfim, como se presuadeo que não era vontade de Deos que ella seguisse aquelle 

caminho, feita hum mar de angustias e hum rio de lagrimas, se foy para a oracão com 

tencão de que aquela fosse a ultima ves e com animo de despedirse. Aqui se vera ao que 

chega a turbacão e trabalhos que padecem as almas e quanto devem trabalhar os padres 

espirituaes por consolalas, animalas e esforsalas a padeser por Deos os terriveis sucessos e 

trabalhos que se emcontram em este caminho... Appenas Jozefa se pos de joelhos para se 

despidir de Deos, foy sua alma fortemente arrebatada e posta diante de hum magnifico 
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trono, em que Deos estava, o qual ella clarissimamente conheseo com vizão intelectual, o 

qual lhe falou palavras munto amorozas. Deolhe conhesimento do caminho seguro por que 

a levava, mostro[u]lhe as machinas do Demonio, deolhe a emtender o munto que lhe 

restava que padecer e que os trabalhos seriam muntos e munto mayores. Conheseo que 

Deos a amparava e lhe daria fortaleza e graca para vencellos e tudo com tanto carinho e tão 

atractiva dosura que a alma se lhe desfazia em abrazados dezejos de padecer. Ardia em 

amorozas ancias de se sacreficar a os mayores tromentos; tudo lhe parecia nada e tudo 

quanto se passe em o Inferno dezejava padesser por aquele sumo bem, por aquele infinito 

amor e por aquela inexplicavel fermozura. Tornada em si, [p. 32] chorou com ternissimas 

lagrimas o propozito que avia feito de deichar o comesado caminho e promete esmerarse 

cada ves mais em o divino servico e esforssarse de novo a padecer por Deos os mayores 

trabalhos do mundo. 
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De outros trabalhos  

que padeceo a serva de  

Deos e algumas merces  

com que Deos a favoreceo 

 

Munto se a de pedir ao que munto se tem dado, disse Christo em o Evangelho e 

asim prevenida esta alma de alento com tão grandes favores de Deos (não quis este Senhor 

ter occiozo o cabedal que lhe avia dado), premetio ao Demonio que attentasse mais 

vivamente com todo o genero de tentacoes. Aflegia com tentacões sensuais, acendia em seo 

corpo hum fogo intencissimo de sensualidade, emchia de escrupolos e de receyos da 

salvação, padesia munto com os padres espirituaes porque, premetindoo Deos asim para 

mayor exercicio de Sua serva, todos lhe augmentavao os escrupolos e emchião de 

confuzões. Ao mesmo tempo que o Demonio a atromentava em a alma, tão bem a 

atormentava em o corpo porque lhe cauzava emfenitos desmayos e violentissimos 

accidentes [p. 33]69 e munto a miudo sofocacoes.  

Por este tempo, lhe sucedeão grandes trabalhos. Quis o medico que a curava 

prevenila de huma cura para que, quando lhe viesse a sofocacão, não a levasse. Fizerãona 

deitar em a cama e derãolhe muntas sangrias, forão dizasete purgas e outros remedios e, 

quando estava acabada a cura, lhe veyo tão repentino accidente que a tiverão por morta 

porque70 a achou sem forsas para tolerar mais remedios. Tornarãona a sangrar em os 

bracos, como dantes, e puzerãona as portas da morte.  

A huns trabalhos sucedião outros e asim, emtrando o seo confessor a confesala, lhe 

disse como estava eluza e emganada do Demonio. Este confessor não era ja o padre Fr. 

Elias, que ja emtão era ido. Era aquele clerigo tão mal afecto as couzas desta serva de Deos, 

como asima dissemos, que tal ficaria com esta nova. Oh, aflito coracão de huma emferma, 

a quem o Demonio, com tantos escrupolos, preseguia e não tinha, emtre tantos males, 

outra consolacão mais que levantar o coracão a Deos! A esta rezolucão acrescentou o 

padre: « ―E para que acabe de conheser que he Demonio a sua oração, daqui lhe mando 

que não tenha mais couzas extraordinarias nella; que, se foram de Deos, an de71 obedecer 

promptamente, e tudo se lhe a de tirar. Porem, se se lhe não tirão, he sertamente couza do 

                                                 
69 Canto superior esquerdo: «3». Início do terceiro caderno. 
70 porque: porque ras. inc. M710 
71 Leia-se como uma forma do verbo «haver de», neste caso, «hão-de». 
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Demonio.» Tinha sem duvida [p. 34] ouvido o72 lido este padre que alguns santos, estando 

em extazi, tornavão ao uzo dos sentidos, em virtude da obidiencia, mas ainda não sabia que 

isto não he infalivel e que muntas vezes sucede o contrario. Emfim, mandoulhe que não 

uzasse de aspiracões e jaculatorias, que não orasse com atencão e outras73 couzas a este 

modo e ficou a pobre criatura em huma cama, cheya de tormentos e sem o alivio de 

levantar sequer os olhos a Deos. Os trabalhos que passou em esta doenca forão como os 

das mais que, por não escrever couzas tam semelhantes, não repito. Levantouse, emfim, 

cheya de dores, de tribulacões e sem oracão, se he que não tinha oracão quem tinha tanta 

conformidade e tão grande dezengano de Deos!  

Sucedeo, por este tempo, aver huma festa com o Senhor exposto que, como ja 

dissemos, era todo o alivio e delicias de Jozefa; mas, como tinha preceyto para não ter 

oracão nem levantar o coracão a Deos, era excicivo o tromento que padecia aquela alma. 

Chorava lagrimas sem conto e reconhesia[se] emdigna de levantar os olhos ao Ceo. Por 

imcubrir as suas lagrimas e dezafogar suas penas, se meteo em a cazinha do orgam e, não 

podendo sugigar74 o coracão, que lhe estava dando pulos em o peito que não a deichava [p. 

35] parar, falou asim com o Santissimo Sacramento: « ―Amorosicimo Senhor, eu tenho 

hum rigurozo preceyto para buscarVos a Vos. Bem vedes as minhas lagrimas e conheseis as 

ancias de meo coracão. A Vos, dulcicimo Amor meo, ninguem Vos pode por preceytos... Ja 

que eu não posso voar a Vos, vinde Vos a mim!» Oh dignacão imponderavel de Deos! 

Apenas Jozefa disse estas palavras, logo vio despachadas as suas suplicas. Veyo o Senhor a 

sua alma e, em hum extazi que lhe durou toda a tarde, lhe estava comunicando altissimas 

noticias de Seo amor. Prevenioa para mayores trabalhos, alento[u]a e deolhe lus de muntas 

couzas que lhe convinham para a direcção de sua alma. Ao emterarse do Senhor, se acabou 

o favor e ficou em o corpo tão despadasada que não podia lansar a fala nem dar hum 

passo. Acudio certa religioza grave, que sabia as obediencias e era do mesmo ditame do 

confessor e comesou a preguntarlhe, adimirada: « ―Que he isto menina? Que fizestes? 

Olha o que as feito!» Porem, Jozefa respondia com se sorrir, cheya de alegria. Levaramna 

duas mossas a cama. Acudirãolhe com remedios, que todos forão pouco eficazes porque, 

como a doenca nascia de amor, so o amor lhe podia dar remedio. Emfim, depois de passar 

por grandes tormentos, se levantou com algumas melhoras e em este tempo lhe sosederão 

algumas tribulacoes que dira o capitolo seguinte.  

                                                 
72 Forma antiga da conjunção coordenada disjuntiva ‘ou’ (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ed. cit., tomo 
III, p. 2710).   
73 e outras: leitura duvidosa. 
74 ‘Sugigar’, o mesmo que ‘sujigar’ ou ‘subjugar’ (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ed. cit., tomo III, p. 
3411). 
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[p. 36] Capitolo de huma tribulacam  

que lhe sucedeo75  

 

Tinha Jozefa huma criada de poucos annos e menos juizo. Porem, amava munto a 

sua senhora: asistialhe com munto desvelo em as infermidades e tinha bastante cuidado de 

servila e darlhe gosto. Porem, tudo isto valia pouco, contrapezado com os vicios que tinha: 

era dada a galanteyos, sustentava as escondidas de sua ama huma corespondencia por cuja 

cauza frequentava as portas e janelas e, de mais a mais, era pouco fiel porque se 

aproveitava76 de tudo o que achava. Soube Jozefa as mas manhas da mossa; chamoua, 

reprehendeoa, avizoua e, vendo que se não emendava, despedioa, mas como a mossa se 

achase mal sem o abrigo77 e comodedade de vida que lograva no convento, comessou a 

fazer instancias para que a tornasse a admitir ao seo servico. Vinha ao convento, mandava 

chamar a serva de Deos, deitavaselhe aos pes, chorava muntas lagrimas, fazia grandes 

protestos e taes forão os choros que abrandarão aquele compassivo coração de Jozefa, que 

a tornou a admitir ao seo servico passados 3 mezes.  

Como o Demonio a avia trazido para atropelar a serva de Deos e por em perigo a 

sua paciencia, premetindoo Deos asim para mayor coroa de Sua serva, tornou logo a triste 

mossa aos seos amores e latrocinios. Não so furtou tudo quanto tinha sua ama athe a [p. 

37] deichar unicamente com duas camizas, mas furtou a outras religiozas muntas couzas. 

Mas o que mais he que, tendo Jozefa por sua conta ornar huma capella do claustro, ella 

furtava as toalhas78 e mais couzas da dita capela e dos frontaes de tella e seda fes vestias e 

cortou capotilhos. Sucedeo que, apanhandoa a serva de Deos em furtos de algumas couzas 

domesticas, chamo[u]a, arguioa, convenseoa, asim dos latrocinios como da corespondencia 

em que vivia devertida, e pacteou79 com ella que sequer se confessasse para que, ja que 

sahia do convento, não sahisse em desgrasa de Deos. Porem, a mossa, cheya de colera, em 

ves de se humilhar e pedir perdão, sahiosse ao claustro e, em altos gritos, comesou a 

blasfemar de sua ama e a pedir justica de Deos sobre ella pois, avendoa servido com tanto 

amor e disvello, agora lhe pagava com a deitar fora emfamada e dezonrada e, como juntava 

a estes clamores as lagrimas, que sam faceis em molheres, todas se compadeciam dela e, 

juntas em ranchos, levantavão a vos freyras e criadas, disendo da pobre Jozefa tudo quanto 

                                                 
75 sucedeo: sucedeo x M710 
76 aproveitava: aproveitatava M710 
77 abrigo: abrigo e mimo M710 
78 toalhas: toalhas ras. inc. M710 
79 «Pactear», o mesmo que ‘pactuar’ (António de Morais SILVA, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, Lisboa, 
Editorial Confluência, 1954). 
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lhe[s] administrava o favor do Inferno, que as sugeria. «Ex aqui a virtude! ― dizião ― Ex 

aqui as comunhões e as confissões! A culpa tem quem serve a semelhantes pessoas! He 

huma hipocrita... Não tem alma nem conciencia! Quem tem coracão para fazer isto, he pior 

que o Diabo!» e outras couzas que elle lhe[s] punha em as bocas [p. 38] para ver se podia 

incitar a serva de Deos a que rompese em alguma i[m]paciencia ou por dar satisfacão. 

Aquele escandalo descubria as cauzas dos latrocinios – que a dos amores ja se sabia – 

porque semelhantes diabruras não estão munto tempo occultas. Porem, a serva de Deos 

sofria com grandissima paciencia; nem culpava a mossa, nem se disculpava a si80; ouvia e 

calava e chegou a tanto o furor que lhe davão vayas e não era senhora de sahir da sela 

porque a descompunham com mil injurias.  

Foyse, emfim, a mossa e ao outro dia mandou buscar a sua arca. He costume em o 

convento não sahir caicha de mossa sem beneplacito de sua ama e, estando Jozefa para 

confessar, se lhe veyo recado que mandava a mossa buscar a arca. Preguntou ao confessor 

o que divia fazer e disselhe o padre que, visto a mossa ser manifestamente ladra, que não 

deichasse sair a arca sem a rezistir primeiro e, como a serva de Deos não queria 

dezacreditar a criada, uzou de trassa e mandoulhe dizer que, visto ella a aver querido tirar 

sem sua licenca, que ella lhe daria quando lhe parecesse. Quando tal se ouvio, foi o motim 

extraordinario: de fora, os parentes da mossa blasfemavão; de dentro, as criadas e as 

mesmas freyras não se fartavão de lhe dizer injurias e, como mediava o escrupolo e 

obediencia do confessor, presestio Jozefa em não [p. 39] dar, por emtão, a licenca. 

Mandouse por a arca em a sancrestia e de noite, chamando a serva de Deos huma criada do 

convento81, confedente e mulher de grande segredo, abrirão a arca, acharão couzas de 

munto preco, roupas munto finas de diversas pessoas e o que cauzou mayor dor foy ver os 

frontaes feytos em retalhos82. Tirou Jozefa tudo o que era alheyo e, tornando a fechar a 

arca, com grande segredo do que avia achado, a mandou ao outro dia para fora. Fes a 

restituicão com boa trasa e de tal modo que se não pudesse saber de donde vinha, mas, 

como huma visse que se lhe restituião os guardanapos; outras, as toalhas finas; outras, 

outras pessas, vierão pouco a pouco na certeza de quem fizera os furtos porque, emfim, la 

se soube que Jozefa era a que fazia as restituicões. Munto tinhão que louvar em esta accão 

pois, emtre tantas injurias, nem se empacientara a serva de Deos, nem descobrira a falta 

daquela criatura. 

                                                 
80 si: si sofria M710 
81 «do convento» é inserido através de uma nota na margem do texto com o sinal ‘+’ escrito por cima de 
«criada». 
82 retalhos: retalhos fechou o M710 
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Porem, o Demonio, para contudo lhe fazer guerra, movia os animos, a diversos 

afectos. Humas vinham, cheyas de colera, e lhe dizião «―Merecia Vossa Merce, munta 

bofetada pois, por imcubrir a huma mossa, se deichou culpar a si e sevandijar o habito de 

Sam Bento!» e por aqui emprendia o Demonio excitala e movella a alguma alteracão ou 

impaciencia. Outras vinham e lhe dizião «―Que quizesse Vossa Merce sofrer tal, ora83 digo 

que he santa!» e por aqui a queria [p. 40] emsoberbecer o Demonio. Porem Jozefa, sempre 

imovel, era hum espelho de paciencia e humildade. Passou a festa do Natal e dia de S. 

Estevam84. Querendo Deos dar a Sua serva mais materia de paciencia, a tornou a vizitar 

com outra emfermidade, em serto modo mais cruel que todas as passadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
83 ora: leitura duvidosa. 
84 S. Estevão, protomártir cristão. O Martirológio Romano atribui-lhe o dia 26 de Dezembro (Cf. Francisco 
de Jesus Maria SARMENTO, op. cit., Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, tomo II, 1794, pp. 868-
871). 
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Capitolo 

de outra emfermedade que padeceo  

a serva de Deos e do que nella lhe  

sosedeo 

 

Por este tempo, deo a serva de Deos outra emfirmidade mais penosa porque se 

acrescentarão as molestias os dezemparos85 de suas mais intimas amigas. Todas se retiravão 

o86 esquesiam ou porque a continuacão de tantas doencas as trazião emfadadas, ou porque 

asim o premetia Deos para que aquele coracão se não embarasasse com criaturas. Deolhe 

em o coro a emfermidade por modo de accidente. Levaraona a cama e continuarão, como 

as vezes passadas, com os remedios de purgas, sangrias e outros medicamentos que so 

servião de lhe consumir a saude e acabar as forsas. Chegou a grande aperto e, comungando 

por viatico pellas onze horas da noute, logo pella madrugada exprimentou melhora.  

Armou em esta [p. 41] occazião o Demonio hum lanse para afligir a serva de Deos 

e fazela cahir em alguma impaciencia. Como lhe faltasse hum dia o azeite para alumiarse de 

noute, porque não podia ficar sem lus aseza estando tanto de perigo, e sua may estivese 

fora da terra, mandou pedir a provizora do convento que lhe desse algum a conta do que a 

comonidade costuma dar as religiozas, ainda que faltavam huns dias para se vencer o 

tempo a que se avia de dar, e para isto pedio a perlada o seo bemplacito e com elle mandou 

o dito recado. Mas, como se isto fora algum grande absurdo ou couza nunca vista, foy 

tanto o fogo que cobrou a provizora que, vindose a volta da emferma, a descompos de 

palavra, com infernal furia e, sahindose a huma baranda, lhe chamava em altas vozes «Santa 

do Demonio!» e outras muntas contumelias. Nada disto dezinquietou a serva de Deos e 

antes se acomodava a exprimentar todas as faltas que a pedir couza alguma, 

emcomendandose toda a Divina Providencia. Emfim, pasou nesta doenca grandes dores e 

trabalhos corporaes e grandes dezemparos de criaturas, mas tudo supria Deos, que tomou 

por Sua conta emcherlhe a alma de amorozos afectos e dulcicimas consolacoes, com os 

quaes não sentia a falta de suas amigas, antes estimava que todas a deichasem para lograr 

sem estorvo a contemplacão que Deos lhe dava. Melhorou, emfim, para padecer [p. 42] 

outro tromento mayor.  

                                                 
85 dezemparos: dezemparos corpo M710 
86 Forma antiga da conjunção coordenada disjuntiva ‘ou’ (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ed. cit., tomo 
III, p. 2710).   
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Emtrou em esse tempo huma novica, filha da primeyra nobreza, pesoa de muntas 

prendas87, porem sem vocacão de ser religioza, so por contemporizar com o mundo ou por 

medo reverencial de seos pais, que esta desgraca padecem as pessoas principaes que 

ordinariamente tomão estado contra seo gosto porque em tudo vivem segundo as leis do 

mundo, ariscando por pontos de honra a salvacão e vida eterna. Pois, como a dita novissa 

emtrasse tão violenta e com grande afeicão ao seculo e a outro estado, aos quatro dias 

pasmou, por forsa do arependimento; seos olhos erão rios88; seo coracão sempre aflito; sua 

memoria inquieta e, finalmente, causava compa[y]chão sua amargura. Como Jozefa era 

naturalmente compaciva e amiga de consolar aflitos, davalhe bons conselhos, animava em 

seos desmayos, avizava das vaidades, emganos e perigos do mundo, exortandoa ao 

caminho da virtude. Como a pobre novissa exprimentou em a serva de Deos tanto 

agazalho e charidade, descobriulhe o intimo de seo peito, os ‘ques’ e ‘porques’ das suas 

lagrimas. Valiasse da serva de Deos em as occaziões de suas mayores penas. Erão estas tão 

violentas que com munta brevidade lhe desiparão a saude, perdeo as cores, [p. 43] 

debilitarãoselhe as forsas e comesou a andar doente.  

Tanto que a comonidade precentio isto, divulgarão que aquela amizade a matava e 

asim se pasou para fora a noticia. Os bem intencionados, que mayor conhesimento tinhão 

da serva de Deos, atribuião aquele estrago as emdiscretas penitencias a que dezião a 

obrigava; outras lhe davão outras cauzas e a pobre Jozefa era o alvo adonde se apontavão 

as setas. E, como o Demonio dezejava que a serva de Deos dezestisse daquela obra tão 

caritativa, para lhe tirar o merito e reduzir a ultima dezesperacão a paciente, erão terriveis e 

diabolicas as dilegencias que por dentro e fora da Relegiam fazia, athe que acometeo a peito 

descoberto, incitando a muntas a que cara a cara a insultassem de homicida, hipocrita, 

imprudente. Por onde quer que hia a seguião estes clamores; se se punha em a oracão, 

ouvia estas vozarias ou o Demonio lhas fazia ouvir, por ver se a fazia dezestir do comesado 

ou perder a paciencia.  

Em a violencia da paicham, foy consumindo a saude a novissa, em tal forma que 

lhe veyo a tirar a vida. Acabo[u]a, emfim, santamente, sendo a serva de Deos o meyo de 

sua felicidade eterna. Cahio em a cama e, como Jozefa vio que aquele coracão estava tão 

embaracado com as [p. 44] couzas do seculo, davalhe grande cui[da]do porque não o 

                                                 
87 Trata-se de D. Maria Madalena, filha de João de Faria Machado, que entrou como postulante juntamente 
com sua irmã, D. Clara Violante, no dia 4 de Novembro de 1722, tendo esta última professado a 9 de Janeiro 
de 1724 e a primeira falecido sem que professasse. À importância desta referência, nos referimos no tomo 
dedicado ao Estudo.   
88 seos olhos erão rios: seos rios erão olhos M710. No original, por cima de «rios» está um ‘2’ e, por cima de 
«olhos», ‘1’, o que nos levou, à semelhança de uma situação anterior, a registar a correcção e correcta ordem 
no próprio corpo de texto. 
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julgava disposto para deichar o mundo. Parecialhe que necessitava de confesarse 

geralmente, com munto acordo e antes que o mal se apoderase tanto do corpo que a 

imposibilitase de por em seguro os negocios de sua alma. Fazendo agora os officios de 

verdadeira amiga, tratou de dezenganala, falandolhe com munta brandura e amor, mas com 

não menos rezolucão e efficacia; ponderoulhe o perigo e a necesedade em que se achava de 

segurar o negocio de sua salvacão e que tratasse de fazer huma conficão geral de toda a sua 

vida porque lhe parecia que asim o necessitava. Comformouse a emferma, abracou o 

concelho e comesaram a tratar de quem avia de ser o padre a quem se avia de confessar. 

Inculcoulhe Jozefa o seo confessor, o padre Fr. Elias, que tinha letras e virtudes e era 

seguro piloto para navegacão tão ariscada. Asim o asentarão e tomou Jozefa por sua conta 

tirar as licencas necessarias para que o dito padre emtrasse em a clausura. Despachouse a 

peticão pello Arcebispo89, emtrou o religiozo e comfessouse a emferma munto devagar e 

ficou munto consolada e satisfeita. Foyse avansando a doenca e, vendo Jozefa que sua 

amiga estava em perigo de morte, solecitou que emtrasse [p. 45] outra ves o padre, para 

reconciliala e asistirlhe aquela hora, em que a necessidade he mayor que nunca. Sabia a 

serva de Deos quam conveniente couza he que o mesmo padre que confessa hum emfermo 

lhe asista a morte porque, sabendo os particulares da sua consiencia, pode com facilidade o 

emfermo reconciliarse sem lhe ser necessario repetir novamente o ja passado e confessado, 

couza em que munto padecem os moribundos porque sempre lhe parece que não ficão os 

confessores inteirados da materia, se lha não explicam e o mal não lho consente e muntas 

vezes o pejo gravissimamente os embarasa, pello que he couza convinientissima 

mandarselhe sempre o mesmo padre que os confessou em a doenca, tendo este os 

requizitos que se requerem para ajudar em tão apertado lance. 

Este alivio queria Jozefa solecitar a sua amiga e o Demonio, que nunca perde a 

esperanca de perder as almas emquanto vivem em este mundo, empenhavasse em fustrar o 

bom sucesso destas diligencias. Mandarãose chamar os padres de noute, serião onze horas. 

Porem, a prelada se opos a que emtrassem em a clausura; dezia que a doenca não era de 

tanto perigo e, se o era, não estava a emferma para tão depressa. Porem, levava a mira em 

lhe emtroduzir o seo confessor [p. 46] de quem ou tinha mais satisfacão ou queria fazer a 

vontade. Era este aquele sacerdote que asima dissemos que era pouco afeito as couzas da 

serva de Deos e tinha levado munto a mal as diligencias que ella avia feito e peticão que 

avia despachado para que o padre Fr. Elias emtrasse a confessar a novissa porque, emfim, 

                                                 
89 Esta referência textual coloca os acontecimentos antes de 1728, ano que marca o início da Sé Vaga por 
morte do Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles, o que está em concordância com a última datação que 
fizemos. 
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todos sentem que delles se não fassa o mayor apresso e, como a prelada conheseo o humor 

de que estava o seo confessor, rezestia as diligencias de Jozefa com toda a forsa. Emtão, 

vendo a serva de Deos que os confessores se voltavam sem emtrar a ver a emferma, com 

lus do Ceo e zello daquela alma, voltandosse a perlada, lhe falou com esta rezolucam: « 

―Senhora, a emferma morre esta noute e, se lhe faltarem a cabeseira os menistros de Deos 

que a ajudem e animem e o seo confessor que a absolva, esta sera a primeyra couza de que 

Deos a Vossa Senhoria lhe a de pedir conta.» Esta rezolucão com que Jozefa lhe falou e o 

escrupolo que se lhe moveu a fes dezestir da sua porfia. Emtrarão os religiozos e comesou 

o seo confessor a hila novamente despondo para dar contas a Deos; reconsiliouse 

novamente; deolhe as absolvicoes (sacramental e a da Ordem), aplicandolhe as indulgencias 

do [p. 47] Santo Escapulario e, com grande resignacão em a vontade de Deos, pelas 2 horas 

da noute, emtrou em a agonia e, levantando os olhos ao Ceo, disse em munto emtelegivel 

vos « ―Jezus, sede para mim salvador!» e, com estas doces palavras, lhe emtregou 

suavissimamente sua alma.  

Verificouse o dito da serva de Deos e, a não ser tanto o seo zelo, ouvera morido 

sem a absolvicão da Ordem e sem ter a cabeseyra os ministros de Deos que a ajudasem em 

aquele amargo90 e perigozo tranze. Esta virtude teve esta serva de Deos que, sempre que 

foy nesessario para o bem das almas e gloria de Deos falar com rezolucão, nunca teve 

emcolhimentos puzilanimes, senão huma liberdade de espirito e hum dezembaraco tão 

grande que os menos adevertidos e que91 menos conhesem o fundo das virtudes quizerão 

por tacha em sua humildade, mas os que melhor penetrão as couzas do espirito sempre 

reconheserão a desta virgem por porfundamente humilde e generoza, dotada de tanto 

animo e rezolucão, como se vera em o progresso desta historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
90 amargo: amargo ras. inc. M710 
91 que: que ras. inc. M710 
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Capitolo [de como Deos  

lhe premiou as emfermidades  

com suaves recolhimentos]92 

 

Os bons officios que exercitou Jozefa com sua amiga lhe pagou Deos 

pontualmente com outra penoza emfermidade porque, como a virtude, como dis o 

Apostolo, [p. 48] com os trabalhos se aperfeicoa, premeavalhe Deos93 huns trabalhos com 

outros, para a ir levantando sempre a mayor perfeicam de merecimento e vida.  

Comesouse a sentir cheya de dores e imsoportaveis ancias, a que ella varonilmente 

rezestia. Sempre teve isto esta serva de Deos, que nunca deichou os actos de comunidade 

emquanto se podia ter em pe, por mayores que fossem as dores e angustias que padecesse 

e, por isso, sempre lhe davam as doencas em o coro, aonde presestia athe cahir sem 

sentidos e então a levavam a cama. Creyo que a de ser confuzão em o Dia do Juizo de 

muntos tibios que, apenas sentimos qualquer molestia, negarnos aos santos e piedozos 

exercicios e as obrigacões do nosso estado he logo a primeyra diligencia... Pois como Jozefa 

se sentisse mortal, disse a humas amigas suas: «―Pareseme, senhoras, que estou espirando... 

Tomemme ora estes pulsos.» Tomarãolhe os pulsos e não lhos acharão, por mais 

delegencia que fizerão. Comesarão, admiradas, a presuadirlhe que logo logo se chamasse o 

medico e se lhe acudisse que por instantes morria. Aqui adevertio Jozefa o mal que avia 

feito em comunicarlhes o que padecia e, porque lhe não empedisem o hir a vesperas, 

comesou a mostrar que nada tinha, a responderlhes de graca, rindosse munto dos seos 

timores. Teve esta virgem [p. 49]94 esta graca de desfarsar os seos males em tal forma e 

levalos com tanta alegria que so quem sabia os particulares da sua consiencia conhesia os 

horrendos tromentos que passava. As vezes susedia, como adiante veremos, que os 

demonios a atromentavam cruelmente e, apenas se retiravam, punhase a rir e acudia as suas 

obrigacoes, ainda que feita em pedacos, com tal alegria e legeireza, como se lhe não dera 

couza alguma.  

Pois, como as freyras vissem95 o dezemfado e alegria que mostrava, ainda que lhe 

não acharão pulsos, calarãose e deicharãona emtrar em o coro. Rezou as suas vesporas, 

alentando com o fervor do espirito os desmayos do corpo, athe que, para o fim, não 

podendo ja rezestir aos tromentos, cahio por morta. Levarãona em bracos a cama e foy esta 

                                                 
92 Capitolo [de como Deos lhe premiou as emfermidades com suaves recolhimentos]: Capitolo M710 
93 Deos: Deos ras. inc. M710 
94 Canto superior esquerdo: «4». Início do quarto caderno. 
95 vissem: vissem a M710 
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huma das mais penosas doencas que teve porque padessia continuamente humas ancias tão 

atrozes que erão como huns tranzitos de morte. As sangrias, purgas, pirolas, emplastros e 

mais medicamentos penosos e aflictivos erão sem numero; as ventozas, sem conta; as 

angustias, continuas. Foy esta emfermidade munto dilatada e com ella se fazião os medicos 

doudos por[que] tinha variadades ini[n]telegiveis: humas vezes, a achavam sem pulsos, para 

morrer por instantes; outras vezes, parecia estar boa; outras, [p. 50] tinha huma febre tão 

ardente que parecia hum ferro em braza. Tudo isto nascia da munta oração que Deos lhe 

dava. Estava continuamente em oracão; atrahialhe Deos a alma com grandissima forsa; 

davãolhe huns recolhimentos suavicimos, huns jubilos insoportaveis, humas noticias de 

Deos altissimas e daqui nascião tantas variedades em a doenca. Não podia melhorar porque 

a forsa das comunicacões interiores lhe derrotavão totalmente e emfraquesião o corpo que, 

com a violencia dos remedios e tromentos que padecia, parecia que totalmente se hia a 

reduzir a sinzas. Emfim, durou esta doenca munto tempo.  

Veyo emtrando a Coresma e foy achando alguma melhora e cobrando algum vigor. 

Pedio licenca ao padre espiritual para levantarse Domingo de Ramos e, para que se lhe 

facilitasse sequer o ouvir missa, mostravasse em o exterior mui alentada, tirando forsas de 

fraqueza e suprindo o alento de seo espirito os desmayos do corpo. Conseguio, emfim, 

licensa para ouvir somente missa e tornarse logo a cama. Veyo ao coro acompanhada de 

duas mossas que a trazia[o] pellos bracos; posse de joelhos a ouvir missa e, como se lesse o 

Evangelho da Paicham, que o padre dezia em vos alta, ao ouvir pronunciar o nome de 

Jezus, foi tão grande o impacto e forsa do espirito que se lhe arebatarão os sentidos. Sentio 

que [p. 51] se lhe fazia em pedacos o coracão e cahio mortal em terra. Duroulhe esta 

doenca munto tempo e foy munto penosa quanto as dores, angustias e ancias que 

padeseo96, mas, ao mesmo tempo, sentiase toda chea de amor de Deos, de alegria, jubilo e 

fortaleza. Avia ja lhe recolhido ao coracão, com a forsa da oracão, todos os espiritos vitaes 

e dezemparado o corpo de tal sorte que metade o tinha tão frio que ja parecia morto. Este 

sintoma julgarão mortal os medicos e, para lhe dar calor, mandavam emcher frascos de 

estanho de agoa fervendo e, ainda que lhos introduzião em a cama e chegavão ao corpo, 

não os precebia, sendo tanto o calor que concebião que, para lhes pegar quem os 

administrava, era necessario emfiarlhos em panos. Metiãolhe os pes em vinagre fervendo; 

fazia este o seo effeito e, estando a serva de Deos em seos sentidos, não presebia aquele 

calor, mas seos dolorozos efeitos porque o fogo que lhe ardia em o coracão não lhe dava 

lugar a outros sentimentos. Como estava seo coracão abrazado em amor e cheyo de 

                                                 
96 padeseo: padeseo sucedeolhe M710 
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saudades de Deos, dava as veses alguns suspiros e, preguntandolhe as vezes as asistentes 

que sentia, respondia: « ―Morro de amor de Deos...» Hera grande o riso em todos, 

parecendolhes que aquela religioza, [p. 52] por forsa do alegre genio de que era dotada, 

ainda emtre tão penozas angustias, rompia em aquelas gracas e, como a serva de Deos via 

que as tinham por taes as religiozas, emchiasse de jubilo e continuava estas amorozas 

queichas, lucrando ao mesmo tempo, para suas companheiras, alivio e, para suas ancias, o 

rifrigério de confessalas.  

Asim foy passando estes annos da sua vida o mais do tempo de cama porque, 

passados seis e sete mezes de terriveis doencas, tinha hum ou dous de trabalhoza 

convalecenca, tornando logo a cahir em outra doenca mais grave porque cada ves eram 

mais penozas e mais prolongadas e a paciencia da serva de Deos cada ves mais eroyca. 
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Capitolo [das vexações que o Demonio 

lhe fez para a privar da sua oração]97 

 

Por este tempo, dava Deos Nosso Senhor a Sua serva huma bem extraordinaria 

oracão. Asendiasselhe em a alma hum fogo tão activo que não podia sofrelo; eralhe de 

grandisimo tromento e vinha misturado com huma saudade que a trazia fora de si. Huma 

noute que se vio mais ferida desta saudade, depois de matinas, emtrou em o coro para 

aliviar com Deos aquela pena que lhe cauzava a Sua auzencia. [p. 53] Comesou a falar a seo 

Divino Espozo com grande afecto e pedirlhe ajudasse sua fraqueza e a despuzesse para 

amar [a Deos] com todas as forsas de sua alma. Não a para amar a Deos deveras mayor 

despozicão que o munto padecer por Seo amor e, como Deos dezejava concluir os 

negocios de Sua serva, era liberalissimo com ella em lhe dar cada dia mais e mais que 

padeser, sendo cada dia os trabalhos mayores e mais penozos. Em esta oracão estava a 

serva de Deos quando se sentio de repente tão oprimida e angustiada que lhe parecia que se 

não podia ter e, como temia lhe desse algum accidente como outras vezes, se levantou 

como pode e, indosse a recolher para a sella, foy tal a ancia e angustia que comesou a sentir 

que, não a podendo ja tolerar sua fortaleza, comesou a queicharse a gritos.  

Emtrou em a sela mortal e erão taes as angustias quaes athe ali nunca exprimentara, 

sendo tão atrozes as que em os capitolos passados ficam referidas. Acudirão a sella da 

pobre paciente as mais religiozas e perlada e asentarão que sem remedio morria; chegarão 

os medicos e, perguntandolhe o que sentia, não o podia dizer porque a violencia da dor a 

privava da fala e de toda a accão por que se pudesse explicar. Mandoulhe o medico que 

puzesse a mam em a parte que lhe doia e, com grande trabalho, a pos sobre o lado 

esquerdo, [p. 54] pouco mais abaicho do coracão. Não se podem ponderar com palavras os 

excecos que passou em esta doenca, a violencia dos medicamentos e o acerbo das dores. So 

desta ves lhe durou este tromento seis horas continuas, ficando despois tão despedacada, 

como se pode imaginar, de tão violento trabalho. Aliviou da dor e ficou por algum espaco 

com mais tolerancia. Duroulhe a doensa alguns mezes, repetindolhe muntas vezes 

accidentes penozos, sofocacoes e ancias trabalhosissimas. Como os medicos e mais pessoas 

viram tal intensão nas dores, taes repiticões e tão estranhas variedades das doencas, 

presuadirãose a que a serva de Deos estava malidiciada e asim o participarão a seos paes, os 

quaes, dezejosos de dar alivio a sua querida filha, porque era munto o que a amavão, 

tratarão logo de mandar vir hum religiozo de S. Francisco que fazia exorcismos com 

                                                 
97 Capitolo [das vexações que o Demoniolhe fez para a privar da sua oração]: Capitolo M710 
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evidente proveito. Chegou pois o religiozo exorcista a tempo que Jozefa se achava munto 

oprimida, ainda que andava de pe. Trazia o peito serrado que não podia dizer huma palavra 

que se lhe persebesse e com muntas dores andava munto afligida. Foy a grade da igreja 

com trabalho, cheya de fe e confianca em Deos. Fes o menistro da Igreja o seo officio [p. 

55] e logo exprimentou melhoras. Aclarouselhe a vos e voltou para a sella com mais alento 

de donde se ficou conhesendo que as doencas desta serva de Deos nascião de vexacoes 

diabolicas, por meyo das quaes queria Deos coroar a sua paciencia.  

Porem, aliviada alguma couza quanto as molestias do corpo, comesou o Demonio a 

urdir contra ella taes couzas que sertamente lhe forão munto mais penozas, como se vera 

em o capitolo seguinte. 
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Capitolo [dos tromentos que padeceo 

por via do seo confessor e do seo padre espiritual]98 

 

Por este tempo, ja se avia auzentado o padre Fr. Elias, religiozo com quem a serva 

de Deos teve algum descanco, e agora se confessava algumas vezes com aquele clerigo de 

que asima dizemos mensão, se bem que este não era o seo99 director, porque para isto a 

tinha recomendado o padre Fr. Elias a hum religiozo douto, espiritual e letrado da Ordem 

de S. Augustinho, que em aquela cidade tem convento que munto floresse em letras e 

virtudes e em ajudar as almas em o servico de Deos. Quem não dissera que, avendo ficado 

a serva de Deos tam recomendada, não acharia em tão espiritual e douto padre o mayor 

descanço e bem da sua alma? Pois não foy asim; porque os dous padres se unirão para 

atromentala e, indo com boa tencão, a aflegirão; [p. 56] porque o sacerdote sicular dizialhe 

abertamente que estava illuza e emganada e, para a atemorizar mais, mandavalhe e, outras 

vezes, lhe vinha elle mesmo ler as listas dos actos de fe e as estorias que andavão de pesoas 

illuzas e sobre isto erão taes as reprehensões e o desprezo com que a tratava que a pobre 

alma esmorecia de susto.  

Poucos sabem avaliar o trabalho e angustia que estas almas sentem e, por isso, 

escrupulizam pouco em atromentalas. Sam, na verdade, crueis porque vemse as pobres 

criaturas cheyas de escrupolos e de dores, de angustias e desconfiancas e o mais que 

padecem he parecerlhe que emganão os confessores, fazendolhe asim entender o 

Demonio, para dezasosegalas e aflegilas e ver se as pode chegar a dezesperacão. 

Mandavalhe ter oracão com serto conserto e consonancia e, como a pobre não podia pois 

Deos a tinha em hum alto grao100 de comtemplacão, o padre se irritava o101 lhe reprovava 

tudo, afirmandolhe abertamente que estava iluza. Isto padecia com este padre a serva de 

Deos. Com o director, ainda padecia mais porque, andando em couzas tão estraordinarias 

cheya de medo e desconfiancas, se hia para preguntar alguma couza, não a queria ouvir, ou 

fosse pela abater e humilhar ou por recear alguma grande illuzão, [p. 57]102 como por ser 

tão calimitozo este seculo, em que tantas desgracas tem socedido deste genero, fosse pelo 

que fosse, o padre não a queria ouvir e, porque huma ves comesou a serva de Deos a 

darlhe conta dos anciozos dezejos que tinha do martirio, a rechasou em tal forma, dizendo 

                                                 
98 Capitolo[dos tromentos que padeceo por via do seo confessor e do seo padre espiritual] : Capitolo Tinhase 
[por cima] M710. 
99 seo: seo ras. inc. M710 
100 grao: grão M710 
101 Forma arcaica da conjunção disjuntiva ‘ou’ (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ed. cit., tomo III, p. 
2710).   
102 Canto superior esquerdo: «5». Início do quinto caderno. 
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que não estava nesses termos, que deichase aquelas couzas para Ilarios e Macharios dos 

dezertos, que em tudo se emganava. A deichou confirmada em que estava emganada e vivia 

illuza e era tal a angustia da serva de Deos que nem comia nem bebia sem lagrimas; chorava 

os dias e as noutes e pudera perder a vida, se Deos para mais e mais padecer a não 

guardara.  

Sucedeo por este tempo auzentarse o seo director. E de Evora, para onde se 

mudou, lhe escreveo huma carta, mandandolhe que dali por diante se governasse pello 

padre ‘Fulano’, religiozo da mesma Ordem, homem pio, porem sem letras nem os 

requizitos que pedia a direccam de alma tão elevada. Munto padeceo com isto a serva de 

Deos porque, por huma parte, dezejava obedecer e, por outra, sentia grandissimo desprazer 

em a sua alma e conhesia que não era aquele o padre que a avia de levar adiante. Batalhava 

e porfiava para vencerse e não era possivel. [p. 58] Emchiase de escrupolos, parecendolhe 

esta repugnancia rebeldia e falta de obediencia e, quando hia ja a executala e mandar recado 

ao padre, cobriaselhe a alma de triztezas e angustias. Vendosse em este estado chea de 

amarguras, se foy a capela que tinha per sua conta. Em ella tinha hum Senhor Ecce Homo 

com quem aliviava as suas penas e, postrada diante da sagrada imagem, chorava 

amargosissimamente e lhe pedia lus para acertar em aquele ponto. Não recuzava esta alma 

trabalhos, antes os apetecia e abracava com grande animo, mas, para soportar os que lhe 

vinham por padres espirituaes, não tinha alento porque, como lhe punham medos de que 

hia errada, parecerlhe que poderia perder a Deos era pena tão intoleravel que a punha as 

portas da morte e por isso, quando avia de tomar novo padre e director, padecia angustias 

de morte. Pois, como Jozefa se visse em estes sobresaltos, deramava diante de Deos seo 

coracão e reprezentavalhe sua nececidade e, com suspiros do intimo de sua alma, lhe pedia 

remedio em aquele trabalho. Pedia que, se era gloria Sua que se governasse pello padre 

mensionado, lhe desse animo para buscalo e, se não [p. 59] avia de ser para bem de sua 

alma, lhe inspirase e lhe desse o director que lhe convinha. Em o mais fervorozo desta 

oracão, ouvio em o seo interior huma suave e mui destinta vos que lhe dizia: « ―Valete do 

Superior». Era este Superior, em aquele tempo, o padre Fr. Jozeph † †103, Superior do 

Convento dos padres carmelitas, religiozo de talento e virtude, versado em a licam de Santa 

M[istica]104, e acomodado para direcão desta alma, como mostrou o effeyto e dira o 

capitolo seguinte. 

 

                                                 
103 † † : [espaço em branco] M710. Consideramos o espaço em branco um locus criticus porque aí o autor 
acrescentaria seguramente o nome completo do Superior. 
104 M[istica]: M. M710  
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Capitolo [de como Sua Divina Magestade 

lhe deo padre espiritual de Sua mão  

e das dificuldades que por isto lhe armou o Inferno]105 

 

Confortado ficou o coracão de Jozefa e a alma cheya de jubilo e fortaleza e 

sumamente humilhada e agradesida a tão soberano favor como lhe fes sua Divina 

Magestade, dandolhe director da Sua mam que a consolase em tão grandes pennas, como 

em aqueles tempos padecia. Cuidou logo em chamar o dito padre e, sendo isto couza 

facilissima, foram grandes as dificuldades que armou o Inferno para estorvar o bem que 

esta alma alcansou por meyo deste padre. Valeose a serva de Deos de huma religioza do 

mesmo convento, alma [p. 60] de grande opinião de virtude. Pediolhe que, pois se 

confessava com elle, lhe pedisse que a ouvisse tão bem a ella, que tinha que lhe comunicar. 

Respondeo a serva de Deos que não se metia com isso. « ―Quem tal disera quando Deos 

quer que huma alma padessa quantas couzas premite, para lhe lavrar a coroa?» Soube 

Jozefa que huma molher de boa opinião chamada Petronia se confessava com o dito padre 

Superior e, mandandoa chamar, lhe pedio que lhe falase da sua parte, para que quizesse 

fazerlhe a caridade de confesala, e tão bem lhe respondeo que se não metia com isso.  

Não se atrevia a serva de Deos a mandar chamalo porque era munto emcolhida. 

Porem, como a mosão divina apertava e tinha prezentes na memoria as palavras que o 

Senhor lhe disse na capella, huma tarde que o dito Superior veyo ao convento, se resolveo e 

lhe foy falar e deo munto devagar conta de tudo o que por ella avia passado, os dezejos que 

tinha, o que lhe sucedia na oracão e dezafogou o seo coracão e dezabafou a sua alma com 

munto vagar e satisfacão. Munto foy o que este padre a consolou: certifico[u]a que não avia 

emgano, que as merces erão de Deos, que levava caminho seguro. [p. 61] Emcaregouse do 

governo da sua alma e feslhe hum papel, que eu vi munto bem feito, dandolhe bastantes 

rezões para a segurar em seos temores e a alentar a munto amar e servir a Deos. Ficou a 

sua alma com munta pas e tranquilidade, fervor e alegria e deo a Deos muntas gracas por 

lhe fazer tão asinalado beneficio. Mas, como a vida do homem he, como disse o Santo Job, 

huma continuada batalha sobre a terra, desta bonanca se levantou logo huma horrenda 

tempestade, como dira o capitolo seguinte. 

 

 

                                                 
105 Capitolo [de como Sua Divina Magestade lhe deo padre espiritual de Sua mão e das dificuldades que por 
isto lhe armou o Inferno]: Capitolo M710 
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Capitolo [de huma vizão que teve de Deos 

e do munto que dezejava padecer por Seo amor]106 

 

Comesso[u] Jozefa, animada com a doutrina do padre, a correr com novos fervores 

pello caminho da virtude e, como o padre Superior lhe mandasse frequentar as comunhoes, 

facilmente o veyo [a] saber aquele sacerdote que Jozefa comungava mais vezes que elle lhe 

avia ordenado e por aqui conjecturou que tinha director que elle ignorava. Acresceo a estes 

lances, ser a ocaziam de eleicão de abadessa e aver, como costuma suceder, duas opostas 

parcialidades e veyo a entender o padre que a serva de Deos se avia agregado a rancho 

contrario, sendo que nunca avia seguido algum e com isto se augmentarão as murmuracões 

e pesquizas contra a serva de Deos, que por muntos e varios modos [p. 62] a aflegião, 

infamando notavelmente a sua virtude. Chegou a tanto a pesquiza que lhe quizerão apanhar 

as cartas e confessavão as serventes do convento para saber por quem se governava, 

espalhando sempre rumores contra a serva de Deos, a qual tornou, por este tempo, a 

vizitar o Senhor com huma gravissima doença. Prevenindoa primeiro de grandes 

consolacões, asendiamlhe em sua alma hum fogo vorassisimo com que Deos a purgava 

porque, ao mesmo tempo que lograva pas interior e sosego, se sentia abrazar 

penozisimamente com hum fogo que a atromentava sobremaneyra. Tinha juntamente 

grandissimos dezejos de padecer por Deos couzas grandes athe, se posivel fora, dar a vida e 

padecer martirio e era este dezejo tão vehemente que a trazia como fora de si e com elle 

muntas vezes perdia os sentidos e ficava como morta. 

Sempre que Deos quer fazer alguma grande merce a Seos servos fas que estes 

primeiro a dezejem munto e o mesmo Senhor os move a dezejar o mesmo que Elle lhe[s] 

quer dar. Asim movia a Sua serva a dezejar padecer mais couzas por Seo amor. Hum dia, 

depois de aver comungado (que, como asima dissemos, ja era mais vezes pella direcão que 

o seo director o padre Superior lhe avia dado), estando dando gracas [p. 63] ao Senhor 

pello beneficio de querer emtrar em sua alma, ficou asim pasmada por hum pouco e logo 

sentio que era levada por Deos a hum dezerto e ali emtendeo que, para conseguir o que 

queria, era necessario passar por grandes penas. Vio como que estava Deos em hum alto 

monte e, para chegar adonde elle estava, avia de pormeyo tantas dificuldades que lhe 

parecia couza imposivel venselas; erão tantos os trabalhos, dores, angustias e tromentos 

que se lhe reprezentavão mayores que tudo o que athe ali tinha emtendido e alcancado. A 

                                                 
106 Capitolo [de huma vizão que teve de Deos e do munto que dezejava padecer por Seo amor]: Capitolo 
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vista de tantos trabalhos, sentiase desfalecer e tremiãolhe as emtranhas. Asim estava 

tremendo, cheya de pavor, quando Deos, que he Todo-Poderozo e pode fortaleser os 

coracões de tantas donzelas dilicadas e meninos inocentes para padeser por Seo amor os 

regores do fogo e do cutelo, fortaleceo tanto o coracão de Sua serva que, abrazado em 

amor e anciosos dezejos de dar honra e gloria aquele Senhor, que tão amavel se lhe avia 

mostrado, com heroica rezolucão, toda fiada em Deos, deo ‘o sim’ e aseitou e pedio todos 

os trabalhos que vio e conheseo que sercavão aquele monte e, ao fazer este acto tão eroico 

e tanto do agrado de Deos, foy tão grande o fogo que se ateou em sua alma que lhe paresia 

que se lhe levava do corpo e a participacão que em este redundava era tal que parecia que 

se fazia em sinzas [p. 64] porque lhe parecia que athe os ossos se lhe queimavão. Duroulhe 

este incendio muntos dias; porem, não tão rigurozo como aos principios, mas emvolto em 

tão grandes dezejos de padecer que, a espassos, a fazião ficar sem sentidos. Ora ja he 

tempo de comesar a satisfazer-se esta ancia! Forão tantas as angustias, dores e molestias 

com que Deos vizitou esta alma que tudo o que fica dito he como huma sombra do que 

iremos vendo em o discurso desta istoria. 

Deolhe outra doenca tão bem em o coro que, ou por ser em elle continua a sua 

asistencia, ou por serem os trabalhos desta criatura agradaveis sacrificios a Deos, sempre 

lhe davão diante do Santíssimo Sacramento. Deolhe com imponderavel forsa; tiravasselhe 

totalmente a respiracão, por hum tal modo que nunca se vio em os mais crueis accidentes 

de asma e o coracão privado de respiracão vital dava taes saltos em o peito e as arterias taes 

pancadas que se ouvião. Asim que chegava a noute, mudavasse este tromento em outro 

mayor: apertavãolhe os demonios a garganta, contrahiãolhe os nervos em tal forma que a 

chegavão aos ultimos tranzes da morte. Não [p. 65] podia estar de hum lado nem de outro, 

nem de costas nem de brucos e em hum continuo arrancar passava toda a noute athe o 

outro dia as 7 horas da manham e emtão se variava outra ves a molestia e tornava a emtrar 

em a sofocação. Impossivel couza fora poder aturar tal trabalho hum corpo humano, se 

aqui não resplandecera o poder Divino, durando estes tromentos seis mezes continuos. 

Inquirivel couza he ponderar os dezemparos que padeceo de criaturas porque 

humas se retirarão de cansadas e outras porque lhe faltava coracão e forsas para tal ver em 

huma criatura tam amavel como a serva de Deos. Emfim, fosse pello que fosse, Jozefa 

passava as noutes so, em taes tromentos como temos visto. So[ce]deolhe, em huma 

occazião, com a forsa das ancias, deitarse fora da cama e dava com o rosto pelo cham, com 

a cabessa pelas paredes e, ainda que munto se magoava, nada sentia com a forsa das 

angustias que padessia. Aos golpes acudio huma religioza e, vendo tam lastimoso 
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espectaculo, se pos a chorar emternecida e, com grandes delegencias, a tornou a cama 

aonde a deichou como morta e se foy. Avia em o convento religiozas santas e virtuozas, 

mas queria Deos que a Sua espoza o imitasse em os dezemparos em que Elle se vio por 

Seo amor. [p. 66] Algumas vezes lhe fazião suas amigas algumas vezitas breves e que lhe 

servião de mais a magoar107 e aflegir porque vinha huma e lhe dizia « ―Deos me livre de tal 

achaque, como este que a tem em huma cama sem poder hir ao coro, nem vizitar o 

Santíssimo Sacramento!»; outra dezia « ―Apelo eu108 com tal achaque que me avia de 

impedir os meos exercicios e gainhar os meos jubilos!» E asim lhe dizião outras couzas por 

este modo, que erão setas para aquelle aflegido coracão. Dizer os medicamentos e couzas 

penosissimas que lhe aplicavam fora nunca acabar; porem, erão todos os remedios de tão 

pouco proveito que qualquer remedio que tomasse fica[va] sempre munto pior. Asentarão 

os medicos que tomasse hum vomitorio, o qual se lhe deo logo, e com elle crescerão tanto 

os tromentos que se fizerão imsoportaveis porque davãolhe ancias mortaes e, quando ja as 

não podia tolerar, lhe sobrevinham desmayos e accidentes munto repetidos em que fazia 

termos de espirar. E nestes tromentos esteve desde pella manham em que tomou o 

vomitorio athe a tarde, estando tantas horas em acto não menos que de espirar. Emfim, 

não vomitou, nem obrou couza alguma, mas deolhe Deos de tarde algum leve sosego, 

compadecendosse [p. 67] de tão inexplicaveis tromentos. Pouco durou este alivio porque 

logo sobrevierão os accidentes e sofocacões com tanta forsa que o medico confessava que 

não emtendia taes rigores de doenza. Derãolhe de noute o viatico e julgarãona por morta 

athe que veyo pouco a pouco a tomar algum alento e chegou a levantarse. Mas, erão tantas 

e taes as recaidas que, se se levantava hum dia, estava des e vinte de cama.  

Em certa occazião destas, acertou a vir a cidade hum medico de fora munto 

afamado, o qual vio a emferma e protestou que a avia de curar. Porem, por emtão não se 

fes a cura athe que a serva de Deos teve outra recahida, tal e tão trabalhoza como a 

primeyra doemca. Todas as vezes que tinha alguma nova merce de Deos – que, por este 

tempo, erão muntas, com grandissimos dezejos de padecer – se lhe augmentava mais a 

febre e chegou a tal fraqueza que se não podia mover em a cama e os medicos sempre 

repetindo as sangrias. E chegarão, entre sangrias de pes e bracos, ao numero de 40. 

Estando em este estado a serva de Deos, se chamou o dito medico de fora e este, vizitando 

a emferma, comessou outra cura tão barbara e lastimoza que so por milagre ficou com 

vida. Mandou logo que se [p. 68] juntasem os outros medicos para fazer junta. Asim se fes 

e votou o novo que aquilo era huma postema que tinha no baço e que, para se sertificar, 
                                                 
107 magoar: magorar M710 
108 Apelo eu: leitura duvidosa. 
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era necesario apalpala. Isto he o que Jozefa mais sentia porque era dotada de grandissima 

modestia aos toques. Sentia grandissimas dores interiores, o que foy motivo de se 

emganarem: tudo devia de ser trosa do Demonio, premitindoo asim Deos para dar mais e 

mais que padecer a sua serva. Emtão, certificandosse o doutor do conseito que formara, 

principiou em esta forma a sua cura. 

Mandou que se lhe dessem seis sangrias nos bracos e que estas fossem munto 

grandes e, replicandolhe o sangrador e emfermeira que ja tinha quarenta sangrias e que 

tinha tal fastio que nada comia e que, sendo as sangrias em os braços, a poriam em a ultima 

fraqueza, respondeo que era precizo esgotala de sangue porque lhe avia de dar hum 

remedio tal que, se não estivese aquele corpo despejado, avia de arebentar. Tomou, emfim, 

as tais sangrias, tão grandes que forão excecivas para o que costumão ser as que se tomam 

em os bracos. Ficou a pobre emferma sumamente extenuada, mas o medico ainda [p. 69] se 

não contentou e sobre tudo lhe mandou tomar humas bichas. Aqui replicou a emferma que 

nunca uzara tal remedio, nem se atrevia a soportalo, asim pelo pejo que lhe cauzava, como 

pela fraqueza em que se via. Emfim, fizerãolhe escrupolo e cargo de conciencia não se 

sogeitar a medecina. Mandoulho a mesma abadessa. Fesse o remedio e, metendoa em hum 

banho, nelle se escoou de sangue, em tal forma que ficou em a bacia as postas e delle a 

tirarão em bracos, meya morta e, não obstante estar ja em este estado, ainda lhe tornou a 

repetir o mesmo remedio. Estas foram as dispozicões para tomar o medicamento, que foy 

huma massa que lhe fes comer. Era esta tão asqueroza e tal que não se achava facilmente 

quem podesse soportar so o cheyro. Veyo o medico fazerlha comer e, preguntandolhe 

aonde avia de estar para o chamarem se a emferma tivesse algum novo accidente que a 

obrigasse a chamalo, elle o não quis dizer e dezapareceo e se foy meter em o Carmo109 a 

mandar dizer missas pella emferma e constou depois que ouvira seis. 

Apenas Jozefa tomou o medicamento, logo se lhe recolherão os pulsos, se lhe 

abrirão as canas e levantou o peito e forão taes as [p. 70] angustias em que entrou que 

quebrava os coraçoes vella. Os ouvidos – depos a serva de Deos – que paresião dous 

clarins que tal era o ruido que nelles tinha e, pellos poros de todo o corpo, sentia como sair 

vento violentissimamente. Não lhe faltava nada para estalar. Buscouse com toda a pressa o 

medico e fizeraose taes delegencias por elle que finalmente o acharão. Veyo a sala da 

emferma e, vendoa em tal estado, comesou a chorar abracandose com uma Senhora da 

                                                 
109 A Igreja e Convento do Carmo, de religiosos carmelitas descalços, fica muito perto do Convento do 
Salvador, hoje Lar do Conde de Agrolongo. 
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Conceycão que ali estava. Via110 em acto de espirar e que todos dizião que a avia morto ou 

acabado de matar. 

Entre muntas molestias e dores que padecia a emferma, hera huma dor tão aguda 

em um vazio que a fazia chegar as portas da morte e pareceo ao medico deitarlhe ali huma 

grande ventoza. Deitoulhe huma com muito fogo que ficou fortemente pegada, mas a serva 

de Deos so lhe dobrarão com ella os tromentos e comessou a abrirselhe o estomago e fazer 

sinais de querer gomitar e o medico a dizerlhe que, se gomitava, morria porque a sofocava a 

postema. Emtão, pedio Jozefa ao doutor lhe tirasse aquela ventoza para poder sequer 

tomar a respirasão porque se sentia espirar. [p. 71] Não o queria o medico consentir porque 

queria que a ventoza lhe divirtise111 o gomito que dezia ser mortal. Emfim, pediolhe a serva 

de Deos que lha tirasse sequer pello breve espaco em que lhe tornava a deitar. Foram a 

tirala112 e não poderão e, dandolhe com hum peso, a quebrarão e, naquelle instante, 

vomitou a serva de Deos aquela massa que tomara e esfriou toda e ficou por largo espaco 

sem sentidos, cuidando todos que avia com a morte posto termo a tão crueis tromentos. 

Passado largo tempo, depois de a chorarem morta, foi tornando a si mui pouco a pouco; 

ficou toda despedacada e cheia de dores, mas foy Deos servido que fosse tornando munto 

pouco a pouco athe chegar a levantarsse e conseguir algumas113 melhoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Entenda-se «Via-a». 
111 «Divertir», fazer mudar de intenções, de rumo, de objectivos; desviar o pensamento ou o espírito daquilo 
que o ocupa ou preocupa (Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 
Lisboa, Verbo, 2001). Neste contexto, entenda-se como ‘disuadir’ ou ‘impedir’. 
112 tirala: tirarala M710 
113 algumas: algumas molestias M710  
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Capitolo do que passou em este tempo e de outra 

 mayor doenca com que Deos a vizitou 

 

Quis Deos, em este tempo, dar algumas treguas aos trabalhos de Sua serva e, por 

munto que cobrasse algumas forsas, todas empregava Jozefa em o servico de Deos, em que 

andava munto fervoroza. Erão por este tempo notaveis as comunicacoes e trato que tinha 

com Deos: traziaO114 continuamente prezente, davalhe Sua Magestade noticias altissimas de 

Seo ser, prefeicoes e bondade e, emgolfada a serva [p. 72] em a dosura desta 

comtemplacão, andava sempre fora de si. Sucedia ficarse em o coro pasmada, abertos os 

olhos, irtos os bracos e, tirandolhe o breviario das maos, ficava com ellas em a mesma 

postura, como se fora huma estatua. Asim passava Jozefa emgolfada em Deos.  

Quando chegarão as vesporas do Evangelista, lhe deo em o coro outra sofocacao 

como as primeyras, porem emcomparavelmente mayor que todas. Em este tempo, fazialhe 

o Demonio graves tromentos. As vezes, estando descuidada115, lhe dava – ao parecer, 

segundo a violencia da pancada –, com hum maso de ferro em o peito duas e tres vezes e a 

deitava por terra, sem sentido e isto muntas vezes antes da comunham. Levarãona a cama e 

comessarão novamente a sangrala 3 e 4 vezes cada dia em os bracos. Certamente que, se 

não forão couzas tam notorias, estas parecerão incriveis, mas eu lhe vi padecer outras 

munto mayores, como diremos adiante. Não pondero o que aqui padeceo, por não repetir 

muntas vezes cousas tam semelhantes.  

Quis o medico darlhe huma massa e, com effeito, lha fes comer, mas, como os 

tromentos desta venturosa criatura eram mandados de Deos e executados pello Demonio, 

que medecina havia de bastar a fustrar a Divina Vontade? Acho[u]se logo munto pior [p. 

73]116 e o medico lhe mandou dar o viatico pellas onze horas da noute, asegurando que não 

avia ali mais que fazer, nem aspirar. Não era posivel que o que a serva de Deos passava 

coubesse em a jur[is]dicao de doenca natural porque se pos em esta forma desde a planta 

dos pes athe a cabeca. Erão tão grandes as dores que nem hum suspiro dava porque não 

avia lugar de expelir a vos; os olhos sentia que lhos trespasavam duas hordens de pregos, 

huns de fora para dentro, outros de dentro para fora; a lingoa tinha hirta, com huma dor de 

fogo como se a tivera em braza; o jesto tão pizado que não podia formar palavra; na cabeça 

sentia trespasar pelas fontes com ferros em braza; de quando em quando, lhe punhão em o 

hombro, junto ao braco, humas chamas de fogo que lhe queimavão os nervos e lhos fazião 

                                                 
114 traziaO: trazião M710 
115 Descuidada: descuidadada M710 
116 Canto superior esquerdo: «6». Início do sexto caderno. 
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emcolher em tal forma que lhe emtortavão117 para ali a cabeca e logo se sentia queimar da 

outra parte e, torrandoselhe, os nervos se emculhiam e puchavão a cabeça para a outra 

parte. Atras disto, comesou a distilar pella boca e narizes o sangue queimado e tão negro 

como tinta de escrever. Estava, emfim, em hum inferno que, nesta vida, não me parece 

aver tromento com que este se compare. 

Veyo ao outro dia o medico; estava a serva de Deos toda emcolhida e cahindo[p. 

74]lhe as lagrimas dos olhos fio a fio e esta era a demonstracão que dava do que padecia 

porque não avia forsas para dar um ‘ay’, nem responder palavra. Emtão o medico, 

voltandose para as circunstantes, disse que aquilo hera espasmo e, para explicar o que a 

serva de Deos padecia, usou desta comparacao: « ―Sabem, senhoras, o que estão 

padecendo os nervos deste corpo? Suponham Vossas Merces que hum bordam de arpa se 

lansou no fogo e, pegando este em huma ponta, comesa a corda a trocerce, emcolherce e 

redobrarce. Pois asim, e com mayor violencia, estão padecendo todos estes nervos: pucham 

tanto e tanto se encolhem que, se lhe pucharem a cabesa para tras, lhe an de118 fazer estalar 

o oso do pescozo e a de ficar morta com o toutico posto em as costas e, se der para diante, 

lhe a de pregar a testa em os joelhos.» Emfim, pasou tromentos incriveis e, passados alguns 

mezes, foy cobrando alento e tornou a levantarse, ainda que sempre passando grandes 

molestias e trabalhos.  

Ja por este tempo avia munto que se tinha hido o padre Superior Fr. Jozeph, em 

quem a serva de Deos achara grande consolacão, e todos estes tromentos pasava Jozefa so, 

sem mais consolador que Deos que, suprindo a falta do padre [p. 75] espiritual, regalava 

com abundantes consolacões a Sua serva. A mayor e mais frequente era avivarlhe munto a 

fe e, por huma noticia munto espiritual e superior, conhesia estar Deos prezente. 

Asendiaselhe hum fogo de amor tão insoportavel que a fazia romper em choros, suspiros e, 

as vezes, em gritos e, ficandosse alienada dos sentidos, conhesia em Deos couzas 

admiraveis. Via que Deos a chamava e queria com forsa atrahir. Asim, emtendia de Sua 

Divina Magestade que a chamava a grandes couzas, a queria unir consigo e levantar a um 

eminente grao de santidade e lhe prometia fazerlhe grandes merces, mas davalhe a 

emtender que lhe restavão para padecer grandes trabalhos. Com estas noticias, andava a 

serva de Deos cheya de jubilo e temor: queria padecer e receava cahir em alguma falta com 

que dezagradase a Deos. 

 

 
                                                 
117 Emtortavão: emtorvavão M710 
118 Leia-se com o sentido de ‘haver de’, ou seja, «lhe hão-de fazer». 
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Capitolo 

 de como tomou padre espiritual e de outra  

notavel doença que padeceo 

 

Por este tempo, vivia a serva de Deos sem padre espiritual e com grandes receyos 

de o tomar poys avia passado grandissimos trabalhos com alguns directores e tremia cada 

ves que avia de tomar de novo [p. 76] quem a governase. Asim andava desconsolada, ainda 

que munto favorecida de Deos. Em este tempo, huma pesoa amiga sua lhe emculcou o 

padre Fr. João da Acunsão, religioso de S. Bento119. Veyo este; faloulhe algumas vezes e 

fico[u]a governando por algum tempo. Em todo elle, exprimentou grandes consolacões e 

favores de Deos e, como o Senhor a queria hir dispondo para couzas mayores, cada ves lhe 

hia augmentando os trabalhos que sempre hião crescendo, ao passo que Deos lhe dava 

tolerancia e paciencia para mais e120 mais dezejar padecer por Seo amor. 

Davamlhe, em este tempo, huns accidentes com tantas ancias que se fazia em 

pedacos e erão tão repetidos que hera hum quasi acto continuado. Alem deste tromento, 

deolhe huma nova sofocacão, com mayor aperto que as passadas. Fizerãoselhe exquizitos 

remedios, repetirãose as sangrias de bracos a quatro cada dia e chegou tanto as portas da 

morte que os medicos lhe derão por impossivel o escapar com vida. Derãolhe de noute e 

fora de horas todos os sacramentos e chamarãolhe, para a ajudar a bem morrer, o padre Fr. 

Inacio da Cunha, religioso de virtude e letras conhesidas, da illustre familia de S. 

Augostinho121. Posse a enfer[ma] [p. 77] com todos os sinaes de moribunda e estava ja com 

o sirro em a garganta e tão fraca que estava quazi morta. Em este tempo, levantou o 

coracao a Deos, dandoLhe gracas por tudo o que avia padecido e, ainda que tinha muntos 

motivos para se alegrar porque sentia em o coração huma grande pas e serta esperanca em 

a miziricordia de Deos e nos merecimentos de Christo que se avia de salvar, excitouselhe 

                                                 
119 Desta figura nada sabemos. 
120 e: e p M710 
121 «Fr. IGNACIO DA CUNHA natural da Villa de Provezende distante duas legoas da Cidade de Braga em a 
Povincia do Minho filho de Amaro Fernandes Godinho Capitaõ de Cavallos em a Provincia Transmontana, e 
D. Bernarda da Cunha ambos descendentes de familias distinctas. Deixando a caza paterna professou o 
instituto sagrado dos Erimitas de Santo Agostinho no Convento de Lisboa a 30 de Abril de 1696. Foy Lente 
jubilado na Sagrada Theologia, e Examinador Synodal na Curia Bracharense, Prior do Convento do Porto, e 
Definidor. Publicou. Sermaõ da Canonizaçaõ dos gloriosos Santos Saõ Luiz Gonzaga, e Santo Estanislao Koscka em o 
segundo dia do solemnissimo triduo, que com assistencia do divinissimo Sacramento celebrou o Collegio de S. Paulo da 
Companhia de JESUS da Cidade de Braga em 28 de Julho de 1727. Lisboa na Officina Patriarchal da Musica. 1728. 
4.» (Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana: historica, critica, e cronologica, tomo II, Lisboa, Officina de 
Ignacio Rodrigues, 1747). Encontramo-lo referenciado na Lista de superiores del Colegio del Popolo de Braga en el s. 
XVIII. Neste documento do Arquivo Geral da Ordem, que se conserva em Roma e abarca os anos 1700-
1760, consta «Fr. Ignatius da Cunha» como um dos deputati do Capítulo Provincial de 1737. (Fr. António do 
ROSÁRIO, «Para a História do Convento do Pópulo de Braga», Bracara Augusta, vol. XXIII, Janeiro-Julho de 
1969, nºs 55 (67), p. 130.)   
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em o coracão huma gra[n]de pena, vendo que se lhe acabavão ja os seos trabalhos. Com 

esta consideracão, entrou em hum grande recolhimento e em elle fes munto 

afectuozamente esta devota oracão: « ―Meo Deos e meu Senhor, Vos sabeis com quanto 

gosto padesso por Vosso amor! Ja se acabam os meos tromentos, pois se me acaba a vida... 

Se eu em ella tenho de padeser ai[n]da mais e Vos aveis de ser glorificado em minhas dores 

e angustias, daime mais vida para que mais padessa por Vosso amor!» Aqui se recolheo 

totalmente e perdeo o uzo dos sentidos; viosse diante de Deos e Sua Divina Magestade 

com grande carinho lhe aseitava a oferta e lhe dava a emtender que ainda avia de padecer 

mais e mayores trabalhos e que para isto se lhe consedia mais larga vida. Tornou em si e 

logo se sentio munto [p. 78] milhor de dores e com allgum alento. Veyo em o dia seguinte 

o medico e acho[u]a melhor e sempre forão estas melhoras continuando. Estava a serva de 

Deos munto recolhi[da] e quazi sempre em oracão e tão chea a sua alma de jubilo que, 

ainda que estava munto fraca e metia compaichão o vella, quando chegavão algumas 

amigas a cama a preguntarlhe o como estava, como tinha banhada a alma de celestial 

alegria, olhavas122 suavemente e riase para todas, com extraordinario regozijo, o que munto 

as adimirava.  

Não se passou munto tempo depois desta melhora que lhe não mostrasse Nosso 

Senhor que a vida que lhe dera era para mais e mais padecer. Deolhe outra ves huma tão 

violenta sofocacão que lhe emcolheo os nervos, em forma que a fes hum raro espectaculo 

porque não se podia mover, nem indireitar; juntoulhe a cabeca aos joelhos e erão tantas as 

dores em todo o corpo e tão grandes as angustias que era morer muntas vezes o padecelas. 

Fizerãoselhe gravissimos remedios, todos sem fruto nem alivio, padecendo sempre dores e 

tromentos excesivos. Mandarãolhe que huma molher lhe lancase em o pescoso e no peito e 

costas leite, por ver se com este suave remedio se dezemcolhião aqueles emcolhidos 

nervos. 

Finalmente, as dores, tromentos e angustias sempre e de cada ves erão mayores. 

Em este tempo, padeceo a serva de Deos dezemparos das criaturas [p. 79] os mayores. 

Tinha, como temos dito, huma irmam, a qual adoeceo em este tempo gravemente e foy 

precizo fazer cama e cuidar da sua saude. Ficou Jozefa em poder de huma mossa 

descuidada de si e, como tinha outra enferma a que acudir, de tal sorte premitindoo Deos 

asim para mayor coroa da serva de Deos, se esquesia della que a deichava dias emteiros sem 

a ver. As religiozas, que alias erão amigas e virtuozas, por premisão de Deos, tão bem se 

                                                 
122 Neste, como em tantos outros casos, o autor não distingue a forma verbal (aqui, «olhava») do pronome 
pessoal com função de objecto directo («-as»), surgindo ambos os elementos aglutinados. De facto, na 
oralidade há a tendência para que tal aconteça. 
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esqueserão dela. Asim pasava dias e noutes em huma prepetua solidão. Estava, como 

disemos, toda emcolhida; não se podia bulir, nem virar em a cama, nem cobrir com a 

roupa, asim pelas dores intencas que padecia, como pella contracão dos nervos que lho não 

premitia. Susedeolhe cahir da cama o traveseiro em que estava arimada e ficar com a cabeca 

depindurada oras e oras sem que lhe valecem em aquele novo tromento. Chegou isto a 

tanto que, huma ves que emtrou o sangrador e a vio em tal estado e tão so, sahio com as 

lagrimas em os olhos a pedir que acudissem aquela pobre religioza que deichavão em tão 

grande dezemparo e acrescentava « ―Acudam, senhoras, aquela pobre freira que isto he 

mais aseito que essas oracoes em que gastão o tempo, deichando a sua irmam em tão 

grande dezemparo!» Huma religioza que emtrou por este tempo em a sela da emferma 

afirmou depois que lhe ficara tão empresso123 na memoria aquelle lastimozo espectaculo 

que a não [p. 80] deichava sosegar, nem devirtir a aprencam que dela tinha. Mandou o 

medico que a virasem e lavasem com vinho estiteco124 porque avia de ter criado grandes 

chagas. Não se fes este alivio a emferma, nem ella o quis admitir. Esteve asim deitada e 

atromentada alguns quatro mezes athe que Deos foy servido que sem remedios se forão 

dezemcolhendo outra ves os nervos, athe tornar a seo ser, e foy gainhando forsas athe 

cobrar algum alento. Mandou chamar o seo padre espiritual que, por este tempo, era o 

padre Fr. João da Asupsão, religioso de S. Bento, homem de virtude e capacidade. Foy 

falarlhe a huma grade e ajustarão que comungasse com frequencia e fosse pedir licenca a 

perlada para comungar todos os dias mais sedo, para poder tomar huns leites que os 

medicos lhe mandavão que tomasse. Asim o fes e, conseguida a licenca, tomou o Demonio 

isto tanto a mal que lhe fes o dia seguinte tão graves molestias que se não pode levantar 

dous dias. Emfim veyo comungar e cobrou sua alma grandes alentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 empresso: empressa M710 (falta de concordância de género). 
124 Entenda-se «Estítico (Termo de Medico.) Que tem virtude astringente.» (Raphael BLUTEAU, Vocabulario 
Portuguez, e Latino, Coimbra, Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1713.) 
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Capitolo de outros trabalhos  

que passou a serva de Deos e de huma asinalada  

merce que Deos lhe fes 

 

Melhor andava ja a serva de Deos; porem, não deichava de padeser sempre [p. 81] 

grandes trabalhos porque bem podemos dizer que nunca se pasava dia em que não tivesse 

alguma espicial tribulacão que offrecer a Deos.  

Por este tempo, pasava grandes contradicoes das criaturas. Estava Jozefa munto 

fraca e debil; porem, tirando forsas de fraquezas, vinha abaicho comungar e tão bem 

comunicar com o seo padre espiritual algumas vezes, porque as suas tribulacoes e trabalhos 

não so exteriores, mas tao bem interiores necesitavão de tomar algum refrigerio em as 

doutrinas do padre espiritual. Daqui se levantou tal poeira e o Demonio tal murmuracão 

que a pobre Jozefa era hum alvo de quantas quimeras sugeria contra ella o Demonio. 

Humas dizião: « ―Basta, que pode hir ao coro de baicho comungar cada vez que q[u]er e 

não pode hir ao de sima rezar!» Outras acrescentavão « ―Para hir aliviarse com o padre 

espiritual, não lhe faltão forsas e, para seguir os actos da comunidade, dis que não pode...» e 

por aqui emfiavão taes murmuracoes que se não deverão fazer de mais relaxada. Emfim, 

chegarão a infamala com o confessor de que era a sua comunicacão torpe e chegou a tanto 

excesso esta diabolica trasa que fizerão padecer ao padre bastantes tribulacoes e a abadeca 

privou a serva de Deos de comungar.  

Em este estado estavão as cousas quando Deos a prevenio para novos trabalhos, 

com huma especialissima merce. Foy esta hum grandissimo recolhimento que lhe deo em a 

oracão de que lhe ficarão as potencias tão recolhidas que se não podia devertir, nem apartar 

daquela tão suave prezenca que lhe emchia a alma de jubilos e abrazava em amor de Deos. 

[p. 82] Passou toda a noute em esta amoroza loucura, sem que o mesmo sosego a deichase 

sosegar e, depois de aver pasado a noute em esta oracão, junto da madrugada foy crescendo 

o fogo do amor e, sobrevindolhe huma grande ancia, se lhe arebatou a alma e, de repente, 

se vio em huma fermozissima e alegre praca diante de Nosso Senhor Jesucristo. Era tanto o 

gozo e jubilo que sentia que não o podia soportar a mesma alma que o lograva... Ali teve 

alguns coloquios com o Senhor. DeziaLhe algumas palavras cheas de amor e alegria e a 

alma absorta em o bem que lograva respondia ao Senhor e cada ves sentia que se lhe 

augmentava e crescia mais o amor athe que se lhe levantou hum incendio intoleravel e, 

neste ponto, dezapareseo tudo e ficou a alma so tão ferida de amor e tão cheya de saudades 

daquele bem que se lhe auzentou, que dava dolorozos suspiros e chorava com tão 
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dolorozas lagrimas que não cabem em ponderacão explicalas. Tornou a seos sentidos 

dando gritos e, ou fosse da forsa do amor ou de saudades, ficou em tal estado que se não 

pode levantar da cama. 

Veyo ao outro dia o medico e acho[u]a sem pulsos, em tal fraqueza e estado que 

paresia mortal. Aqui principiou outra nova doenca e outra nova cura. Dezatinavão os 

medicos por atinar a curala; tudo lhe[s] sahio ao reves e, fazendo emtre si consulta do que 

prosederia aquela variedade [p. 83] de sintomas, asentarão emtre si que era a cauza humores 

galicos que do ventre de sua may trouxera e asim era nessessario curala de galico125. Gracas 

a Deos, não faltava ja mais que este genero de tromento! Asim lho presuadirão e lhe fizerão 

tomar cantidade de papeis de azougue126, comelo em preparado, mas... que operação faria 

em aquele pobre corpo remedio tão violento? Tudo se convertia em mais e mais padecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 «Morbo gallico val o mesmo que Mal Francez [...]. Fracastorio [lhe chama] Siphyllida, que (como nota Fellopio) 
significa amizade, & conversação, porque della ordinariamente nasce. [...] Segundo a definição Medica, Morbo 
Gallico, he hũa qualidade [...] das que alguns chamão occultas, por se não manifestar aos sentidos, mas só ao 
entendimento pelos effeitos que causa; & juntamente qualidade venenosa, & maligna, não originada no corpo 
espontaneamente, mas contrahida necessariamente por contagio, a qual offende a faculdade natural, 
principalmente a que pertence à sanguificação no figado, & constitue por si enfermidade, & não só causa os 
tres generos dellas, mas todas as destemperanças, chagas, tumores, & outros varios males do temperamento 
[...].» (Raphael BLUTEAU, op. cit., Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 1716.) 
126 «AZOUGUE. [...] he hum metal, ou semi-metal liquido, & fluido côr de prata, muyto pesado, & cõtudo 
volatil [...]. Há quatro especies de Azougue. [...] O 4 he o Solimão ordinario, q por actividade no fogo se 
sublima [...]. A razão porq o Azougue tomado por bocca, ou por unturas, se pega particularmẽte aos rins, ou 
veneno Gallico, he q esta materia virulẽta he acida [...]. Chamão-lhe Mercurio, porq he volatil [...].» (Raphael 
BLUTEAU, op. cit., Coimbra, Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712.) Ainda no início do século 
XX, o tratamento da sífilis era quase exclusivamente mercurial. 
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Capitolo de outros trabalhos 

 que padeceo por contradicão de criaturas 

 

Chegarão a este tempo aquela terra sertos Misionarios castelhanos127, homes de 

virtude e grande espirito e, depois de pregarem em diversas partes da cidade, quizerão tão 

bem pregar pellos conventos de freyras. Era o128 em que estava a serva de Deos bem largo 

e costumavãose em elle correspondencias que he a peste e mal contagiozo que se pega as 

mais distrahidas. Principiarão a Missão e fes taes couzas o Demonio que fora necessario 

munto tempo e papel para escrevelas.  

Confessouse muntas vezes Jozefa com hum dos ditos misionarios e, como algumas 

freyras virão que falava com elle mais vezes, comessarão a ajuizar que lhe contava as 

relaxacoes do convento e, como os padres pregasem com liberdade santa e verdadeiro zelo, 

estranhando abuzos, relaxacoes129, correspondencias ilicitas – o que tudo faziam a portas 

fechadas – foy [tal] [p. 84] a contradicão que se levantou contra a pobre religioza que 

parecia quereremlhe beber o sangue. Hum dia que se fes o sermam em a portaria, avendo 

primeiro fechado a porta do carro, pregou o missionario da conta que avião de dar a Deos 

as preladas que consentião ou disimulavão semelhantes males em as suas comunidades. 

Pregava o padre sentado em huma cadeira e, como apertasse esta doutrina, a perlada que 

emtão era não cabia em si de colera, parecendo que hera faltarlhe ao decoro que se lhe 

devia pregarlhe semelhante doutrina e se levantou e deo as costas. As freyras tão bem se 

mostrarão desgostadas e, como a serva de Deos estivesse sentada em hum cantinho 

ouvindo a pratica, antes que a abadeca se alevantasse, huma religioza das mais distraidas 

levantou o braco e apontou para onde estava a serva de Deos, mostrandoa com o dedo a 

abadeca, insinuando que aquela era quem as acusava. Daqui se asendeo mais o odio contra 

a serva de Deos e determinarão descompola e porlhe as maos e a boa vontade, como 

disem. Soube Jozefa do que contra ella se intentava e, ainda que andava munto doente, por 

fugir a occazião e se valer do segredo da Igreja, se levantava e, como podia, se vinha meter 

em hum cantinho do coro de baicho e ali, humas vezes de joelhos e outras sentada, como 

podia passava as manhas [p. 85]130 e as tardes, diante do Santíssimo Sacramento, fugindo da 

                                                 
127 Refere-se à vinda, em Maio de 1729, de três religiosos Missionários castelhanos da Ordem de S. Francisco: 
Fr. Manuel, Fr. Bernardino e Fr. Francisco. Este dado constante da Vida foi a pedra de toque para uma 
primeira aproximação à cronologia da narrativa. A esta Missão, fontes que a atestam e processo mental de 
determinação da mesma nos referimos no tomo dedicado ao Estudo.  
128 Leia-se no sentido de «aquele». 
129 relaxacoes: relaxacoes ed M710 
130 Canto superior esquerdo: «8». Por baixo desta indicação, percebe-se «7» e, realmente, é o sétimo caderno 
que se inicia. 
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occazião de emcontrarse com algumas que puzesem em execusão o mal131 com tanto que 

trazião.  

Sucedeo que, continuando a Misão, pregarão os religiozos contra os hodios e mas 

vontades e foy sermão em que se fes munto fruto. Avia em a comunidade huma religioza 

que tinha emtranhavel hodio a serva de Deos. Não so não lhe falava, nem a queria ver, mas 

davaolhe ancias quando a via e de tal modo que não as podia dissimular e mostrava 

exteriormente os sinaes do refinado hodio que lhe ardia em o coração. Bem dezejava a 

serva de Deos deitarse a seos pes, pedirlhe as cauzas de tamanha aversão e darlhe quantas 

satisfacoes se lhe antojasem. Porem, como tinha natural tão fero e estava tão sega, temia 

que as humildades e submissões serverião de lancar azeite em o fogo e dar mais materia aos 

seos dezatinos. Mas, como visse que, com o sermão que se pregou contra os odios, não se 

moveo a nada, antes sempre continuava em as demonstracoes de aborrecimento, com 

escandalo da comunidade, determinou falarlhe e lucrar para Cristo aquela alma tão perdida.  

Mas, para que vejamos a pouca rezão que tinha e como tudo era urdido pelo 

Demonio para perder a huma e preseguir a outra, tocaremos [p. 86] brevemente a cauza 

deste tão dezarrazoado aborrecimento. Esta religioza teve huma irmam132, freyra em o 

mesmo convento, molher de condicão e pouco humilde e menos obediente. Tinha 

comtendas com as outras e com a perlada e perlado que erão sogeitos ao Arcebispo teve 

não poucas contendas. Emfim, vizito[u]a Deos com huma grave emfermidade que foy hum 

sirro que se lhe formou com postema interior. Fes muntos remedios, que sempre sam os 

que ajudam a acabar a saude e hum dia, andando de convalecenca e melhor – ao que 

parecia – a arrebatou a morte em esta forma: vinha a serva de Deos do coro e veyolhe ao 

pensamento emtrar em a sela desta freyra. Emtrou e acho[u]a falando com a abadesa; 

olhoulhe para o rosto e nelle leo a sentenca da morte que estava vizinha. Devia de ter o 

rosto hipocratico133, como lhe chamão os medicos. Virouse para a abadessa e lhe disse: « 

―Senhora, Vossa Merce não ve o como esta esta religioza? Por que não trata, pois he 

perlada, de que se confesse e sacramente134?» Faziasse a prelada de Ines135 e instava a serva 

de Deos que se não detivesse mais. Emtão, a perlada foy dar ordem a chamar medico. 

Triste condicam da depravada natureza buscar primeiro os remedios do corpo que os da 

alma! Acudio a serva de Deos outra [p. 87] ves a abadessa e lhe requereo que mandasse 

                                                 
131 mal: mão M710 
132 irmam: irmam melhor M710 
133 «face hippocratica: na pathologia, assim se denomina a alteração que apresenta a face dos individuos 
enfraquecidos por longa enfermidade, grandes evacuações, etc. É synonymo de face cadaverica.» (Antonio de 
Moraes SILVA, Diccionario da Lingua Portugueza, Lisboa, Typographia de Antonio José da Rocha, 1858). 
134 sacramente: sasacramente M710 
135 Ines: leitura duvidosa. 
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chamar munto depressa quem lhe apertasse a mão. Pouco credito se dava a estes avizos do 

Ceo e asim se fes tão remissamente a diligencia que não foy proveitoza. Como a serva de 

Deos conhesia o perigo da emferma, não querendo perder tempo, se chegou a ella e, com o 

fervor e graca que Deos lhe administrava, a comesou a exortar a que aproveitasse aquele 

pouco de tempo que lhe restava de vida em pedir a Deos perdam de suas culpas. Foi 

fazendo com ella hum acto de contricão e em este passo lhe ficou morta em os bracos, 

lancando pela boca as materias de huma postema. Em este tempo, chegou o capelão e, 

voltandosse a elle, a serva de Deos lhe disse com magoadas vozes: « ―Ja he tarde...» Ficou 

o padre atonito e a irmam, vendo isto, comesou a clamar que sua irmam não era morta, 

mas que estava em hum accidente e que lhe deitassem logo humas ventozas. Hera tal a 

loucura com que o presuadia que a serva de Deos, pella aplacar, lhe deitou algumas 

ventozas. Nisto chegou o medico e vendoa tao bem a deo por morta. Comesava ja, com o 

movimento da postema, a porselhe a cara negra e a serva de Deos me[te]ndosse diante136 e, 

fazendo costas para que a irmam a não visse, lhe pos em o rosto hum paninho de vinagre e, 

compondolhe o queicho [p. 88] e serrandolhe os olhos, a acomodou e cubrio com o lansol. 

Quando a irmam reparou que estava cuberta com o lancol, arremeteo a difunta e lhe tirou 

aremesadamente o pano de sima do rosto, chea de rayva por faz[er]em tal a sua irmam, 

estando com asidente. Disse alguns desvarios e, para lhe cantar o responso que se costuma 

quando morre alguma religioza, foy preciso retirala, dizendolhe que a chamarião quando 

tornase do accidente. Asim se fes e, quando ja soube diliberadamente que a irmam morrera, 

levantouse contra a serva de Deos tão furioza que a quizera despedacar, dizendo que 

sofocara a sua irmam e lhe tirara a vida. Esta foy a cauza daquele tão refinado e intenso 

hodio. Dise que aquela santa – falava da serva de Deos – trazia em esta vida o corpo e 

tinha a alma em os infernos; proseguia com imposturas e murmuracoes e todas as vezes 

que a via suspirava e dava ‘ays’, mostrando hum rancor excesivo. Louvado Deos que asim 

lhe pagava huma tão grande obrigacão que, a não ser a serva de Deos, morreria sem dizer « 

―Jezus!» Munto sentio o Demonio os actos de contricão que com ella fes. Premitiria Deos 

que aproveitasem!  

Tornemos agora ao fio da nossa historia. Como Jozefa deter[p. 89]minase sosegala 

e darlhe quantas satisfacoes quizesse, espero[u]a em huma occazião e, chegandose a ella137 

com munta mansidam e cortezia, lhe principiou a falar e perguntarlhe que138 queicha tinha 

sua pois avia tantos tempos que não so lhe não mostrava graca, mas parecia que o vela lhe 

                                                 
136 diante: diante por M710 
137 a ella: alle M710 
138 que: que que M710 
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dava penna; que, se acazo tinha alguma queicha sua, lha insinuase que não so ali, mas diante 

de toda a comunidade, postrada a seos pes, lhe pederia perdam e estava prompta para lhe 

dar toda a satisfacão que ella quizese. Nada obraram em aquele coracam estas tam 

comedidas e humildes palavras; antes, como se ao fogo que lhe ardia em o coracão se 

juntasse nova materia, rompeo em novas furias; descompola de palavra de hipocrita e 

embusteira139, amiasandoa com o Inferno. Tudo ouvio a serva de Deos com munta 

paciencia e, pedindolhe munto perdam, a deichou se não reduzida a rezão, ao menos mais 

moderada. E a serva de Deos se retirou a pedir ao Senhor se compadessesse della e lhe 

[desse] auxilios de sua Divina Graça para sahir de tão fortes lacos do Inferno.  

Em este tempo, andava o convento todo revolto porque os olhos fracos segavãose 

com a lus e não podião tolerar [p. 90] as verdades com que os misionarios repre[he]ndiam 

os seos absurdos. Qualquer couza que novamente se reprehendia era hum novo labarinto 

que se levantava porque, como os missionarios falavão algumas vezes com a serva de Deos, 

paresia as religiozas que ella era a que os emformava de tudo e chegarão as couzas a termos 

que, para que lhe não puzesem as maos ou fizessem algum dezatino, era necesario a 

pobrezinha, ainda que tão doente, não estar na sella e ficar diante do Santissimo 

Sacramento a hum ca[n]to do coro, como asima dissemos. Sucedeo pois que, como se 

fizessem muntas Confissoes Geraes, quizerão os padres misionarios que as mais das 

religiozas se confessasem com elles e asim disserão a Jozefa dissese aos confesores da Caza 

que descansasem aquele par de dias, que as deichasem com os misionarios. Não preverão 

elles nem Jozefa o que daqui levantou o Demonio. E estava a serva de Deos com hum dos 

capelaes da Caza e, com a ocazião de se falar nos padres misionarios, lhe disse Jozefa: « ― 

Agora podem Vossas Merces descansar hum pouco e deichalas com os padres misionarios 

que sera conveniente que todas vão a elles.» Pareceo bem aos padres e asim o fizerão. Mas, 

como algumas os achassem [p. 91] e lhe[s] fizessem cargo de faltarem, hum delles, pouco 

acautelado ou menos advertido, mostrouse picado e respondeo que, se não acudia aqueles 

dias ao confissionario, he[ra] porque as mesmas religiozas o estorvavão e empedião. Aqui 

se levantou huma das mayores poeyras e tribulacões que padeceo a serva de Deos. Logo 

puzerão a boca nella, imputandolhe tudo; descompunha[m]na, murmuravãona e 

desprezavãona em tal forma que foy presizo ajudala Deos munto para não cahir em alguma 

impaciencia em tamanha tribulacão.  

Em este tempo, o padre Fr. João da Asupcão, que era o padre espiritual da serva de 

Deos, pedio ao padre missionario que ouvisse e examinasse as couzas e a oracão da serva 

                                                 
139 embusteira: embusteria M710 
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de Deos porque elle se não queria fiar so de si. Tomou o dito padre por sua conta examinar 

as couzas de Jozefa e, avendo asegurado munto que hia bem e metidolhe munto animo em 

os seos trabalhos, consertarão escreverse e que tão bem escreveria ao padre Fr. João 

algumas couzas pertencentes ao seo governo. Com isto derão fim a Misão e se foram para 

Barcelos, huma vila não munto distante de Braga. 
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Capitolo de outros trabalhos 

grandes que padeceo a serva de Deos e como [p. 92] 

o Senhor a consolou com a volta 

dos mysionarios a Braga 

 

Depois que estes padres se auzentarão, hia Jozefa pasando sempre com tribulacoes 

e queichas corporaes e, para a doenca que tinha tido (em que se lhe emcolherão os nervos), 

tomava ainda leites por cuja cauza comungava com menos frequencia. Andava que se não 

podia ter porque, aos males e dores corporaes, se lhe crescentava huma grandissima 

desolacão interior e tão bem huma purgacão ignea em que Deos a trazia que parece que a 

consumia e asava; atheavaselhe hum fogo em a alma tão intenso que parecia desfazela em 

cinza e, comunicandosse ao corpo, lhe cauzava excessivo tromento.  

Pois, como a serva de Deos padessesse tanto, mandava algumas vezes chamar o seo 

padre espiritual para dar conta dos seos trabalhos e cobrar algum refrigerio em elles. Pois, 

como vissem as emulas da serva de Deos que algumas vezes lhe hia falar a grade (porque 

não estava capas de deser abaicho a igreja), tomarão daqui motivo para soltar a redea a 

lingoa e dizer quanto lhe[s] sugeria o Demonio. « ―Que lhe[s] parece a vosses fulana? ― 

deziam humas [p. 93] a outras ― Ja la vai a beatisse! Não pode estar sem homem!» e outras 

couzas tão desvayradas como estas. Não se contentaram com a dezacreditar de porta 

adentro, mas tão bem o divulgaram para fora. Espalho[u]se pella cidade a noticia: huns se 

ademiravam; outros se suspendiam; outros, mais temerarios e menos afectos a virtude, 

soltavam a lingoa e punham por terra a serva de Deos e pobre religiozo.  

Não se contentou com isto o Demonio, mas urdiu outra tramoya. Tinha o dito 

padre Fr. João huma beata que confesava, a qual, como chegasse esta noticia, fes mais que 

ordinaria impresão. Comesou o Demonio a dezasosegala com fortes tentacoes contra o 

padre espiritual, propunhalhe que padre que tinha freyra não lhe servia, que era melhor 

deichalo e por aqui lhe armou taes tramoyas o Demonio que a trazia sofocada. Hum dia 

que quis dezabafar esta penna, deo conta a huma sua amiga, a qual devia de ser de pouco 

juizo e menos consiencia. Respondeolhe ‘que seria e mais que seria’; que os padres 

espirituaes, por mais santos que parececem, não podiam pasar140 sem ter aquelas 

correspondencias com freyras. Com este ‘bom’ parecer da sua amiga, emtrou em mayores 

zelos a boa da beata e, para asegurar a sua conciencia, pos [p. 94] os pes141 na rua e vaise 

por esses conventos consultar o cazo. E a consulta era em esta forma: « ―Eu sou filha 
                                                 
140 passar: passam M710 
141 pos os pes: pos poem os pes M710 
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espiritual do padre ‘fulano’, que nunca o fora. Este padre me consta que tem deichado o 

caminho da virtude porque em ‘tal’ convento esta actualmente correspondendo a Madre 

‘fulana’. Eu ando com grandissimos escrupolos...» E por aqui hia dezonrando a religioza e 

dezacreditando o padre para sosegar – como ella dezia – a sua consiencia. Não fi[c]ou 

padre grave nem abade letrado a que não fose com este cazo de conciencia. Emfim, de 

huns em outros chegou aos ouvidos dos perlados, os quaes mandarão religiozos a 

emformarse do cazo e, como em o convento avia religiozas que afirmavão ‘que era e mais 

que era’, estava bem mal parada a reputação de ambos.  

Acresceo que a abadesa, irada por lhe parecer que a serva de Deos averia 

comunicado aos misionarios alguns particulares do seo convento com este padre, ou por 

querer vingarse, ou por presuadirse a que a comunicasão emtre o padre Fr. João e a serva 

de Deos era illicita, comesou a mortificala e, hum dia que a serva de Deos se chegava a 

comungar, rompeo em palavras e erão estas: « ―Oponse142 esta em [p. 95] guardar os 

votos? [Escrupulize em cumprir obrigacões]143 e deichar essas superrogacoes e beatices!» 

Era a serva de Deos munto timorata e escorpuloza e bastavalhe pouco para tremer e emtrar 

em grandes escrupolos e temores. E asim ficou amedrontada e pouco menos que morta. 

Isto dezia a abadeca porque, em aquele tempo, a serva de Deos não hia ao coro porque 

estava munto doente e, para aliviar as grandes penas que padecia, se vestia para hir 

comungar apegandosse pellas paredes. Emfim, a queicha toda era que tinha forsas para 

falar ao amante e não as tinha para hir ao coro. Emfim, não faltou pesoa prudente que 

despresuadio a abadeca [d]o intento que tinha de a obrigar a hir ao coro, segurandolhe que 

Jozefa costumara sempre, em as mayores queichas, hir ao coro de rastos, se não podia de 

outro modo, e que ficava porque lho mandavão medicos e confessores. Serenouse hum 

pouco a perlada e Jozefa cahio tão postrada que se não tornou a levantar em muntos 

tempos.  

Huma noute, estando bem atromentada, emtro[u] a vizitala huma amiga sua e, 

depois de aver falado hum pouco, comesou a emtabolar esta pratica: « ― Bem sabes que 

sempre fui tua amiga. Pessote que me confesses huma verdade, que me digas se o padre 

misionario te escreveo.» Respondeo a serva de Deos sinseramente que não. [p. 96] «[Pois 

deves saber]144 – respondeo a amiga – que escreveo ao teo padre espiritual.» «Por onde o 

sabes?» ― respondeo Jozefa. «Seyo ― disse a amiga ― porque a este convento veyo dar 

hum [m]asso de varias cartas do padre misionario, em que vinha huma para o teo padre 

                                                 
142 Oponse: leitura duvidosa. 
143 O exemplar foi aparado pelo que não é possível ler a sequência. 
144 A mesma situação da nota anterior. 
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espiritual, mas eu não te quero dizer nada porque não te quero matar porque as de tomar 

grande pena.» Prometeo a serva de Deos que com tudo se acomodaria e daria gracas a 

Deos por tudo e que tão bem lhe guardaria segredo. Emtão, continuou a amiga: « ―Pois as 

de saber que ‘fulana’ abrio esta carta e dezia isto...» E aqui lhe repetio algumas palavras que 

a carta verdadeiramente dezia e logo acrescentou em o particular daquela alma que « ―O 

padre me pedio lhe comunicasse: “lhe digo que esta illuza e que todo o seo espirito e 

couzas que se am pasado sam diabolicas”». Que tal ficaria o coracão timido de Jozefa que 

tantas amarguras e sobresaltos avia pasado athe ali? Firiolhe esta noticia a alma com espada 

de dous fios, mas fes por se reportar por não mostrar que se dezinquietava contra o que 

tinha protestado a sua amiga. Foy esta carta ou introduzida pello Demonio, para 

atromentar a serva de Deos, ou foy a mesma que o padre Fr. João recebeo porque, [p. 97] 

como digo, as palavras do emtroito erão as mesmas que a freyra disse, mas, como a abrio a 

emula, tudo isto acrescentou de sua lavra145. E, para fazer o cazo mais soado e acabar de 

dezacreditar a serva de Deos, andava contando a todos como o missionario, por descargo 

de sua conciencia, avizara que aquela religioza era illuza e o seo espirito diabolico. Não se 

falava em outra couza. Vamos agora a pobre emferma... Ficou Jozefa em hum mar de 

sobresaltos e amarguras; pasava os dias e as noutes em continuas lagrimas, sem serrar 

olhos. O Demonio, que não perdia occazião de atromentala, fazialhe mil sugestoes: «Ex 

aqui em que pararão ― lhe dizia ― as tuas oracoes e comunicacoes espirituaes! Estas illuza 

e tens emganado aos que te tratarão! Que sera de ti, mizeravel, que tens perdido a Deos, 

com estas sugestoes?» A serva de Deos punha as maos em a cabeca e erão seos olhos dous 

rios de lagrimas. Vinhalhe a noticia o alvoroco do convento e como se alegravão muntas de 

se aver ja descuberto qual era o seo espirito. E a serva de Deos, como era tão humilde, a 

tudo dava credito e, ainda que tinha os seguros de tantos padres doutos e espirituais [p. 98] 

e o testemunho da boa conciencia, como tinha de si tão mao conceyto, presuadiasse a que 

tinha emganado ao mundo e perdido a Deos e toda a sua pena era esta. E tão bem se 

queichava de a não averem dezenganado a tempo, para fazer penitencia dos seos peccados 

e arependerse de coracão. Queichavasse tão bem do padre misionario que, quando lhe 

examinou o espirito, lhe não dise logo a verdade.  

Emfim, foy esta angustia excesiva e pudera tirarlhe a vida, se Deos, para mais e 

mais padecer a não guardara. As almas que Deos tras em purgação e padecem estes 

temores conheserão qual seria este trabalho! Durou tres mezes, que outro tanto tempo 

andarão os misionarios auzentes de Braga. Emfim, ao cabo dos ditos 3 mezes, voltarão os 
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missionarios e, vindo ao convento, fes o Demonio grande esforso por que a serva de Deos 

lhe não falasse. Occorrião muntas religiozas, todas dezião ter grandes necessidades, 

tomavão o tempo todo e, por consolar as fracas e animar as novamente convertidas, todos 

se occupavão com elles e Jozefa vinha ao coro baicho sofocada em a sua pena e com ella se 

tornava a sela sem [p. 99] achar hum instante em que falar ao padre. Emfim, depois de 

alguns dias, teve ocazião de lhe chegar aos pes tão sofocada e cuberta de lagrimas que lhe 

não podia dizer huma palavra. Animo[u]a o Padre e comesou a serva de Deos com este 

exordio: « ―Padre da minha alma, por Aquele amor com que o Verbo Divino146 deceo do 

Ceo a Terra, lhe pesso me diga huma verdade e me dezengane.» Prometeo o misionario que 

o faria. Emtão, lhe contou a serva de Deos o que se pasara, queichandose brandamente de 

a não aver dezenganado. Logo que lhe falou, ficou o padre emternecido e sumamente 

compadecido das angustias que a serva de Deos pasara e lhe disse como escrevera ao padre 

Fr. João, mas que tudo fora pello contrario e que lhe segurava e jurava em verbo sacerdotis 

como sempre tivera por bom o seo espirito e as comunicacoes de que lhe dera conta por 

couzas de Deos. E davalhe muntas palavras de consolacão com que a tornou da morte a 

vida. Depois veyo o padre Fr. João e, tendo noticia da tribulacão que passara, lhe mostrou a 

carta, que toda vinha chea de segurancas e algumas adevertencias emportantes para o 

governo da sua alma. Com isto respirou Jozefa e deo gracas a Deos por a aver tirado 

daquele Inferno de temores e desconfiancas. [p. 100]147  

[p. 101]148 Tomava a serva de Deos os leites, mas sempre com dores e molestias, 

sem achar melhoras em seos males. Como estes erão tão extraordinarios, presuadiramse 

algumas pessoas que serião humores frios, com que os filhos inocentes pagam os peccados 

dos paes. Capacitouse a isto mesmo o padre Fr. João e asentarão que tomase serta 

confeicão de azo[u]gue em po e fezesse cura de galico. Não faltava mais a pobrezinha, 

emtre tantos tormentos como avia pasado, senão agora curaremna de galico! Replicava a 

serva de Deos: « ―Como a de ser isto, senhores? Querem que andem sabendo por este 

convento?» Asentarão em que esta confeicão de azougue curava por outra operacão e asim 

lhe fizerão tomar huma cura que durou hum mes, padecendo sempre a serva de Deos 

grandes tromentos. Emfim, foy exprimentando alguma melhora e foy tal que se 

presuadirão que lhe fora util a cura do azo[u]gue. O serto he que Deos quis darlhe melhora 

para que tevesse huns exercissios cujos efeitos forão tão admiraveis que requerem capitolo 

separado.                   

                                                 
146 Divino: Divino su M710 
147 A página 100, conquanto exista no original e esteja paginada, foi deixada em branco. 
148 Canto superior esquerdo: «8». Início do oitavo caderno. 
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[p. 102] Capitolo de como a serva de Deos fes 

 os primeyros exercicios e alcancou  

a indulgencia plenaria de culpa 

 e pena e Deos lho manifestou  

por modo admiravel 

 

Como Jozefa se achasse ja com mais alguma tolerancia, quis o padre espiritual que 

emtrase em huns exercicios de 10 dias e para isto lhe mandou o livrinho dos Exercicios de S. 

Ignacio em que, por adimiravel trassa, se despoe149 tudo o que em elles se a de ler, meditar e 

obrar. Comessou pois a serva de Deos os exercissios e, apenas emtrou no coro, posta de 

joelhos diante do Sacramento, apenas pronunciou estas palavras « ―Meo Deos, ajudaeme!», 

logo sentio ao interior hum tão forte e tão suave recolhimento que foy suavissimo e 

dulcissimo. Duroulhe largo espaco e ficou restituida de forsas e tão fortalesida que se achou 

capas de trabalhar munto em elles. Porem, sobreveyolhe logo hum grande trabalho.  

Avialhe [p. 103] mandado o padre que tevesse os exercicios na forma que o livro 

ordenava e, como este vay com meditacoes dos novissimos e ponderacoes da morte e 

outras couzas e, por outra parte, a serva de Deos era chamada a couzas mais altas e lhe 

dava Deos huma grande comtemplacão e recolhimento que lhe não premetia aqueles 

descursos, pasou grandissimos trabalhos porque, se se deichava levar do impulso interior, 

paresialhe que hia perdida pois dezobedecia e, se queria obedecer, emtrava em grandes 

angustias porque lhe era imposivel devertirse da atencão interior que lhe arrebatavão as 

couzas que Deos lhe punha diante para emflamar sua alma em Seo Divino amor. Emfim, 

foy tal esta batalha que foy hum grandisimo trabalho e, como a comtemplacão que Deos 

lhe dava era toda infusa e sobrenatural, de tal sorte prevalecia as suas deligencias que, com 

grandissima luta da mesma alma, que fortemente rezestia, prevalesia e a tirava de seos 

sentidos, pelo que andava chea de angustias e amarguras, parecendolhe que dezobedecia. E, 

vendose em tão grandes penas, banhada em lagrimas pegou da pena e es[p. 104]creveo ao 

seo padre espiritual, dandolhe conta do trabalho em que estava; que queria obedecer e não 

podia; que ou lhe desse remedio, ou a deichasse seguir aquele impeto de amor que lhe 

levava a alma. Escreveolhe o padre, dandolhe licenca para que se pusesse nas maos de 

Deos e se deichasse levar adonde o Senhor quizesse e fosse servido.  

Em tanto que hia a carta e vinha a resposta (porque estava, em aquele tempo, o 

confessor fora da terra), susedeo hir a serva de Deos a confesarse deste escrupolo a serto 
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sacerdote secular. Porem, apenas ouvio esta dizer que estava em exercicios e que 

dezobedecia e não hia pello rego comum das meditacoes que o livro aponta e o padre lhe 

avia mandado, emcheosse de zello e, como se fora grande mal seguir a mais não poder o 

chamamento de Deos, a comesou a reprehender asperamente, afeandolhe tanto o cazo que 

lhe dobrou as angustias e aflicoes. Dizialhe que, ainda que o seo confessor ja emtão lhe 

mandasse seguir aqueles movimentos interiores, que os não seguise, pois o director o 

mandaria constrangido das suas deprecacoes ou emganado [p. 105] com as suas 

ponderacoes; que sertamente aqueles recolhimentos procedião de espirito diabolico pois 

empediam o metodo tão santo e selebrado dos Exercicios de S. Ignacio. Emfim, 

reprehendeoa asperamente; porem, mandoulhe que, em todo o cazo, comungasse. Era 

Jozefa munto timida e com facilidade se presuadiu que todas as suas couzas eram emganos 

do Demonio porque, tendosse pela pior criatura do mundo, fasilmente julgava de si os 

mayores males. Ficou confuza, chea de temores e em hum mar de amarguras.  

Emfim, por obedecer, chegou a meza da comunham sofocada em solucos e 

banhada em lagrimas; porem, aquele Senhor, que sabe consolar os atribulados e aleviar os 

tristes, deo a Sua serva tão grande alento que desterrou todas aquelas trevas; abrasouse a 

alma com Deos e, empolgada com aquela inacececivel lus, emtendeo clarissimamente e 

com toda a seguranca, que hia bem e fazia bem em se fiar de Deos e que o não aver 

obedecido não era culpa sua porque a Deos não a150 rezestir e taes e tantas caricias recebeo 

de Deos que ficou sua alma banhada em hum jubilo inexplicavel. E, tanto que passou [p. 

106] este recolhimento, recebeo huma carta do seo director em que lhe concedia plena 

licenca para meditar e emtregarse aquelas consederacoes a que se sentisse levar sua alma. 

Grandemente ficou consolada e, largando as velas ao sopro151 do Espiritu Santo, navegou o 

baychel de sua alma com toda a seguranca. Queria Deos consederlhe em aqueles exercicios 

a remissam de culpa e pena ou indulgencia plenaria e não so quis que a conseguisse por 

meyo da conficão sacramental e re[ce]ptacão da Sagrada Eucaristia, mas tambem a 

certificou por hum modo o mais raro e adimiravel. Comesou a athearselhe em a alma hum 

fogo de amor tão activo que parecia capas de reduzir a cinzas o mundo inteyro; vinha 

acompanhado de hum conhesimento tão alto da fermozura e grandeza de Deos que, se o 

Senhor a não confortara, não o pudera receber e ficar viva. Trazia este conhesimento huma 

tão viva dor dos seos peccados e de todos os que se cometem contra Deos que era huma 

penetrante espada que lhe atravessava a alma. Com estas tão grandes152 despozicoes, se lhe 

                                                 
150 Leia-se como «há», ou seja, «a Deos não há (como/que) rezestir». 
151 sopro: sobro M710 
152 grandes: grandes ras. inc. M710 
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levantou em [p. 107] a alma hum incendio de amor fortissimo e quasi alienado dos 

sentidos. Comesou a dezejar que Deos a ouvisse de comfissão e a absolvesse de seos 

pecados. Deo hum suspiro ao Ceo dizendo « ―Senhor, ouvime!» e logo foy arebatada sua 

alma e posta diante de hum magnifico trono, em que conheseo que estava Deos, com 

imensa magestade e fermozura. Era tam grande o respeito e reverencia que tinha a serva de 

Deos diante daquella tremenda Magestade que estava toda tremula, anichilada e 

confundida; não se atrevia a levantar os olhos aquela imensa grandeza, mas, ao mesmo 

tempo, tinha grandissimo amor e confianca. Ali lhe mostrou Deos todas as suas faltas, 

huma por huma, todos os seos defeitos e mais leves imperfeicoes e couzas que nunca 

imaginou ter lhe vierão ao pensamento. Asim como lhas punha153 diante, as ia a alma 

confessando aquele Senhor que estava no trono e era tão grande a dor e contricão que 

sentia de aver ofendido Aquela Magestade infenita que, se a não conservara, se faria em 

sinzas. Acabou a sua confição e logo a alma se arojou aos pes do trono como que[m] se 

abracava com os pes daquela Magestade e lhe pediu mizericordia [p. 108] com profundos 

suspiros e excesiva dor. Asim esteve anciando e desfalescendo aos pes daquele Senhor, athe 

que aquela pena se lhe foy convertendo em jubilo e conheseo como aquele Senhor a 

absolvia e como que a levantava de seos pes com tanto agrado que toda a trasformava em 

Si. Mostroulhe os tezouros de Sua gloria; vio bens imponderaveis e conheseo grandes 

couzas que Deos lhe prometia, se se ajudase e fosse fiel; desfaziasse a alma em dezejos em 

jubilos e accoes de gracas; ofreciasse para padeser grandes tromentos e conhesia que Deos 

se agradava e aseitava aquelas ofertas. Emfim tornou em si depois de largo espaco e 

achousse cuberta de lagrimas tão copiozas que todos os abitos tinha orvalhados. Ficou chea 

de jubilo, emriquesida de virtudes, munto dezejoza de padeser tromentos para gloria de 

Deos e convalecida em a saude para continuar em os exercicios, para os quaes mandou 

pedir mais tempo. Porem, por outra parte, ficou tão abstrahida e fora de si que não sabia 

emtender em couzas da vida. Perdia o tino, não asertava com a sela e, em huma occazião, 

vindo para o coro baicho e avendo [p. 109] de decer huma escada, como vinha tão 

recolhida e absorta, não sabia que avia escada. Pareceolhe que continuava andando pello 

mesmo pavimento e, quando vio que estava em baicho e avia pasado a dita escada, ficou 

pasmada e o serto he que Deos a livrou do perigo, por meyo do Seo Anjo, não premetindo 

que o seo recolhimento lhe ocazionasse o perigo. Veyolhe a licenca do seo padre espiritual 
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para continuar os exercicios e, do asinalado favor que referimos, infirira o leytor quaes 

serião os que se seguirião, em o espaco de trinta e tantos dias que durarão154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 durarão: durarão Acabados [a meio da página, marcando o início de um novo capítulo] M710 
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Capitolo: sahio dos exercicios a serva de Deos  

e o Senhor a vizitou com huma larga 

 e penoza emfermidade 

 

Sempre costuma Deos premear os trabalhos de Seos servos com novas occazioes 

de merecer e novas penalidades. Sabe munto bem este Senhor o quanto nos convem 

comformarnos com Christo e asim155 aos que mais ama, mais aflige. Sahio a serva de Deos 

dos exercicios e, pasadas algumas somanas, que forão munto poucas (que serião 4 ou 

sinco), [p. 110] lhe sobreviverão outra ves as suas costumadas sofocacoes, com tanta forsa 

que era um lastimozo espectaculo de angustias. Sangravãona a esgotar de sangue com a 

mesma frequencia que sempre e a pobre, vendose em tamanhas ancias156 e tromentos, 

estendia os bracos ambos para que em ambos a picasem e esgotasem de sangue. Disserão 

os medicos que se lhe avia estravazado o sangue pelo peito e embebido157 em as pasages da 

respiracão e que dali nacia tão forte sofocacão. Mandarão que se fizesem humas papas de 

bolos de roza e vinagre e que lhas puzessem sobre o peito, para ver se asim se descoagulava 

o sangue. Asim se fes, mas com tudo se achava pior.  

Em este tempo, pasou grandes trabalhos e dezemparos. Tinha duas irmans em o 

convento: huma tinha consigo e outra estava em companhia de outra freyra. Ambas lhe 

asestião pouco porque a que estava em sua companhia padicia molestias e, em o tempo das 

mayores necessedades da serva de Deos, tão bem fazia suas curas e se retirava para a sua 

sela e a outra era menos caritativa ou premetia Deos que se esquesesse de sua irmam, por 

acudir a sua companheira. Fosse o que fosse, Jozefa passava as noutes so, as vezes as 

escuras, sofocada158, sem [p. 111] a mais leve consolacão do Ceo159 e Terra. Tinha para 

servilla huma criada munto rapariga que avia tomado de novo, que nada sabia fazer e não 

lhe asestia. Sabendo isto o seo confessor, o padre Fr. João da Asupcam, falou a huma 

religioza beata, confessada daquele clerigo de que asima fizemos mensão (que era tam 

pouco afecto as couzas da serva de Deos), e pediolhe que, por caridade, acudisse aquele 

dezemparo porque, neste tempo, era tanto que lhe faltava athe o precizo para conservar a 

vida porque huma das irmans estava doente [e] a outra vivia em outra parte. A serva de 

Deos não o podia pedir nem escrever a seos paes e a mossa so cuidava de si. Emfim, 

acudio a religioza a quem o padre Fr. João falou e foy dormir para a sela da emferma, para 
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158 sofocada: sofocada da M710 
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lhe acudir de noute. O modo em que a emferma estava era o mais deploravel que se podia 

imaginar porque sempre esteve sofocandosse e, como emtrava a noute, crescia tanto o 

tromento que chegava a hum auge excessivo. Não comia, nem dormia, nem se podia virar 

em a cama. Era necessario que a virasem com munto geito porque as dores erão tão agudas 

que tocala era despedacala.  

Em estas angustias estava a emferma, quando sabe aquele sacerdote que a sua filha 

espiritual dormia em a sella da emferma. [p. 112] Quem não dessera que lhe aprovaria 

munto a caridade e a animaria munto a preseveranca? Pois não foy asim: antes o levou 

tanto a mal que logo lhe mandou que se retirasse de la. Era a freyra pundonoroza e receava 

que o padre Fr. João, que lhe avia pedido asestisse a serva de Deos, levasse a mal o 

dezemparala quando a necessidade cada ves crescia mais. E, para o poder fazer com algum 

rebuco ou capa, ajustou com outras duas filhas espirituaes do mesmo padre, talves 

emdustreadas por elle, que huma dellas a fosse render, dezendo que queria tão bem asistir e 

ficar ali de noute. E, como lhe asistisse duas noutes, se fosse tão bem. Asim se executou e 

deicharão a pobrezinha so, em o mayor dezemparo que se possa imaginar. Sucedeo que, 

estando asim, emtrou160 huma noute, serião 10 para onze horas, em a sua sela a irmam que 

asima dissemos estava com outra companheyra. Esteve athe perto de meya noute e 

levantousse para se despedir. Como a serva de Deos visse que se hia e a deichava em aquele 

mar de amarguras, temeo que a colhesse a morte, sem ter sequer quem lhe lembrasse o 

nome de Jezus e, tirando forsa de fraqueza, arquejando e como quem queria arancar, lhe 

disse: « ―Irmam minha, eu me vejo tão acabada, fraca e tanto nas ultimas da vida que cuido 

que amanha serei morta. [p. 113] Pessote: me não dezempares que não tenho quem me 

lembre o nome de Jezus!» Isto disse, chea de aflicoes e cuberta de lagrimas. «Estivera ― 

respondeo a irmam ― mas Dona Anastazia161 ― asim se chama a companheyra ― se 

acordar e não me vir na sela, a de tomar algum sobresalto e asim não posso.» Isto disse e 

partio pela porta fora, levando atras de si os chorozos olhos de Jozefa... Isto foy espicial 

primisão de Deos que quis que esta santa religioza padecesse estes tam imponderaveis 

dezemparos!  

Asim hia pasando noutes e noutes, crescendo sempre a queicha athe que chegou a 

tal extremo que lhe davam, alem das ancias continuas da sofocacão, forticimos febrões e 

delirios, com ancias tão grandes que dava saltos em a cama athe o sobreceo do leyto e 

                                                 
160 emtrou: emtrou e M710 
161 Trata-se de D. Anastasia de Jesus, filha de André Fialho do Amaral, proveniente de Barcelos. Entrou a 19 
de Fevereiro de 1696, professando no dia 21 de Março de 1697. Desconhecemos o valor do dote. Informação 
colhida em Livro das noviças que se aceitam (1683-1807), Fundo Monástico-Conventual, Mosteiro do Salvador de 
Braga, nº 29, ADB. 
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voltas e tombos, com insufriveis tromentos e sempre so e dezemparada de todos. E 

premetia Deos que, quando vinha a manham, se reportava e ficava com capacidade de falar 

ao medico. Porem, as dores e as sofocacoes nunca se lhe tiravam. Huma noute teve tão 

grande tromento e fernezi que chegou ao mayor excesso: lutou com as ancias largas horas 

athe que foy emfraquessendo e ficou por morta e sofocada, estendida sobre o leito. 

Sucedeo por acazo, ou por traca do Demonio (premetindoo asim Deos para lhe dar mayor 

coroa), que emtrasse em este tempo a rapariga que a servia; vioa asim mortal, faloulhe e 

Jozefa apenas lhe respondeo162 [p. 113b163] alguma mal articulada palavra, a qual em o ar 

trocou o Demonio e lhe fes preceber estas: « ―Vai a tal caza, traze quanta roupa la ouver e 

cobreme munto bem com ella.» Partio a rapariga; trouche cobertores, lancoes, mantas de 

papa164 e, finalmente, quanta roupa pode descubrir165. A primeyra diligencia que fes foy 

embrulharlhe munto bem a cabeca em hum colete de pano; logo a cubreo com huns 

lancoes e foy pondo cobertores, mantas e a deichou toda cuberta ou, por melhor dizer, 

sepultada. Quando a serva de Deos vio o que lhe comesava a fazer a rapariga, quis 

rezestirse, mas era tal o estado em que estava que nem com accão nem palavra se pode 

ajudar, mais que com dar hum gemido que lhe parecia que era o ultimo pois, sendo a sua 

principal queicha a falta da respiracão – tão grande! –, consedera[ra], por amor de Deos, o 

leitor qual ficaria... Ficou em hum inferno de angustias e logo se lhe acabaria a vida, se 

Deos a não conservara. Pella manham, a acharão sepultada em aquela roupa; forãona 

descubrindo e acharamna viva, mas em tal estado que quebrava os coracoes. Estava 

embrulhada em huma manta, de pe, junto a carne tam apertada e com tantas voltas que 

parecera obra diabolica e a serva de Deos tão angustiada, arquejando com tal fraqueza, que 

parecia que por instantes arancava. Louvado seja Deos que tanto quis [p. 114] purificar esta 

Sua serva!  

Emfim, padecendo sempre grandissimos tromentos e couzas munto dolorozas, foy 

aribando pouco a pouco athe convalecer alguma couza, mas ficou sempre tendo de noute 

aquelas sofocacoes tão penozas. 

 

 

 

                                                 
162 À margem do texto, sensivelmente a meio da página do lado direito, está escrito «+ a negra». 
163 Tanto esta, como a página anterior, aparecem numeradas como ‘113’. Optámos por as distinguir através 
do índice ‘b’, por nós introduzido. 
164 «Papa, lã felpuda, muito pesada e quente, usada geralmente para fazer cobertores» (Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa, ed. cit., tomo III, p. 2746). 
165 descubrir: descubrir primeiro M710 
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Capitolo: de outros exercicios que teve 

 a serva de Deos e de como cahio 

 em outra doenca mayor que a passada 

 

Levantouse finalmente a serva de Deos e, vendosse com algum alento, ainda que 

mui pouco, lembrada do bem que lhe avia hido com os outros exercicios, quis ter outros de 

des dias. Porem Deos, que a levava pelo aspero caminho da Crus, quis que em estes 

exercicios passasse grandissimos tromentos e emcriveis trabalhos porque lhe fazia o 

Demonio terriveis tromentos. Hum dia, estando em a oracão, sentio que huma mão aspera 

e cruel lhe pegava em o coracam e, apertandoo munto, lhe deo166 tres puchoes 

violentissimos com cuja violencia e excessiva dor cahio por terra como morta. Este 

tromento lhe repetia o Demonio e com elle padesia Jozefa incriveis penas. Acabou os seos 

exercicios e logo se comesou a achar munto mal e cahio em tamanha doenca que foy, em 

serto modo, mayor que as [p. 115] pasadas167 porque se ajuntou aos trabalhos do corpo a 

desolacão e trabalhos da alma. Pasava humas securas horriveis, humas melancolias 

profundas, humas dores e sofocacoes cruelisimas; a cabessa tinha tão dorida e fraca que a 

não podia bulir e o dezemparo de criaturas era como em a doenca passada; tinha tamanho 

mal em a cabessa que, se se punha hum pe mais alto em o dormitorio, era como que lha 

abriam.  

Premitio Deos que, em este tempo, padecesse hum cruel tromento. Quis huma 

religioza, que morava parede e meyas, fazer em a sela serta obra de pedra e cal e tão bem de 

carpinteiros. Falou a abadesa, que logo lhe deo licenca, e, suposto por parte da emferma se 

pedeo que se demorasse algum tempo a obra (pois não era preciza), atendendo a grande 

molestia que cauzaria a huma pessoa tão doente, nada bastou: vieram mestres, comesousse 

a deitar abaycho paredes e a picar pedras a cabeceira da emferma. Traziaose as pedras aos 

tombos pelo dormitorio, fazendo grande ruido. Os pedreiros, huns cantavão; outros, 

vozeavam e todos batião e picavão pedra sobre a cabeca da pobre emferma que a tinha tão 

fraca e chea de dores que não a podia levantar do traveseiro e cada golpe que se dava era 

para ella hum excesivo tromento. Estava a pobre sofocada, pasava as noutes em vegia e 

com grandes ancias e, pela madrugada, quando [p. 116]168 a natureza, vexada dos tromentos 

da noute, avia de tomar algum descanco com algum breve sono, comesava outra ves sobre 

a cabeca da emferma a bulha dos officiaes. Era tão grande que nem as pesoas sans a podião 
                                                 
166 deo: deos M710 
167 Palavra acrescentada a tinta diferente do restante, conquanto com a mesma caligrafia. Sugere alguma 
(incipiente) revisão do texto por parte do autor. 
168 Canto superior esquerdo: «9». Início do nono caderno. 
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aturar e, se alguma emtrava a vizitar a serva de Deos, logo se hia atroada da munta bulha 

que se fazião os officiaes. Com este trabalho e as mas asestencias e, sobretudo, porque 

Deos asim o premitia, forão crescendo emcoparavelmente os tromentos da pobre emferma 

e, hum dia que se vio aflita sobremaneyra, comesou a chorar dizendo: « ―Á caza de meos 

paes... caza de meos paes...» Esta foy a unica fraqueza que se lhe reconheseo, em tantas 

doencas, trabalhos e angustias como pasou em todas as doencas que temos referido e 

referiremos pelo discurso desta historia. Não são os servos de Deos incenciveis, não são de 

bronze, como dezia Job, e asim não he munto que alguma ves se chorem.  

Sobreveyolhe a sofocacão huma contraccão de nervos que a fes hum novello e a 

dobrou e lhe pos a boca junto aos joelhos, com tão grandes dores em todo o corpo, 

principalmente em o peito, que não se podia valer, nem estar deitada. Estava debrusada 

para diante e tinha hum travesseyro emtre o rosto e os joelhos [p. 117] em que fincava a 

cabessa; tinha o peito munto pizado e delle estava destilando sangue em fio pela boca. 

Asim passava os dias e as noutes, padesendo dores mortaes e angustias emponderaveis. 

Dobravalhe a amargura ver que ja todos se enfadavão com ella: o medico dava aos 

demonios tal doenca e lhe dizia palavras munto asperas e como de dezesperação; o 

sangrador fazia o mesmo e continuava a sangrar, dezendolhe sequidoes e palavras taes, 

como que fora em ella algum grande delito padecer os males que Deos lhe dava; ao 

sangrala em os bracos pegavalhe deles com violencia, dandolhe estiroes e maldizendo o 

achaque. Emfim, padecia grandes contradicoes e dezemparos! 

Emtrou hum dia o medico e, vendoa tanto em os fins da vida, comesou a 

lamentarse de lhe não aver podido valer; disselhe que tratasse de tomar os sacramentos que 

morria, pois ja não podia ter humano remedio. Emtão, a serva de Deos, descorrendo quem 

chamaria para lhe asestir em aquele tão trabalhozo lance, lembroulhe o padre Fr. Luis de S. 

Tereza, religiozo carmelita, que avia pouco tempo viera com o padre Fr. João da Crus, seo 

irmão, para o convento que a Religiam tem em aquela cidade e, com o dezejo de que [p. 

118] este padre lhe asestisse a hora da morte, fes chamar a abadessa e lhe pedio 

emcarecidamente quizesse darlhe este alivio, tirando as licencas necessarias para que o dito 

padre emtrasse em a clauzura a confessala, e acrescentou que tambem lhe faria exorsismos 

porque aquelas doencas não parecião169 couzas naturaes e o dito padre tinha, em o fazer 

exorcismos, exprimentado alguns bons sucessos. Asim se fes e, alcansadas as licencas, 

emtrou huma tarde este religiozo com seo companheyro a vizitala e acho[u]a tal que 

quebrava o coracão vella: estava com a sua costumada sofocasam, emcolhida, debrucada 

                                                 
169 parecião: parecias M710 (por assimilação à palavra que se segue). 
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sobre hum traveceyro que se lhe metia emtre o rostro e os joelhos, com indezivel angustia, 

lancando algum sangue pela boca. A vista do religiozo, comesou logo o Demonio que a170 

atromentava a dezinquietarse e, fazendolhe os primeyros exorcismos, deo logo sinaes, 

atromentando a serva de Deos. Emfim, comforto[u]a o padre, animo[u]a a confiar em o 

Santissimo Nome de Jezus e, avendolhe esconjurado o Demonio em a virtude daquele 

Santo Nome, logo o Maldito se retirou e a deichou livre, dando todos muntas gracas a 

Deos por aquela merse que fes a Sua serva. Logo se pode indireitar e comer e ficou 

louvando ao Senhor com munto alivio.  

He munto amigo Deos de socorrer as nossas necessidades pellos meyos que 

deichou em a sua Igreja e, asim por isto como [p. 119] por outros fins que logo diremos, 

premetio que este fosse o modo de se aliviar a serva de Deos de tão penoso trabalho. Teve 

tão bem huma grande conveniencia emtenderse em o convento que a serva de Deos hera 

atromentada pelo Demonio porque, como a avião de ver muntas vezes extatica e sem 

sentidos, poderia aver alvorocos, se se atribuice a outra couza. Asim, foram as vexacoes do 

Demonio a capa ou veo com que se incubrirão aos olhos do mundo muntas couzas que foy 

conveniente asim por se não levantarem mayores tribulacoes a serva de Deos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 a: a ras. inc. M710 



A INACABADA VIDA DE JOSEFA MARIA DA TRINDADE (O. S. B.) 

 68 

Capitolo de como este padre comesou  

a vizitar a miudo a serva de Deos; de 

 hum cazo que lhe aconteceo porque a 

 tomou por sua filha espiritual 

 

Não obstante ficar a serva de Deos livre daquela opresão, não o ficou dos asaltos 

que o Demonio lhe dava, nem de muntos tromentos que lhe fazia, ainda que a deichava 

livre e de modo que podia vestirse e governarse. Mas ficou tão fraca da quantidade de 

medicamentos que lhe avião feito e do munto sangue que lhe avião tirado que, ainda por 

alguns dias, esteve de cama. Continuou este padre a vizitala e a serva de Deos, pasados 

poucos dias, [p. 120] se levantou, ainda que com grande trabalho.  

Em este tempo, era lastimoza couza ver o que padecia: acendialhe o Demonio 

emtiriormente hum calor tão excesivo que lhe abrasava as emtranhas, se lhe ouvião bater as 

arterias; estavalhe continuamente apertando os pulsos, com tão grande dor, como se lhe 

apertacem em elles cadeas de ferro; outras vezes, abrialhe os ossos das maos, trocialhe os 

bracos, abrialhe o peito, atroavalhe a cabessa e, finalmente, nem hum instante parava que 

lhe não estivese fazendo crueis tromentos. Tudo sofria a serva de Deos dandoLhe muntas 

gracas, com tão admiravel paciencia que se lhe não ouvia hum so suspiro, asim por não dar 

a natureza este dezabafo, como por não dar parte do que pasava mais que ao padre 

espiritual.  

Socedeo que, emtrando huma tarde o dito padre a vizitala e perguntandolhe como 

pasara a noute, lhe deo conta das grandes ancias e angustias com que pasava todas e que 

aquela, depois de aver passado grandes tromentos, se lhe puzerão sobre a cama dous 

animaes, hum aos pes e outro a cabeceyra, e que, pegandolhe hum pela cabeca e outro 

pelos pes, a embanarão, fazendo mensão de dar com ella em a parede. Preguntoulhe o 

padre se tivera grande medo e respondeo a serva de Deos que medo que o não tinha, mas 

que tromentos padecia muntos. [p. 121] Por aqui comesou a conjecturar o padre que Deos 

tinha depozitado naquela alma mayores cabedaes e riquezas do que elle imaginara. 

Consolo[u]a munto, animo[u]a a padecer por amor daquele Senhor que tanto padeceo por 

nosso amor e pediolhe que lhe quizesse dar conta com alguma largueza da sua vida, 

prometendolhe ajudala em o que pudesse. Aceitou Jozefa de boa vontade a oferta e disse 

que se queria confessar geralmente. Ficou ajustado fazerse a confisão geral e despediose o 

religiozo. 
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Capitolo de muntos tromentos que fes 

 o Demonio a serva de Deos e de huma 

 grande batalha que teve para não fazer  

a conficão nem comunicar com 

 o ditto padre 

 

 Ainda que a serva de Deos pode levantarse e estava boa, em os olhos de quem não 

sabia o que passava, erão em serto171 modo os seos trabalhos munto mayores: humas vezes, 

lhe abria o Demonio o peito e, tirandolhe de seo lugar os ossos, a punha em excessivo 

tromento; outras lhe dobrava as canas dos bracos e, quando estavão ja para estalar e 

quebrarse, afrouchava hum pouco para tornar outra ves de novo; outras vezes se lhe 

punham muntos demonios sobre a cabessa e estavãolhe metendo por ella e tirando 

ferrinhos em braza; [p. 122] outras vezes lhe punha o Demonio sobre o estomago hum 

globo de fogo – tão cruel era este tormento que a fazia emcolher toda e juntar com os 

joelhos a cabessa –; outras vezes lhe emchião as canas dos ossos de fogo e, sendo tão 

atrozes e continuos estes tromentos, não a chegavão a empedir como aquela pasada por ja 

premetir172 Deos que tivesse tolerancia e pudesse levantarse. Isto passava em o corpo a 

serva de Deos. Porem, os trabalhos de sua alma erão sem comparacão mayores: emcheoa o 

Demonio de tristeza e temor173; dezialhe que pois se avia descuberto com exorcismos, que 

padecia a maos do Demonio, que tudo o que por ella avia passado era Demonio e que não 

so era vexada, mas estava illuza. Aqui desfalecia a serva de Deos e perdia o animo porque, a 

volta disto, lhe fazia o Demonio cargo de embusteira, que era illuza e tinha emganado o 

padre espiritual que, em aquele tempo, era, como ja disemos, o padre Fr. João, e que agora 

queria emganar estoutro e era tão grande a turbacão e labarinto que a pobre padecia que se 

sentia acabar a vida porque sempre a estava o Demonio atromentando e, quando tinha 

algum breve intervalo em que os tromentos se metigavão, estes cuidados e escrupolos não 

lhe deichavão tomar [p. 123] hum leve sono. Acrescia a isto que algumas pessoas, mal 

afectas as couzas da serva de Deos, ouvindo dizer que, com os exorcismos da Igreja, sarara, 

soltavão as lingoas contra ella, espicialmente aquele sacerdote de que ja fizemos mencão em 

varias partes desta historia, o qual se gloriava com as suas filhas espirituaes de que sempre 

sentira mal daquele espirito e que ja se tinha manifestado ser tudo Demonio. Não se 

                                                 
171 serto: sertos M710 (por assimilação à palavra seguinte?)  
172 por ja premetir: leitura duvidosa. 
173 temor: temor parecialhe M710   
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escondião estas couzas a174 serva de Deos, que nunca faltam em os conventos quem 

exercite os bons... e o mesmo Demonio movia algumas pessoas a que lhe levasem estas 

novas para mais a atromentar em os seos temores. Em estas amarguras pasava os dias e as 

noutes e, parecendolhe que todos os favores que avia recebido de Deos forão embustes do 

Demonio, punha as maos na cabesa e, chorando, dezia com grandissima amargura: « 

―Tudo perdido, tudo perdido!»  

Emtrou huma tarde a vizitala o religiozo que disemos lhe fizera os exorcismos e, 

vendoa tão angustiada, a comessou a animar e consolar munto e tornou a pedir que lhe avia 

de dar conta dos particulares da sua vida ou confesarse com elle geralmente como avião 

[ajustado]. [p. 124] Aqui he que a serva de Deos lhe doia porque lhe fazia emtender o 

Demonio que todas as merces de Deos avião sido eluzoes, emganos e fantezias e que avia 

emganado com elles os confessores e que não andasse emganando outros de novo. Isto 

fazia o Demonio para a desviar da direccão deste padre porque depois mostrou a 

esperiencia que foy para esta alma o seo trato de grande consolacão e a ditou munto.  

Não estava ja a serva de Deos de animo de lhe dar conta porque os seos temores a 

tinham tão aterrada e confundida que não fazia mais que derramar lagrimas e dizer que não 

podia. Emfim, o padre lhe deo muntas rezoes e a presuadio com munta efficacia a que lhe 

manifestasse os segredos da sua conciencia que asim veria elle o modo como melhor a avia 

de governar e ajudar contra aqueles insultos do Demonio. Era a serva de Deos munto docil 

e de munto bom emtendimento; foyse confortando com as boas rezoes do padre e 

rezolveosse a fazer a confisão geral e dar conta de todo o sossedido em toda a sua vida. 

Mas, apenas conheseo o Demonio que não podia sahir com a sua, quis levar a demanda por 

forsa e, sahindo furiozo de debaicho da cama, lhe deo huma estocada em o estomago – 

segundo a serva de Deos disse depois – tão violenta que cahio aos pes [p. 125] do religiozo 

morta, ao que parecia, porque ficou fria e sem sentidos. Armouse o padre contra o 

Demonio emvocando o doce e poderozo Nome de Jezus e, mandandolhe em nome do 

mesmo Senhor que se retirasse, ao cabo de hum pouco tornou a serva de Deos em si e, 

com a ajuda do mesmo Senhor, fes a sua conficão geral e deo munto miuda conta dos 

particulares da sua vida. Vio o padre aquela vida tão inocente e tão chea de trabalhos e 

louvou a Deos em Seos altos e profundos juizos. Cobroulhe grandissimo amor, alento[u]a 

em os seos temores, certifico[u]a em que as merces eram de Deos e ficou certo que aquela 

alma não perdera a graça baptismal. Emfim, deichandoa consolada, lhe pedio licenca para 

conferir com o seo perlado aquelas couzas, segurandolhe que era homem espiritual e 
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mistico e que tão bem acharia nelle munta consolacão em175 os seos trabalhos. Em tudo 

veyo a serva de Deos com munto gosto e, deichandoa confortada, se retirou o padre ao seo 

convento. Comunicou com o perlado as merces de Deos e trabalhos que aquela alma 

padecia e não so convierão ambos que era espirito de Deos, mas que era alma em que Deos 

queria ser grandemente glorificado. E asim o mesmo perlado determinou hir com o dito 

padre vella ao dia seguinte [p. 126] e tomarem ambos munto por sua conta o 

aproveitamento e consolacão daquela alma.  

Forão ao seguinte dia vizitala porque, como ja dissemos, suposto se levantava, não 

lhe premetia a debelidade sahir da sela e dar muntos passos e o religiozo tinha licenca para 

emtrar a continuar os exorcismos. Emtraram, pois, como digo o perlado e o dito padre e a 

ambos deo a serva de Deos conta dos tromentos que aquela noute lhe fizera o Demonio, o 

qual, rayvozo de se ver não so conhesido e descuberto mas vencido da constancia e 

paciencia da serva de Deos e emfurecido com a caridade que os padres com ella uzavão – 

premetindoo asim Deos Nosso Senhor para que mais se inteirasem e desem credito ao que 

a serva de Deos contava dos tromentos que lhe fazia (que parecião couzas incriveis) –, 

deante dos mesmos padres lhe deo hum impurram que a fes cahir de brucos e dar com o 

rosto em o cham hum forte golpe. Porem, ajudandoa, não so se levantou sem ferida 

alguma, mas nem ainda lhe fes nodoa nem contuzam. Punhã[o] os padres ao Demonio 

preceitos com munta fe e valor, mas, como o Demonio tinha licenca de Deos para exercitar 

aquela alma, [p. 127] uzava do que Deos lhe premetia. E, depois que falarão algumas 

palavras, sahindo do mesmo citio, lhe deo outra tão cruel estocada em o estomago que 

cahio outra ves como morta e sem sentidos aos pes dos padres. Em estas estocadas dezia a 

serva de Deos que passava mayor tormento que se a pasarão de parte a parte com hum 

estoque porque não so sentia hum violentissimo golpe, mas se lhe abria o estomago, como 

que lho rasgavão e se lhe desconjuntavão os ossos. Emfim, a dor era tal que caya morta e 

sem sentidos, aos quaes tornava para padesser os efeitos e dores em que ficava depois de 

padeser aquele insulto. Emfim, os padres ficarão adimirados e louvarão a Deos pellos 

trabalhos tão grandes que mandava aquela criatura. Em todo este tempo, era o que comia 

quazi nada porque estava tão debil a natureza que nada apetecia e, se se176 esforsava a 

querer cumprir a obediencia, em comesando a comer logo o Demonio lhe dava huma 

daquelas estocadas que a deichava por morta. E foy necessario mandarlhe por obediencia o 

padre espiritual que todas as [p. 128] manhas avia de beber hum ovo fresco cozido, o que 
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ela fazia com grande trabalho (e em munto tempo não teve outro sustento mais que este), e 

estar em oracão recolhida com Deos era o seo ordinario exercicio. 
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Capitolo de como Deos comessou a mostrar 

 o poder que a serva de Deos tinha contra 

 o Demonio 

 

 Avia em o mesmo convento huma religioza de poucos annos de que[m] se tinha 

grande oppinião de santidade e era filha espiritual daquele sacerdote tam mal afecto as 

couzas da serva de Deos. Sucedeo pois que, em huma occazião que o dito religiozo 

emtrava a fazer os exorcismos, concorresse com outras, movidas ou de devocão ou 

coriosidade a ver o que passava. Porem esta, apenas o padre comessou a falar de Deos, 

cahio em terra fazendo vizages177 e dando com a cabessa para huma e outra parte, por 

modo que bem parecia obra de seo author, que era o Demonio. Conheseo logo o exorcista 

que aquela freyra estava emdemoninhada e comessou a por preceytos [p. 129] ao Demonio, 

mandandolhe em o Santissimo Nome de Jezus que sesasse178, ao que o enimigo obedeceo 

tão pontualmente que não fes mais o minimo movimento. Instruioa na fe que devia ter em 

o Nome de Jezus, que confiasse munto em Elle e que seria salva, mas que, para isto, seria 

precizo que emtendesse que estava possuida do Demonio; que, de o não emtender, asim se 

seguia emfalivelmente a falta de fe pois mal podia ter fe em os remedios da Igreja se se 

presuadisse que lhe não eram necessarios nem tinha causa para os pedir. Deicho[u]a, ao 

parecer, boa e alguma couza confortada. Feita esta delegencia, despediose e retirouse para o 

seo convento.  

Não queria o Demonio que o dezalojasem do seo castelo e asim comessou a mover 

os animos de algumas amigas da dita religioza, filhas tão bem do mesmo padre, para 

tomarem a couza em cazo de honra dizerse que huma pessoa de tantas virtudes estava 

emdemoninhada. Voltavaose contra o padre que com aquilo lhe fazia melancolia e a pobre 

criatura, com o susto e[m] que ca[h]ira, [parecia pouco mais que viva.]179 E huma que se 

mostrou neste particular mais zelosa, chamandoa a parte em o coro baicho, lhe comessou a 

falar em esta [p. 130] materia. Reprehendia munto porque falara com aquele padre e que 

adevertisse que nada tinha; que o que o padre dissera tudo fora emgano; que chamasse o 

seo confessor e so com elle consultasse os seos particulares. Asim a presuadio, mas, apenas 

a pobre religioza deo credito as presuacoes da sua amiga, premetio Deos, para seo 

dezengano, que ali mesmo a posuisse outra ves o Demonio e lhe fizesse tão grandes 

vexacoes que amotinasse o convento. E não ouve remedio sosegarse athe que não mudou 
                                                 
177 Ainda hoje, em registo popular, há a tendência para a apócope do ‘-m’, donde ‘visage’/‘visages’.  
178 sesasse: leitura duvidosa. 
179 O sentido da frase não está completo no original: deveria dizer-nos algo sobre as consequências daquele 
susto na freira.  
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de proposito, ou o premetisse asim Deos para que aquela criatura de dezenganase e 

recorresse a quem a avia de remediar, ou o fizesse maleciozamente o Demonio para alguma 

mayor diabrura. O cazo he que todas as vezes que fazia propozito de se voltar para o seo 

confessor ou duvidava das doutrinas que180 aquele religiozo lhe dava, logo se via vexada do 

Demonio, de tal sorte que ja as religiozas, para a aquietar, lembravaolhe que disesse « 

―Estou pelas doutrinas que me deo o padre ‘fulano’!» e logo o Demonio a deichava. Como 

isto se divulgasse e chegasse a noticia do seo confessor, não so não temeo181, mas afirmava 

que não tinha Demonio e que tudo eram embustes e emredos.  

Em este tempo, tornou o religiozo ao convento; soube o que se avia passado; veyo 

[p. 131] a relegioza e, perguntandolhe o padre se estava pelo que se lhe avia emsinado, disse 

que não e imediatamente a tornou a atromentar o Demonio vizivelmente, com grandes 

ancias, fazendo dar com a cabeca mil voltas e tregeitos. Com os preceytos tornou a 

aquietar; logo comesou o padre a reprehendela porque não [lhe] avia de dar credito. Emtão 

contaram, como todas as vezes, que dezia « ―Estou pela doutrina que me da o padre 

‘fulano’!»; logo ficava boa e daqui conjecturou o padre que o182 haveria mayor mal ou algum 

erro em alguma doutrina. O serto he que era escrupuloza e apegada ao seo parecer e tinha 

grandissima necessidade de concelhos e ajudas para se livrar daquele trabalho. Mas, como 

repugnasse a dar credito ao que o religiozo exprimentado lhe dizia, logo a tornava a 

arrebatar o mao183 espirito e este184 era evidencia da grande necessedade que tinha. Emfim, 

como visse o padre exorcista que as suas mesmas amigas, ainda que boas relegiozas e 

procedião com boa tencão, erão as mesmas que a precepitavão despresuadindoa e fazendoa 

cahir de novo, pediolhe e ainda lhe mandou que por alguns dias se retirasse dellas e não 

desse ouvidos aos seos ditos porque, alias, não acharia sosego, mas que, para se consolar 

em os seos trabalhos [p. 132] e comunicar as suas tentacoes, buscasse a Jozefa que, ainda 

que passava com tantas molestias, a caridade a moveria a acurdirlhe todas as vezes que 

fosse necessario. Asim isto foy o que se ajustou. Grandemente sentio o Demonio este lance 

e asim, desde este dia, armou todas as suas batarias contra a serva de Deos e o seo 

confessor, que ja a este tempo o era o dito padre Fr. Luis, e, a não acudirlhe com a sua 

proteção, averia grandes desgostos. Como digo, tomarãono as suas amigas em cazo de 

honra. O confessor foy o mais sentido e, como a pessoa tinha grandes creditos de virtude, 

                                                 
180 aquele: a Padre quele M710  
181 temeo: leitura duvidosa. 
182 Forma antiga da conjunção coordenada disjuntiva ‘ou’ (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ed. cit., tomo 
III, p. 2710).   
183 mao: mão M710  
184 este: este ras. inc. M710 
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parecialhe que lha dezacreditavam. Emfim, o cazo foy que ao padre opposto a serva de 

Deos ‘cahiolhe em caza’ o que elle publicava e dezia da serva de Deos e não se queria 

acomodar a crelo. Asim, por outra parte, a pobre freyra queichavasse delle fortemente e foy 

o Demonio armando taes emredos que puderão parar em grandes ruinas. Não melhorava; 

antes cada ves o Demonio a atormentava mais ao descuberto, fazendoa fazer tregeitos e 

dar gritos e couzas com [que] andava athemorizado o convento. Comessou a serva de Deos 

a emcomendala munto a Nosso Senhor e ao confessor algumas obras por ella. [p. 133] Ja a 

este tempo podia hir ao coro, ainda que as vezes passava fortes tromentos e molestias 

munto grandes.  

Mas, antes que digamos o que aserca desta religioza pasou a serva de Deos, sera 

bem ver os exercicios que a este tempo comesou a fazer e os esforsos que fazia o Demonio 

para lhos empedir. Tanto que comessou a levantarse, nunca mais faltou a hora de coro, 

ainda que fosse morrendo, nem a acto algum de comunidade e, alem disto, comessou a 

fazer muntas superogacoes. Emtre estas tomou huma devocão que lhe emsinou o seo 

confessor: era esta porse com huma corda ao pescoco e, com hum crucifixo em os bracos, 

hir beijando aquelas divinas chagas e a cada huma delas rezando hum Padre Nosso e huma 

Ave Maria, pedindo ao Senhor, por as dores que padeceo ao recebellas, que lhe desse 

deversas virtudes, a saber: em a chaga da mão dereita, a humildade; em a da mam esquerda, 

dor de peccados; em a do pe direito, boa morte; em a do esquerdo, pureza do coracão; em 

a do lado, amor de Deos. Foy couza adimiravel quanto este Senhor se agradou em esta 

devocão de Sua serva porque lhe imprimia em este exercicio as virtudes que hia pedindo. 

Davalhe tanta [p. 134] devocão e copia de lagrimas que erão seos olhos duas continuas 

fontes. Como Deos lhe dava tanto em que se occupar, gastava neste exercicio largas horas; 

acabava levantando o crucificho em os bracos para o Ceo e ofrecendo ao Eterno Pay a Seo 

Filho crucificado e fazia isto com tanto fervor que asim com os bracos levantados se ficava 

em suavisimo extazi largo espaco, sem sentidos ate que tornava em si, cubriasse de silicios e 

gastava largas horas em oracão. Como o seo confessor sabia os continuos trabalhos que 

passava, escrevialhe cartas de grande consolação, animandoa sempre a padesser, 

ponderandolhe – quando lhe era posivel – o quanto Deos se agrada em nossos trabalhos e 

despertandoa ao amor daquele Senhor que tanto trabalhou por nosso amor. Como seo 

coracão estava tão repassado deste amor, erão extraordinarios os efeytos que lhe fazião 

estas cartas porque o comum era ficar arebatada com o escrito em a mam e sem sentidos; 

outras vezes, lhos arebatava o Demonio por que os não lesse. Huma ves, abrindo huma 

destas cartas, lhe deo o Demonio tão forte impurrão que lhe fes bater com a cabessa em 
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hum almario185 e cahio por morta. E, quando tornou [p. 135] [a] si, [se] achou junto ao 

escrito aberto e, dali por diante, com o medo de que emtrasse alguem e lesse o que as cartas 

continhão, se fechava em a sela para ler as cartas do seo confessor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 «Almario», o mesmo que ‘armario’ (metátese das líquidas).  
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Capitolo de como a serva de Deos 

 emprendeo vida mais perfeita 

 e de huma grande merce 

 que recebeo de Deos 

 

 Como este padre visse quanto Deos tinha obrado em esta criatura186 e que 

comesava ja a ter mais tolerancia porque ja os achaques lhe davam mais lugar para fazer 

alguma couza, a comesou munto a animar a fazer huma perfeitissima vida. Nenhuma couza 

mais dezejava a serva de Deos e asim propunha em seo coracão tomar hum novo metodo 

de servir a Deos porque lhe parecia que nada era quanto athe ali tinha obrado e pouco mais 

de nada tudo o que tinha padecido. Hum dia que estava propondo a Deos, em a oracão, 

este fervorozo dezejo com muntas lagrimas e cuidando no modo de vida que avia de 

tomar, lhe veyo huma suspensão e recolhimento emterior em que se vio diante de Deos e 

que esta [p. 136] Divina Magestade fazia aceitacão da sua vontade. Porem, mostravalhe 

muntos trabalhos que lhe restavão para padecer. Conhesia, por vizam inteletual, que estava 

ali Cristo [e] a Sua Santissima May, que a confortavam e animavam a padesser, e Nossa 

Senhora como que estendia os bracos para a amparar e socorrer. Durou esta merce algum 

tempo e ficou com grandissimos dezejos de padecer trabalhos pelo amor daquele Senhor 

que tantos padeceo.  

Pelo Seo amor, muntas e grandes contradicoes de criaturas [padeceo] e parese que, 

quanto mais cuidava a serva de Deos em ajudar e socorrer ao seo proximo, quanto mais se 

levantavão contra ella. Ja vimos como o padre espiritual lhe emcomendou consolasse e 

animasse aquela pobre freyra emdemoninhada, de que asima fizemos mensão, que se 

ajudava pouco e dava tanta causa para que o Demonio a possuisse. Pois, como a serva de 

Deos a emcomendasse fortemente ao Senhor, conheseo que o Senhor a constituia Anjo da 

Guarda daquela religioza e lhe dava poder sobre o Demonio para o mandar sahir daquele 

corpo cada ves que quizesse. Deo conta disto ao padre espiritual que, por emtão, não fes 

demaziado apresso da revelacão, mas depois187 comprovou o sucesso porque todas as vezes 

que o Demonio a atromentava, tanto que chegava a serva de Deos e lhe mandava que se 

fosse, obedecia tão pontualmente que nem a minima [p. 137] molestia mais lhe fazia. Por 

esta cauza, mandou o padre espiritual a paciente que todas as vezes que comessasse a sentir 

as tentacoes, que erão os principios por onde o Demonio fazia a sua, que logo recorrese a 

serva de Deos e, quando o fazia, logo ficava livre da tristeza e da tentacão e não tinha o 
                                                 
186 criatura: criaatura M710 
187 depois comprovou: depois a comprovou M710   
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Demonio accão nem poder para atromentala. Mas era tal a sua mizeria que se deichava 

andar horas e horas com tentacoes terriveis athe que vacilava em a fe e comfianca em Deos 

e, emtão, o Demonio a arrebatava e a atormentava terrivelmente e não avia outro remedio 

mais que chamar a serva de Deos que lhe viesse acudir e, tanto que chegava, como se 

aparecera hum A[n]jo do Ceo, asim fugia o Demonio e a deichava livre. E estavão ja tanto 

nisto as relegiozas, que não cuidavam em reliquias nem agoa benta: chamavam a serva de 

Deos e, em ella aparecendo, o Demonio, que não se avia hido com a prezenca da Crus e 

virtude do Santo Lenho, dezaparecia a vista da serva de Deos. Susedia em isto outra couza 

adimiravel e era que, estando muntas vezes a serva de Deos tão doente e cheya de dores 

que não podia bulir hum braco nem levantarse de hum lugar, tanto que a chamavam para 

hir acudir aquela freyra, logo se sentia tão boa e forte que se levanta[va] [p. 138] e hia 

correndo e, em chegando a livrava repentinamente e, acabada a funcão, logo se tornava 

achar tão postrada e mizeravel como dantes. Era tal a eficacia que Deos lhe deo contra o 

Demonio que bastava lembrarse a paciente della para muntas vezes fugir logo o Demonio 

e, quando no coro se sentiu tentada, olhando para a serva de Deos, ficava livre.  

Não podia sofrer o Demonio a claridade da serva de Deos, nem se acomodava sua 

soberba a ficar tantas vezes vencido. E asim armou a serva de Deos huma grandissima 

contradicão. Tinha esta religioza duas irmans de pouco juizo; estas erão freyras em o 

mesmo convento e, em ves de estimar a claredade com que a serva de Deos acudia a sua 

irmam, diziam della grandes males. E outras mais relegiozas comesarão a espalhar que 

aquilo eram embustes e fingimentos e asim o passavão para fora a quem o queria188 ouvir e 

alguma ouve que, querendo levar a couza por outro caminho, afirmava que a serva de Deos 

era feiticeyra e tinha tratos com o Demonio e por isso lhe obedicia com tanta pontualidade. 

Era o mesmo que de Christo deserão os farizeos189 que em Belzabu lancava os Demonios. 

Era tanto isto o que se falava que andavão todos temerozos e parecialhe[s] que algum 

mo[n]stro de maldade se emserrava em a serva de Deos. Isto tudo chegou a noticia daquele 

padre que foy director da paciente, o qual se emfurecia contra a serva de Deos e seu 

confessor. [p. 139] Dizia que aquilo nascia de a terem atromentado com escrupolos e que a 

fazião douda; que quanto ao que deziam de obedecer o Demonio aquela religioza que tudo 

eram embustisses e emredos; que elle queria mostrar como tudo era hum mero emgano e 

ridicularia; que elle tão bem era sacerdote e que, se fosse o Demonio, tão bem lhe avia de 

obedecer a elle e que a sua perlada obedeceria sem duvida. Chamou a abadessa e algumas 

freyras mais; feslhe[s] este arezoado, presuadeoas ao que quis e asentarão vir elle hum dia 
                                                 
188 queria: queriam M710 
189 farizeos: farizezos M710 
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fazer esta esperiencia. Foyse a serto convento, donde a paciente tinha huma tia abadessa; 

taes couzas lhe disse que a tal abadessa escreveo ao convento huma carta chea de 

sentimentos, pedindo emcarecidamente que lhe fechasem sua sobrinha em huma cela190 e 

por nenhum modo a deichasem falar com tal religioza, nem com tal frade. Asim o ouveram 

de fazer, se Deos não lhe dera o mais claro dezemgano. Veyo pois ao outro dia – ou 

quando quer que foy – o padre fazer a sua esperiencia. Estava a abadessa em o coro baicho 

e a relegioza emdemoninhada comesou a fazer taes191 diabruras e a dar taes gritos que 

nunca esteve mais furioza. Punhalhe a abadessa os preceytos que o padre lhe emsinara e o 

dito padre, de fora, tão bem se fazia em pedacos. Mas, por mais es[conjuros] [p. 140]192 que 

o padre fazia ao Demonio e por mais preceytos que a abadeca lhe punha, cada ves estava 

mais furiozo, fazendo grandes tromentos a pobre paciente. E as freiras que se chegavam a 

ella, a humas lancava em terra, a outras descompunha, a outras rasgava os habitos athe que, 

finalmente, o padre ja estava cansado, as freiras atonitas e sem esperancas de que se 

pudesse sogeitar aquele monstro do Inferno athe que, dezemganadas ou dezesperadas por 

se livrar daquela vexacão, mal que não quizerão, comesarão a clamar que se chamasse a 

serva de Deos pois não avia outro remedio. Asim se fes. Não estava munto para vir a serva 

de Deos porque as suas molestias a tinham munto postrada, mas sempre Deos, nestes 

lances, lhe dava alentos. Veyo, pois, e emtrando em o coro baicho, aonde a paciente se 

estava fazendo em pedacos, apenas lhe pos a mam em hum hombro, logo ficou livre e 

quieta e todos ademirados; porem, não convencidos nem quietos porque a murmuracão 

cada ves crescia mais. Soube o pay da dita religioza o que passava e o estado em que estava 

sua filha. Veyo a cidade vella e, antes que fosse a vizitala, tomou seos informes. 

Presuadiraolhe a que aquela religioza beata a apertava e preseguia; que não tinha outra 

couza mais que huns accidentes uterinos. [p. 141] Puzerão o pay do mesmo parecer que 

estava a tia e o padre confessor, que asima dissemos fora da dita religioza. Não se pode 

ponderar a desconsolacão do pobre homem, atentando que aquele religiozo e aquela freira 

lhe fazião tam grandes males a sua filha... Mas Deos, que queria dezemganar a todos e abrir 

meyos ao remedio e consolacão daquela afligida alma que lhe querião empedir privandoa 

de comunicacão daquele relegiozo e daquella serva de Deos, dezemganou ao pay 

maravilhozamente. Foy vella ao outro dia que chegou e levoulhe huma admiravel reliquia 

de Santo Lenho em huma crus de cristal em huma cadeya de ouro, a qual reliquia tinha 

autentica e constava ser verdadeyra. Susedeo pois que, estando na grade com a filha, tirou a 
                                                 
190 em huma cela: leitura duvidosa. 
191 taes: taes ras. inc. M710 
192 Canto superior esquerdo: «10». Início do décimo caderno. Talvez se deva à mudança de caderno a 
incompletude da palavra anterior. 
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reliquia e deoa a outra irmam que lha lansasse ao pescosso. Asim se fes e, apenas lha 

lancarão, comesou a pobre freyra a dar gritos e fazer visages e a padeser tantos tromentos 

que quebrava o coracão. O pobre pay chorava e maldezia a sua fortuna; pedia que a 

socorresem, mas nada valia athe que huma irmam da pasiente disse « ―Não a outro 

remedio mais que chamar Jozefa!». Asim se fes; foyse buscar a serva de Deos e, apenas 

emtrou em a grade, [p. 142] logo – como se emtrara hum Anjo – o Demonio fugio e a 

paciente ficou livre. Ficou o bom homem adimirado porque lhe tinham dito grandes males 

daquela santa relegioza; porem, elle não pode negar o que vio com seos olhos e, asim, 

mudou de pensamentos. Mas não o mudou a tia, nem aquele santo sacerdote, tão terco e 

tão oposto as couzas da serva de Deos. Sucedia tam bem huma couza notavel: que todas as 

vezes que vinha alguma pessoa confedente a quem a tia desta religioza ouvesse de dar 

credito, apenas se avistava com a paciente, logo o Demonio a vexava diante da tal pessoa, 

que parece que queria Deos que lhe levassem esta noticia para que se certificasse e não 

impedisse o remedio de que aquela alma carecia.  

Em este tempo, pareceo ao dito religiozo e a serva de Deos que seria conveniente e 

de prove[y]to para as almas daquela comunidade fazerlhe algumas praticas espirituaes 

porque, verdadeyramente, aquele convento tinha grande necessidade de doutrina porque, 

ainda que nelle avia algumas religiozas que vivião santamente, muntas erão raparigas, não 

tinham perlado porque a occazião era de Se vacante e avião mudado de trajes, deichando os 

toucados antigos por huns novos que emventarão (que mais parecião emfeites de seculares 

que toucados de relegiozas); traziam ouro, rendas, polvilhos e tudo isto [p. 143] se avia 

emtrudozido depois da morte do Arcebispo193 e – o que pior he – avia muntas divercoes194 

e trato com pesoas de fora, o que tudo munto choravam as religiozas de mais zelo e 

virtude. Comesou, pois, o dito relegiozo a fazerlhe praticas e Deos Nosso Senhor a ajudar 

em tal forma que logo se comesaram a fazer muntas Conficoes Geraes, correr vias sacras e 

a disporemse os animos. De algumas emtre as que se converterão a Deos, foy huma de 

poucos annos e fermoza, que tinha huma comunicacão escandaloza. Esta, tocada das maos 

de Deos, buscou o padre, fes sua confissão geral e, dezejoza de tirar de si aquelas 

profanidades, tirou ouros, rendas, luvas e toucado e pos hum como o que trazião as 

observantes e boas relegiozas, as quaes conservavão ainda a modestia com que tinham sido 

educadas em a Relegião. Apareceo em as vesporas a dita freyra, ja em a modestia outra, e 

                                                 
193 Nova referência textual determinante para a datação dos factos constantes da Vida. O Arcebispo D. 
Rodrigo de Moura Telles morreu no dia 4 de Setembro de 1728. Seguiu-se um longo período (1728-1741) em 
que a Sé de Braga ficou vaga e sujeita à administração irregular do Cabido. A esta questão nos referimos no 
tomo do Estudo.  
194 divercoes: leitura duvidosa. 
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foy tanto o que o Demonio sentio esta mudanca que fes extremos por acabar com tudo. 

Alterarãose munto algumas freyras das bizarias; logo depois da vespora195 lhe disserão 

muntas palavradas e a mesma abadessa a reprehendeo severissimamente: que lhe avia de 

rasgar o toucado e metela em hum carsere porque se atrevera a sahir naquela forma, sem 

sua licenca. E he de adevertir que naquela forma andava huma grande parte da comunidade 

porque, [p. 144] como ja disse, avia em elle huma grande parte de relegiozas boas e 

observantes que não mudarão o habito com que professarão; porem, aquelas novas 

emvencoes forão couza da que actualmente era abadessa, que estava tão empenhada em 

estabelecer aquela nova gala em o seo convento que tocarlhe nisto era ‘bulirlhe em as 

meninas-dos-olhos’ e chegava a tanto que, em professando alguma novica, logo a fazião 

por em aquela forma que196, aumentandosse o numero das que andavão asim, extinguiase197 

totalmente a modestia do modo de trajar das demais. Louvado seja Deos que tanto sofre 

em os mesmos que avião de zelar a sua honra! Pois, como a pobre freyra, de novo 

convertida, se visse ultrajada de humas e murmurada de outras e aterrada com os modos da 

perlada, temeo e titubiou; como fraca, tornou a por o seo toucado a moda e escreveo huma 

carta ao padre espiritual e, chea de aflicoes e angustias, respondeolhe o padre que se 

sosegasse que elle hia de tarde fazer pratica e falaria com a perlada. Asim o fes: falou 

primeiro particularmente a perlada, feslhe cargo da parte de Deos de impedir que as 

religiozas andasem com a modestia que professarão. Taes couzas lhe disse que a dobrou e 

prometeo que, se alguma quizesse reformarse, que lho não impederia dali por diante. Falou 

o padre mais com algumas, deo logo esta boa nova a [p. 145] consolada e emtrou a fazer a 

pratica. Gastou em ella toda a tarde, pregou contra as relaxacoes e trajes198 com o mayor 

fervor que pode; ouve munta comosão em a comunidade; levantouse aquela relegioza 

novamente convertida, foyse a sela, trouche o seo toucado reformado e veyo com elle 

posto acabar de ouvir a pratica. Acabada que foy ella, forãose logo humas poucas das maes 

novicas e destrahidas a sela da perlada e, com muntas lagrimas, lhe diserão que querião 

servir a Deos e tirar de si aqueles emfeites e andar como as outras relegiozas e, asim, lhe 

pedião licenca para tirar aqueles toucados tão descompostos. Comesou a abadessa a titubiar 

porque não queria ver desfeito o que ella tinha emtroduzido em huma grande parte da 

comunidade. Por outra parte, lembravalhe que tinha dado palavra ao padre de não estorvar 

as que quizesem reformarse. Emfim, comesou a titubiar e emtertelas e huma delas, mais 

rezoluta, lhe disse que se Sua Senhoria lhe não dava aquela licenca ou as empedia, dali a 
                                                 
195 vespora: vespora ouve M710 
196 que: que que M710  
197 extinguiase: extinguessem M710  
198 trajes: trajem M710  
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citava para diante do Tribunal Divino dar conta a Deos daquilo que queria emtroduzir em a 

Relegião. Emfim, a molher o remeo199 e, mal que não quis, deo o consentimento. 

Devulgouse pello convento que se tiravão os toucados; virão que a comosão em as 

raparigas era [p. 146] grande e ajuntarãose algumas das mais velhas. « ―Quem tal dissera?» 

Foraose a abadessa; comesarão a gritar porque tal consentia; faziaona douda; a abadessa 

viasse apertada do apetite, por huma parte, e do escrupolo, por outra e não fazia senão 

chorar. E que farião em este cazo humas distraidas e mal afectas a serva de Deos? 

Comesarão a cu[i]dar como se livrarião daquela opresam e, emtendendo que tudo era 

trassado pela serva de Deos – que dezejava ver o seo convento reformado e sentia munto 

ver as galas e novos trages que se aviam emtroduzido –, comesarão com este pensamento a 

fluminar como se vingarião della e empederião aquelas praticas espirituaes que tanto 

removião os humores200 daquele convento. Humas erão de parecer que se escrevessem 

capitolos do tal religiozo ao seo Provincial, imputandolhe culpas e crimes com que não so 

o estorvasse tornar aquele convento, mas tão bem o mandasse sahir da terra; a outras 

parecia que aqueles males pedião remedio mais prompto porque não sabião aonde estava o 

Provincial e a resposta sempre avia de tardar e, neste tempo, se se continuassem as praticas, 

temião que201 se avião [de] acabar as suas galas, segundo vião que se hiam despondo os 

animos. [p. 147] Emfim, segas da paycham e instigadas pello Demonio, tomarão a mais 

estranha e temivel rezolucão que se pudera imaginar emtre pessoas christans, quanto mais 

relegiozas: juntarãose humas poucas e mandarão chamar huma dignidade do Cabido que, 

como dissemos, governava porque era em occazião de Sede vacante202. Veyo ouvilas e ellas 

depuzerão que, para descargo da sua conciencia, depunham e denunciavão a Sua Senhoria 

ao padre ‘Fulano’ e a Madre D. Jozefa, por se tratarem com huma correspondencia 

dezonesta e escandaloza e acrecentarão que, nos ultimos tempos em que o padre emtrara 

dentro a fazerlhe os exorcismos para que Suas Senhorias deram licenca, mandando sahir a 

todas as mais relegiozas para fora, se ficava so com a dita D. Jozefa e se203 fechavão ambos 

por dentro. Era a pessoa a quem se deo esta denuncia pessoa destrahida que folgava mais 

de ver as religiozas bem toucadas que mais honestas; era pouco afeicoado ao relegiozo 

porque dezião que, em os sermoes, falava munto ‘claro’, couza bem aborrecida em o 

mundo, principalmente de quem governa e governa como Deos não quer. Estimou a 

                                                 
199 o remeo: leitura duvidosa. 
200 humores: leitura duvidosa. 
201 que: que que M710  
202 Confirmação de referência textual anterior. Refere-se à vacatura da Sé (1728-1741) por morte de D. 
Rodrigo de Moura Telles. A esta questão nos referimos no tomo do Estudo.  
203 e se: esse M710  
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noticia, aplaudio, zombou e protestou [p. 148] por a emmenda. Divulgousse logo a queda – 

chamemoslhe por ora asim – dos dous relegiozos. Falavasse, murmuravasse, riasse e tanto 

que, sendo estas calunias sabidas tarde dos que as padecem, como esta se publicou tanto, 

logo chegou aos ouvidos da serva de Deos, que o chorou com lagrimas de sangue, não 

tanto pelo que lhe tocava, mas pello credito do seo padre espiritual, a quem munto 

estimava e não menos amava em Deos e porque temia que lhe fizessem alguma grande 

descortezia e, finalmente, perdesse, por esta cauza, a sua doutrina de que, em os grandes 

trabalhos que padecia, tão grandemente necessitava. Ao padre não se lhe deo tanto porque, 

como fazia tão alto conceito da virtude da serva de Deos e aquela dezonra comprehendia a 

ambos, estava munto serto que Deos avia de livralo de toda a calunia, por acudir pello 

credito da sua serva, o que asim sucedeo, como dira o capitolo seguinte. 
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Capitolo de como Deos desfes 

 as machinas do Demonio; de outras 

 tribulacoes da serva de Deos 

e da pinitente vida que fazia 

 

 Postas as couzas de tão mao204 semblante, como se vio em o capitolo passado, ja 

não se esperava mais que a rezolução que o Cabido tomava [p. 149] em huma materia tão 

pezada emtre pessoas religiozas e, ao parecer, provada pois tantas pessoas o afirmavão. 

Determinouse mandarse tocar a Cabido conferirse aquele ponto e mandarse hum recado 

ou carta a Religiam e perlados daquele religiozo para que não o deichassem mais tornar 

aquele convento. He certo que, se o Demonio205 acabasse isto, faria grande negocio porque 

o religiozo não deichava de ter em a Relegião quem estimasse este lance e se valesse delle 

para que os prelados totalmente lhe prohibissem o exercicio em que se empregava do 

chegar almas a Deos e so por aqui lhe dava algum cuidado que, pello mais, não temia. 

Emfim, para que se veja o como Deos muda facilmente as couzas e tem em Sua mão os 

coracoes dos homes, o cazo foy que, tangendosse a Capitolo para se propor aquele cazo, 

ou esqueseo ou se meterão outras couzas e naquelle se não falou palavra, nem em os dias 

seguintes e se desvaneceo em tal forma que nem parece que ficou memoria. E o relegiozo 

adoesseo de huma erzipela206 de que esteve poucos dias de cama e este foy o motivo de se 

acabarem as praticas e asim desfes Deos facilicimamente aquela tromenta tão fea que 

levantou o Demonio.  

Em este tempo, como ja [p. 150] a serva de Deos tinha mais saude, era grande a 

mortificacão e penitencia em que se exercitava. Toma[va] todos os dias dissiplina duas 

vezes e fazia todas as sestas feiras o exercicio da Crus com sinco desiplinas e, como alem 

deste exercicio, toma[va] todos os dias duas, vinha a tomar na sesta feyra sete. Trazia o seo 

dilicado corpo atromentadissimo porque, alem destes rigores, o cobria de silicios. Trazia o 

corpo feito huma chaga e de tal modo que se lhe pegavão ao corpo as tunicas que trazia 

vestidas. O jejum era continuo porque não comia carne e, ao jantar, pasava muntas vezes 

com so hum ovo e, as consoadas, com humas papas e as mais vezes nada. Alem dos actos 

de comunidade, a que nunca faltava, rezava muntas devocoes e emtregavasse 

continuamente ao exercicio da oracão, em que gastava muntas horas e munta parte da 

noute. E, não contente com tudo isto e os muntos tromentos que continuamente lhe estava 
                                                 
204 mao: mão M710 
205 Demonio: Demonio ras. inc. M710 
206 Leia-se «erisipela», doença infecciosa caracterizada por uma inflamação da pele (Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, ed. cit., tomo II, p. 1540). 
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dando o Demonio, como ardia em dezejos de padecer, andava morta por achar quem a 

exercitasse e afligisse. Lembroulhe que a religioza emdemoninhada, de que asima fizemos 

mensão. Como, por occazião do seo trabalho, lhe era mais familiar, lhe podia fazer esta 

caridade. Chamo[u]a hum dia a parte e pediolhe que lhe avia de fazer [p. 151] [o] que tinha 

para lhe pedir. «Que me pedira Vossa Merce que eu lhe não fassa?» ― respondeo a freyra, 

sendolhe tão devedora. Pediolhe, emtão, a serva de Deos que lhe avia de fazer a graca que 

ella lhe pederia a seo tempo. Prometeolho a freyra e, como foy noute e a dezora, buscou a 

serva de Deos. Foyse com ella a hum lugar munto retirado, deolhe huma corda e meteolhe 

em as maos humas dissiplinas e lhe pedio que a attasse munto bem com aquela corda e a 

despisse a asoutasse com aquelas diseplinas por todo o corpo, com o mayor rigor e forsa 

que pudesse. He de saber que, ainda que a serva de Deos andava ja melhor para o que tinha 

andado, comtudo ainda andava pouco menos que apegandosse pelas paredes porque 

sempre era munto o que padecia. A esta proposta de Jozefa, fes alguma rezistencia a 

religioza, mas, emfim, ao que se emtende incitada pello Demonio, não so veyo, por fim de 

contas, a convir em o que se lhe pedia, mas o fes com tal rigor que pareceo ser obra 

diabolica. Pegou da corda, atoulhe as maos com toda a tirania, dispioa e comesou a asoutala 

com tão grande tirania que a pos em mizeravel estado. Era robusta, tinha muntas forsas e, 

ajudada pello Demonio que se vingava das vitorias que delle [p. 152] tinha alcansado a 

serva de Deos, fazia em aquele corpo delicado grandissimo estrago. Emfim, cansou de a 

asoutar, mas nem por isso sessou a dissiplina, antes deichandoa asim atada se sentou a 

tomar folgo e descancar e, asim que se sentio descansada, tornou a asoutar a serva de Deos 

como de novo. Estando aquele corpo tão ferido e aflito de trabalhos, abstinencias e 

penitencias, ja se ve que estrago fazia em elle! Emfim, era ja tão tarde que o tempo não 

premetia mais demoras que, alias, nem a cruel executora dezestira, nem a afligida Jozefa se 

cansara de padesser e tolerar aqueles tam crueis tratamentos. Dezatoulhe as cordas e Jozefa, 

lancandosse a seos pes, lhos beijou e agradeceo com terno agradecimento a caridade. 

Recolheose a sua sela feita em pedacos; deitousse para tomar hum breve repouzo, mas as 

dores do corpo não a deichavão sosegar porque o tinha todo negro e tão moido que não 

podia voltarse em a cama. Levantouse ao outro dia a comungar com grandissimo trabalho 

e, não obstante o estado em que ficou, foy continuando em aquele exercicio mais dias athe 

que, sabendoo o confessor, lho prohibio.  

Não podia o Demonio sofrer esta constancia nos trabalhos, esta paciencia e o amor 

de Deos que ardia em aquele coracão e asim lhe fazia tão crua guerra e tanto ao descuberto 

que fazia pasmar. [p. 153] Humas noutes passava atormentandoa continuamente em a 
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cabessa; outras, trocandolhe207 os bracos e pizandolhe os ossos; outras, acendendo em seo 

corpo fogo tão activo que a queimava; outras vezes, lhe fazia tromentos tão esquizitos que 

não se emcontravão semelhantes. Huma noute, hindo pri[n]cipiando a pegar em o sono, 

acordou com grande sobresalto e angustias. Sentia dentro de seo mesmo corpo hum cam 

grande que andava aos tombos, raivoso; humas vezes, a mordia em o coracão; outras, em 

os bofes; outras, lhe comia as emtranhas, com dores tão atrozes e fora do que se pode 

ponderar, que lhe era necessario todo o cabedal de paciencia e virtude que Deos lhe avia 

dado, para não dezesperar em tamanho tromento. Outras vezes a opremia de pezo que lhe 

parecia lhe esmagava a cabessa e amassava o peito; finalmente, erão tantos os trabalhos que 

passava que não he facil caber na memoria o referilos. Mas o que cauza admiracão he que, 

com tudo isto, nunca faltava ao coro, nem as suas devocoes e exercicios. Susedia as vezes, 

estando em algum trabalho destes, tangerem ao coro; sempre Deos premetia que Sua serva 

ouvisse o sino e a que athe ali nem pedia a Deos saude nem alivio, asim que ouvia tanger ao 

acto de comunidade ou se chegava o tempo de fazer algum exercicio, logo sentia algum 

refrigerio; hiase levantando [p. 154] sobre as maos, munto devagarinho e de rastos ou 

como melhor podia, se arojava para fora da sella e, com ajuda do seo Anjo da Guarda, hia 

ao seo coro ou ao seo exercicio. 

Sobretudo foy munto o que padeceo e batalhou para receber os sacramentos. Erão 

inumeraveis os empedimentos que o Demonio lhe punha para lhe fazer perder as 

comunhoes e conficoes, levantandolhe escrupolos, medos e temores. Não ficava pedra que 

o Demonio não movesse, mas podia pouco porque era a serva de Deos obidientissima e 

antes se deichara morrer que faltar a obediencia e, como o padre espiritual lhe avia 

mandado comungar todos os dias, ainda que mayores fossem os trabalhos, mas208 que fosse 

de rastos ou como fosse sempre vinha receber o Santissimo e confessarse e o Demonio, 

vendo que lhe não podia estorvar os augmentos de graca e merces que Deos lhe fazia em as 

comunhoes – em que sempre recebia sua alma grandissimas merces de Deos – se emfuresia 

contra ella, movendo criaturas que a preseguissem e, outras vezes, athe mesmo dandolhe 

Deos licenca, a presiguia vizivelmente. Era o ordinario, quando chegava ao conficionario, 

arebatala e dar com ella em o meyo do coro tão grande pancada que ficava por algum 

tempo sem sentidos e sempre que se avia de confesar lhe fazia isto duas ou tres vezes, 

amiasandoa que não so avia de atirar com ella, mas avia de descompola, [p. 155] fazendoa 

cahir de maneyra que ficasse exposta aos olhos da comunidade a sua honestidade. Mas 

premetia Deos que, por mayores quedas que o Demonio lhe fazia dar, sempre cahia em tal 
                                                 
207 trocandolhe: leitura duvidosa. 
208 mas: mais M710 
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forma que cauzava lastima e metia devoçam. Caia ordinariamente de costas, estendida, com 

os bracos cruzados sobre o peito, o habito composto e estendido, os pes cubertos, as 

mangas da cogula estendidas e munto compostas, a cabessa direita, os olhos fechados, toda 

tam composta e emgracada que metia devocão. E, em todos estes trabalhos, não mostrava 

em o rosto espanto, antes manifestava serenidade e fermozura. Asim ficava destas quedas, 

sem tornar a seos sentidos athe que ou o seo confessor se estava prezente ou vindo 

chamado para acudirlhe, chamandoa pelo seo nome, lhe mandava que tornasse em si; 

emtão, abria os olhos e, tornando, como que resucitava; se levantava e se lhe vinha por aos 

pes. O ordinario, emquanto asim estava, era estar vendo catervas de demonios que a 

rodeavão, bramindo e ameasandoa, mas premetia Deos que, em ouvindo a vos do seo 

confessor, todos se aredavam. Posta aos pes do seo confessor, este a animava a padeser, a 

desprezar aos demonios, a confianca em Deos e, em lhe falando em amor de Deos e 

trabalhos de Jezu Cristo, ali sentadinha ao canto da grade – lugar aonde, em estas 

occazioes, lhe falava o padre porque não podia, [p. 156]209 por emtão, porse di210 joelhos – 

lhe dava hum suave sono que a traspunha em Deos e ficava em amorozo extazi que lhe 

durava athe horas de comungar e em elle lhe dava Deos grandes esforsos e fazia grandes 

carissias.  

Asim hia Deos suavizando os trabalhos de Sua serva e dando licenca ao Demonio 

para que lhe lavrasse a mais illustre coroa. Não erão estes os mayores trabalhos para ella 

porque tinha tanto amor a Deos e tão pouco ao seo corpo que de todo este padecer se lhe 

dava pouco. O trabalho grande era quando o Demonio a emchia de trevas e obscuridades e 

lhe presuadia que estava illuza e dezemparada de Deos e outras couzas211 com que a 

atormentava, que isto he o que lhe chegava ao coracão e fazia perder as estribeiras. 

Sosedeo, pois, que huma occazião em que a serva de Deos se estava lembrando da sua 

passada vida trazerlhe o Demonio a memoria huma romaria que fes com hum irmão seo, 

montada em hum cavalo e munto adornada, couza de que, em aquele tempo, teve alguma 

prezuncão e vão contentamento. Como não tinha outras couzas com que a preseguisse, o 

Demonio comesoulhe a trazer ao pensamento quam ayroza e agradavel hia e os muntos 

louvores de fermoza e diliberada que adquirira. Bem sabia o Demonio quam longe estava 

aquele coração de admitir esta vam complacencia, mas queria por aqui mortificala e 

confundila. Comesou, pois, a serva [p. 157] a abominar em seo coracão aquela vaidade e a 

afligirse de ver qual tinha sido e quam pouca era a penitencia que fazia e, com estas 

                                                 
209 Canto superior esquerdo: «11». Início do décimo primeiro caderno. 
210 Não será a única ocorrência ao longo da Vida. Mantemos, como traço do usus scribendi do autor. 
211 couzas: couzas que a M710 
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consideracoes, comesou a derramar muntas lagrimas. Valeose desta occazião o Demonio 

para lhe fazer guerra. Comesoulhe a presuadir que estava perdida, que naquela forma dera 

grandissimo escandalo a quem a vira e que, sem duvida, avia feito cahir em alguns 

peccados. Comesoulhe a pintar a disolucão dos trajes, o mal que avia feito em se expor em 

corpo em hu[m] cavalo, aos olhos dos homes e, com outras muntas cousas que ajuntava, 

lhe foy dando tal guerra que, a pouco espaco, ja a serva de Deos estava feita hum rio de 

lagrimas, tendosse pela pecadora mais perdida. A isto ajuntava que certamente tudo o que 

pasava na oracão eram emganos diabolicos, pois não tinha mais que fazer Deos que, ao 

mesmo tempo que não se comunicava na oracão a tantas virges212 tão recatadas, estar 

fazendo favores tão grandes a huma molher tam pouco honesta que fazia accoes de molher 

publica. E, para mais atromentala e afligirlhe, huma vos: « ―Tu es aquela molher do 

Apocalipse que emfeitissava homes213 com seo mortal veneno!» Asim o ficou emtendendo: 

que era pior que os demonios, a ruina das almas e o escandalo do mundo; que vivia eluza e 

estava [p. 158] emganada e era o escandalo do mundo e que asim Deos a tinha 

dezemparado e dado licenca aos demonios que a emganassem com aquellas eluzoes porque 

molher tão torpe e depravada so isto merecia. Com estas angustias, feria os peitos, beijava a 

terra e erão seos olhos duas corentes de dolorozas lagrimas e dezejava meterse debaicho da 

terra e dar a Deos e ao mundo públicas satisfacoes do seo peccado e, ferindo 

dolorozamente seos peitos, pedia a Deos meziricordia. Com esta aflicão em que vio que 

molher era a do Apocalipse e como se lhe respondesse que era huma molher vestida de sol, 

calcada de lua e coroada de estrelas que significava a Maria Santissima, respondeo « ―Não 

he essa por quem eu pregunto. Digamme quem foy outra molher munto ma de que se trata 

no Apocalipse...» Emtão, lhe diserão que era huma meretris, que val o mesmo que molher 

publica exposta ao pecado, que vio Sam João, munto ornada a cavalo em hum dragam, que 

na214 mam trazia hum vazo de veneno com que adormecia e embebedava os reis da terra. 

Pois, quando ouvio a serva de Deos que era molher meretris e a cavalo em hum dragão 

dando veneno a quem a via, foy tão grande a sua aflicão que por pouco não perdeo a vida. 

«Ex aqui quem sou e quem fui!» ― dizia, coberta de mortaes angustias, e fazia taes actos de 

humilhacão [p. 159] e desprezo de si mesma que dezejava meterse debaicho da terra. Por 

isso disse S. Paulo que, para o que ama a Deos, tudo se lhe converte em bem porque, do 

mesmo que o Demonio buscava para a fazer cahir em alguma dezesperacão ou para lhe dar 

algum gra[n]de trabalho, tirou a serva de Deos grandissimo merecimento.  

                                                 
212 Novo caso de apócope do ‘-m’, à semelhança de ‘visage/visages’, ‘home/homes’.  
213 homes: hosmes M710 
214 na: não M710 (por influência nasal da palavra seguinte). 
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Muntos dias lhe durou esta aflicão e a continuasão de fazer actos heroycos de 

humildade e desprezo de si mesma, mas não conseguio o Demonio o que pertendia que era 

ver se a confundia, de sorte que perdesse as comunhoes em que tanto emteressava porque, 

asim que o seo confessor soube o trabalho em que andava, acudio logo a confortala e a 

renovar os preceytos de que comungasse. E, ainda que a serva de Deos tremia e temia e se 

afligia munto em chegar a comunham, quando andava em estes trabalhos, mayor era o 

temor que tinha de dezobedecer. E asim, suspirando e tremendo sempre, comungou athe 

que Deos privou o Demonio de a afligir e a consolou munto como costumava. 
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Capitolo de outras penitencias  

que a serva de Deos fazia e batalhas que por 

 isto teve com o Demonio e vitorias que delle 

 conseguio 

 

 Em este tempo, cada ves crescia em os fervores e dezejos de dar gloria a Deos, 

morteficandosse e padesendo por Seo amor [p. 160] e, não obstante as215 continuas febres e 

grandes ardores que padecia e lhe cauzava o Demonio (com que tanto a debelitava e 

afligia), quis a serva de Deos privarse de todo o alivio e abracar toda a penalidade. E asim 

emprendeo nunca uzar de linho. Pedio licenca ao seo confessor, o qual, não obstante 

parecer esta rezolucão arojo a prudencia humana pois, como dissemos, padecia a serva de 

Deos febres e grandissimos calores em o corpo, fiado em a grande ajuda que Deos promete 

aos que, por Seo amor, abração a Crus, não so lhe deo a licenca que pedia, mas a animou 

munto a por por obra o que Deos lhe inspirava. Detreminou com isto a fervoroza serva de 

Deos fazer duas tunicas de estamenha ou outra couza que fosse de lam, mas não sabia a 

forma em que as avia de cortar. Ou fosse por isto ou porque Deos asim o ordenasse, 

segundo o que depois sucedeo, pedio ao padre espiritual que, se sabia de alguma pesoa que 

trouchesse semelhantes tunicas, lhe ouvesse huma para cortar por ella outra. Avia em a 

cidade huma pessoa de grande oppinião e virtude, confessada de outro religiozo amigo 

intimo do confessor da serva de Deos, o qual, as vezes, [p. 161] tambem a comunicava e, 

por esta via, se pedio a dita pessoa huma tunica daquelas. Sucedeo, pois, que a tal pessoa 

tinha em seo poder huma tunica de burel nova, a qual tinha sido de huma religioza que em 

o Convento da Conceycão da mesma cidade avia morrido com opinião de santa216 e esta 

foy a tunica que217 aquela pessoa deo para amostra, cosida218 em huma toalha. Chegou, pois, 

as maos da serva de Deos esta pessa; dezembrulho[u]a, vioa tão aspera e dezabrida e, 

dezejoza logo de provar aquele rigor, aquela noute determinou vestila. Recolheose as suas 

oras a sella, pos a tunica diante de si, fes a sua oracão munto devota, pedio a Deos esforso 

para abrasar aquela penitencia e determinou vestila. Era isto por219 Julho ou Agosto; erão as 

calmas munto intenças. Andava a serva de Deos munto fraca, aflita e falta de forsas e de tal 

                                                 
215 as: an M710 
216 Quem seria esta monja da Conceição? A obra de sóror Maria Benta do CÉU, Jardim do Ceo plantado no 
Convento de Nossa Senhora da Conceição da Cidade de Braga, Lisboa, Officina de Manoel Coelho Amado, 1766 faz o 
panegírico de várias religiosas do Convento da Conceição de Braga que morreram apresentando sinais de 
santidade, ao longo do século XVIII. A referência textual é, contudo, demasiado vaga – por exemplo, teria a 
monja morrido há muito ou não? – para que nos adiantemos na sua identificação. 
217 que aquela: que a aquela M710  
218 cosida: leitura duvidosa. 
219 por. por ras. inc. M710 
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modo que bem tinha nesta accão que reprovar a prudencia humana... Sucedeo que, por ser 

a serva de Deos mais corpulenta, lhe foi220 a tunica munto apertada. Emfenito foy o 

trabalho que lhe custou a221 vestila e munto mayor quando, contra esta accão, se comoveo 

todo o Inferno. [p. 162] Ao acabala de vestir, lhe deo hum grande afrontamento, a que lhe 

sobreveyo hum desmayo, ou fosse natural ou causado pello Demonio – que histo he o 

mais certo porque crecerão tanto os tromentos que pasarão a esfera de naturaes –, 

emcheosse, como digo, a sela de demonios e empenharão tanta dilegencia a despresuadila 

que, se Deos a não armara de tão generoza constancia, ouvera deichado a empreza. 

Presuadialhe a que era loucura emprender aquela penitencia porque aquela tunica, alem de 

ser de burel, eralhe tão apertada que a afligia munto. Alem disto, eralhe precizo para 

emcubrila trazer por sima camiza e, depois, colete, habito e cogula. Isto, em tempo de 

tantos calores, paresia cousa intoleravel a forsa humana. Trazialhe a memoria as grandes 

ancias, angustias e dores que continuamente padecia e que agora a postraria de modo que, 

mal que não quizesse, avia de deicharse daquela empreza. Acrescentava: « ―E se te der 

agora hum acidente ou desmayo, como muntas vezes te sucede, que seja necessario 

ajudaremte ou despirte e te acharem nesta forma? Que se dira neste convento, se perderes a 

vida e o teo padre espiritual o credito?» Finalmente222, foram infenitas as sugestoes e 

argumentos [p. 163] com que pertendeo o Demonio presuadila, mas, como a tudo fosse 

superior a sua fe e a grande confianca que em Deos tinha, nunca a pode fazer desmayar 

daquela eroica empreza e, vendo que não conseguia o que dezejava por este caminho, deo 

por outro e comesou a fazerlhe grandes tormentos porque, pasado algum tempo (que seria 

huma hora), comesou a fazerlhe hum calor de costas excecivo, que quazi a fazia perder o 

sentido, humas dores cruelissimas em as entranhas, huns afrontamentos insoportaveis e 

taes angustias que, a pouco espaco, se vio cercada de dores de Inferno. Ao mesmo tempo 

que huns demonios se occupavão em darlhe estes tromentos, outros, sutilissimamente, a 

presuadião que, como estava tão fraca das doencas e tão esquentada dos remedios223 e 

fazião tão rigorozas calmas, todas aquelas angustias lhe cauzavã[o] o aperto e grosaria 

daquela tunica, que logo logo a tirasse porque o mais hera grande escrupolo de conciencia. 

Rezestia a fe da serva de Deos e crescia a bataria dos demonios e chegou a tanto que, so em 

aquela noute, padeceo a serva de Deos todos os tromentos que athe [p. 164] emtão pasara 

em todas as doencas. Suportou dores de costas excessivas, pontadas, dores de peito e de 

cabessa, angustias de coracão, desmayos e inumeraveis molestias; porem, nada bastou para 
                                                 
220 foi: são M710 (falta de concordância de número e de harmonização do tempo verbal). 
221 a: a ras. inc. M710 
222 finalmente: filalmente M710 
223 remedios: remedios que M710 
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a apartar do santo propozito. Cahia por terra e tornava a porse em oracão athe que, pasada 

huma boa parte da noute, forãose os demonios, emvergonhados e vencidos, e a serva de 

Deos ficou tão forte, alegre e confirmada em o seo propozito que, não so não tirou a 

tunica, mas andou com ella muntos dias, sem nunca a despir athe que a mandou pedir a 

pessoa que a avia emprestado.  

Não quis, comtudo, o seo confessor que uzasse daquela tunica de burel, mas que a 

trouchesse de sarja e, como a serva de Deos profesava tão grande pobreza, não tinha 

meyos para a fazer porque, como tinha outra irmam comsigo, a qual governava o que avia 

– pois a serva de Deos não quis ter este cuidado – asim por isto, como por exercitar mais 

humildade, escreveo duas cartas a duas prioras de carmelitas, sem se asinar mais que 

«Jozefa Maria», para que se não viesse em o conhesimento de quem era, pedindolhe[s] por 

esmola a cada huma huma tunica velha das que deichavão as religiozas. Cada huma 

respondeo com grande caridade [p. 165] e cada huma lhe mandou sua tunica em tão bom 

uso224. E esta era a roupa de que uzava sempre a serva de Deos, por baicho de huma 

camiza de linho que trazia para emcubrir a sua penitencia e, sendo isto couza que a outra 

pudera fazer munto mal, porque duas camizas esquentam munto e, sendo huma de lam, 

munto mais, andando com muntos habitos e em tempo de tantos calores, ella passava 

munto bem, mostrando Deos em as ajudas que para isto lhe dava quanto favoresse aos que 

se mortificão por Seo amor. E, para mostrar que se agradava, premetia que, quando lhe 

cauzava o Demonio algumas angustias ou accidentes por forsa dos grandes tromentos, 

levavãona as vezes a cama e, despindoa algumas vezes, sempre Deos a[s] sego[u] para que 

lhe não vissem a tunica que trazia de lã, couza bem digna de admiracão! A cama em que 

dormia era o cham, sobre o qual deitava huma esteyrinha e, porque o padre lhe mandava 

que se despisse por não se esquentar mais, fes huns lancoes ou sudarios que não tinham 

mais comprimento que o seo corpo, nem mais largura que hum pano. Estes punha sobre a 

esteirinha em o cham e cobriasse com o seo habito e, desde que teve esta cama [p. 166] tão 

pobre e mortificada (porque os taes lancoes erão tam bem de lam), susedia darlhe Deos 

Nosso Senhor algum descanco, principalmente quando avia sucedido passar algum grande 

trabalho, em premio da sua fortaleza. As vezes era tanto o padeser que a levavão duas 

mossas ou religiozas pelos bracos, meya morta, a sella. Não consentia que a despissem, por 

não perder a sua pobre cama. Fazialhe[s] sinal que se fossem e, como erão idas, estendia a 

sua esteyra, punha por sima os seos lancoes e deitavasse no cham e pagavalhe225 Deos 

muntas vezes esta valentia, com lhe dar ali o descanco que não conseguia em outra cama. E 
                                                 
224 bom uso: leitura duvidosa. 
225 Por cima desta palavra, parece estar escrito um ‘1’. Todavia, não pudemos interpretar esta referência. 
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muntas vezes estava tal que não se podia bolir e ficavasse sentada ou estendida no cham, 

vestida athe pela manham.  

Jejuava sempre com grandissimo aperto porque, as vezes, principalmente quando as 

comunicacoes de Deos erão grandes, passava com o que pudera sustentarse hum 

pasarinho. Porem, em a Coresma e Coresma dos Anjos, sempre o jejum era mais rigurozo. 

Emtrava munto a miudo em exercicios e sempre erão de trinta e tres dias, em honra dos 

annos de Christo; em elles se asoutava todos os dias duas vezes; em segunda feira, em que 

fazia o exercicio da morte, acrescentava mais penitencias e na 6.ª, [em] que fazia o da Cruz, 

[p. 167] tomava sete e, ainda que andasse cahindo, sempre emtrava em exercicios, quando 

erão os tempos que o[s] costumava fazer. E sempre Deos lhe dava tantas forsas que nelles 

sarava de todas as suas molestias e muntas vezes ficava não so sam, mas robusta.  

Era amiga da limpeza e, asim, a seos tempos, lavava as suas pobres tunicas, mas 

nisto padecia grandissimo trabalho porque trazia continuamente as maos e canas dos 

bracos abertas e munto mais quando as comunicacoes de Deos erão mayores e, asim, sentia 

grandes dores e tanta fraqueza que lhe custava excecivo trabalho, polo que, compadecido, o 

seo confessor buscou quem, com todo o segredo, lhe desse este alivio. Foy este huma 

molher de huma aldea, orfa de pay e may, a qual servia a Deos e era devota e, por 

frequentar os sacramentos, tinha mudadosse para a cidade e, em huma pobre cazinha, fazia 

huma santa vida. Esta, pelo munto que servio a serva de Deos e pelas suas oracoes, veyo 

alcanzar tanta virtude e tal morte que me pareceo referila, para que se veja quanto Deos 

premea ao que se fas a Seos servos. Tinha largas horas de oracão, em que passava munta 

parte da noute e, por mais vexacoes e tromentos que lhe fazia o Demonio, não deichava os 

[p. 168] seos exercicios. Alcansou tanta cari[da]de e amor do proximo que se hia ao hospital 

servir aos emfermos e em elle tratou de huma leproza a que ninguem se queria chegar. 

Sempre que via alguma necessidade a socorria, ainda que ficasse perecendo. Em os ultimos 

exercissios que teve, se fes escrava, pelo amor de Deos, de todas as criaturas e, dali por 

diante, nunca mais fes a sua vontade, senão o que todos lhe mandavão: se era a recados, 

hia; se lhe davão roupa para lavar, hia e tudo fazia pelo amor de Deos, sem aseitar couza 

desta vida. Hiase a caza de pessoas pobres, emfermas e acarretavalhe[s] agoa, barrialhe[s]226 

as cazas e servias227 em tudo. Se lhe davam alguma couzinha, logo o repartia com os pobres 

e, quando via algumas necessidades que não podia remediar, atava hum pano na cabessa, 

pegava em hum bordão e hiasse pedir pelas portas para os pobres e, sendo mosinha limpa 

                                                 
226 Nesta, como em outras ocorrências, mantemos o betacismo como traço do usus scribendi do autor. 
227 Leia-se como ‘servia-as’. Neste, como em tantos outros casos, não se distingue a forma verbal do pronome 
pessoal, surgindo como que aglutinados. 
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– que alguma couzinha lhe mandava hum irmão que tinha em os brazis –, vivia com toda 

esta pobreza. Huma ves tinha duas varas de pano para huma camiza e, não tendo outra, 

socedeo vir hum pobre totalmente nu. Logo foy a caza buscar aquele pano e, hindo com 

elle a caza de huma senhora, disse a huma filha: « ―Minha Senhora, eu sou huma rustica 

que não sei senão sachar. Fasam, pelo amor de Deos, huma camiza deste pano para hum 

pobrezinho que anda nu!» [p. 169] Alcansou grande obediencia e grandissima humildade. 

Huma ves que a tentou o Demonio com vaidade das obras de caridade que fazia, deo conta 

ao seo confessor e, com sua licenca, fes a mortificacão seguinte. Pedio emprestado hum 

manto que, naquela terra, so costumão trazer as senhoras mais principaes; vestio hum 

manto amarelo e posse em huns tamancos munto grandes e pos o seo manto e se sahio a 

pacear a cidade. Ja se ve o que a preseguiria: o povo e os rapazes. Todos a tiveram por 

louca e rião de boa vontade, a vista de tal figura e, depois que se vio bem chea de 

ignominias, se recolheo humilhada, porem vensedora. A serva de Deos228 Jozefa amava 

emtranhavelmente pela sua munta virtude e senseridade e, com a sua comunicasão – que 

lhe falava muntas vezes –, a fes crecer em toda esta virtude. Adoeceo de humas febres; 

levarãona ao hospital; nelle esteve doente quinze dias e foy Deos tão seo amigo que moveo 

os coracoes de todos a munta caridade porque lhe davão a comunham todos os dias e a 

vezitavão frequentemente os seos confessores e todas as Religioes a vizitarão e lhe derão as 

absolvicoes da Ordem. Teve em toda a enfermidade grande pas e munta alegria e espirou 

acompanhada de sacerdotes, com munta pas em o Senhor. [p. 170] Não se lhe achou huma 

so camiza em que se amortalhar, mas não premitio Deos que faltasse couza alguma, a que 

sempre, com a sua penuria, socorreo a pobreza. Mandoulhe Jozefa quem a compuzesse 

depois de morta; mandoulhe habito, toalha, flores, palma e ficou tão ornada como pudera 

hir qua[l]quer que tivesse em o mundo melhor fortuna. Ficou fermosa e com sinaes da 

gloria que foy gozar diante de Deos. Pareceome referir aqui as virtudes desta pobre, para 

que se veja quanto importa servir e comversar aos servos de Deos.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Deos: Deos Deos M710 
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Capitolo de como fes a serva de Deos 

 proposito sarafico e da contradicão 

 com que o Demonio  

a pertendeo estorvar 

 
 Como a serva de Deos sempre andasse anelando occazioes e exercicios para mais e 

mais se adiantar em o amor do seo Espozo, era munto o que pedia ao padre espiritual a 

exercitasse e emsinasse os meios de mais agradar a Nosso Senhor. Pareseolhe ao padre que 

lhe seria util e de grande proveito fazer o proposito serafico. Mas, porque nem todos os 

que virem estes papeis saberão o que he o propozito serafico, diremos aqui, brevemente e 

em suma, o que, em esta materia, tras o padre Fr. [p. 171] Jozeph do Espirito Santo em a 

sua Cadena Mistica229 para o que he de supor que a illustre e santissima virgem Santa Thereza 

de Jezus, dezejando dar a Deos gloria, fes aquele tão eroico como dificultozo voto de fazer 

sempre o mais perfeito, o qual he imposivel cumprirse, sem as intelegencias que lhe 

costumão dar os misticos que he emtendendosse em materias que tenhão algum pezo 

porque, alias, se em todas as accoes miudas que ocorrem, se ouvera de buscar sempre o 

mais perfeito para se executar, fora trabalho imponderavel e couza inconseguivel. 

Emtendesse que a de ser o mais perfeito, a concelho e parecer de prudente varão e director 

espiritual, para o que aconcelha o dito padre Fr. Jozeph do Espirito Santo que sera util 

fazerse disto mesmo hum propozito munto serio e exercitarse alguns annos a pessoa 

devota, em as occazioes que lhe occorrerem, em fazer o mais prefeito a conselho de 

prudente director, não tendo porem tensao de se obrigar a voto nem a peccado. Com esta 

moderação, não so he themeridade o aconcelha[r]se, mas he munto util o fazerse 

semelhante propozito.  

Munto se agradou a serva de Deos quando o padre lhe propos tão agradavel 

empenho. Ainda que a sua humildade não lhe premetia fazer nem intenta[r] o voto, a alma 

lhe dava voos e saltos o coracão, dezejando alcansar de Deos valor e fortaleza para [p. 

172]230 fazer o voto com as mesmas condicoes que o fes Santa Thereza. Logo se comesou a 

dispor e a fazer obras com que agradasse munto a Deos e conseguise de Sua Divina 
                                                 
229 Fr. José do Espírito Santo «naceo em a augusta Cidade de Braga a 26 de Dezembro de 1609 [...] para 
ornato da austera Familia do Carmo Descalso [...]. Por ser eminente nos mysterios da Theologia Mystica 
alcançou o dom da discrição dos espiritos, que regulados pelo seu dictame chegaraõ ao cume da perfeiçaõ 
Evangelica. [...] Compoz Cadena mystica Carmelitana de los Authores Carmelitanos Descalsos por quien le ha renovado en 
nuestro siglo la doctrina de la Theologia Mystica de que há sido discipulo sin primero S. Dyonisio Areopagita Obispo, y Martyr 
adornada con la doctrina del Doctor Angelico, que se el no hà sido Carmelita en la profession, y habito religioso son los Descalsos 
en los Theologicos muy professos suyos, formada en methodo de las Colaciones espirituales del Carmelo Erimitico. Madrid por 
Antonio Gonzalves de Reys. 1678.» (Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana: historica, critica, e 
cronologica, tomo II, Lisboa, Officina de Ignacio Rodrigues, 1747.) 
230 Canto superior esquerdo: «12». Início do décimo segundo caderno. 
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Magestade graça para fazer aquele propozito e nunca quebralo. Na oração achavam bom 

recibo em Deos os seos dezejos e sentiasse notavelmente atrahir de Deos para lhe fazer 

este tão heroyco como agradavel sacrificio.  

Mas, como avia de ser munto o que com elle avia de agradar a Deos, foy grande o 

empenho que pos o Demonio em a perseguir e despresuadir e, como tomava por 

fundamento a sua mesma humildade, facilmente lhe presuadia que não era para aquilo, que 

era precepitarse e buscar por aquele modo couzas de que dar mais estreita conta a Deos e, 

para melhor fazer a sua, comesou a tentala contra o padre espiritual. Levantavalhe, em a 

parte inferior, huma ira e hodio contra o padre que so a sua lembranca lhe hera intoleravel; 

fazialhe angustias e ancias mortaes a sua memoria; paresialhe que para nada lhe aproveitava 

a sua doutrina pois se via tão mizeravel, chea de ira e empaciencia; que aquele voto ou 

propozito era para outras almas e não para ella pois com aquilo buscava a sua perdição... 

Com isto e outras muntas couzas, que contra o padre espiritual lhe trazia, a fazia andar 

atromentada e a aperreava a que não comungasse porque estava em peccado mortal, por 

aquela ma vontade que trazia [p. 173] contra o seo padre espiritual. Logo lhe trazia a 

memoria as obrigacoes que lhe devia e as grandes asestencias que lhe avia feito em os seos 

trabalhos e concluia: « ―Ex aqui quem tu es e como pagas a caridade com que te tem 

tratado! E sobre todas estas mizerias queres agora fazer hum propozito de fazer o mais 

prefeito? Isto he a mayor soberba que se pode imaginar nem vir ao pensamento de 

criatura!» Bem quizera a serva de Deos chamar logo ao padre a darlhe conta destes 

trabalhos em que andava, mas, como erão tentacoes contra a sua pessoa de hodio231, ira e 

ma vontade – como lhe fazia crer o Demonio – faltavalhe o animo e punhalhe o Demonio 

grandissimo temor e puzilanimidade. Paresialhe huma ingratidão tão atros que não tinha 

cara para lhe dizer; por outra parte, apertavãona tanto os demonios com esta ira que lhe 

faziam emtender que aborrecia ao padre, como se fora hum demonio, e que, pois asim 

andava, que o comungar era fazer sacrilegios. Chorava a serva de Deos lagrimas de sangue 

porque este trabalho não tinha alivio pois não lhe parecia comunicavel. Fazialhe parecer o 

Demonio que, se o comunicasse ao padre, que se avia de escandalizar dela e que a avia de 

deichar e era couza bem extraordinaria porque, por huma parte, parecialhe que 

emtranhavel[p. 174]mente dezejava tirarse da sua obediencia e, por outra, estava sentindo o 

parecerlhe que o poderia perder. Pela falta que temia exprimentar na sua doutrina, viase a 

pobre em continuas ancias e não se alargava munto com o padre; por estes temores que 

                                                 
231 hodio: hodio ras. inc. M710 
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padecia, dezia de si mil males: que era pior que o Demonio, que tinha maos bofes232 e 

emtranhas de ferro. Alem desta barafunda com que andava, fazialhe o Demonio grandes 

vexacoes, dores e aflicoes fortissimas e, para padeser munto, não era necessario mais que 

lembrarse do padre espiritual ou intentar mandalo chamar. Ja erão excessivos os tromentos 

que padecia em corpo e alma e, se queria pegar na pena para escreverlhe, era tão grande a 

violencia que sentia e tal a contradicão que rompia em lagrimas, sem poder escrever huma 

so letra. Tudo isto fazia o Demonio por hir metendo tempo em meyo e hir estrovando a 

serva de Deos para que não fizesse o voto ou propozito serafico.  

Contudo, como o padre espiritual tinha com ella grandissimo cuidado, a buscou e, 

depois de praticar largamente sobre os seos trabalhos, lhe veyo a dar conta desta e daquelas 

contradicoes e raivas tão grandes que lhe tinha e que asim a livrasse do perceito de 

comungar que lhe avia posto tão apertado. Animo[u]a o padre, explicoulhe como, em 

aquelas contradicoes, não tinha culpa [p. 175] porque erão couzas que andavão em a parte 

inferior, em que o Demonio tinha poder para imprimir estes movimentos de ira. 

Confirmoulhe com muntos exemplos e doutrinas e, para mais a certificar e livrar daquela 

opresam, levoulhe hum livro de Santa Thereza em que a santa explica munto bem estas 

couzas e, como a religioza ouvisse ler o mesmo que por ella pasava233, foisse capacitando a 

emtender que o que avia athe ali exprimentado erão tudo astucias do Demonio para a 

emcher de puzilanimidade e afastar da doutrina daquele padre que tanto a avia ajudado e 

animado. E comesou a alegrarse e a tirarselhe do coração aquela nuvem que tão oprimido o 

trazia, mas, quando vio o Demonio que comesava a abrir os olhos, emtendendo a sua 

sugestão, foy tão grande a ira que tomou que, diante do mesmo padre espiritual, a emvestio 

e lhe deo muntas pancadas e maos tratamentos. Animava em este trabalho o padre e, emtre 

outras palavras, lhe disse estas « ―Não tema, filha, que o que se tem pasado tem sido hum 

emtremes e farsa diabolica» e asim acabã[o]se as pancadas. Isto deo a serva de Deos tão 

grande gosto (ver descuberta a manha diabolica [p. 176] e que se acaba[va] ja aquela tão 

grande fadiga) que, sem se poder conter, comesou a rir de boa vontade e o padre espiritual 

em a mesma forma e o Demonio fugio tão emvergonhado que, em alguns dias, não se 

atreveo a tornar a tentar a serva de Deos. E asim fes com grande satisfação da sua alma o 

propozito serafico, posta de joelhos diante do seo confessor, em esta sustancia: « ―Eu, 

Jozefa da Trindade, querendo de algum modo agradecer a Deos os inumeraveis beneficios 

que de Sua mizericordia tenho recebido, desconfiando da minha fraqueza e fiada somente 

em a Sua divina graca, fasso diante de Sua Divina Magestade e do meo padre espiritual, que 
                                                 
232 bofes: leitura duvidosa. 
233 De notar a prática da leitura em voz alta.  
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esta em Seo lugar, firme propozito e protesto de observar sempre, em todos os lances e 

occazioes que se me ofrecerem, aquilo que a juizo do meo padre espiritual parecer mais 

perfeito. E não he meo propozito fazer voto nem obrigarme debaicho de peccado mortal, 

por asim mo aver mandado quem me governa, atendendo a minha grande fragelidade. 

Tomo por testemunhas deste acto a Maria Santissima, minha Senhora, e lhe pesso me 

alcanse graça para cumprilo, asim como determino a todos os anjos, santos e santas do Ceo 

e ao Senhor [p. 177] Anjo da minha guarda.» Grande foy o jubilo que teve a sua alma com 

este acto tão fervorozo e agradavel a Deos, o qual lho pagou com munta lus e graca para o 

cumprir porque era tanto o dezejo que esta alma tinha do bem que, em lhe parecendo que 

tinha cometido alguma falta, era necessario ao padre espiritual consolala munto porque, em 

asentando que em alguma couza ofenderia a Deos, a pena que consebia lhe postrava tanto 

as forsas que era presizo andar com grande cuidado. Huma ves que o padre a reprehendeo 

de huma falta bem leve foi tão grande a sua dor que cahio por morta e isto lhe sucedia 

todas as vezes que asentava comsigo que tinha em alguma couza dezagradado a Deos. 
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Capitolo de hum grande trabalho 

 que lhe causou hum escrupolo com que 

 o Demonio a atromentou 

 
 Não sesava o Demonio de machinar trabalhos a serva de Deos e de ver se podia 

por algum caminho empedirlhe o progresso da virtude e aproveitamento espiritual e, ja que 

lhe não pode impedir o propozito serafico, que com tanto alento cumpria, asestou todas as 

suas batarias contra as comunhoes a ver se, por meyo de criaturas, lhas podia [p. 178] 

empedir, provocando a humas e a outras a falarem em aquela materia. E como erão tantos 

os temores da serva de Deos, a minima palavra bastava para a fazer titubear e cahir em 

grandes trabalhos. Quizera o Demonio fazela cahir em algum peccado venial 

conhesidamente tal, para por aqui comesar a asestar as suas batarias, e, por ver se a fazia 

cahir em alguma impaciencia, se lhe apoderou de huma criada, premetindoo asim Deos 

para dar a esta Sua serva mais em que merecer e repetidas occaziões de vencer e confundir 

ao Demonio. Não lhe fazia tromentos nem molestias, mas fazia que tudo fizesse mal feito e 

fora de horas: queimava o comer, outras vezes davalho cru e, sendo grandes as 

necessidades que padecia a serva de Deos, tudo levava com paciencia. Vendo o Demonio 

que por aqui perdia mais do que gainhava, provocava a que disesse a sua ama palavras 

atrevidas, respostas iradas e huns234 taes tratamentos que bem parecião diabolicos.  

Sufria tudo com munta paciencia athe que, consederando hum dia a grande 

deferenca que via em aquela mossa e que não era aquela a sua antiga condicão, emtrou em 

suspeitas se estaria occupada do Demonio, para por ali lhe fazer tão dura guerra. 

Comunicou este pensamento ao seo confessor, o qual era bem exprimentado [p. 179] na 

materia; asentio a proposta e asentou, segundo as sem rezoes que a mossa fazia, que algum 

demonio a dominava e convierão em que se chamase e se lhe aplicasem os remedios da 

Igreja, obrigando ao Demonio a descubrirse. Asim se fes e a poucas palavras e aos 

primeyros preseitos se vio com evidencia que não fora mal fundada a sospeita porque o 

Demonio se manifestou e a mossa cahio, fazendo demonstracoes manifestas do que 

padecia. 

Emfim, foy Deos servido, por meyo dos exorcismos, dezalojar daquele corpo ao 

Demonio e sosegar aquela tribulacão, mas, ainda que ficou vencido, não se cansou da 

fabricar machinas para afligir a serva de Deos. Comesou a preseguir a irmam com 

desconfiancas; reprezentavalhe algumas queichas que tinha da serva de Deos, com que a 

fazia andar dissaboreada. Fundavãose em algumas palavras que o Demonio, sem duvida – 
                                                 
234  Primeiro escreveu-se «humas» que se emendou para «huns». 
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ao que depois se emtendeo – lhe trocava, fazendolhe emtender outras couzas, diversas das 

que a irmam lhe dizia e era lastima ver o que se mortificavão huma e outra, as lagrimas e 

aflicoes que avia porque com as palavras de Jozefa, com serem boas e as vezes em materias 

indeferentes, se torbava a irmam em tal forma que rompia em gritos e prantos. [p. 180] 

Com estes se turbava a serva de Deos e, acodindo, o Demonio lhe presuadia que não era 

rezão que comungasse pois sempre estava dando seo proximo causa para afligirse. 

Grandemente as emchia a ambas de escrupolos e angustias. Vinha o padre espiritual e não 

achava que as cauzas erão cousa de escrupolo, mas, como as via a ambas tão aflitas, davalhe 

esta tribulacão algum cuidado.  

Seguiase daqui outro mal mayor que, como a irmam fosse aos confessores do 

convento desabafar a sua pena e confessar o seo escrupolo e dissesse aquelas palavras que, 

ao seo parecer, a235 serva de Deos lhe dizia, sendo – como erão – vozes que o Demonio 

mudava, fes emtrar aos confessores em cuidado a respeito das comunhoes da serva de 

Deos e, por alguma couza que se devia tão bem de falar fora da conficão, se levantou 

alguma murmuração que chegou aos ouvidos da serva de Deos. Sobre tudo isto, socedeo 

que hum dia, falando com ella, a irmam lhe comesou a dar suas queichas e no fim 

acrescentou « ―Não sei verdadeiramente como dizendome tu ‘isto e isto’ te atreves a 

comungar todos os dias...» Estas palavras forão setas que lhe atravesarão o coracão. 

Comesou a penetrarse de aprehensam, a parecerlhe que, pois sua irmam dizia aquilo, que 

bastante causa averia para o seo reparo. Davamse munta presa os demonios a confundila: 

huns lhe reprezentavão que estava em pecado mortal [p. 181] pois tinha mortificado tanto a 

sua irmam, sendo que nenhuma causa lhe dava para aquelas penas que ella tomava ou o 

Demonio lhe movia; outros lhe reprezentavão que a comunidade estava toda amotinada 

contra ella e, valendosse da especie que ja tinha de alguns ditos dos capelaes, comesou a 

pobrezinha a tremer e a vacilar e era tal a pressa que se davão os demonios que a oprimião. 

E, quando queria fazer algum discurso ou lembrarse ou valerse de alguma couza que o 

padre espiritual lhe avia dito ou doutrina que lhe avia dado, levantavaolhe muntos 

demonios huma gritaria aos ouvidos que a peturbavão de sorte que não a deichavam 

discorrer nem valerse de couza desta vida. As amarguras em que se vio esta alma não se 

podem bem explicar e vão referidas as suas couzas munto por mayor...  

Emfim, vendose tão aflita teve acordo de recorrer ao padre. Mando[u]o chamar, o 

qual foy logo, mas, como viesse primeiro a irmam, que estava bem necessitada, ficou a 

serva de Deos sentada a hum cantinho do coro, esperando que a irmam acabase. Detevesse 

                                                 
235 a: a irmam M710 
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mais do costumado porque asim foy precizo, segundo a necessidade que tinha; porem, os 

demonios emtretanto davaose munta presa a aflegir e atromentar a serva de Deos. 

Rodeavamna muntos, afeandolhe os seos peccados, que tinha gravissimamente ofendido a 

Deos com [p. 182] aquelas comunhoes sacrilegas e faziaolhe tal gritaria e algazara que 

grandemente a atromentavão. Rezoluta estava a não comungar, mas nunca se rezolvia a 

dezobedecer e aqui he que a tiravão os demonios a fazer que ao menos asentase em 

dezobedecer ao padre para conseguirem dela sequer esta vitoria, que ja não seria pequena. 

Emfim, huns lhe dezião « ―Maldita, estas perdida!»; outros lhe chamavão sacrilega; outros « 

―Escandaloza, não ves como tens a todos admirados do teo atrevimento? Comunga, que 

asim escandalizas a todos e nos fazes o gosto porque o temos grande dos sacrilegios que 

cometes! Com que consiencia ― dezião outros ― emganas ao teo confessor? Não te basta 

perder[es]te a ti, tambem o queres perder a elle? Estas condenada: que resta senão levarte 

ao Inferno?» Isto dizião e, aremetendoselhe muntos a garganta, a tomarão pelo pescosso, 

fazendo mensão de querer levala. Aqui, a serva de Deos rompeo em gritos e, acodindolhe a 

irmam e outra relegioza, a troucherão ao padre. Acodiolhe, esconjurando aos demonios e, 

tanto que cobrou alento, feitos seos olhos dous rios de lagrimas, comesou a dar conta do 

seo trabalho, rematando tudo com pedirlhe licenca para não tornar a comungar e hirse 

botar aos pes das relegiozas e capelaes do convento, pedindolhe[s] perdam da sua ma vida e 

do grande escandalo que a todos avia dado com os seos atrevimentos. Confessava banhada 

em lagrimas, com ternisimos suspiros, que era a mais ingrata a Deos [p. 183] de quantas 

criaturas avia em o mundo e, so em ouvir falar em comungar, lhe tremião as emtranhas e se 

lhe faltavão os pulsos. «Ex aqui ― dezia ― quem eu sou! Ex aqui a minha vida!» Tinhasse 

por pior que o Demonio e era tal a amargura com que chorava que podia quebrar coracoes 

de bronze. «―Ex aqui como Deos sabe tirar dos males bens, vencendo ao Demonio com 

suas mesmas armas!»  

Quis a serpente infernal emcher este generozo coracão de puzilanimidade, quis 

provocala a dezesperacão e desconfiança em Deos, quis privala das comunhoes, quis que 

dezobedessesse ao padre espiritual e Deos Nosso Senhor tirou destas astucias grandes bens 

porque esta Sua serva se humilhou tanto que mereseo illustre coroa e, sendo tão grande a 

repugnancia de comungar, foy mais eroyca a obediencia! Consolo[u]a o padre espiritual, 

para o que foy necessario gastar com ella largas horas; animo[u]a munto, mandandolhe que 

comungasse e deicho[u]a animada e prompta para obedecer em tudo o que lhe mandava. 
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Capitolo de como Deos consolou em a 

 comunham a Sua serva e de outro 

 trabalho que lhe solecitou o Demonio 

 por meyo de criaturas 

 

 Sempre que a serva de Deos padecia alguma grande tribulacão, Deos a consolava 

[p. 184] com algum grande favor. Davalhe grande crus e grandemente lhe ajudava a levar. 

Asim sucedeo em esta occazião porque, em se chegando a comunham, foy sua alma 

recreada e consolado seo espirito em grande maneira; sesarão seos temores e receyos e 

ficou sua alma em grandessima seguranca.  

Como sempre avia de andar em continua batalha, apenas acabavão huns trabalhos, 

logo susedeão outros. Tratava a serva de Deos de huma capela que avia em o claustro, a 

qual tinha huma imagem de hum senhor Ecce Homo munto devota. Mas a capela era munto 

pobre porque tão bem o era o convento e igualmente era dezacomodada e fria e estava 

empedrada ou calsada de seixos que a faziam mais fria e imcomoda. Aqui costumava a 

serva de Deos passar grande parte da noute, de joelhos em aquelas pedras, o que lhe fazia 

evidentemente mal a saude. Occoreolhe que seria bom forar de taboado aquela capelinha, 

que asim evitaria o mal que lhe cauzava a saude e ficaria mais comoda para as relegiozas 

emtrar[em] a fazer oracão. Pedio licenca ao seo confessor para mandar fazer a obra e 

solecitar alguma esmola para comprar as madeyras e, parecendo bem ao confessor, com a 

sua aprovacão pedio licenca a abadeca. Pareceolhe bem a perlada e, com a sua bencão, [p. 

185] chamou carpinteiros e mandou comprar as madeyras necessarias. Compradas que 

foram, vierão os officia[e]s para dar principio a obra, mas, quando huma freyra vio o que se 

principiava a fazer, comessou a levantar tal gritaria que se vinha abaicho o convento! As 

vozes acodirão humas e outras a ouvir o que era aquilo e comessou a dizer a insolente 

molher « ―Que obra he esta que aqui se emtenta em a nossa capella? Quem pode mandar 

tudo isto? He hipocrezia: se quer rezar, va rezar a sela!» e por aqui comessou a dezer 

blasfemias da serva de Deos, pondoa de hypocrita e santarrona com taes gritos que atroava 

o convento. Neste tempo chegava Jozefa a ver o que fazião os officea[e]s, os quaes estavão 

pasmados de ver a insolencia e injurias com que tratavão a serva de Deos, a qual, sem se 

alterar disse « ―Senhoras, com licenca da perlada se mandava fazer esta obra, por parecer 

util para o comodo de todas Vossas Merces pois esta capelinha he tão fria e, por ser calsada 

de pedras, tão imcomoda para fazer oração. Mas, se Vossas Merces se agastão, perdoemme 

e não se fassa nada» e, voltandose aos oficea[e]s, lhes disse que recolhesem a madeira em 
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huma caza do convento e deo ordem a pagarlhes o seo dia. Edificadisimos ficarão de ver a 

paciencia da serva de Deos, mas as agresoras nem por isso ficavão confundidas pois, 

incitadas pello Demonio que trabalhava pella [p. 186] cahir em alguma impaciencia, se 

forão pello convento dando vozes e espalhando calunias contra a serva de Deos e, depois 

de estar recolhida em a sela, lhe hiam dar gritos junto a ella por huma genella, chamandolhe 

hipocrita e beata do Inferno e outras couzas que poderão provocar a qualquer dezasosego 

quem não tivesse tão heroyca paciencia.  

Emfim, não se pode dizer que esteve esta serva de Deos hum dia inteyro sem que 

estivesse padesendo algum tromento porque ou estava aflegida com escrupolos ou 

consumida com dores ou abrazada em fogos ou preseguida de criaturas, sendo o padeser 

tão continuo que nunca estava sem algum grave tromento. 
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Capitolo de huma grande tribulacão 

 que padeceo; de huma accão  

heroyca que fes e de como Deos a  

consolou por hum Anjo 

 
 Chegamos em este capitolo a descrever o mayor trabalho que padeceo a serva de 

Deos, depois de aver padecido tantos. Parece que Deos, que lhe queria dar a mayor coroa, 

quis tambem que a merecesse por meyo das mayores penalidades e dos mais rigurozos 

tromentos.  

Comessou o Demonio a preseguila236 com grandes [p. 187] contradisoes de 

criaturas, com remorsos e escrupolos, com temores e andava a pobrezinha feita hum mar 

de amarguras e, para que estas chegasem ao mayor auge, lhe comesou a fazer grandes 

atrivimentos. Sentiu que huma mam, a qual ella não via, lhe dava toques, provocandoa asim 

a movimentos impuros. Quem ouver lido as tribulacoes de huma Santa Angela de 

Fulgino237 e de hum veneravel Fr. Domingos Rozola238, com o qual se abracavão os 

demonios em forma de molheres despidas fermosissimas, provocando ao castissimo varão 

aos actos mais impuros, não estranhara em os servos de Deos semelhantes trabalhos. Sam 

estes sinal de que tem posto Deos em as almas que os padecem grandissimos thezouros da 

Sua graca e não quer que esteja occioza. Premitelhe tentacoes tão pezadas para que 

consigam, com as rezistencias, as mais illustres vitorias.  

Era em as materias de pureza esta devota virgem tão benta que totalmente as 

ignorava, tão prevelegiada que não sabia que ouvesse no mundo tão depravado apettite. 

Mas, como sentisse em si aqueles toques e aquela mão do Demonio que os fazia, não se 

                                                 
236 preseguila: preseguila ras. inc. M710 
237 Refere-se a Ângela de Foligno. «née sans doute à Foligno v. 1249, Angèle [...] vécut jusque vers l’âge de 40 
ans une vie mondaine et coupable. [...] Elle fut aussitôt attirée par la vie pauvre et pénitente des Tertiaires 
fransciscains [...]. Un pèlerinage à Assise fut marqué par une invasion violente de Dieu et des faits étranges 
(souffrances, cris) qui jetèrent ses compagnons dans la stupeur. Un franciscain, fr. Arnaud (du convent 
d’Assise), venu à Foligno devint son confesseur et exigea d’elle le récit des faits mystiques qui se multipliaient, 
au milieu d’etranges maladies. [...] En septembre 1308 elle tomba malade pour mourir le 4 janvier 1309 
laissant une haute réputation de sainteté et de doctrine.» (P. DONCOEUR, «Angèle de Foligno 
(Bienheureuse)», in Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique, Doctrine et Histoire, Paris, Beauchesne, 1937, 
tome I, col. 570).   
238 Trata-se de Fr. Domingos de Jesus-Maria, também conhecido por Fr. Domingos Ruzzola (ou Urrusolo), 
carmelita descalço que viveu entre 1559 e 1630. Sobre a sua vida se escreveram «Histoire admirable de la vie, 
moeurs, voyages et actions du R. P. D. a Jesu-Maria de l’Ordre des Carmes deschaussez. Nouvellement arrivé en France, Paris, 
1621, 12º, 15 pages; J. Caramuel, Dominicus hoc est venerabilis P. Dominici a Jesu Maria parthenici ordinis Camelitarum 
excalceatorum Generalis Virtutes, Labores, Prodigia, Ecstases et Revelationes, Vienne (Autriche), 1655; Philippe de la 
Sainte-Trinité, Historia V. P. N. Dominici a Jesu Maria, Lyon, 1659; trad. franç. par Pierre de Saint-André, Lyon, 
1669; trad. italienne par Grégoire de Saint-François, Rome, 1668; Louis de Saint-Joseph, Vita [...], restée 
manuscrite.» (André RAYEZ e Louis-MARIE, «Dominique de Jésus-Marie», ibidem, Paris, Beauchesne, 1957, 
tome III, col. 1534).   
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pode expressar quam copiozas erão as lagrimas de seos olhos e quã[o] comtinuos [p. 188]239 

erão os suspiros que lhe sahiam do intimo de seo coração. Não sentia em si nem deleite em 

o apetite, nem consentimento na vontade, antes hum[a] aversão tão grande que antes 

quizera arder em huma fogueira que exprimentar semelhante insulto do Demonio. Porem, 

era tanto o seo temor que se mirrava e desfalecia de sentimentos. Confortava o padre 

espiritual; seguravalhe que não temesse, que confiasse em Deos; que era imposivel a queda, 

tendoa Deos de Sua mam; que não a avia de dezemparar porque esta sempre ao lado dos 

atribulados e aflitos que com viva fé O chamam. Animava com o exemplo de alguns 

santos, mas a devota virgem em nada achava consolacão. Dizia « ―A outras pessoas teria 

Deos da Sua mam para que O não offendessem» mas que, sendo ella couza tam ruim e 

abominavel, todos os dezemparos merecia e fazia actos de tão profunda humildade que 

dava grandes motivos ao seo director para louvar munto a Deos. Fazia actos intencicimos 

de todas as virtudes e, cheyos seos olhos de copiozas lagrimas, os punha em o Ceo. «Meo 

Divino Espozo, ― Lhe dezia ― se Vos tem dezagradado a minha vida, dae comigo no 

Inferno e livraime da Vossa ofensa! [p. 189] [Antes] ver despedasado meo corpo e que em 

pedacos fosse arastado pellas ruas desta cidade que ver manchada minha pureza!» Isto dezia 

com veras tão grandes da alma e com tantas lagrimas que se afogava em solucos. O 

Demonio uzava da licenca que Deos lhe dava, fazendolhe aqueles toques, e como a santa 

virgem era totalmente ignorante em estas materias parecialhe que aqueles toques erão tudo 

o que podia aver em ella; por outra parte, o Demonio asim lho presuadia, dizendo com 

grande arogancia « ―Olha em que vieste a parar! Es minha e de ti ei conseguido quanto 

dezejava!»  

A serva de Deos renovava muntas vezes os seos vottos e, querendo dar a Deos 

mais gloria e mais confuzão ao Demonio, determinou abrir o peyto e com sangue renovar 

o votto da castidade e os mais que fizera na sua profição. Pedio licenca e, sendolhe dada, 

posta de joelhos diante do seo Santo Christo, fes em o peito hum bom golpe. Porem, o 

Demonio, que a queria privar desta gloria, fazia grandes esforsos para que o não fizesse, 

grandes sugestoes que aquilo era huma [p. 190] seremonia que nem lhe avia de valer nem a 

Deos podia agradar. Tanto que a serva de Deos vencia as sugestoes e hia a executar a 

ferida, embotavalhe o canivete para não cortar, fazialhe tremores em as maos e tiravalhe as 

forsas e quebravalhe os bracos. Lutava valerozamente a serva de Deos e chegou com a sua 

ajuda a fazer hum bom golpe, o qual não botou sangue porque o Demonio o estorvava e, 

ao mesmo tempo, lhe dezia « ―Ves como não he do agrado de Deos esta accão? Se o fora, 

                                                 
239 Canto superior esquerdo: «13». Início do décimo terceiro caderno. 
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sahira o sangue!» Grandes trabalhos padeceo Jozefa em este lance, mas, como emtendesse 

que o golpe não botava sangue por ser pequeno, lancava mão de huma tezoura e, metendoa 

pela carne sem piedade, deo huma grande tizourada em crus e nem asim la[n]cava sangue. 

Aqui fazião os demonios gritarias e algazaras «Dezemganate ― lhe deziam ― que estas 

dezemparada de Deos que, a não ser asim, premeteria que dessa ferida tão grande sahisse 

munto sangue!» Vendosse asim aflita e acossada dos demonios, levantou os olhos ao Ceo e 

comessou a chamar a Deos do intimo de seo coração. «Senhor, ― lhe dezia ― bem vedes 

minha fraqueza... Ajudaeme! Bem vedes os dezejos e veras de meo coracão... Aseitae [p. 

191] este sacrificio que Vos dezejo fazer para Vossa gloria com todas as veras da minha 

alma!» No fazer desta oracão, sentio correr o sangue pello peito, em copia proportionada a 

grandeza da ferida e, cobrando novo alento, comessou a molhar a pena em o peito para 

fazer a Deos aquele sacrificio com o mais intenso afecto de seo coracão. Escreveo hum 

papel renovando o voto de castidade, obediencia e pobreza e ficou munto confortada e, 

para Deos mostrar que Lhe agradava o sacrificio que fezera, lhe mandou hum Anjo que a 

confortasse. Vio logo ao seo lado por vizão intelectual e era tanto o esforso que lhe dava, a 

alegria e fortaleza que com a sua companhia sentia que logo dezaparecerão os temores e 

tristezas. Imprimeoselhe na alma huma seguranca de que não avia em aquela tribulação 

dezagrado a Deos, nem padicido a minima macola a sua pureza; antes o Demonio sempre 

ficara vencido, ella chea de merecimentos e Deos glorificado.  

Bem ditto seja este Senhor que asim sabe alegrar e converter em jubilos as 

tribulacoes de Seos servos! Em as comunhoes lhe repetia o Senhor a mesma seguranca e 

emchia seo emtendimento de lus e lhe fazia grandissimos favores.  
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[p. 192] Capitolo de outro grande  

trabalho que padeceo por operacão 

do Demonio e como Deos a remedio[u] e consolou 

 por via do seo confesor 

 

 Por este tempo, hia a serva de Deos padecendo trabalhos e recebendo merces e 

com huma e outra couza a hia Deos dispondo para mais e mais a unir cada ves comSigo. 

Socedeo, pois, que comesou a sentir em o ventre hum tumor com algumas dores, mas, 

como estava tão afeita a padecer (que nunca estava sem alguma grande doenca ou trabalho 

grande), fazia pouco cazo daquele accidente. Comtudo, foy sempre crescendo athe que se 

chegou a conheser na tumecencia do ventre e a serva de Deos se presuadia a que era 

queicha que lhe sobreviera por cauza de aver molhado os pes andando, huma noute de 

chuva, correndo descalca a via sacra pellos claustros e, como dessesse isto ao seo confessor, 

elle tão bem se presuadia a que dali se averia originado aquele mal.  

Mas, quando a serva de Deos chegou a descobrir isto ao seo confessor, foy ja tão 

tarde que tinha huma inchação em todo o ventre disforme que não so lhe dava grande 

molestia, mas lhe fazia grandissima vergonha, pello que uzava de [p. 193] huma mantilha de 

pontas para emcubrir a tumecencia do ventre. Não podia ja estar de joelhos porque o 

cancasso era excessivo e, ainda que dava inteiro comprimento a todos os exercicios, era 

arebentando e fazendo incrivel forsa. Tinha hum pezo excessivo e huma frialdade em o 

ventre grandissima; ao beber agoa ou caldo anceavasse munto e nisto (e em outros 

effeytos) mostrava aquela queicha ser hum sirro ja formado. Tinha esta queicha hido 

crescendo pouco a pouco athe chegar aquela desformidade e gastou em chegar aquele auge 

hum anno.  

Mas, como desse conta ao padre espiritual do estado em que se achava e que visse 

o que se avia de fazer, pareceo que aquela queicha hera hum sirro e que se devia chamar o 

medico e o padre espiritual a reprehendeo porque não deo conta mais sedo para recorrer 

com tempo a medecina. Era a serva de Deos munto contraria a tomar medicamentos pella 

experiencia que tinha do grande dano que lhe fazião e que nunca sarou com elles, senão 

com o que Deos era servido e quando menos se esperava, pello que, instando o padre 

espiritual que era necessario curarse, a serva de Deos lhe pedio lecenca para uzar de hum 

unguento que he espicialissimo e tinha vindo da corte para aquela freyra companheyra [p. 

194] de huma irmam da serva de Deos que, como asima dissemos, não estava esta irmam 

na companhia das mais e o tal unguento não servio e estava na mam da ditta sua irmam. 
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Faloulhe a serva de Deos e a irmam, com modo munto seco, lhe respondeo que não lhe 

avia de dar. Replicou Jozefa que ella não lho pedia de esmola, que lho compraria pello que 

lhe avia custado ou pello que ella quizesse; que, pois não servira para sua companheyra, 

serviria para ella que estava em tão mizeravel estado daquelle sirro, como se via. Respondeo 

a irmam « ―Não to quero dar nem vender porque, se não foy necessario para minha 

companheyra, ainda lhe podera ser necessario» e com isto a despedio. Em exprimentar 

emgratidoes de criaturas e couzas dezarrezoadas, padeceo esta santa virgem couzas 

incriveis! Estava com sintomas mortaes240, havia remedio singular, estava este em mam de 

huma relegioza do mesmo convento e irmam da paciente241, não lhe servia de nada pois lhe 

não era necessario, querialho Jozefa comprar e a irmam queria o seo medicamento para os 

ratos e não para sua irmam, estando com extrema necessidade... Sofreo com igualdade de 

animo e com munta pas, sem lhe dar queichas. Se242 retirou para a sela a emcomendar[s]e a 

Deos [p. 195] e disporsse para a sua cura.  

Mas, como os trabalhos desta virgem sempre hiam em augmento, humas 

desconsolacoes abrião caminho a outras e a huns trabalhos se emcadeavão outros. Ouvio 

casualmente em huma conversacão, em que se falou das astucias e males que causa o 

Demonio, dizer que algumas molheres tinha avido tão disgracadas que, avendo tido trato 

com o Demonio, aviam consebido e parido filhos do mesmo Demonio, como se dezia de 

hum Merlam que ouvera em Angleterra243. E com esta especie armou o Demonio a serva 

de Deos huma das mais penozas persiguisoes que teve: trouchelhe a lembranca aqueles 

toques que lhe avia feyto e, como a serva de Deos ignorava semelhantes couzas e se 

presuadia que aquilo era o mais que podia aver em semelhante materia, comessou a 

sobresaltarse sobremaneyra e ainda que o Anjo do Senhor a avia certificado que não avia 

ofendido a Deos, nem era aquilo couza que lhe devesse dar cuidado. Contudo, quando as 

merces do Senhor passam, torna muntas vezes a alma a duvidar se foy verdadeira e por 

aqui tem lugar outra ves as primeyras angustias e trabalhos. Tornou, pois, Jozefa a duvidar 

e como, por huma parte, se tinha por munto ruim e, por outra, lhe presuadia o Demonio 

que tinha passado por ella [p. 196] aquele insulto e isto com tanta viveza e tão fortes 

sugestoes que a fes emtrar em sospeitas que estava embaracada por obra do Demonio e 

que Deos, por Seos altos juizos, em castigo de seos pecados e soberbas e de andar 

emganando o mundo, avia premettido aquele castigo e tão grande e manifesta dezonra. 

Fazia mais o Demonio para apertar mais os cordeis e acabar de sofocar a pobre alma. 
                                                 
240 mortaes: mortaes ras. inc. M710 
241 paciente: paciente queria M710 
242 Se: Se emcomend M710 
243 Repare-se como o imaginário dos livros de cavalarias se fazia ainda notar. 
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Fazialhe movimentos em o ventre como costumam sentir as prenhadas e conhesia 

claramente que trazia dentro em si couza viva. Ja por este tempo se tinham cumprido quazi 

os nove mezes do tempo em que sucederão a serva de Deos aqueles toques diabolicos e 

asim lhe metia na cabesa que estava em termos de se manifestar ao mundo a sua maldade e 

chegou isto a tanto que hum dia lhe comesou a fazer dores e a porlhe o ventre naquela 

desposiçam em que se poem as prenhadas quando an de244 dar a lus o que trazem em as 

emtranhas. E, como a serva de Deos não sabia nada destas couzas, para que a sua penna 

fosse mayor, fazia o Demonio com que algumas criaturas as disesem em parte donde a 

serva de Deos as ouvisse para que, vendoas todas, em si fosse mayor a sua angustia e 

acabace de dar credito ao que lhe sugeria o Demonio.  

Oh, Deos eterno ― e com rezão dis David que sam muntas as atribulacoes dos 

justos ― cousas são estas [p. 197] mais terriveis do que se podem emcareser! Considere 

quem isto ler quais serião245, com estas aprehensoes, as angustias de huma alma que, 

avendo guardado puro o caminho da sua virgindade, agora lhe parecia avella perdido por 

operacão do Demonio... Que pasaria huma criatura que, amando tam intencamente a Deos, 

agora lhe parecia não so estar em a Sua desgraca, mas totalmente dezemparada da Sua 

Providencia? Os favores recebidos lhe parecia que avião sido illuzoes; o que os 

comfessores lhe dizião para animala emtendia que o dizião porque vivião com ella 

emganados e, como tinha de si tao baicho conseito e se julgava por tão ruim, tudo o que se 

lhe reprezentava de males cria. Afogavase em lagrimas, desfaziasse em suspiros e hera a sua 

angustia246 mais que morrer.  

A isto tudo se acrecentou outra estartagema diabolica e foy reprezentarselhe 

muntos demonios dandosse os parabens daquela vitoria, dando rizadas e mostrando 

alegrias. « ―Ves em que vieste a parar? Cuidavas que aquella grande soberba, com que 

contavas revelacoes e emganavas os confessores, havia de ficar sem castigo? Deos aos que 

mais reziste e humilha he aos soberbos, por isso vieste parar em esta mizeria! Olha ― 

dizião outros ― a dezonra que te espera! Olha como Deos quer mostrar ao mundo quem tu 

es! [p. 198] Que faras agora que não as de poder imcubrir este castigo aos olhos do mundo? 

Faras ― dizião outros ― o que tem feito outras: mataras o que nacer e emcubriras tão 

estranho sucesso!» A sutileza desta tentação conhesera quem tiver claro juizo e conheser a 

vellocidade com que se consente hũ mao pensamento. Emfim, não tenho palavras com que 

ponderar este trabalho e deicho a consideração do leitor qual seria...  

                                                 
244 Leia-se com o sentido de ‘haver de’, donde «hão-de dar». 
245 quais serião: qual seria M710 (falta de concordância de número). 
246 angustia: anguistia M710 
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Mandou a serva de Deos chamar o confessor; deolhe conta do que passava tão 

chea de aflicão que paresia estar morta. O confessor, ao passo que sentia ver tão 

imponderavel pena em a serva de Deos, riasse por darlhe a emtender o pouco cuidado que 

aquilo lhe dava. Mandoulhe que se curasse daquele sirro, mas, como a serva de Deos lhe 

desse conta dos movimentos que sentia em o ventre e as dispozicoes (e mais que fica 

referido), conheseo o padre a tramoya do Demonio para atromentar e aflegir aquela santa 

alma. E, animandoa munto a confiar em Deos, a fes por di247 joelhos e fazer alguns actos 

de fe, esperanca e charidade e confianca em Deos e, depois de averem ambos feito oração, 

conjurou o Demonio em nome de Jezu Christo para que sesasse daquela operação e logo a 

serva de Deos sentio que se lhe tirara o grande pezo que trazia. Deo conta alegremente e o 

padre lhe segurou que se alegrasse que [p. 199] tudo aquilo era tramoya do Demonio que 

logo avia de ver desfeita. Pos outro perceyto e tirouselhe a frialdade e, pondo outro para 

que desvanece[sse] aquela tumecencia, esta se não desfes logo, pello que se emtendeo que a 

cauzava o Demonio juntando humores ou materias excramentozas, como elle costuma. E 

asim lhe fes hum forte conjuro para que aquela noute desfizesse aquela tumecencia. Asim 

socedeo porque de noute derão a relegioza humas grandes dores e, por aquele modo com 

que costuma a natureza expulsar as superfluidades do corpo, se vio livre e ao outro dia 

ficou tão boa que nem sinal aparecia do passado insulto. Mandou chamar ao padre e 

apareceo com o seo aspecto antigo, tam delgada da sintura como tinha de natural. Não 

puderam deichar de selebrar com rizo e irizão do Demonio a estoria.  

Deosse a Deos a gloria e dezapareceo daquele aflito coracão o terrivel nublado de 

tristezas, temores e angustias com que a afligia o Demonio. Mas nem por isso se acabavão 

os tromentos da serva de Deos; antes senpre hiam em augmento, como tambem as 

grandezas e merces de Deos, como dira o capitolo seguinte248. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
247 Mantemos, à semelhança do que fizemos anteriormente, como traço do usus scribendi do autor. 
248 Série de asteriscos, criando um efeito de afunilamento, até ao fim da página. 
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[p. 200] Capitolo de outras couzas que 

 a serva de Deos passava  

em este tempo 

 

 Em este tempo, eram grandes os favores e tão bem grandes os trabalhos. Sucedia 

muntas vezes, chegando aos pes do confessor para dar conta, aremesala o Demonio, 

tirandoa do lugar com violencia. Fazialhe grandissimas dores e, demais das vexacoes 

continuas, tinha a tempos algumas tão violentas e extraordinarias que parecia que todo o 

Inferno se ajuntava a darlhe incriveis tormentos cuja violencia a fazia cahir em alguns 

desmayos pello que mandavão chamar logo ao seo confessor, o qual a acompanhava 

emquanto estava em aquelas angustias e ajudava animandoa munto a pasar trabalhos pello 

amor de Deos.  

Tao bem este Senhor se não descuidava em a favorecer com grandes merces 

porque, emfim, sempre suaviza com os Seos favores as aflicoes e pennas de Seos servos. 

Outras vezes, sucedia mandarse chamar o padre espiritual dezendo que estava com hum 

accidente e, acudindo a grade da igreja, lha traziam em os bracos como morta, [p. 201] mas 

não tinha o que se imaginava porque estava extatica e com emgracado aspecto e fermozura. 

Punhamna ao canto da grade e ali a deichavam e, vendoa asim trasportada, a mandava o 

padre tornar em si e249 logo abria os olhos e lhe falava, mas com trabalho porque, apenas 

tinha vos, dava conta de algumas couzas que naqueles extazes passava e as mesmas couzas 

que referia a tornavão a trasportar e ficava outro pouco sem sentidos e, tornandoa o padre 

espiritual a chamar, tornava a emtrar em si e tornava a socederlhe o mesmo e durava nisto 

algumas horas, cuidando as religiozas que erão vexacoes diabolicas aquelles desmayos que 

padecia. Em as comunhoes exprimentava grandissimos favores e merces de seo Divino 

Espozo. Em huma occazião que estava o vazo da comunham posto ja em a janelinha para 

comungarem as relegiozas e a serva de Deos em hum canto do coro reprezentando a Deos 

as saudades e dezejos que tinha de O receber, ouvio que lhe dizia o Senhor que250 a via ja e 

viesse recebeLo que tão bem Elle estava com dezejos de Se lhe dar e com saudades suas. 

Algumas vezes lhe sucedia [p. 202] huma couza maravilhoza: estando de joelhos diante do 

Senhor, antes de O receber, sahia da hostia hum rayo ou seta de fogo com huma 

velocidade como huma bala e, emtrandolhe no peito, lhe passava o coracão com tão eficas 

operação que a fazia dar hum grande grito e cahia como morta sem sentidos athe que o 

                                                 
249 e: e ras. inc. M710 
250 que: que ras. inc. M710  
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mesmo Senhor a fortificava, alentava e esforsava e emtão se levantava e hia comungar251. 

Outras vezes erão por outro modo estas operacoes porque, depois de comungar, sentia 

hiremlhe faltando as forsas e os pulsos e tinha alguns recolhimentos munto dilatados. As 

merces que o Senhor lhe fazia cada dia a hiam dispondo mais e mais e mais para se unir 

com Elle e lhe acrescentavão grandemente as virtudes. Em huma occazião, depois de aver 

comungado, deolhe hum grandissimo e repentino recolhimento e vio como Nosso Senhor 

Jezu Christo estava em a sua alma e que em ella mandava e governava como em caza que 

era ja toda Sua e daqui partecipava esta alma hum tão grande jubilo e consolacão [p. 203] 

que toda parece que se rezolvia em amor. Esta amoroza operacão lhe sucedeo algumas 

vezes e sempre recebia sua alma particulares merces daquele Senhor e renovação 

particular252 em todas as virtudes, se bem que, ao mesmo tempo, lhe fazia o Demonio 

grandissimas vexacoes e passava extraordinarios trabalhos, como veremos em o capitolo 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
251 Repete-se a ‘imitação’ de Santa Teresa de Jesus... 
252 Sensivelmente a partir do meio desta palavra, o texto não foi escrito ocupando a totalidade da página, mas 
sim criando um efeito de afunilamento até à última palavra deste capítulo. 
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Capitolo de hum grandissimo  

trabalho que a serva 

 de Deos padeceo 

 
 He de grandissimo apresso em os olhos de Deos o padecer e, por isso, he 

liberalissimo de trabalhos com os que ama e aos Seos mais amados sam aos que mais 

mortifica. Emfim, foy o que Christo veyo buscar ao mundo e asim reparte com Seos servos 

o que escolheo para Si253.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253 Como se pode constatar, o «grandissimo trabalho» não chegou a ser descrito. No início da página seguinte, 
abre novo capítulo. Lapso do autor ao virar a página? 
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[p. 204]254 Capitolo de hum grande trabalho que padeseo 

 a serva de Deos e de huma  

grande merce que o Senhor lhe fes  

 

 Sentiasse a serva de Deos munto abrasada dos grandes calores que padecia. Porem, 

por não perder os seos exercicios e comunhoes, tirava forsas de fraqueza e continuava 

como podia. Emfim, chegou o tempo da Quaresma e, não obstante o que passava, 

determinou emtrar em exercicios. Porem, quis o seo padre espiritual emtrar primeyro e, 

com efeito, asim emtrou. Chegou a vespora de S. Francisco Xavier255 e comessou a sentirse 

munto agravada; doialhe todo o corpo; tinha no peito huma gra[n]dissima opressão e 

sentiao todo pizado e, na noute de quinta feira (que era a vespora do Santo), lhe carregou 

em tal modo que nem se pode lancar em a cama. Passou a noute sentada e com 

grandissimas ancias porque se lhe foy pouco a pouco tirando a respiracão e se sentia 

morrer. Ao outro dia, avia de estar o Senhor exposto athe o jantar e, na manham, avia de 

aver sermam. Grandes saudades lhe derão de asistir ao Santissimo e grandes dezejos de 

comungar e asim comesou a suplicar a Nosso Senhor lhe desse algum alento para hir 

recebeLlo. E foy [p. 205] sua Divina Magestade servido que, pella madrugada, sentisse256 

alguma tolerancia e foi aleviando alguma couza, ainda que munto pouco, mas o que bastou 

para levantarse do cham e hirse apegando pellas paredes e munto devagarinho se foy para o 

coro baicho. Em elle se asentou junto a grade e ali padessia tantas ancias e aflicoes que se 

sentia morrer. Chegou a hora de comungar e, asim que recebeo o Santissimo Sacramento, 

cahio em hum grandissimo descanso, tirouselhe a sofocacão, acabarãose as dores e 

recolheose sua alma em hum estreitissimo abraco com Deos. Ali Se lhe comunicou o 

Senhor abundantissimamente e em aquele grandissimo recolhimento comesou a alma a 

queicharse amorosamente dos desvios e securas que tinha pasado e do quanto lhe custava o 

verse sem o seo Deos, a quem amava. Aqui o Senhor a regalou e consolou munto e lhe deo 

a emtender que tao bem a Elle lhe custavão as auzencias que fazia de quem o amava e 

comunicavalhe tanto amor e conhesimento de Seo ser que estava a Sua serva em huma 

gloria. Nisto se expos o Sacramento e comesou a sua alma a crescer em jubilos tão grandes 

                                                 
254 No canto superior esquerdo desta página, existe uma pequena nota manuscrita com a mesma caligrafia da 
do restante documento, de suma importância para a datação dos acontecimentos narrados: «16 de/Marco/de 
1734». Terá seguramente a função de relembrar ao próprio autor em que data ocorreu este «grande trabalho» 
e favor divino. 
255 S. Francisco Xavier, por antonomásia o Apóstolo das Índias. Atendendo às referências textuais ao mês de 
Março e à Quaresma, o autor referir-se-á não ao dia em que o santo tem festa litúrgica (3 de Dezembro), mas 
ao do seu nascimento: 7 de Abril (Cf. Francisco de Jesus Maria SARMENTO, ed. cit., tomo II, 1794, p. 788). 
256 sentisse: sentio M710 (desrespeito pela consecutio temporum). 
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e era tal a alegria vendosse diante de Deos que lhe foy necessario pedirlhe que a 

coroborasse e detivesse porque hia a romper em gritos e257 [p. 206] dando vozes de chorar 

o que passava por sua alma. Ali se vio diante de Deos e, depois que se passou algum tempo 

em este tão grande gozo, comesou a alma a romper em outros appertos. «― Não, Senhor, 

não a de ser asim! Guardaime para o Ceo as Vossas glorias! Agora em o mundo, emquanto 

nelle vivo, aveisme de dar as Vossas penas!» Aqui emtrou a dezejar e pedir a Deos penas e 

trabalhos e a emtrar outra ves em dezejos de que lhe comunicasse as dores da Sua Paicham. 

Olhava para si, curava que não merecia o que pedia e aqui tornava a emtrar em outra 

batalha com Deos. Mostravalhe este Senhor o sumo poder que tem para tudo o que quer 

de Suas criaturas e mostravalhe hum grandissimo amor e aqui emtrava a alma em nova 

batalha pois «Senhor ― lhe dezia ―, se quereis e podeis, purificaeme e fazeime digna de 

padecer as dores que Vos pesso! Aqui esta a cabessa para a coroa, os ombros para a crus, o 

corpo para os asoutes, o peito para a lanca!» Tudo isto dezia a Deos com tão fervente amor 

que a arebatava e, com huma certeza e esperansa segura de que avia de conseguir o que 

queria, nisto batalhou a alma tres horas athe que, como cansada, cahio aos pes do Senhor 

desfalecida. Ficou em hum grande pasmo e, como ja se ouvesse acabado a festa, quis 

recolherse, mas estava asim [p. 207] como adormesida e que tinha o corpo em outra parte 

e, ainda que fes munta forsa, não podia. Asenou a sua amiga Thereza258 e mais huma irmam 

sua; acodirão estas e, pondoa em pe, a forão levando. Chegou ao claustro e ali tornou a 

alma a dar hũ voo e, abrasandosse ternissimamente com Deos, lhe deo hum desmayo. 

Cahio por terra e era tanto o jubilo de sua alma da forte comunicacão que com Deos tinha 

que hia a dar gritos para dezabafar, contando a todas as criaturas as grandezas de Deos. 

Vendosse asim provocada a gritar e publicar o que por ella passava, tornou a pedir a Nosso 

Senhor que não a deichasse fazer couza exterior por onde se conhesesse o que passava e 

asim lho fes o Senhor porque, ainda que hia a gritar, faltavalhe a vos. Deziaolhe as que a 

levavão que gritasse e dezabafasse; porem, ella não tinha vos e asim ficavão fustrados os 

impulsos em que rompia. Emfim, levarãona a sela, deitaraona na cama e nesta forma esteve 

athe as tres horas da tarde, feita hum admiravel espectaculo aos anjos porque as peticoes, 

os actos que fazia todos erão a pedir a Deos que a purificasse mais e lhe comunicasse 

aquelas dores de Sua Paicham. E aqui rompia em humas amorozas ancias; [p. 208] 

levantavasse em a cama; sentavasse ja para huma parte, ja para a outra; hião a acudirlhe a 

achavaona com os olhos pregados no Ceo, toda trasformada em Deos; nem sabião se 

                                                 
257 e: e ras. inc. M710  
258 Muitas são as religiosas do Salvador com este nome. Não dispomos de qualquer outra ‘pista’ que nos 
permita saber de quem se trata.  
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aquilo erão accidentes, se convulcoes, se que era; acodiãolhe com caldos, mas ella nem os 

tomava, nem dava tino ao que se lhe dezia, nem sentia fraquezas, antes humas forsas 

sobrenaturaes e huns jubilos tão grandes que não cabia em si.  

Athe as tres horas passou nestes doces abracos com seo Espozo e, como chegarão 

estas horas, foyse como retirando aquela lus e sesando aquela comonicacão e sentiosse toda 

desconjuntada e despedasada. Tinhalhe comessado o trabalho da doenca da quarta para a 

quinta e athe a sesta, a hora que comungou, passou gravissimo tormento e, asim que 

comungou em a sesta, se lhe tirou tudo e ficou nestas delicias athe a sesta as tres horas. 

Mas, como na sesta feira veyo chegando a noute, mudou Deos a sena para que Sua serva 

tivesse que padesser hum dos mayores tromentos que athe ali avia padecido. Ficou em 

trevas e auzencia de Deos. Agravousse munto a queicha. Sentia o peito e emtranhas como 

queimadas e todo o corpo tão dorido ― disse depois ao seo confessor ― como se a carne e 

os nervos [p. 209] e os ossos cada huns se separarão para sua parte; do fervor do coracão 

subiolhe tanto sangue a cabessa que o comessou a deitar em postas pellos narizes; as 

arterias todas lhe incharão como varas e se lhe fizerão duras porque o sangue se recozeo e 

fes tão grosso que não sirculava; apertouselhe tanto a respiracão que nem por narizes nem 

boca podia tirar o folgo. Forão tam grandes as ancias que não parava e, comtudo, se se 

bolia, crescião munto porque, como a respiracão era tão tenue, coalquer movimento 

cansava e lhe fazia mais falta. A este tempo, ja seo pay andava dando ordem a despachar 

huma peticão pello Cabido para o seo padre a hir confessar e animar em aquele trabalho, 

mas aqui teve a serva de Deos outra desconsolacão mayor: porque não avia ordem, [não] 

querem os capitulares despachar porque avia a serva de Deos votado em a abadessa 

prezente, molher de virtude e zelo, e não em outra que elles querião, a qual favorecia as 

conversasoes que no convento tinham. Emfim, com trabalho, como o pay era cavalheyro 

que tinha poder e amigos, conseguio o que queria. Escreveosse ao Prior do Carmo, o qual 

duvidou mandar o padre porque, como dissemos, estava em exercisios. Emfim, [p. 210] 

tudo se venceo e, na quarta feira pella manham, a foy ver e confessar o seo confessor. 

Conforto[u]a e animo[u]a munto e alegrarãose munto em Deos e mandoulhe que ao outro 

dia comungasse. Estava ja sangrada algumas vezes, mas de tarde passava com grandes 

crescimentos e sempre com febre e, em todo este tempo, tinha tomado somente algumas 

culheres de caldo porque o fastio era excesivo. 
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Capitolo de como os medicos 

 corporaes lhe errarão a cura e se curou  

por direccão do seo confessor 

 
 Havia em este tempo em o convento dous medicos da Caza que curavão a 

comunidade. Tinham ambos genio oposto as couzas da serva de Deos e eram pouco 

flexiveis e tão espantadissos e deficultozos de crer cousas sobrenaturaes que davam que 

padesser munto a serva de Deos e seos directores porque, em estes termos, se tiverão a 

circunspecão que se requeria, era o melhor insinuarlhe[s] os principios da queicha e asim se 

atalhavão os rodeyos de huma grande cura. Porem, não erão pessoas de quem se pudesem 

fiar segredos tão importantes e, por isso, fazião dobrado trabalho a serva de Deos e ao seo 

director porque, para deichar de fazer alguns remedios, em tal cazo não parecia [p. 211] 

segundo prudencia pois havia febre e huma defluxam da cabeca ao peyto munto continua e 

tão terrivel que lhe fazia huma grande toce e os crecimentos erão grandes e isto e as muntas 

dores pediã[o] que se lhe acudisse com algum reparo. Porem, como tudo nascia do grande 

incendio de amor que se lhe atheava no coracão e da alma redundava ao corpo, fazerlhe 

grande cura de purgas e outras couzas hera acabarlhe a vida.  

Emfim, consolouse a serva de Deos com o seo padre espiritual munto e 

discorreram ambos sobre a cura porque o medico queria darlhe huma massa purgativa e 

uzar de vomitorios e isto era, sem duvida, emconvinientissimo pello que asentarão em que 

se sangrase porque o sangue havia refervido e estava tão grosso que não podia circular e 

que a emferma pedisse ao medico que lhe receitasse hum cordial munto fresco. 

Reprezento[u]o asim e o medico, como não se entendia com os achaques da serva de Deos 

e sempre em as suas doencas hia a olhos fechados, conveyo facilmente nisto e foy remedio 

que bem pareceo dado por Deos porque com as sangrias se lhe abrio a respiracão e, apenas 

tomou o primeyro copo de cordeal, lhe parou a toce e, como foy continuando, [p. 212] lhe 

parou o defluxo da cabeca. Mas, como estava do passado insendio tão queimada e se sentia 

arder, tambem por conselho do seo confessor lhe troucheram hum unguento munto fresco 

e lhe untavão as costas e a emvolviam e cobriam de folhas de parra. Tomava muntas ajudas 

de leite e com isto e huns soros que comessou a thomar se foy achando menos abrazada e 

se foy animando tanto que teve algum alento e veyo comungar o mais depressa que pode, 

mas tão fraca que era necessario trazeremna pellos bracos. Bem mostrou Nosso Senhor 

que queria purificar esta alma e que lhe aseitara os seos dezejos porque desta doenca por 

diante chegou a hum alto estado de perfeyçam e uniam com Deos.  



A INACABADA VIDA DE JOSEFA MARIA DA TRINDADE (O. S. B.) 

 118 

Socedialhe muntas vezes, depois de comungar (ou sem ser em esta occaziam), 

descobri[r]sselhe Deos em a alma, mas por modo tão singular que lhe parecia Deos e a 

alma huma couza mesma. Via a sua alma e Deos tão unidos que os não podia destinguir, 

bem asim como quando o sol fere em hum espelho, que fica o espelho feyto sol. Por esta 

comparação se explicava e he tão propria que por ella explicam os misticos a uniam e 

sucedialhe isto a miudo e, por huma temporada, com grande frequencia. Em estas 

occazioes, era tanto o jubilo de sua alma que lhe parecia estar em a gloria; ali pedia merces, 

fazia actos heroycos de amor e de todas as virtudes; mostravalhe Deos muntos segredos e 

prometialhe couzas grandes [p. 213] e sucedialhe huma couza propria de quem esta em 

estado de união porque, com ter a comunicacão tão forte, não a tirava de seos sentidos, 

ainda que, as vezes, a punha em algum adormecimento, nem ficava privada de tratar com 

criaturas quaesquer negocios, ainda que pedissem a mayor atençam. Asentouselhe huma 

pas e tranquilidade na alma que nenhuma occazião a movia nem separava daquela doce 

companhia, sentindo sempre em si a Deos por hum modo admiravel. Acabarãoselhe 

muntos tromentos que lhe fazia o Demonio; antes estava tão cobarde que fugia da sua 

prezensa. Fazialhe Deos muntas vezes o regalo de Se lhe descobrir em a alma e mostrarlhe 

a fermozura e dons que em ella tinha posto, com tão grande jubilo que era huma grande 

gloria. 
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Capitolo de huma grande merce 

 que Deos fes a Sua serva e de huma grande 

 guerra que lhe fes o Inferno 

 
 Tinha o seo padre espiritual, em este tempo, huma filha de conficam que era de 

aventejadissima virtude e suas couzas tão grandes e ademiraveis que determinou 

escreverlhe a vida. Sucedeo pois que, contando a serva de Deos alguns dos grandes 

trabalhos e batalhas que esta alma tinha com o Demonio, disse que tinha para si que [p. 

214] havia de chegar a grande perfeição e alteza de vida e, perguntando a serva de Deos 

porque o sabia, lhe respondeo o padre que pollos grandes tormentos que havia padecido e 

batalhas com os demonios de que havia ficado vencedora.  

Acabou a pratica e a serva de Deos se foy para a sua oração e, banhada em 

lagrimas, comessou a dizer a Deos: « ―Senhor, tanto Vos tenho pedido e com tão 

emtranhaveis veras da minha alma que me purifiqueis e deis trabalhos por Vosso amor, que 

quero chegar a amarVos quanto he possivel as forsas de huma humana criatura!» Isto dezia, 

feita hum mar de lagrimas, dezejando com veras da alma subir a hum alto grao de amor de 

Deos, mais que fosse por meyo dos mais horriveis e penozos trabalhos. Ouvio Deos sua 

oração e, querendo consolar a sua pena, lhe deo huma elevacão de espirito grandissima em 

que se achou diante de Deos e ali se lhe mostrarão os dons que Deos tinha posto em sua 

alma e como a tinha purificado e reduzido a hum alto grao de perfeyção e, por meyo do 

fogo de Seo amor, a tinha emriquesido. E lhe foy mostrado o amor que Deos tinha posto 

em sua alma e como amava a Deos sobre todas as couzas, com todas as forsas e alentos de 

sua alma; mostrarãoselhe mais couzas munto grandes a que foy chamada e para que Deos a 

convidava259 e conheseo que Deos queria que se soubessem e publicassem para [p. 215] Sua 

honra e gloria e foylhe mostrado o seo padre espiritual em espirito e foylhe dito que aquele 

havia de ser o que as havia de escrever. Aqui a alma, chea de jubilos e agradecimentos, 

rompia em acção de graças e cresceo tanto o impeto que comesou a dar gritos e chamar 

pello seo padre espiritual e pedialhe260 que escrevesse as grandezas de Deos e as merces que 

fazia a sua alma. Emfim, pasado algum espaço, tornou ao seo natural estado, porem 

pasmada do que vio e emtendeo.  

Alguma couza do que passava deveo de emtender o Demonio porque revolveo 

todo o Inferno por ver se podiam peturbar a pas e sosego da espoza de Jezu Christo. 

Passados dous dias – ou os que na verdade forão, que não forão muntos – comesou a 

                                                 
259 convidava: convidada M710  
260 pedialhe: pedialhe em M710 
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sentirse so e em huma grande obscuridade. Comesarão a sercala inumeraveis demonios e 

teve huma batalha das mayores que se possam ponderar. Se bem que estava ja, em este 

tempo, esta alma com tantos alentos e tão aventejada graça que nenhum acontecimento lhe 

alterava a pas de alma, tinha varios emcontros com criaturas porque padecia grandes 

contradicoes que lhe fazião, mas nada lhe fazia escrupolo nem lhe alterava a pas da 

consiencia. Chorava muntas vezes e descahia [p. 216] do semblante; quando as occazioes 

erão munto fortes, suspirava e mostrava padecer munto, mas, ao mesmo tempo, lograva 

grandissima pas, gosto i[n]terior e tranquiledade em a alma pella suavidade que lhe 

comonicava a prezenca de Deos, que sentia em sua alma. Se a batalha que vamos dizendo a 

não colhera em tão alto estado de segurança interior, haveria perdido a vida na contenda. 

Foy o cazo: comesouse a lembrar do que havia passado e que261 chamara o seo padre 

espiritual para escrever couzas suas; reprezentavalhe o Demonio com toda a viveza que o 

padre estava actualmente escrevendo e que isto hera a mayor perdicão do mundo. « ―Que 

loucura he esta querer eu que262 se me escreva a vida? Que vida he a minha mais que huma 

perdição?! Isto não pode haver sido couza de Deos! Aqui deve de haver algum grandissimo 

emgano ou estou illuza! Querer que me escrevão a vida he athe donde pode chegar o auge 

da soberba!» Com estas couzas a combatião fortissimamente os demonios e, ainda que não 

se asenhoreava a tribulacão da parte superior – que, como dissemos, estava tão forte e 

amparada de Deos –, era comtudo tao forte a bataria que a combatia, [que] a263 fazia 

estremesser e fes cahir em hum grande descahimento de forsas que se pos que parecia 

dezemterrada. Queria recorrer ao padre espiritual, mas, como este a animava e firmava que 

era espirito de Deos o que a movia, [p. 217] daqui tomava o Demonio motivo para mais a 

combater. Dezejava pedir conselho e falar a outros padres, mas tinha grandes temores 

porque para isto era necessario darlhe munto larga conta da sua vida e isto tinha muntos 

inconvenientes e tinha exprimentado grandes peturbacoes com padres espantadissos. Alem 

disto, cahiaolhe as faces de vergonha de ver que havia de dezer ao padre espiritual que lhe 

tinha vindo ao pensamento que lhe escrevesse a vida; por outra parte, temia que desse 

credito a revelacão e se puzesse a escrever porque, como via que o padre lhe dava credito a 

outras couzas, tam bem se presuadia que o daria a esta e isto a fazia tremer264 e temer, mas, 

como digo, o interior sempre em pas e comungando todos os dias. Mas asentou comsigo 

calar ao padre esta merce de Deos e, ainda que quando com elle falava lhe estava dando 

saltos o coracão, não se atrevia a dizerlha.  
                                                 
261 que: que o M710 
262 que: que o M710 
263 a: a a M710 
264 tremer: termer M710 
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Emfim, a tribulacão foy tão grande que lhe mirrou as carnes e arruinou a saude e 

pos em mizeravel estado porque os demonios não a deichavão sosegar, nem lhe davam 

treguas; não a deichavão dormir, nem comer athe que, vendo o padre espiritual o como 

andava, a comessou a apertar que dissesse o que tinha e que se declarasse pois não deichava 

de ter algum grande trabalho. Emfim, a serva de Deos [p. 218] disse que estava rezoluta a 

não falar em couzas de merces de Deos mais que preguntar o que tocava ao governo da sua 

consiencia e exercicio das virtudes, que isto era o seguro, que do mais melhor era não 

tratar. Emtendeo logo o padre espiritual que por aqui apontava o trabalho; exorto[u]a, 

animo[u]a e mandoulhe em obediencia que lhe desse conta de tudo o que havia passado. 

Por forsa da obediencia, deo conta de tudo com grande temor e vergonha. Animo[u]a o 

padre munto ao servisso de Deos e, por quanto a revelação tocava em couza de escrever, 

não lhe fes della munto cazo, mas com palavras geraes a foy sosegando e a deichou 

consolada, esperando em Deos que abrisse caminho, como costuma. Feslhe huma breve 

pratica exo[r]tandoa a comformarse em tudo com a vontade de Deos e que tomasse por 

exercicio dezer continuamente a Deos Senhor « ―o que Vos quizer[d]es!» e que, quando 

pudesse e não estivesse gente deante ao dizer isto, se postasse em terra265. 
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Capitolo de como Deos consolou a Sua  

serva e lhe deo liberdade de espirito  

para escrever o que lhe socedesse e 

 fazer couzas grandes por Seo amor 

 

 Comesou a serva de Deos a por por obra o que o padre lhe insinara e a cada passo 

levantava o coracão a Deos dizendo: « ―Senhor, o que Vos quizer[d]es quero!» Com isto 

sentia hum [p. 219] notavel conforto.  

Sua alma fazia tão bem outro exercicio que lhe emsinou o padre espiritual: 

punhasse descalca com huma corda ao pescosso e, humilhada diante de Deos, confessava 

os seos peccados e pedia a Christo Senhor Nosso que a lavasse e purificasse em Seo 

preciozo sangue. E a cauza porque lhe mandou o padre espiritual fazer este exercicio foy 

porque, hum dia, acabando de comungar, pedia fervorozamente a Deos que a purificasse e 

Sua Divina Magestade lhe disse « ―Lavate no Meo sangue...» e dali ficou fazendo este 

exercicio. Pois, como a serva de Deos andasse com este dezejo de se purificar no sangue do 

Cordeyro Imaculado que tirou os peccados do mundo, por mandado do seo confessor 

fazia este exercicio, tomando huma desiplina antes e outra depois do dito exercicio e, 

depois de o haver feyto alguns dias, lhe mandou que fosse comungar, emtendendo que, 

naquela comunham, se havia de lavar a sua alma em aquele preciozo sangue. 

Asim lhe sucedeo porque, chegando a comunham, foy sua alma arebatada e posta 

diante de Deos e ali recebeo grandes illustracoes de muntas couzas e, emtre ellas, do grande 

apreco que devia ter em a obediencia e que Sua Divina Magestade queria que obedecesse 

sem descursos e rendesse sempre a Sua vontade. Reprezentavaselhe Deos em a sua alma 

por hum modo adimiravel porque emtendia que a sua alma era e servia de trono aquela 

soberana Magestade e daqui [p. 220] lhe nascia hum jubilo tão grande e rompia em actos 

tão amorozos que se lhe arincava por instantes a alma. E, como emtendeo que Deos se 

agradava tanto da obediencia, lancandosse por terra diante daquela imensa Magestade, 

protestou obedecer ao seo padre espiritual dali por diante sem replica e foylhe tão singular 

esta merce que della sahio com liberdade de espirito porque, sendo athe ali dificultoza em 

dar conta e tendo grandes temores e receyos, desta merce ficou tão animoza que logo deo 

conta ao padre espiritual.  

E, mandandolhe este que em a sua auzencia fosse fazendo apontamentos de tudo o 

que lhe sucedesse – porque estava o padre para fazer huma jornada em que se havia de 
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dilatar dous mezes –, logo ficou em que o faria, sem replica nem repugnancia266, couza que, 

em outro tempo, custaria munto. 
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Capitolo de hum grande trabalho 

 que padesseo a serva de Deos e como  

o Senhor a consolou em  

elle 

 

 Sucedeo em este tempo que huma irmam da serva de Deos, religioza do mesmo 

convento, adoessesse gravemente e com sintomas mortaes. Era esta de quem ja fizemos 

alguma mensão nesta historia e deziamos que vivia a parte, em companhia [p. 221] de huma 

amiga, molher melancolica e de munto aspera condicão, mas que la frizava em algumas 

couzas com o seo genio e por isso – ou por o que quer que fosse – viviam ambas.  

Era pois esta religioza irmam da serva de Deos destrahida e dada aos devertimentos 

de correspondencias que se uzão em os conventos relaxados porque este, por este tempo, 

não o estava pouco. Pois, como a serva de Deos visse a sua irmam tão doente e com 

sintomas que parecião mortaes (porque lhe davão desvarios e grandes ancias), era grande o 

seo sentimento dezejando que se despuzesse bem para tão perigoza hora. Não se lhe tirava 

da sella; asestialhe em tudo e, amdando ainda fraca e debelitada da doenca passada, levava 

as noutes em vigia, asistindolhe ao pe da cama e, como visse que era precizo, a foy pouco a 

pouco e suavemente despondo para morrer, se Deos fosse servido levala. Dezejava, para 

tão perigoza navegação, darlhe bom piloto e asim solecitou que a confessasse o seo mesmo 

confessor, de quem a serva de Deos tinha tanta experiencia. Aseitou a emferma o partido; 

tiraraose as licencas necessarias e emtrou huma manham o relegiozo carmelita com quem a 

serva de Deos se confessava. Confesso[u]a e dispola o melhor que pode; fes que se 

chamasse a perlada e que nas suas maos se dezapossasse de [p. 222] algumas pessinhas de 

ouro que tinha.  

Asim se fes, ajudando a serva de Deos com suas santas palavras e fervorozas 

admoestacoes e foy Deos servido que a emferma melhorase267 e pagasse268 a serva de Deos 

com trabalhos grandes os piadozos officios que com sua irmam havia exercitado. Como se 

achou melhor a emferma, tanto que emtendeo que ja não morria, comessou a consederar 

no que havia feyto ou lhe haviam feyto fazer. Levava a mal haveremlhe emtroduzido aquele 

confessor que, ao seo parecer, lhe era tão oposto e, na verdade, o era ao seo modo de vida. 

Sentia tão bem, por outra parte, a renuncia que lhe havião feyto fazer daquelas posses de 

ouro e, como se isto forão grandes agravos, asim se comessou a emfurecer contra a sua 

santa irmam, que lhe deo bem em que merecer. Apenas emtrava a serva de Deos em a sua 
                                                 
267 melhorase: leitura duvidosa. 
268 pagasse: pagar M710 
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sella, comesavão os piques, as queichas e os gritos. Queria a serva de Deos aplacala, se hia 

como hum leam a companheyra e era finalmente269 tão descomposta a vozeria e tão maos 

os termos com que a tratavão que lhe era bem necessaria sua paciencia.  

A volta disto, levantarãolhe graves testemunhos e hum bem contra o credito e 

honestidade da serva de Deos chamandolhe na sua cara morresquia270 que era o nome com 

que se explicava o vicio de ter correspondencia laciva de porta adentro e outras couzas que, 

por indignas, não escrevo. Acrescentarão a isto outra que foy dizer [p. 223] que andava em 

odio com sua companheyra, que lhe queria mal e o manifestava ‘nisto e nisto’ e, depois de 

descomporem ambas a serva de Deos, se foram dezabafar com os confessores e tanto 

lhe[s] disserão que os presuadiram contra a serva de Deos. E, como esta comungava todos 

os dias e, por outra parte, ouviam dela tantos males e que andava em odios, conseberão 

contra ella terriveis pensamentos e estes forão a cauza de lhe fazer padesser grandissimos 

trabalhos porque não podia a serva de Deos confessarse com o seo confessor todas as 

vezes que lhe era necessario e eralhe precizo recorrer aos capelaes da Caza e achavaos tão 

pouco afectos as suas couzas que lhe fazião grande confuzão e cauzavão grandissimos 

temores. Pois, como desta ves estivessem mais influidas pellas duas relegiozas referidas, 

chegandosse Jozefa a confessar a hum delles e na confisão nada referisse daqueles cazos 

porque nada do passado lhe tinha peturbado em couza alguma a conciencia, comesou o 

confessor a mostra[r]se duvidozo e a fazerlhe admoestacoes em aquelas materias e meterlhe 

medos com que a serva de Deos se comesou a sobresaltar em grande maneyra. 

Levanto[u]sse dos pes do confessor asustadissima e, chea de confuzoes, comesou a 

discorrer em esta forma: « ―Que he isto, alma minha?! [p. 224] Eu estou certissimamente 

illuza! Não he possivel ser espirito de Deos o que a todos escandaliza e, se os menistros de 

Deos me dezenganão – que espero sem duvida –, sam grandes minhas maldades e mayores 

meos emganos pois estes padres asim os conhesem!» Reforsava o Demonio as batarias e 

foy tão grande a guerra e tal o conflito que se não atreveo a comungar e, como lhe faltou 

este suave e sustancialissimo mana que era todo o sustento da sua alma, cahio em tal 

fraqueza e dibiledade que lhe faltava pouco para espirar.  

Asim passou athe o outro dia [em] que, comungando, lhe fes Sua Divina Magestade 

alguns favores e com a comunham recuperou as forsas perdidas e cobrou alentos. 

 

 
                                                 
269 finalmente: filalmente M710 
270 morresquia: leitura duvidosa. Não lográmos encontrar esta palavra em nenhum dos dicionários por nós 
consultados. Possivelmente, até para os contemporâneos seria pouco conhecida pois o autor se apressa a 
explicar o seu sentido... 
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Capitolo de como Deos Se descobria 

 a sua alma e lhe mostrava 

 quererlhe fazer huma 

 merce grande e não 

 lhe dava a emtender o que era 

 

 [p. 225]271 Por este tempo, premitio Deos que Sua serva padessesse hum horrendo 

tromento. Comesou huma noute a sentirse munto agravada e foy emtrando em tão grandes 

ancias e comesarão a fazerlhe os demonios tão atrozes tromentos interior e exteriomente 

que, faltandolhe de todo a tolerancia, comesou a dar gritos. Acudirão algumas religiozas a 

sua sela e, vendoa em tão lastimozo estado, comesarão tão bem a dar vozes. 

Levantavaselhe o peito e tiravaoselhe de seo lugar os ossos, com dores tão horriveis que 

dava tres ou quatro suspiros que quebrava os coracoes e cahia em hum accidente em que 

estava largo espaço e, depois que tornava em si, tornava a dar outro suspiro e cahir em 

outro accidente. Foy este trabalho mayor do que se pode explicar. 

  Mandarão logo as religiozas recado, correndo ao Carmo ao padre Provincial, o qual 

lhe mandou logo o confessor, serião des horas da noute. Abriosse a porta da igreja para a 

trazerem ao coro de baicho. Chegou o padre e, mandando que lha trouchessem, não podia 

ser porque por seo pe não podia e o pobre corpo estava tão desconjuntado que não podia 

sofrer que lhe puzessem mão porque, como tinha todos os ossos dezemcaichados de seo 

lugar, em a movendo emtrava em desmayos tão violentos que nimguem se atrevia a 

pegarlhe porque cortava [p. 226] o coracão. Emfim, animousse o padre a mandar que em 

todos os modos a trouchesem e mandoulhe o Cristo que consigo trazia e que pedisse 

aquele Senhor que a ajudasse.  

Ao quererem pegar della, cahio em outro accidente e, não obstante a troucherão, 

mais paresia que vinha a emterrar que a outra couza porque adiante vinha huma relegioza 

com o Christo e duas alumiando com vellas e atras a trazião quatro e vinha huma 

pegandolhe na cabeca. Tinha272 o semblante de quem padecia taes tromentos: paresia que ja 

avia espirado...  

Comesou o padre a fazer fortes conjuros ao Demonio e a mandarlhe que, em 

virtude do Santo Nome de Jezus, se retirasse; porem, como o desmayo ou acidente 

                                                 
271 Logo no início da página figura uma indicação que não pudemos desvendar pois o volume foi aparado. 
Muito embora esta página esteja, de facto, no original, numerada como ‘225’, o certo é que, entre a página 224 
e a 225, existe uma totalmente em branco e não numerada. Marca o fim de um caderno pois nesta mesma p. 
225 existe, no canto superior esquerdo, a indicação «A». 
272 Tinha: Vinha M710 (por influência do anterior «vinha», que está escrito exactamente por cima deste). 
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procedia das grandissimas dores que padesia aquele corpo, não tornava em si. Emtão o 

padre, deichando de conjurar o Demonio, disse a religioza: « ―Jozefa, minha filha, 

mandolhe que torne em si e me fale!» Abrio os olhos e tornou em si com alguma 

demonstracão de alegria. Porem, a violencia dos tromentos era grande porque se lhe 

levantava munto o peito, dava grandes suspiros e fazia como que hia a espirar e asim 

tornou logo a ficar em accidente, porem quieta. Pasado algum espaco, tornou o padre a 

chamala pello seo nome e obedecia pontualmente, [p. 227] abrindo os olhos e, tornando 

em si, tornava a anelar e padecer de novo com que achou o padre que melhor era deichala 

em as maos do accidente porque, privada dos sentidos, não seria tão grande o tromento.  

Pasou algum tempo e tornou em si, livre da opresão do Demonio, avendo esta 

durado em a sua furia pouco menos que 3 horas. Fella o padre asentar ao cantinho da 

grade, o que custou munto porque estava toda feita em pedacos. Emcostada e com cara de 

difunta, deo conta de muntas couzas grandes. Animo[u]a o padre, sigurandolhe quão 

agradaveis erão a Deos os seos trabalhos e ella, rindosse e cheya de grandissima alegria por 

aver pasado aqueles tromentos, dizia que tinha pena de não serem273 munto mayores e que 

se algum merito tivera diante de Deos, ella o ofrecia a Sua Divina Magestade, pello seo 

padre espiritual que, com tanta caridade, lhe acudia.  

Emfim, despediose o padre e a ella levarãona em bracos a sela e aquela noute não 

se despio que, como estava tão dorida, não consentia lhe puzessem mão. Ficou lancada em 

o cham, sem poder dormir e sem comer, feita hum mar de dores. Ficou tal que não se 

podia arojar fora da cama; fazia que a levantasem para hir comungar e levavãona duas 

pesoas com munto trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
273 serem: serei M710 
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Capitolo de algumas couzas notaveis  

que teve em esta occazião 

 

 [p. 228] Com a violencia dos tromentos pasados e mao274 tratamento que a serva de 

Deos se dava porque era grande, lhe sobrevierão a tudo isto huns grandes crecimentos com 

grandes ancias e huma ardentissima275 febre por cuja cauza se achou munto postrada e não 

pode totalmente levantarse. E asim foy precizo uzar de algum remedio que forão onze 

sangrias que, como acharão a serva de Deos sumamente debilitada, a puzerão em grande 

fraqueza.  

Tinha ella grande medo a curas, não por não padeser os tromentos que cauzão os 

remedios, mas por não se privar das comunhoes cotidianas que erão o seo sustento, como 

lhe disse o Senhor, como veremos. Logo consultou com o seo padre espiritual a sua 

rezolução, o qual lhe aprovou e foy esta que, não obstante ter febre, não tomasse bebidas 

da botica e se levantase como pudesse e mais que fosse de rastos viesse a comunham. Asim 

se fes huma purga que estava receytada, foy pela janela fora e ella se levantou e sahio da 

sela, de sorte que, buscandoa o medico, não a achou e, ainda que chamou e protestou, a 

Jozefa nada se lhe pos diante e ao seguinte dia veyo comungar.  

Amtes de se dar a comunham, se achou munto fraca e de tal modo que, de 

dezalento, não podia abrir os olhos. Tentava munto o Demonio que aquilo era [p. 229] 

temeridade e que fizera mal em se levantar sem acabar a cura; que se fosse a cama pois via 

que estava para espirar e nada menos viose a serva de Deos em grandissima tribulacão. 

Porem, chegando o tempo de comungar, chegou ao comungatorio, recebeo o Senhor e 

ficou em hum dulcissimo recolhimento e em elle a regalou Deos dulcicimamente e, emtre 

outras couzas que se passarão, forão o dizerlhe estas palavras: « ―Eu sou todo o teo 

sustento!»  

Com ellas ficou Jozefa tão recuperada e forte que logo se restituio ao coro e a todos 

os actos de comunidade e, como era Quaresma, tempo em que se dava a grandes 

exercicios, comessou com tanto esforso que logo deputou huma noute inteira para meditar 

todos os passos da Paycham e fazer o exercicio que chamão da Crus. Isto e as rigurozas 

disiplinas que tomava e, sobretudo, a forsa das comunicacoes que tinha – que erão 

fortissimas – a forão logo pondo em mizeravel estado. Tornoulhe a febre com mayor forsa 

e, não obstante, andava de pe.  

                                                 
274 mao: mão M710 
275 ardentissima: artẽdtissima M710 
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Chegou, neste tempo, dia de Sam Bento276 que, em aquele convento, he patriarcha e 

tem lausperene, expondosse o Senhor em a vespora e quis Jozefa não faltar ao que 

costumava que era asestir sempre em o coro emquanto o Senhor estava exposto. [p. 230] 

Asim o fes. Levo[u]a a sua amiga Thereza e, emtrando em o coro diante das mais, premitio 

Deos que nenhuma reparasse nella, o que foy merce de Deos por não fazerem os motins 

que costumavão em semelhantes cazos.  

De noute tão bem esteve toda a noute diante do Santissimo em dulcissima 

comunicacão e forão estas tão fortes que a arruinarão de todo. Cahio na cama com grandes 

dores em o peyto e em os ossos e huma febre tão ardente que se sentia morer. Disse a sua 

amiga: « ―Eu me vejo em mizeravel estado! Se me emtrego nas maos do medico, comessa 

com as suas curas e aqui ficarei, em huma cama, privada de receber o meo Senhor Jezu 

Christo!» Temia tão bem que se amotinasse o convento contra ella por se aver levantado 

tão depressa e asim descorrião as duas o que farião. Consultarão o padre e este lhes 

aconselhou que uzasem de alguns remedios ou co[u]zas frescas com que se comtemperase, 

mas fizesse quanto lhe fosse posivel por fugir das maos dos medicos.  

Huma manham em que a serva de Deos se vio munto aflita de dores em as 

emtranhas e excessivos calores pareceolhe que seria bom tomar huma ajuda de leite e disse 

a sua amiga que lho buscasse. He deficultozo ali averse277 porque se a de emcomendar [p. 

231] em os lugares e não se acha quando se busca. Com esta preplexidade estavão as duas 

quando Jozefa disse a sua amiga: « ―Ora va athe a porta que podera ser que Deos depare 

alguem que o traga.» Foy a relegioza a porta que se abre huma metade para falar para fora 

e, aberta que foy a porta, chegasse hu[m] menino munto piquinito e de lindo parecer e 

preguntou a religioza se queria alguma couza. Respondeolhe que não lhe queria nada 

porque elle não lhe podia fazer o que ella queria. «Talves que possa... ― dizia o menino ― 

Diga Vossa Merce o que quer!» «Minino, ― disse a freira ― eu quizera meya canada de leite, 

mas vos não me podeis remediar.» «Ora espere... ― respondeo a crianca.» Fes que saia e 

dali a hum instante tornou e poelhe278 em a roda huma linda quartinha de leite 

fresquissimo. Ficou a freyra pasmada; foy a darlhe o dinheyro e respondeo o menino que 

não aseitava dinheyro e foysse. Mandou que o seguissem e não se soube para onde fora. 

Levou o leite a emferma, contou o sucesso, derão gracas a Deos, aplicousse o remedio e 

sentio tão grande alivio em os tromentos que padecia que bem se manifestou que o 

remedio fora mandado por algum anjo, que asim se emtendeo.  

                                                 
276 Dia 21 de Março. (Cf. Francisco de Jesus Maria SARMENTO, op. cit., tomo I, 1818, p. 314.)  
277 averse: leitura duvidosa. 
278 poelhe: poemlhe M710 
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Em o dia seguinte se tornarão a avivar as dores. Quis a emferma repetir o remedio, 

desseo a amiga a portaria e, ao chegar, ja huma molher lavra[dora] [p. 232] estava a portaria. 

Chamando pello seo nome, a di[ta] freira acudio a saber o que lhe queria e poslhe em a 

roda outra quartinha de leite. Preguntoulhe a religioza como viera ali e quislhe pagar o leite. 

Respondeo a lavradora: « ―Minha Senhora, hum menino que não conhesso mandou que 

viesse aqui e preguntasse por tal nome e emtregasse este leite e asim não aseito a Vossa 

Merce o dinheyro que me ofresse porque este menino ja me pagou o leyte.» Finalmente, 

estavão dezejozas de conheser este menino que, sendo em o traje pobrinho, tinha dinheyro 

e era tão liberal e bizarro.  

Teve mais occazião e necessidade de leyte por duas vezes e sempre o menino 

aparecia a portaria com o leite. Finalmente, nem mais se vio nem se soube quem fosse. 
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Capitolo de como cresc[e]o a doenca  

e de hum prodigio grande que 

 lhe sucedeo 

 

 Com as penitencias que a serva de Deos fazia e com os arobamentos que tinha, lhe 

hia cada ves crescendo mais a febre e era tão grande o fastio que apenas podia comer 

algumas colherinhas de caldo e estava tal que se não podia virar em a cama e com tudo isto 

se vestia e fazia trazer abaicho a comungar e algumas vezes de tarde para falar com o padre 

espiritual.  

[p. 233] Chegou a Somana Santa e viasse a serva de Deos de cama e com munta 

pena por não poder asistir ao Santissimo e fazer a Sua procicão. Era esta huma procicão 

que fazião pello claustro e vinha parar ao coro, em que hia em andor o Senhor Ecce Homo 

da sua capela, com quem ella tinha espicialisima devocão e costumava sempre ella ser huma 

das que o levavão. Era o Senhor de huma madeyra pezada e de estatura natural que, para o 

levarem em andor, 4 pessoas era nesessario serem munto robustas e terem munto grandes 

forsas e, como ella se via emcapas de se levantar da cama, so279 tinha saudades [d]e asestir 

ao Santissimo e a Sua procição.  

Deo conta da sua pena ao padre e elle lhe escreveo huma carta em que, dizendolhe 

muntas couzas do amor e poder de Deos, lhe dezia que se levantasse e fosse pedir ao 

Senhor alentos para Lhe asestir e levaLo em seos hombros, como costumava. Estava tal a 

serva de Deos que não pode ler a carta porque lhe faltava a vista e desfalecia. Emfim, 

gastou em a ler huma tarde e huma manham e280, tanto que soube o que continha, calouse, 

elegeo as couzas nessesarias para a procicão e nomeou tres para levarem o Senhor e a 

quarta nomeou a sua amiga Thereza, fazendo tencão de se meter em seo lugar porque, 

co[mo] hiam com o rosto cuberto e com coroas [p. 234] de espinhos em a cabessa, podia 

sem ser conhesida fazer a sua.  

Chegou a hora da procicão e pedeo Jozefa a sua amiga que a ajudasse a vestir. 

Ficou ella pasmada e perguntava para que. «Logo o vera!» ― lhe dezia. Vestiosse com 

grandissimo trabalho, pedeo que lhe desse o vestido281 das que levavão o Senhor e aqui 

pasmava a amiga que determina « ―Não ve que esta pouco menos que para dar conta a 

Deos?!» Mas, como ja tinha visto couzas tão grandes, em tudo lhe obedecia.  

                                                 
279 so: leitura duvidosa. 
280 e: e ras. inc. M710 
281 vestido: vestido ras. inc. M710 
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Cubreo a cara com o veo que tinha dous buracos para os dous olhos e era 

apanhado em a cabessa, pos a coroa de espinhos e fesse trazer em bracos da sua amiga athe 

a capela, aonde ja o Senhor estava em o andor para se dar principio a procicão. Asim, 

morendo de desmayo e fraqueza, abracandosse com Elle, Lhe fes esta peticão: « 

―Dulcissimo amor meo, dignayVos de que Vos leve em meos hombros! Athe aqui Vos 

levei eu a Vos... agora bem vedes qual estou, aveisme Vos de levar a mim282! Vos hides tal 

que não podeis dar hum passo; eu tão bem não me posso mover... Hide devagar e hiremos 

ambos! Aonde Vos cahir[d]es, cahirei eu!»  

Em estes amorozos coloqui[o]s se estava emtendendo com seo Espozo a santa 

virgem, quando chegou a hora de comesar a andar a procicão e pegou Jozefa em o andor e 

não sentio o [p. 235] peso e em si tão alentada que não lhe foy ne[ce]ssario uzar da 

forquilha para descansar e, finalmente, levo[u]o melhor que nunca. Cuido eu que lho 

levarão os anjos porque era tão grande o jubilo de sua alma e a valentia que sentia em o 

corpo que paresia que hia sercada de huma gloria!  

Acabou a procicão sem hum leve cancasso e, depois de por o Senhor em Seo lugar, 

lhe dava a serva de Deos emternecidos abracos, regandoLhe as chagas com as lagrimas de 

seos olhos. Como se sentio tão alentada, não se tornou a sela; foyse para o coro e, diante 

do Santissimo Sacramento, esteve toda a noute recebendo grandes favores e dulcicimas 

comunicacoes de Deos. Disse depois com graca – que tinha munta a serva de Deos – ao 

seo confessor: « ―Teveme o meo Senhor emganadinha athe o ultimo instante!» Isto dizia 

porque, athe o instante que meteo o hombro ao andor, esteve pouco menos que mortal, o 

que he prova bastante da grandeza da sua fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282 mim: mim ali dond M710 



D. FR. LUÍS DE SANTA TERESA (O. C. D.), DIRECTOR ESPIRITUAL E BIÓGRAFO 

 133 

De outro grandissimo trabalho 

 que padeceo a serva de Deos e de huma  

asinalada merce que o Senhor lhe fes 

 

 He Deos munto amigo que Seos servos andem sempre atribulados e a esta Sua 

Espoza trazia sempre em continuos [p. 236] temores e sobresaltos e sempre em duvidas 

porque, como se tinha por tão ruim, tremiaolhe – como ella costumava dizer – as 

emtranhas e tudo quanto por ella pasava lhe parecião eluzoes.  

Sucedeo em este tempo hum grande lance que lhe fes o Demonio, para a confundir 

e emcher de amarguras. Tinha huma irmam, religioza do mesmo convento, de virtude, a 

quem munto preseguia o Demonio e lhe fazia grande guerra de escrupolos com que a trazia 

pouco menos que douda. Comfesavasse esta com o mesmo padre espiritual que Jozefa e, 

como huma tarde se ditivesse mais e não se dezembarassasse tão depressa, não teve Jozefa 

tempo de comunicar os seos trabalhos e, como lhe faltou a lus e arimo do padre espiritual, 

ao outro dia não comungou e, falando com a irmam, la lhe deo brandamente algumas 

queichas.  

Neste tempo, tinha o padre hido para fora da terra e, tomando o Demonio esta 

occazião, comesou a aflegir com escrupolos a pobre freyra. Reprezentavalhe que ella fora a 

cauza dos trabalhos de sua irmam e de que ficasse sem comungar e que, por isto e outras 

muntas barafundas que lhe reprezentava, erão as suas comunhoes sacrilegas. E, como lhe 

dava munta [p. 237] guerra, de tal sorte a confundio e emcheo de amarguras que, ao sahir 

do confissionario, comessou em altos gritos e ancias grandes. Acudiolhe a serva de Deos 

preguntandolhe o que tinha e, como o confessor que a avia confessado a ouvio, disse do 

confisionario: « ―Que tem? Perdoe Deos a quem asim a pos!» Aqui se emcheo Jozefa de 

temores e escrupolos, parecendolhe que tudo se originara da sua pouca paciencia. Levantou 

o coracão a Deos e pediolhe que aleviasse a sua irmam e fizesse que o Demonio a não 

preseguisse. Ficou logo sosegada, mas voltouse contra Jozefa todo o Inferno e padeceo 

hum dos mais horrendos trabalhos que em sua vida athe emtão padesseo. Comessarão os 

demonios a preseguila; reprezentavaolhe que estava perdida, emganada e que avia 

emganado ao padre; que pois aquele confessor lhe dissera aquilo do confisionario que fora 

dezemgano que Deos lhe dera; que o comungar todos os dias era para outras almas que 

tinhão outra vida, que em ella tudo lhe serviria para mayor condenação. Em esta barafunda 

andava a pobrezinha quando chegou o confesor e, hindolhe falar e sabendo o que pasara, 

repre[he]ndeoa de se aver queichado a irmam e la a desculpou dos gritos, dizendo que 
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nascerao [p. 238] da opresão que lhe fazião os demonios, como na verdade. Asim, era 

ponto em que o padre fazia esforso porque Jozefa la se inclinava a que aquilo era natural de 

sua irmam.  

Emfim, despediosse o padre e ficou a serva de Deos em grandissima obscuridade e, 

vendosse asim, ao seo parecer perdida, apenas o padre virou as costas, cercaraona milhares 

[de] demonios. Foy tal a bataria e tromento que não se pode emcarecer com palavras! 

Ouvia vozes e alaridos que a davão por condenada e perdida; os escrupolos que se lhe 

levantavão não tinham conto. Finalmente, cahio por terra mortal e toda a forsa das 

tentacoes vinham a dar que nunca mais obedesesse ao padre com que se avia emganado e 

que a emganara; que estava perdida e, ao mesmo tempo, davaolhe os demonios 

grandissimos tromentos. Esteve deitada de brucos com o rosto em o cham e os bracos 

estendidos, padecendo couzas emfernaes.  

Neste tempo, veyo o seo padre espiritual a igreja e mandoulhe hum recado: que lhe 

viesse falar. Foy primeiro e segundo e respondeo a serva de Deos que bem dezejara, mas 

que se não podia bolir e, com effeyto, não veyo. Esteve vinte quatro oras asim vestida [p. 

239] e com o rosto em terra, padecendo couzas horrendas. Não a podião despir sem bulir 

com ella porque erão tantas as dores que, se a tocavão, parecia que a fazião em sinza. Em 

meyo de todas estas tribulacoes e tentacoes que lhe fazia o Demonio contra o padre 

espiritual, levantou o coracão a Deos e fes hum propozito de sempre Lhe obedecer e aqui 

sesarão as sugestoes e, voltandosse contra o pobre corpo toda a vil canalha dos demonios, 

comesou a padeser couzas incriveis. Huns se lhe puzerão em o peito e lhe dezemcaichavam 

os ossos; outros, em o coracão, lho estavão alanceando; outros lhe estavão cosendo com 

agulhas as emtranhas; outros, o figado; outros lhe apertavão o baco; outros lhe abrião o 

estomago; outros lhe batião em a cabessa... Aqui totalmente desfaleceo a serva de Deos e 

aborreceo a vida e estava dezejando espirar e pedia a Deos que a matasse ja283. Mandou 

pedir ao Prior do Carmo que lhe fosse acudir e o Prior se descuidou e não foy, nem lhe 

mandou o seo confessor.  

Emfim, ficou a serva de Deos dezemparada do Ceo284 e da terra porque tudo lhe 

faltou... Asim esteve tres dias, sem consolacão, cercada de demonios e sem comer nem 

beber couza alguma athe [p. 240] que, neste mar de tromentos, lhe deo Deos huma lus, em 

esta forma: aclarouselhe alguma couza o emtendimento e conheseo a fraqueza de espirito 

em que estava e a nesessidade que tinha de comungar. Excito[u]sselhe algum dezejo de 

receber a Nosso Senhor e la Lhe pedio que lhe desse forsas para poder vestirse, o que 
                                                 
283 ja: ja pedio que M710 
284 Ceo: Seo M710 



D. FR. LUÍS DE SANTA TERESA (O. C. D.), DIRECTOR ESPIRITUAL E BIÓGRAFO 

 135 

humanamente não podia ser porque estava fraquisima e cheya de tantas dores que nem a 

poderião levar.  

Pela manham, tornou o Senhor a darlhe o mesmo conhesimento com munta 

clareza e sentiosse com algum animo e forsa para vestirse. Chamou a sua amiga e pediolhe 

a ajudasse285; vestiosse e veyo para o coro de baicho; achou confessor prompto que, com 

munta caridade, a ouvio e ajudou e consolou e, ja mais recobrada, recebeo a Nosso Senhor. 

Retirouse a dar gracas e, pasado algum espaço, sentio hum grande recolhimento que a 

al[h]eou dos seos sentidos e vio com vizão intelectual a Nosso Senhor Jezu Cristo 

crucificado munto junto a si. Estava a sua alma cheya de imcomparavel jubilo e parecialhe 

que tudo o que avia padecido era nada e pidia aquele Senhor trabalhos e mais trabalhos e a 

sua petição que a trazia mais ancioza era que o Senhor lhe comunicasse as dores da Sua 

Paicham. Estando emtretida em estes doces afectos, [p. 241]286 emtendia de Sua Divina 

Magestade couzas munto grandes. Em ordem a esta peticão e do seo aproveitamento e 

merces que lhe queria fazer, mostravalhe o Senhor hum singular agrado dos seos trabalhos 

e que se recreava e glorificava em elles e mostroulhe as chagas de Seos pes e munto 

particularmente a chaga do lado e, com ser esta merce tão grande, teve a delicia de ser 

munto dilatada porque esteve em esta suspensão gozando de Deos munto tempo athe que, 

acabandosse a vizão, tornou a seos sentidos tão consolada e fortalecida que ficou com 

forsas e capas de observar o seo coro e exercicios espirituaes, exceto o comer peiche, para 

o que lhe não deo por emtão licenca o padre espiritual. Mas, como esta merce foy tão 

grande e durou tanto, ficoulhe tão impresa que sempre a tinha prezente e, como erão 

intensissimos os actos de amor em que perrompia287, lhe sobreveyo febre que a hia 

debelitando, pelo que lhe mandou quem a governava devertir a imaginação e não ter mais 

que duas horas de oração porque, alias, se consumia e com esta diligencia se lhe extinguio a 

febre e recuperou mais algumas forsas.  

Ardia a serva de Deos em dezejos de se mortificar e, ainda que cumpria a 

obediencia imposta, la tinha alguns dezejos de que o padre a livrasse della. Sucedeo em este 

tempo chegar o Capitolo dos carmelitas descalcos e com as mudancas que ouve pertendeo 

o seo confessor hirse para288 [o] dezerto de Bussaco ter289 huns exercicios e aconteceo 

tambem em este tempo fazer huma jornada de alguns dias.  

                                                 
285 ajudasse: ajudasse ras. inc. M710 
286 No canto superior esquerdo está a indicação do novo caderno. Depreendemos ser «B», não obstante esteja 
cortado. 
287 Entenda-se ‘prorrompia’. 
288 para: para o santo M710 
289 ter: fer M710 
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[p. 242] Valeose desta occazião o Demonio e comesou a tentar gravissimamente a 

serva de Deos. Reprezentavalhe que ja se avia hido o padre e que asim estava livre da sua 

obediencia e bem290 podia aproveitar mais o tempo que lhe convinha [para] fazer 

penitencias e disporse para a vinda do Espirito Santo, que este era o tempo em que lhe 

sucedeo o que vamos dizendo. Comesou a cuidar que mortificacoes faria e, estando 

embebida em esta consideracão e ja diliberada a fazer algumas penitencias mayores291, 

chegarão as horas de comungar e, chegando a receber o Senhor, sintio hum grandissimo 

recolhimento e em elle vio o seo padre espiritual e lhe foy dito que aquele avia de obedeser. 

Logo ficou a sua alma em munta pas e emtendeo que o dezejo de fazer mais penitencias e o 

querer emtender e presuadirse que ja o podia fazer por estar livre da obediencia do padre 

fora tudo huma grande traca do Demonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
290 bem: leitura duvidosa. 
291 mayores: mayores ras. inc. M710 
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Capitolo de algumas delegencias 

 que a serva de Deos fes para que o dito 

 padre se não auzentasse e de 

 huma grande guerra que lhe fes 

 sobre isto o Demonio 

 

 Com a tardanca de alguns dias que, em este tempo, fes o padre espiritual, 

empre[he]ndeo o Demonio [p. 243] tentar por outro. Poslhe em a alma grandissima 

desconsolacão; reprezentavalhe que o padre espiritual avia perdido o cuidado de governala 

e que ja não a aproveitava e asim comessou a andar triste e desconsolada, cuidando no que 

faria pois ja não a[c]hava arimo em as suas doutrinas. Comesou a cuidar em quem buscaria 

e de quem se valeria. Levava aqui o Demonio fortes intentos, como via quanto aquele 

confessor a ajudava explicandolhe os seos ardis, pondolhe repetidos perceytos e dandolhe 

tanto animo em os trabalhos. Queria que se embarasasse em outras doutrinas para ver se 

por aqui a podia turbar. Porem, a serva de Deos tinha gaynhado tanto medo pello munto 

que alguns diretores a avião feyto padecer que, ainda que se sentia estalar, rezestia 

fortemente e, vendo o Demonio a sua rezistencia, combatia com grande furia, fazendolhe 

dores e angustias imsoportaveis.  

Deo conta ao seo diretor do que passava e, como este lhe explicasse os ardis do 

Demonio, trazendolhe a memoria quantas vezes esta maldita serpente a quizera apartar da 

sua doutrina e as couzas tão admiraveis e estranhas que lhe tinham sucedido, ficou alguma 

couza mais consolada, ainda que asustadissima porque lhe reprezentava o Demonio a 

grande [p. 244] firmeza com que o padre lhe asegurava ser o seo espirito de Deos e com 

esta mesma seguranca lhe cauzou mayor medo. Reprezentavalhe que, pois o padre se hia, 

hera boa occazião de consultar outros e sahir deste emgano; por outra parte, disto mesmo 

tinha grandissimo medo.  

Ainda o Demonio reforsou mais o combate. Trouchelhe certo padre que o avia 

sido da serva de Deos e este, vindoa a vizitar, lhe comesou a por medos e, nomeandolhe 

hum serto religiozo, grande letrado e pio, lhe pedio que lhe escrevesse sigurandoa que nelle 

acharia a mais alta, solida e a melhor doutrina e, para fazer mayor a bataria, tão bem fes que 

lhe chegassem aos ouvidos alguns rumores de que andava illuza. Tudo isto vinha 

acompanhado de huma grande sequidão, em que avia muntos tempos andava a serva de 

Deos, e daqui tirava argumentos o Demonio para lhe presuadir que Deos a dezemparara 

por sua culpa, pois nunca quizera buscar guia nem seguir outro director.  
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Foy forte e fatal esta bataria do Demonio e fes em ella taes effeitos de angustias e 

tromentos que depos a serva de Deos que foram mayores que todos os passados! Bem 

sabia o Demonio que se, em esta occazião que o padre se auzentava, lhe pudesse introduzir 

esta especie, tinha grande occazião para a separar da doutrina deste padre. [p. 245] Não 

consentia elle que a serva de Deos292 andasse consultando as suas couzas porque tinha 

esperiencias de quam poucos homẽs misticos se acham que não fassam a estas almas mais 

dano que proveito e he serto que, se com os temores que a serva de Deos trazia, se achasse 

em estas occazioes quem a intimidasse, seria pouco menos que chegala as portas da morte e 

pola em termos de perder o juizo... Vendo, pois, que durava em este trabalho tão pezado, 

em que não tinha outro exercicio mais que chorar e desfalecer, lhe mandou que, 

vestindosse de hum silicio e cubrindosse de sinza e com huma corda ao pescosso, pedisse a 

Deos mizericordia.  

Isto fes o padre para a sosegar em outra mayor angustia em que a foy metendo o 

Demonio porque, vendo que não a podia reduzir a buscar outro director, comessou a 

reprezentarlhe os seos peccados. Mostravalhe que se não avia confesado bem e que estava 

em pecado mortal e que por isso se via tão atribulada e, para que desse sequer hum passo 

em esta materia e lhe fizesse o gosto, sugerialhe que mandasse chamar outro padre porque 

o seo director vivia emganado com ella. E, por outra parte, punhalhe hum tão grande pejo 

para com o seo director que não lhe podia dezer huma so palavra, não obstante averse 

confesado [p. 246] geralmente com elle.  

Emfim, o trabalho foy excessivo e, por lhe dar algum refrigerio, lhe emsinou o 

padre espiritual o exercicio que fica dito. Fello a serva de Deos, ainda que com a secura 

com que costuma andar, e aquela noute, emraivado o Demonio por não conseguir a vitoria 

que dezejava e como a serva de Deos obedecia pontualmente, não obstante a cruel 

sugestam que elle lhe fazia, depois de a293 serva de Deos se aver deitado, lhe impedio por 

largo espaco o sono e, vindo pela parte da cabeceira, tomando hum corpo fantastico e 

munto abultado294, se deitou emsima della tomandolhe somente a parte que [vai] desde o295 

peito e cabeca e bracos com tal opressão, como se tivera sobre si huma torre. Ficou tão 

abafada e oprimida que nem podia articular os doces nomes de Jezus e Maria, que são o 

azilo de que sempre se valia. Asim esteve em mortaes angustias largo espaco athe que, 

                                                 
292 Deos: Deos ras. inc. M710 
293 depois de a: depois da M710 
294 Novo caso de betacismo.  
295 desde o: leitura duvidosa. 
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sentindo algum alivio, pode tirar hum braco; fes o sinal da crus e ficou livre, retirandosse o 

Demonio, confundido.  

Ao outro dia, lhe escreveo o padre espiritual huma carta chea de consolacão. 

Certificava munto em que Deos a levava por bom e verdadeiro caminho e dezialhe algumas 

couzas que munto a [p. 247] consolarão. Ficou com mais lus e sosego; chegou a comungar, 

o que fes com mais devocão e, logo que recebeo a Nosso Senhor, sentio grandissimo 

recolhimento. Viosse diante de Deos e que este Senhor estava em a sua alma. Porem, 

conhesia emtre Elle e ella huma como deferenca ou distancia que a fazia anciar por mais e 

mais se unir com Elle. Estando asim gozando de Deos com esta ancia de mais se chegar a 

Elle, rompeo a alma em esta aspiracão: « ―O[h], quem se chegara e unira a Vos, Meo Deos! 

Quem me a de levar a Vos?» Logo lhe mostrou Deos e deo a emtender que o seo director 

espiritual e, manifestandolhe mais, lhe deo conhesimento de muntas couzas e mostrou 

comprazerse no modo como este a levava e asegurou munto que era do seo agrado.  

Tornou em si a serva de Deos e ficou munto descancada e livre da tentacão que 

contra o padre trazia. Tambem em este recolhimento lhe manifestou o Senhor que queria 

que munto padesesse e trabalhasse pellas almas, espicialmente pellos que estão em pecado e 

por outras necessidades espirituaes da Igreja e, para o fazer, lhe restituio outra ves novas 

forsas porque, andando athe ali tão quebrada e estropeada que nem podia fazer huma ora 

de oracão de joelhos, pode em aquela noute fazer o exercicio da Crus, em que gastava duas 

[p. 248] e tres horas em. Tomava296 huma disiplina de sangue tão riguroza que deichou 

cheas de sangue as paredes da sua capella. Louvado e emgrandesido seja Deos, de Quem 

vem toda a fortaleza! 

Passados alguns dias – que serião bem poucos – continuou Nosso Senhor a 

despertala a fazer novas penitencias e foy em esta forma: reprezentavaselhe a sua mizeria, 

as suas imperfeicoes e faltas com tal viveza que a pobre alma se aterrava e dezejava meter 

debaicho da terra. Cauzavalhe isto tão grandes ancias (o verse tão indigna de Deos) que 

antes e menos custoza lhe seria a mesma morte que pasar a angustia que, em esta 

aprehensam, padecia. Estando em esta forma, se lhe recolheram os sentidos e, achandosse 

diante de Deos, se lhe reprezentava aquela imensa fermozura e o pouco reverenciada e 

amada297 que he dos homes. Não quero dizer que via a essensia divina; digo que lhe dava 

Deos huma altissima noticia da Sua fermozura e grandeza e, como vinha acompanhada do 

conhesimento do pouco amada e reverenciada que he dos homes e das grandes offensas 

que contra Sua Divina Magestade cometem tantos herejes e infieis, produzia em o coracão 
                                                 
296 Tomava: leitura duvidosa. 
297 e amada: e a amada M710 
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da espoza de Christo huns emsoportaveis sentimentos e a cada passo rompia em huns 

choros tão amargozos que lhe acabavão a vida.  

[p. 249] Emtendia em Deos que queria della munta perfeicão e como, por outra 

parte, se via chea de mizerias, sentiasse estalar. Pedia licencas para fazer grandes penitencias 

e o seo director lhas dava largas, mas sempre lhe parecia tudo pouco para o que dezejava. 

Todos os dias se asoutava rigurozamente; na sesta298, tomava sinco disiplinas299 e, na 

segunda, duas outras; todos os dias trazia silicio. As ditas desiplinas erão de sangue tão 

rigurozas que lhe fazião chagas, a que trazia pegada camiza, que era de lam, e dormia 

vestida sobre humas taboas. Alem disto, comia munto pouco; fazia todas as somanas os 

exercicios da morte e da Crus dormia munto pouco e comia menos e sempre de peiche e 

tão pouco que fazia admiração. E, comtudo, queria mais e mais penitencias, sendo as 

mayores os continuos tromentos com que quazi sem sesa300 a estava o Demonio 

martirizando. Tudo ofrecia a Deos e, sobretudo, humas saudades de Deos tão intencas que 

eram mais penozas que quanto padecia e hum fogo que a trazia abrazada...  

Sempre este fogo ardia – como asima dissemos – em a alma, mas não so a 

atromentava em o espirito, mas pasando ao corpo parecia muntas vezes que a fazia em 

cinza. Tudo ofrecia a Deos pellas necessidades que o seo director lhe mandava. Em huma 

occazião que Deos lhe repetio este beneficio foy tão grande o impulso que sentio [p. 250] e 

tão asezos os dezejos de padecer e dar gloria aquelle Senhor, que tam amorozo se lhe 

mostrou, que lhe paresia ja acabava a vida. Arebatoulhe o Senhor a alma; deolhe a 

emtender muntas couzas e, emtre ellas, lhe foy dada huma habilidade de falar em couzas de 

Deos tão grande e huma lus para as conheser tão clara que rompeo a alma em jubilos e 

canticos de louvor tão consertados como de quem recebia tanta lus... Para lhe dar gloria, 

quis Deos Nosso Senhor que logo exprimentasse esta graca em o cazo que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298 Entenda-se ‘na sexta-feira’. 
299 disiplinas: disiplina M710 
300 sesa: leitura duvidosa. 
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Capitolo de como a serva de Deos despos 

 para morer a huma freyra que estava 

 pouco desposta e menos dezemganada 

 

 Avia em o convento huma freyra, mossa de bom parecer e genio, branda, a qual, 

por se aver chegado a mas companhias, a meterão em correspondencia de huma passoa 

eclesiastica e poderoza com quem tinha trato illicito, em o qual tinha vivido alguns annos 

com a segueira de quem se emprega em semelhantes loucuras. Tinha sido rica em o seculo 

e ficara erdeira da caza de seos pais e, asim, tinha munto para quem avia de professar 

pobreza religioza.  

Com estas indispozicoes e impedementos para a sua salvacão, a colheo hum 

achaque tão forte que, por mais que se esgotarão as medecinas, [p. 251] em poucos mezes 

se pos caquetica. Como disiam os medicos « ―Achaque irremediavel...»; porem, tão pouco 

temeroza da morte que se deichava levar em bracos das suas amigas as grades a vizitar a 

pessoa que tratava, com lastima de quem o sabia e escandalo de toda a comunidade. Foy 

piorando em tal forma que ja se não levantava; porem, rodeada sempre de outras de 

semelhante vida, as conversasoes erão sempre as mesmas; as cartas e os recados não 

faltavão. Estava em evidente perigo de vida e tinha ainda em mayores riscos a Salvacão 

porque, suposto se avia confesado, não se avia dezaposado das muntas couzas preciozas 

que tinha, nem estava com dezemgano de quem avia de dar brevemente contas a Deos de 

huma vida tão destrahida. A conformidade era munto pouca ou nenhuma; o semblante 

tristissimo e, como dezesperada, não queria comer e, quando lhe i[n]stavão, dezia: « ―Se eu 

ei de [morrer]301, para que me querem fazer comer?»  

Avia dias que Jozefa dezejava munto acudir a esta alma, mas retardava esta 

delegencia porque não achava occazião de a colher so e as amigas que dissemos asima não 

a deichavão hum instante e tinham tam grande contradicão a serva de Deos que, se a 

vissem falar so com ella, avião de amotinar o convento porque [p. 252] com menos o avião 

feyto muntas vezes. Emfim, Jozefa emcomendava fortemente a Deos e buscava occazião 

de a achar so.  

Foy Deos servido que se lograsse! Emtrou a vezitala e, sentandosselhe a cabeseira, 

com munto agrado e doces palavras lhe foy falando de Deos e dispondoa em tal forma que 

cuido deo a Deos munto grande gloria. Foy o Senhor servido que, tendo huma continua 

tosse que a não deichava falar e huma fraqueza que lhe não premetia levantar cabeca, sesou 

                                                 
301 ei de [morrer]: ei de ras. inc. M710  
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a dor e a fraqueza e parou a tosse e pode ouvir e falar com Jozefa. E, sentandosse em a 

cama, ouvia com atencão e fazia aseitacão do que a serva de Deos lhe dezia. Hia Jozefa 

com celestiaes palavras ponderando a fermozura e grandeza daquela Magestade offendida, 

a mizericordia com que lhe avia esperado tantos tempos, a doenca que lhe avia dado tão 

dilatada para que tivesse tempo de arependerse deveras... Tudo acompanhava com humas 

lagrimas tão suaves e humas palavras tão afectuozas que, emfim, rendeo a Deos aquele 

coracão athe emtão tão mal disposto302 e comessou a emferma em rios de lagrimas a 

maldezer os seos peccados e a fazer actos de contricão munto303 fervorozos. Logo Jozefa 

tornou a dizerlhe: « ―Olha, minha filha, bem sabes [p. 253] quantas vezes tenho estado a 

portas da morte! Quero emsinarte como as de prepararte para o que Deos for servido.» 

Emsinoulhe como se avia de despor; feslhe chamar a perlada e dezapossarse de tudo 

quanto tinha, que – como disemos – era munto; que pedisse de esmola huma mortalha e 

huma sepultura; emsino[u]a como avia de rezestir as tentacoes.  

Aqui comesou a emferma a tremer e temer os combates daquela hora e a pedir a 

serva de Deos que a não dezemparasse. Asim lho prometeo e, para mais a consolar, lhe 

prometeo que faria por ella muntas obras e lhe ofreceria a Deos as suas ‘taes ou quaes’ 

penitencias e, para mais a consolar, lhe segurou que sempre lhe asestiria; que quizesse ella 

delegar a sua vontade na304 sua para305 fazer por ella, em a hora da morte, aqueles actos que 

ella não pudesse. Munto se alegrou com isto a emferma e, diante de hum crucifixo, asim o 

prometerão ambas. Nisto chegou ali a perlada e Jozefa lhe disse « ―He tempo de se 

dezaposar de tudo nas maos da perlada!» e fes que tão bem pedisse a Uncão. Tudo se fes 

asim, com grande consolacão da emferma, e, deichandoa com a perlada, Jozefa se retirou a 

emcomendar a Deos a Salvacão daquella alma. 

Munto sentia o Demonio estes actos de caridade [p. 254] da serva de Deos e ver 

que aquela alma, que elle ja julgava sua, se hia306 livrando das suas garras, mediante as 

diligencias e obras que a serva de Deos por ella offrecia e asim comesou a alterar os animos 

das suas amigas contra os de Deos. Diziam que a opremia e fazia melancolica; outras, que 

lhe dobrava o mal e asim se alteravão tanto, quando a viam emtrar em a sua sella, como se 

ella fora a mais depravada criatura do mundo. Acresceo averlhe a serva de Deos 

emtroduzido a hum religiozo grave e fervorozo, chamado Fr. Manoel de S. Tiago307, bem 

                                                 
302 disposto: disposto logo M710  
303 munto: munto poderozos M710  
304 na: na ras. inc. M710 
305 para: para dar por M710  
306 hia: hia ras. inc. M710 
307 Fr. Manuel de S. Tiago foi um dos padres que assistiu D. Rodrigo de Moura Telles na sua morte, apelidado 
por Senna Freitas de «douto e virtuoso Pe. do convento do Populo», o que bem diz do seu prestígio em Braga 
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conhesido pelas suas letras e espirito, com o qual se confesou geralmente e, como a 

emferma em a conficão chorasse algumas lagrimas, daquilo tomarão motivo para defender 

a serva de Deos que308 não vizitasse a emferma.  

Ex aqui quaes sam as amizades309 fundadas em carne e sangue: mas para o corpo e 

piores para a alma! Achavasse a pobre emferma em as ultimas despedidas da vida, cercada 

de pessoas distrahidas, cujas conversasoes eram vaidades, cujos tratos erão amatorios e, 

depois de averem gastado com a emferma o tempo da vida em os devertimentos da grade, 

agora fazião o papel de amigas ‘verdadeyras’ pois não a deichavão despor para [p. 255] 

justo juizo de Deos. Para que as que emtram em os conventos310 abram os olhos e vejam as 

amizades que tomão!  

Pois, como temessem que Jozefa emtrasse a vizitar a emferma e lhe disesse alguma 

couza que a emtristicesse, huma das mais ‘zelozas’ das alegrias da sua amiga tomou a sua 

dubadoura e, sentandosse em a porta da sella da emferma, que era estreita, estava ali de 

guarda, fazendo sentinella e servindo de impedimento para que a serva de Deos não 

emtrase. E, ainda que munto o dezejava fazer, temia o dezatino das molheres e, porque não 

rompesem em algum excesso, disfarsava e buscava occazião de poder emtrar a falarlhe.  

Como o Demonio colheo tão boa occaziam311 de fazer a sua, apertou as deligencias 

e sugerio e deo noticia, por via de quem quer que fosse, a huma de suas amigas de hum 

grande feiticeyro em que sertamente acharia remedio. Tudo isto buscava o Demonio para 

acabar não so com a vida temporal, mas para lhe fazer perder a Eterna. Sem que Jozefa o 

soubesse – que talves para isto lhe empedirião a emtrada – propuzerão este dezatino a 

emferma. Instarão, presuadiram e, emfim, como o dezejo da vida era grande e a virtude 

pouca, rezolveosse a uzar do remedio e aseitar o concelho. A amigas, a amizades [p. 256] 

mais perniciozas que os mayores ma[les] e mais para temer que a mesma morte! 

Levantaraona da cama, levaraona as escondidas ao feiticeyro. Isto lhe abreviou a morte.  

Logo veremos o que aqui obrou a serva de Deos. Emcadiemos agora, em este 

lugar, huma grande tribulacão que a serva de Deos padeceo. 

                                                                                                                                               
(cf. Bernardino de Senna FREITAS, Memorias de Braga, Braga, Imprensa Catholica, 1890, tomo IV, p. 293). 
Sabemos ainda que «o Padre Mestre Frei Manuel de Santiago, da ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, 
varão celebre em Sanctidade» foi confessor e director espiritual da madre Custódia Maria do Sacramento que em 
Junho de 1739 expirou, com suave cheiro de santidade. (Cf. Maria Ivone da Paz SOARES, Sociabilidade 
Feminina. Enquadramento Religioso no Quotidiano da Sociedade Bracarense Setecentista, Braga, Universidade do Minho, 
1997, p. 380). Da Lista de superiores [...] a que já fizemos menção, consta um Fr. Emmanuel a Divo Jacobo 
como um dos deputati do Capítulo Provincial celebrado em 1734. Seria este o que nos ocupa? (Cf. Fr. António 
do ROSÁRIO, art. cit., p. 130.)   
308 que: que a M710 
309 amizades: amizadades M710  
310 conventos: conventos aprendão M710    
311 occaziam: occiziam M710    
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Capitolo de outra grande tribulacao 

 que padeceo a serva de Deos 

 

 Avia em o convento duas religiozas irmans, das quaes huma era grande amiga da 

serva de Deos porque, em algumas penas e trabalhos que padecia, a consolava e 

comfortava munto. Porem, a outra irmam era de tão fera condicão e tão irada que era 

eiscesso312 o que sobre qualquer couza fazia.  

Sucedeo, em este tempo, pertender ser relegioza em o convento huma molher 

munto macanica313 e filha de huma mossa que avia sido de huma destas freyras – pouco 

importava isto, se tivesse vocacão verdadeira –, mas, como nenhuma sircunstancia tinha 

que a fizesse digna, asentarão as relegiozas de lhe negar o voto, quando se propuzesse.  

Soubesse fora o animo de que estava a mayor parte do convento e forão tantas as 

valias que voltaram muntos votos314 [p. 257]315 e, como para estas aprovacoes se ouvesem 

feito extraordinarias dilegencias e solecitado os votos por meyos menos justos – porque se 

pedirão de fora por pessoas que tinham amizades illicitas em o convento –, era grande o 

emfado que isto cauzava em as religiozas mais observantes. Propos, emfim, a abadeca; 

levantaraose humas e outras e diserão varias couzas em dezabono da pertendente e, 

suposto que a serva de Deos tinha tencão de darlhe o voto, como vio tanto desturbio em 

os solecitar e ouvio rezoes que, ao parecer, fazião forsa, ficou duvidoza no que faria. 

Parecialhe que a materia era grave; ja se inclinava a darlhe o voto, parecendolhe sem rezão 

negarlho; ja lhe parecia que fazia mal, a vista do que ouvia, de não lho negar e asim, cheya 

de duvidas e escrupolos, ao chegar o seo lugar, pedio licenca a abadeca para não votar em 

aquela materia, confesando que, a vista do que ouvia, estava preplexa e, sem maduro 

conselho, não se podia rezolver em materia tão grave como era ou dar o habito a quem não 

convinha ou excluir da Relegiam e fechar as portas da Caza de Deos a quem o pertendia. 

Mandou a perlada que se pasasse adiante e ficou a serva de Deos livre do escrupolo, 

tomando por meyo não votar em aquela materia. As mais relegiozas, presuadidas de que 

não convinha, lhe nega[rão] [p. 258] o voto branco e ficou a pertendente reprovada.  

Era, como dissemos, esta pertendente filha de huma molher que avia sido criada de 

huma das duas relegiozas irmas, de que fizemos mensão e por aqui urdio o Demonio a 

                                                 
312 Entenda-se ‘excesso’. 
313 Leia-se ‘mecânica’, ou seja, de origem humilde (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ed. cit., tomo II, p. 
2430). 
314 votos e, como para estas aprovacoes: votos e como estas deligencias as e como para estas aprovacoes 
M710 (reformulação do autor que, todavia, se esqueceu de riscar a primeira redacção). 
315 Canto superior esquerdo: «C». O início de novo caderno poderá explicar a discrepância apontada na nota 
anterior. 
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mais terrivel tramoya que se possa imaginar contra a serva de Deos. Comesou a que era mal 

acondisionada a levantar gritos e fazer extremos e tudo era contra a serva de Deos. Dizia « 

―Olhe quem fala ou repara em geracoes! Ella que he huma ‘esta’ e huma ‘aquela’!» e aqui 

acarretava tudo o que lhe sugeria o Demonio para desluzir e abater a serva de Deos. Não 

faltou quem a avizasse para que se não emcontrasse com a tal freyra porque, segundo 

andava furioza, temerão fizesse algum grande dezatino.  

Emfim, não pode deichar de ser o avistaremse e, como Jozefa vio a brabeza316 e 

gritos com que lhe falava, querendo de algum modo aplacala317, lhe pedio que se retirasse 

com ella a lugar que não fosse de silencio e que ali lhe dissesse tudo que comtra ella tinha. 

Retiraraose a huma capela que estava em o claustro e ali soltou a furioza molher a redia a 

quantos oprobrios e emsolentes palavras lhe sugeria o Demonio. Queria Jozefa com boas 

palavras reportala, mas não avia ordem de aquietarse; arguia porque negara o voto; metialhe 

os dedos em os olhos e os punhos em o rosto e estava tão sega que, avendoa reprovado 

toda a comunidade, todas as suas [p. 259] formava contra a serva de Deos, que não a avia 

reprovado pois não votara na materia.  

Athe aqui, tudo levava em bem e sem peturbacão alguma de animo a serva de Deos 

athe que, passando adiante os excessos, comesou a tocar a tecla mais disonante para 

mortificar e confundir a serva de Deos. Chamoulhe ipocrita, que a todos trazia 

emganados318 e que conta avia de dar a Deos de comungar todos os dias em aquela forma? 

«Ex aqui o fruto das suas comunhoes!» ― lhe dezia e por aqui taes couzas que Jozefa, chea 

de escrupolos e temores, comessou a tremer e ja lhe parecia que tinha escandalizado a todo 

o mundo com as suas comunhoes e ficou mais morta que viva.  

Emfim, acabou este lance e, aproveitandosse delle o Demonio, comessou a reforsar 

as suas batarias. «Ex aqui quem tu es ― lhe dezia ― e o proveito que tiras das tuas 

comunhoes! Todo o convento esta escandalizado da tua vida e munto mais da tua 

temeridade, comungando todos os dias e escandalizando a todos! Todas as horas tens 

comungado sacrilegamente e condenaste[te] pello caminho que todos se remed[e]iam!» Ex 

Jozefa feita hum diluvio de lagrimas, asentando comsigo de não tornar mais a comungar e 

pedir perdão a todos do grande escandalo que, com as suas comunhoes, avia cauzado.  

Estando asim confundida, teve occazião de se emcontrar [p. 260] e falar com a 

irmam desta religioza que asim a avia descomposto e, como a serva de Deos estava tão 

confundida, com o animo de lhe pedir perdão lhe preguntou se estava ella tambem 

                                                 
316 Mais um caso de betacismo que mantemos por se tratar de um traço distintivo do autor. 
317 aplacala: aplacala a M710 
318 emganados: emganada M710 
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queichoza. Era, como dissemos, esta religioza de juizo e punha as couzas em a rezão e, 

voltandose para a serva de Deos, abrasandoa a consolou e lhe sertificou a grande pena com 

que estava pelas loucuras de sua irmam; porem que a avia de reprehender. «Não lhe diga 

nada ― replicou a serva de Deos ― que não quero que tenha mais mortificacão por meo 

respeito.» Despediraose e tornouse Jozefa as suas aprehensoes e choros, chea de confuzão 

e abatimento emtirior, pelas mas comunhoes que fazia e escandalos que dava.  

A este tempo, huma irmam daquela freira emferma e outras319 vierão correndo 

buscar a serva de Deos a pedirlhe lhe acudisse a dispor a sua irmam que morria e que 

poderia morrer em mao estado porque suas amigas a avião levantado da cama e levado a 

hum feiticeyro a huma grande [caza] aonde se fizerão sertas feitecarias. Como Jozefa estava 

– no seo conceito – o mayor escandalo do convento e, pelas suas mas comunhoes, em 

pecado mortal, chorando as suas mezerias estava tão cobarde e pusilanime que não tinha 

animo nem rezolucão para levantar os olhos ao rostro de criatura alguma, quanto mais 

meterse em qualquer empreza. Ma humildade era esta que o Demonio lhe punha para sahir 

com a sua!  

Emfim, como lhe ardia o coracão [p. 261] em amor de Deos e do proximo, 

rezolveose a hir acudir aquela nececidade e, quando ja animava os seos temores, eis se 

levanta outra gritaria sobre a serva de Deos que se fundia o mundo! Foy o cazo que deo 

hum accidente em aquela relegioza irmam da que avia tratado tão mal a serva de Deos e 

ella, gritando, pedia a Deos justica sobre Jozefa que avia morto a sua irmam com aquele tão 

grande desgosto que lhe avia dado de lhe negar aquele voto e confundia o convento com 

gritos.  

Aqui lhe cahio a serva de Deos o coração... Asentou comsigo que asim era e que a 

freyra morria porque ella a matara e que morria sem sacramentos e que ella era a cauza de 

se perder aquela alma. E com isto a pos o Demonio em tal estado que, se Deos lhe não 

acudira, acabaria a vida. Tinha a serva de Deos falado pouco avia com a tal relegioza e 

sabido della mesma que não era empenhada por aquela aprovacão. Estava serta em que 

toda a comunidade a avia reprovado, mas era tão humilde que a si se atribuia sempre todos 

os males. Ficou tão postrada de animo que asentou em que era necessario dar huma 

satisfacão aquela comunidade e não tornar tão depresa a comungar, mas como, por outra 

parte, a obrigava o preceito que o padre espiritual [l]he avia posto para que não perdesse 

comunham, cheya de temores e afogada em lagrimas, lhe escreveo huma carta pedindolhe a 

aliviasse do preceito [p. 262] de comungar pois era tão emcapas. Bem sabia o padre que o 

                                                 
319 «e outras» é inserido através de um sinal ‘+’ que remete para um apontamento escrito à margem do texto. 
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Demonio estimaria munto privala de huma comunham e, como estava serto da boa 

desposicão do sugeito, renovou ao bem320 o preceito e lhe mandou que em todos os modos 

comungase.  

Não sesava a iracunda relegioza de clamar contra as comunhoes da serva de Deos e 

não deicharão de se lhe ajuntar pessoas que lhe derão ouvidos. E, como se a serva de Deos 

ouvesse feito algum homicideo, lhe atribuiam ja a culpa de tudo o que avia pasado e vierão 

humas e mandarão outras ao coro saber se a serva de Deos avia comungado, sempre 

dezendo ditos e atirando setas ao coracão de Jozefa que, como se tinha por tam ruim, 

faziam nella notavel empresam estes ditos. Quando souberão que comungara sem se 

confesar, aqui forão os gritos, os escaraseos e foy tal o alvoroso que pudera acabar a vida 

da temeroza e aflegida Jozefa, se Deos a não animara.  

Mandou de tarde chamar o seo confessor; deolhe conta de tudo; pediolhe, com 

muntas lagrimas, a não obrigasse a comungar pois a sua ma vida tinha escandalizado 

aquelle convento. Consolo[u]a o padre, deolhe lus e animo[u]a munto. Mandoulhe que 

emcomendase a Deos aquelas relegiozas que estavão tam segas com a sugestão do 

Demonio e mandoulhe que fosse continuando em comungar porque, se o não fizesse, isso 

mesmo, no cazo prezente, cauzaria escandalo pois dirão as mesmas pessoas [p. 263] que, 

por se remorder a conciencia, não comungava.  

A[i]nda não estava bem convalecida destes temores, ainda estava atterrada com 

escrupolos, quando a chamarão a pressa para que acudise a moribunda que asima disemos 

que a serva de Deos avia disposto, de algum modo e feito confessar e rezignar, na mão da 

perlada, as suas alfayas. Bem diligencias fes o Demonio, para estorvar que a serva de Deos 

a despuzesse para a morte porque as suas mesmas amigas lhe empedião a emtrada, como 

asima dissemos. Mas Deos Nosso Senhor premetio que so com Jozefa se achasse a 

cabeceyra.  

Emtrou em o perigo de morrer e, tanto que as amigas virão que estava em o ultimo, 

a dezempararão, condisam propria das amizades mundanas fundadas em carne e sangue e 

nas mizerias deste mizeravel mundo. Mas, com este seo dezemparo, lhe fezerão a mayor 

merce porque teve Jozefa tempo de lhe acudir. Foy correndo e não achou empedimento 

porque, como digo, a tinham dezemparado. Ainda chegou a tempo que a emferma a 

conheseo; comesou a ajudala com grandissimo fervor de espirito, acompanhando com 

lagrimas, nascidas da intima devoção de seo espirito, as palavras que proferia e, emfim, em 

                                                 
320 ao bem: leitura duvidosa. 
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os bracos da serva de Deos espirou esta relegioza que, verdadeiramente, pode servir de 

dezemgano para fugir de mas compa[nhias].  

[p. 264] Tinha emtrado com fervor em a Religião, regeitado alguns cazamentos 

bons que se lhe ofreserão porque era rica e321 fermoza. E, com esta rezolução, quem não 

esperaria que seria huma grande relegioza? Pois não foy asim. Preverteraona as suas 

amigas322; levarãona pellas grades; embaracavaona em amores profanos e, com estes 

emredos, a colheo a morte em a flor dos annos e, ainda em a ultima emfermidade, a 

levavão em bracos as grades! A pertenderão curar por meyo de feytisarias e o que mais he 

que lhe empediam o trato com quem a pudesse dezemganar e, munto espicialmente, lhe 

empedirão comunicar com a serva de Deos que he serto que, se tivera tido mais tempo de 

lhe falar mais vezes e ouvera feyto confessar323, melhor se ouvera desposto para morrer... 

Bem pode[m] escarmentar em esta mizeravel as que de novo emtram em os conventos e 

verem a que companhias se chegam e com quem tratão, que daqui se lhes pode ocazionar o 

mayor bem ou originarselhe[s] a mayor ruina pois estamos em tão calamitozos tempos que 

he nesecario, para viver em a Caza de Deos, mayor cautela que para habitar em o mesmo 

mundo! [p. 265]324   

Sosegouse, emfim, a serva de Deos e foy continuando em os seos exercicios, mas 

sobreveyolhe logo hum novo trabalho que para ella foy munto cansavel porque socedeo 

auzentarselhe o seo padre Espiritual que era deitarlhe325 abaicho a unica consolacão da 

serva de Deos. Mas este Senhor a tomou munto por Sua conta, como dira o capitolo 

seguinte326. 

 

 

 

 

 

                                                 
321 e: e e M710  
322 amigas: amigas ne M710 
323 confessar, melhor: confessar e melhor M710  
324 mundo! Sosegouse, emfim: mundo Que, por se achar comprehendida, não comungava M710. Como se 
pode verificar, não há solução de continuidade da passagem da página 264 para 265. Somos levados a crer 
que o autor terá interrompido a narração na página 264 e, ao retomá-la, por lapso o fez tomando por ponto 
de apoio o que havia escrito não na página 264, mas na 262. É perfeitamente crível que tal tivesse acontecido 
até porque 262 e 264 são versos e 265 frente. Senão vejamos: «[p. 262] [...] se o não fizesse isso mesmo no 
cazo prezente, cauzaria escandalo pois dirão as mesmas pessoas [p. 265] que, por se achar comprehendida, 
não comungava.» Conjecturamos que, por detrás do erro, tenha estado o início de novo caderno. 
325 deitarlhe: leitura duvidosa. 
326 Desde «comungava» até ao fim deste capítulo, há cinco linhas ‘serpenteadas’, traçadas perpendicularmente 
ao texto. Pretenderia o autor retirar esta parte? Optámos por manter a sequência no corpo de texto por 
estabelecer a ligação com o capítulo seguinte, como é característico do autor.  
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Capitolo: auzentasse o padre espiritual 

 da serva de Deos para o dezerto do Busaco 

 e couzas que neste tempo lhe socederão 

 

 Acabouse o trienio do padre Prior do327 convento de Carmelitas Descalcos e, como 

fosse promovido o dito padre ao Priorado do dezerto de Busaco, quis o confessor da serva 

de Deos acompanhar o dito padre Prior porque erão irmaos e por gozar da quietasão e 

retiro por algum tempo e alcansou licenca do seo Provincial para ali estar os tres mezes de 

exercicios que lhe premiteria[o] as suas leis.  

Foy este golpe para a serva de Deos o mais dolorozo porque, como este padre ja 

tinha tomado o pulso as couzas da serva de Deos e a tinha animado e ajudado tanto em os 

seos trabalhos, era grande a consolacão que em elle tinha. Por outra parte, como era tão 

temeroza e lhe sucedião couzas tão estranhas (em que outros padres temião e lhe 

mostravão grandissimos temores), era munto o que, por este caminho, lhe fazião padecer. 

Não recuzava a serva de Deos a crus, mas não [p. 266] se podia accomodar a passar so 

tantas angustias e tromentos como continuamente exprimentava.  

Isto a obrigou a pedir ao padre lhe deichasse pessoa que a governasse e lhe desse a 

mão em tantos trabalhos como padecia. Buscoulhe o seo confessor ao padre Marcelino 

Pereira da Congregação do Oratorio328, sogeito em quem concorrião tantos talentos que o 

escolheo a sua Congregacão para mestre dos seos novicos. Avia sido lente alguns annos e 

era versado em as doutrinas misticas. A este padre recomendou o padre Fr. Luis a serva de 

Deos, dizendolhe algumas couzas para ter lus do que Deos obrava em sua serva, ainda que 

não ouve tempo para lhe dizer quanto o dito padre quizera e quanto convinha, como se 

exprimentou ao depois.  

Chegou o dia de partir; despediosse da sua filha, deichandoa em os amorozos 

brassos da Divina Providencia e emcaragada ao desvello e cuidado329 do dito padre. Fes a 

sua jornada e comessou logo Deos a tomar por sua conta o governo daquela alma que 

tanto dezejava asertar em o mais agradavel a Seos devinos olhos. Partio o padre em hum 
                                                 
327 Do: dos M710 
328 «Dos homens celebres nestes tempos [meados do século XVIII] nesta cidade [Braga]» consta esta 
personalidade, de quem se diz: «Era tambem grande genealogico o padre Marcellino Pereira da Congregação 
do Oratorio da casa dos Machados de Moure. Jas na Congregação.» (Inácio José PEIXOTO, Memórias 
Particulares, Braga, ADB/Universidade do Minho, 1992, p. 16). Refere-se-lhe Senna FREITAS como «douto 
archeologo» e «filho curioso da Congregação do Oratorio de Braga» (Bernardino de Senna FREITAS, 
Memorias de Braga, Braga, Imprensa Catholica, 1890, tomo III, p. 214). Referências outras a esta figura podem 
encontrar-se em Eugénio dos SANTOS, O Oratório no Norte de Portugal. Contribuição para o estudo da história 
religiosa e social, Porto, Instituto Nacional de Investigação Científica/Centro de História da Universidade do 
Porto, 1982, verbi gratia pp. 124, 245 e 299. 
329 cuidado: cuidadado M710 
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sabado, dia em que avião de ter o Senhor exposto, que não foy pequena consolacão para a 

serva de Deos em o mesmo dia que se lhe auzentava o seo padre espiritual exporse a seos 

olhos seo Divino Espozo. Estava a serva de Deos em o coro feita hum rio de lagrimas, 

considerando [p. 267] a falta que avia de exprimentar em o seo padre espiritual, quando se 

forão chegando as horas de se expor o Sacramento e logo sentio que a Divina Magestade se 

comunicava a sua alma, com hum amor fortissimo. Trespassada e extatica, ficou a serva de 

Deos em hum dulcicimo extasi que lhe durou tres horas, pasmadas as potencias, senti[n]do 

couzas de Deos altissimas e emtendendo couzas que depois não soube explicar330. Em este 

tempo, algumas vezes emtrava em seos sentidos, mas logo a forsa do amor os tornava a 

suspender. Soube dezer depois que algumas vezes fazia ternos ofrecimentos a Deos das 

duas almas – do director e da sua –, as quaes Lhe ofrecia em amorozo sacrificio. Tornou, 

emfim, em si tão chea de amor e suavedade em Deos que331 não podia dar atencão a cousa 

alguma que se lhe tratasse. Continuou em grande presensa de Deos, mas forãoselhe 

avivando humas saudades tão intencas daquela divina fermozura que se sentia por instantes 

desfalecer.  

Chegou o outro dia em que tão bem se avia de expor o Senhor. Tornou a sentir a 

mesma inflamacão de amor, porem por modo mais singular do que athe emtão tinha sido 

porque lhe parecia que Deos occupava e posuia a alma por modo admiravel e estava esta 

tão inflamada e cheya de jubilo que lograva huma participação da gloria e, emtre estes 

jubilos, não sabia [p. 268] nem atinava a dizer outra palavra mais que « ―Amor, amor, 

amor!» e, ainda depois de pasar esta comunicacão e excesso, quando hia a falar ou a 

responder, não lhe occorria senam « ―Amor, amor...» e era necessario violentarse para 

responder ou dizer outra couza.  

Asim pasou a serva de Deos primeyro e segundo dia. Com isto, crescerão332 tanto 

as sau[da]des de Deos e dezejos de sahir ja desta pennosa vida e lograr aquela amavel 

fermozura que emtrou em huma ancia continua, em huma saudade excessiva. Apertava 

tanto este dezejo que aos poucos se sentia accabar a vida333 a maos do amor ou da saudade. 

Em o coro lhe cresceo tanto esta ancia que se sentia estalar de pena e, ao mesmo tempo, 

padecia huma inexplicavel violencia. Sentia não reza[r] com attencão as matinas e forsejava 

por atender ao que rezava e sentiasse arebatar tão dossemente do objecto que lhe cauzava 

aquela saudade que não sabia se estava em a terra se em o Ceo ou adonde estava. Aqui 

comessou [a] anellar por morer e batalhava a alma com Deos para que, rompendo os lacos 
                                                 
330 Tópico da inefabilidade da experiência mística, exemplificado à saciedade por Santa Teresa de Jesus. 
331 que: que lhe M710 
332 crescerão: cresceo M710 (falta de concordância em número com o sujeito da oração). 
333 vida: vida emtre M710 
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da mortalidade, lhe mostrase Aquele Bem por que suspirava. Aqui se correo como huma 

cortina e se achou a alma diante de Deos. Conheseo que lhe queria despachar a suplica e 

asim lhe tirava ja a vida. Foy esta operacão dulcississima e juntamente munto [p. 269]334 

conheseo que lhe disparava Deos huma flexa de fogo e sentio logo o dolorozo efeito335. 

Conheseo que lhe fazia Deos a vontade, atirandolhe a matar e que se fazia, ao mesmo 

tempo, em ella a vontade de Deos pois não morria. Conheseo que lhe atirava ao coração, 

mas que, de industria, lhe erava o golpo porque ainda queria ser glorificado em a sua vida. 

Sentio em aquele336 tiro grandissima dor e que, passandolhe por junto do coração aquela 

flexa, lho deichou queimado. Cahio morta e, no mesmo ponto, conheseo que lhe davão 

vida e tornou a seos sentidos337. Foy tudo isto com tal brevidade que mal o preceberão as 

mais freyras, que isto he o que a serva de Deos instantemente lhe pedia: que nunca se lhe[s] 

persebessem couzas que desem que notar em a comunidade porque hera a serva de Deos 

sumamente acautelada.  

Emfim, ficou desta ferida tão debil e doente como se na realidade pasara a 

emfermidade338 mais penoza e dilatada. Sentia como a alma emferma de amor e o coração 

tão abrazado do fogo daquela seta como que se o tivera asado. Vendosse, ao seo parecer, 

mortal e lembrandosse da palavra que tinha dado ao seo padre espiritual de esperar por elle 

para morrerlhe em as maos, pedio a Deos lhe[s] cumprisse a ambos este dezejo, se era 

agradavel a Seos divinos olhos, sustentandolhe a vida athe que elle voltasse do seo dezerto. 

Porem, ficou em huma continua e doloroza saudade de Deos, chea de huma grande 

angustia, nascida da mesma saudade e, neste tempo, lhe sucederão as couzas [p. 270] que, 

em o seguinte capitolo, diremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
334 conheseo: sent conheseo M710 
335 Interrogamo-nos se o sentido desejado seria este... Entre a p. 268 e a 269 existia uma página que foi 
rasgada junto à lombada.  
336 aquele: aquele ras. inc. M710  
337 Em toda a passagem ecoa a linguagem teresiana... 
338 emfermidade: emfermidade ras. inc. M710 
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Capitolo de como se foram  

continuando estes amorozos excessos e 

 do que lhe sucedeo em este tempo 

 

 Era por este tempo tão grande a forsa de amor que Deos comunicava ao coracão 

de Sua serva que lhe era grandemente penozo o disimulalo porque a fazia romper em gritos 

e amorozas ancias. Erão as saudades de Deos tão intenssas que lhe acabavão a vida e a 

reduziam a huma grande fraqueza. Consumia a forsa do amor de tal sorte que lhe não 

ficava alento para dar hum passo.  

Asim andava, sem poder cumprir os exercicios acostumados porque lhe faltava a 

mesma natureza; sempre, comtudo, vinha comungar e so o sacramento a sustentava porque 

quazi não provava outro alimento, em tal forma que, as vezes, lhe parecia que, se mais 

tardara a hora da comunham, acabaria de espirar.  
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DOCUMENTO I 

Certificado de Autoria de Fr. Francisco do Rosário 

BPMP, Ms. 710: Vida de huma illustre virgem, página não numerada. 
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DOCUMENTO II 

BPMP, Ms. 710: Vida de huma illustre virgem, p. 1. 
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DOCUMENTO III 

BPMP, Ms. 710: Vida de huma illustre virgem, p. 204.  

(Note-se, no canto superior esquerdo, «16 de/Marco/de1734»).   
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DOCUMENTO IV 

BPMP, Ms. 710: Vida de huma illustre virgem, p. 270 (última página).  
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DOCUMENTO V 

Depoimento de Josefa Maria da Trindade (três páginas).  

ADB, Visitas e Devassas, nº 40, ff. 24 a 25r. 
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