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APÊNDICE I 

B. N. L., Fundo Geral, Cod. 9811 - Tradução portuguesa do italiano (1677-1687) 
da obra impressa de Miguel de Molinos (Guia espiritual, Breve tratado de la 
comunión cuotidiana, Cartas escritas a un cabalero espahol desenganado para 
animarle a tener oración mental, dándole modo para ejercitarld), por autor 
-ariónimo. Edição diplomática. 



J. M. J.-

Guia espiritual que desembaraça a alma e a condús 
pello caminho interior para adquirir a perfeita con

templação, e do rico thesouro da pax interior. 

Do Doutor Miguel de Molinos Sacerdote 

Ajuntouse em esta segunda impressão o breve tratado da 
quotidiana comunhão, e excelências da oração mental cõ 
o modo de exercitala. Do mesmo Autor. 

A Ulustrissima e excellentissima Senhora Soror Anna Maria Luiza, 
Religiosa em Tor de Specchi. 

TOWMWWW 

Em Roma, 1677, por Miguel Hercules, com licença dos superiores, 
a instancia de Carlos Capodoro.[fl. 1 v° ] 

a - Estas três capitais | de Jesus, Maria, José|, - reproduzimos aqui a fl. 1 r° do ms. -., repetem-se sempre ao alto de eada página . Na transcrição do texto, o 
virar de página é assinalado, entre parêntesis recto, permitindo conhecer a distribuição do texto na foliação do ms. 
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[Ilustríssima e excellentissima Senhora, patrona minha muito estimada: 

Emquanto me ponho a comtempar a virtude e rara qualidade de V.a Ex.a comprehendo 
bastantemente quanto conveniente seja appareçer debaixo de seu patrocínio este librinho,cuja doctrina foi 
tirada das preciozas minas da Religiosa observância, e principalmente dos documentos da grande Mestra 
de Espírito Santa Tereza ; serve de segura guia aquelles que se achão na escuridade de huã tenebroza 
noute, e andão pello interior caminho da contemplação, junto ao alto monte da luz. Se ajunta [n]esta nova 
impressão o breve tratado da quotidiana comunhão, e excellençias da oração mental cõ o modo de 
exerçitala do mesmo Autor, porque todos estes três andavão separadamente impressos, sem trazerem no 
principio o claro nome de alguã personage. E porque V.a Ex.a pratica todos os dias no choro sagrado as 
regras escritas nelles, fico certo que como cousa propria [ fl.2r.° ] e a ellas devida, não se dedignará que 
sayão da minha estampa debaixo do seu reverendíssimo nome, com pedir agora a V.a Ex.a que cõ o livro 
queira receber a dedicação de mi mesmo que como humilde criado humildemente a reverençeo. Roma, 1 
de Setembro 1677. 

Humilissimo e devotíssimo servo de V." Exa 

Miguel Hercoles. 

Approvação do Reverendíssimo Padre Francisco Maria de Bologna, qualifica
dor da Santa Romana universal inquisição, consultor de outras congregações, 

e ministro geral da ordem de S. Francisco. 

O livro intitulado Guia espiritual, etc., e o seu Autor o Doutor Miguel de Molinos, declara doctrina 
sã e conforme aos ditos dos Santos, promove cõ espirituaes regras a ciência, e o que cõ especialidade 
parece mais digno de louvor he que cõ M estillo e método simples toca o cume da comtemplação, e 
portanto sem duvida alguma julgo que não he menos digno de approbação que de proveito para aquelles 
que caminhão pela via do espirito [ fl. 2v° ] No convento de Araceli dos Religiosos menores do nosso 
Padre S. Francisco, Roma, 18 de abril de 675. 

FREI FRANCISCO MARIA, MINISTRO GERAL DE TODA A ORDEM DO NOSSO PADRE S. FRANCISCO. 

Approbação do Reverendíssimo Padre Niculao Martins, Religiozo da com
panhia de Jezus, lente e catedrático de prima de Theologia no collegio Romano. 

Hei lido esta escritura ou verdadeiro tratado da comunhão quotidiana, composto pello Doutor 
Miguel de Molinos, sacerdote, e me parece muito digno de se imprimir; a doctrina que contém he 
santíssima, fundada na charidade de Christo, na tradição dos Santos Padres, na doctrina dos Concílios, na 
authoridade dos theologos, e na razão natural guiada pela lus sobrenatural dos princípios revelados. Resta 
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só que por meio da estampa se faça publico este thesouro achado, para que todos os fieis se experimentem 
na pratica e utilidade que assim doctamente se lhes dá da especulativa. 

Advertência do Autor 

Não he meu animo discorrer em este ponto por [ fl.3 r.° ] respeitos humanos , por paixão, 
nê por deffender duras controvérsias nê seguir opiniões proprias. E se bem hei escrito este breve tratado, 
forçado e constrangido da continua instancia de pessoas zelozas, só he o meu dezejo a maior gloria de 
Deus e proveito espiritual das almas; nê menos o meu fim he que por este tratado e pellas suas razões se 
governe os fieis na frequente comunhão sem o prudente e santo conselho do pay espiritual; porque estimo 
sempre mais ao prepozito o obedecer a suas ordens, ainda que impida a comunhão, do que o comungar 
todos os dias segundo o próprio juizo e parecer; só se fes este compendio das razões e authoridades dos 
Concílios, Santos e Doutores, para que saibão os padres confessores a pouca razão que concorre para 
impedir a comunhão as almas que a desejão, e se aproveitão, e estão sujeitas a direcção délies. [ fl. 3 v.°] 

Guia Espiritual que desembaraça a alma 
e a leva pello caminho interior a adquirir a 
perfeita contemplação; e do rico thesouro 
da pax interior. 

O Autor a quem 1er 

Não há no mundo couza mais dificultoza que o agradar e contentar a todos, nê couza mais fácil e 
uzada que censurar os livros que sahe a publico; do conrn risco de ambos estes dous danos chegão sujeitas 
todas as obras que se publicão, sem exceptuarse algûa, ainda que emparadas de grande protecção.Que será 
deste livrinho que não tem patrocínio, o comer do qual, por ser místico e mal feito, trás consigo a comû 
censura e imprudência? Se o não entenderes, ó amigo lector, nê por isso o queiras censurar. 

Ouvirá e lerá o homem animal estas matérias espirituaes, mas não chegará a percebelas, como dis 
S. Paulo, Animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus dei. Se as condenaes, condenaes numero de 
sábios deste mundo, dos quaes disse S. Dionizio que Deus não comunica a elles esta sabedoria como aos 
simples e humildes, [fi. 4 r.° ] ainda que na opinião dos homens sejão ignorantes. 

Não he a sciencia mistica de engenho, mas de expiriencia, não he inventada, mas provada, não 
lida, mas recebida, e por isso seguríssima e eficax, e de grande ajuda e copiozo fruto; ella não entra na 
alma pelas orelhas'nêpella continua lição dos livros, mas pella liberal infusão do divino espirito, a qual 

Emendado à margem \pellos ouvidos 

file:///pellos
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se comunica cõ diliciozissima e intrínseca doçura aos simples e pequenos. 
Há alguns doctos que não tem nunca lido estas matérias, e alguns espirituaes que nem huã hora 

as hão gostado, e por isso huns e outros as condenão, aqueles per ignorância, e estes por falta de 
expiriencia. 

Certamente que aquelle que não tem expiriencia desta doçura não pode julgar destes misteriozos 
segredos; assi se escandalizará,como costumam muitos, de ouvir as maravilhas que o divino amor obra 
nas almas, por não vere nas suas proprias estas finezas . Quem taxará a bondade divina, cuja mão não he 
escassa, por fazer aquillo que em outros tempos obrou ? Não chama Deus por merecimentos né" o mais 
forte, chama sim [fi 4 v.° ] o mais fraco e mizeravel, para que mais resplandesça sua infinita mizericordia 
e bondade. 

Não he esta ciência de theorica ne de pratica, aonde a experiência excede a mais prudente e 
engenhoza especulativa, por onde advertia S. Thereza a seu pay espiritual que não comunicasse as 
matérias espirituaes senão cõ homens de espirito, porque se o não são, dis ela, que he huã estrada " ou 
sabe só M caminho ou se hão ficado no meio naõ poderão atinar. 

Bem se conhecerá não ter experiência desta pratica e mística sciencia qualquer que condenar a 
dotrina deste livro, e que não terão lido S. Dionisio, S. Agostinho, S. Gregório, S. Bernardo, S. Thomas, 
S. Boaventura, e muitos outros santos e autores approvados da igreja, os quais approvão, calificão e 
ensinão, como experimentados, a pratica desta dotrina. 

Devese advertir que a dotrina deste livro não instrue toda a sorte de pessoas, mas só aquellas 
que tem bem mortificados os sentidos e as paixões, ja aproveitadas e encaminhadas na oração e chamadas 
de Deos ao caminho interior, as quaes encaminha e guia, livrandoas dos impedimentos que lhe[s] 
impedem [ fl. 5 r.° ] o curso á perfeita contemplação. 

Hei procurado que o estillo deste livro seja devoto, casto e proveitozo, sem ornato de politicas 
frazes, sem ostentação de eloquência ou sutilezas theologicas; hei só posto o intento a ensinar a verdade 
pura, com humildade, cinceridade e clareza. 

Não seja maravilha o ver sahir cada dia á lús do mundo novos livros espirituaes, porque Deus 
hade comunicar sempre novas luzes, e as almas tem sempre necessidade destas instruções; nem tudo se 
tem dito, nê tudo se tem escrito, e assim sempre averá quem escreva ate o fim do mundo; admiráveis 
forão as luzes que Deus comunicou a sua Igreja por meio do Angélico S. Thomas, e a hora de sua morte 
elle mesmo disse que a divina magestade lhe tinha comunicado tanta lús em aquelle instante, que nada era 
quanto ate aquella hora tinha escrito, assim que sempre terá Deus novas luzes que comunicar , sem que se 
acabe o seu infinito saber. 

Não devem fazer desanimar as muitas e graves penas do caminho interior, porque huã couza de 
grande vallor he razão que custe ; estai de bom animo, que não só aquellas que se reprezentão, mas outras 
muitas se vencerão com [ fl. 5 v.° ] a divina graça e fortaleza interior. 

Eu nunca tive intento de tratar da contemplação, nem da defesa dela, como muitos que 
doctamente hão publicado livros inteiros cheios de efficazes razões, doctrinas e authoridades de santos e 
da sagrada escriptura para annullar as opiniões de aquelles que injustamente a hão condenado e condenão; 
a experiência de muitos annos, pellas muitas almas que se hão confiado da minha insufficiencia, pella 
guia do caminho interior a que são chamadas, me tem ensinado a grande necessidade que tem de lhe[s] 
serem tirados os impedimentos, as inclinações, affectes e embaraços que lhe[s] impedem fazer curso e 
caminho a perfeita contemplação . 

Todo este pratico livro se encaminha a este principal fim, porque não basta seguir o caminho 
interior da contemplação, se se não tiram ás almas chamadas todos os impedimentos que lhe[s] impedem 
o passo e o voo espiritual , a cujo fim eu me resolvi, muito mais movido do que Deus por sua infinita 
mizericordia me ha inspirado e ensinado, que o quanto as lições de livros me hão persuadido e ministrado. 
Tal vez.», ainda que poucas, cito alguã authoridade de autor pratico e exprimentado, para que se entenda 

•-Segue-se uma linha rasurada, revelando hesitações de tradução. 
b-Â margem: alguãs vezes. 
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que não he singular e rara a dotrina que aqui se ensina2 Que esta he a [ fl. 6 r.° ] minha principal intenção 
, não assegurar o caminho interior, mas desembaraçalo; a segunda, instruir os directores para que não 
impidaõ o curso as almas chamadas por estes secretos caminhos a interna pax e suma felicidade; queira 
Deus, por sua infinita mizericordia, que se consiga o fim tam desejado; espero em Deus que se hão de 
aproveitar alguãs de aquelas almas que sua Divina Magestade chamar a esta sciencia, pelo qual fruto terei 
por bem empregada a minha diligência; esta he a minha única baliza do meu dezejo, e se Deos, como he 
constante, acçeita e lhe agradão estes meos puros dezejos, eu ficarei contente e pago. 

Vale. 

PROEMIO 

ADVERTÊNCIA PRIMEIRA 

Per dous modos se pode hir a Deos, o primeiro por meditação 
e discurso, o segundo per pura fe e contemplação. 

Há dous modos de hir a Deus; htt per consideração e discurso, e outro por pureza de fé, noticia 
indistinta, geral e confuza; chamase o primeiro meditação, o segundo, recolhimento interior ou 
contemplação adquirida. O primeiro he de principiantes, o segundo [ fl.6v.°] dos aproveitados; e o 
primeiro, sensível e material, o segundo, muito nu e puro e interior. 

2 . Quando a alma he ja habituada em discorrer nos mistérios, acompanhandose com a 
imaginativa e cercandose de imagens corporaes, sendo trazida de criatura em criatura e de noticia em 
noticia (tendo muito pouca daquilo que deseja ), e destas ao creador, então costuma Deus tomala pella 
mão ( se porem a não chama nos seus principios, e a introdus sem discurso pello caminho da pura fe ), e 
fazendo que o entendimento deixe atrás todas as considerações e discursos, e a leva adiante e a tira 
daquelle estado sensível e material, fazendo que debaxo de huã simples e escura noticia de fé, aspire e 
pretenda só cõ as azas do amor a seu espozo, sem que tenha mais necessidade, para amalo, das persuasões 
e informações do entendimento, porque em tal modo será muito limitado o seu amor, muito dependente 
das creaturas, limitado a gotas, e estas ainda caindo cõ pausa e intervalo. 

3 . Quanto menos depender das creaturas, e mais se chegar a Deus solo e a seus secretos 
ensinos, mediante a fe pura, mais firme, durável e forte será o amor. Depois que a alma tem ja adquirido a 
noticia que lhe podem dar todas [ fl.7 r.° ] as meditações e imagens corpóreas das creaturas, se porem o 
Senhor a tira deste estado, privandoa do discurso, e deixandoa nas divinas trevas, para que caminhe pella 
estrada dereita e pella pura fé, deixesse guiar, e nõ queira amar cõ a escaçeza e pouquidade que ellas lhe 
informavão, mas suponha que he nada quanto o mundo todo e os mais delicados conceitos dos 
intendimentos mais prudentes lhe podem dizer, e que a bondade e beleza do seu amado excede 
infinitamente todo o saber délies, persuadindose que todas as creaturas são muito grosseiras para 
informala e conduzila ao verdadeiro conhecimento de seu Deus . 

4 . Deve portanto passar adiante cõ o seu amor, deixando atrás todo o seu entendimento. Ame 
a Deus como he em si, e não como elle lho dis e forma a sua imaginação; e se não o pode conhecer como 
he em si, ameo sem o conhecer debaixo dos escuros vellos da fe, do modo que M filho, o qual nunca vio 
seu pay, mas dando inteiro credito aquelles que lhe dão informação, o ama como seja o ouvera visto. 

A alma a que esta tirado o discurso, não deve violentarse ne buscar por força noticia mais clara 

* Rasurado e explicitado à maigem 



6 

ou particular, mas sem se [fl. 7 v.°] mas semr^arrimos de consolações ou noticias sensíveis, com pobreza 
de espirito, despojada de tudo o que seu apetite natural lhe pede, estar quieta, firme e constante, deixando 
obrar o Senhor, ainda que se veja só, seca, e chea de trevas; que se bem lhe parecerá ociozidade, he só da 
sua sensivel e material actividade, não da de Deus, que está obrando em ella a verdadeira sciencia. 

Finalmente, quanto mais ascende o espirito, tanto se aparta mais do sensivel; muitas são as almas 
que tem chegado e chegão a esta porta, mas poucas as que hão passado e passão, por lhes faltar guia 
experimentada, e aquellas que a tiverão e tem actualmente, por não sujeitarêse com verdadeira e total 
sumissão. 

Dirão que a vontade não amará, mas estará ocioza, se o entendimento não entende com distinção 
e clareza, sendo certo principio que se não pode amar senão o que se conhece. A isto se responde que, 
ainda que o entendimento não conheça distintamente por discurso, imagens ou considerações, entêde não 
menos e conhece pella fe obscura, geral e confusa, o qual conhecimento,ainda que tam escuro, indistinto e 
geral, como quer que he sobrenatural, tem mais claro e perfeito conhecimento de Deus, mais que qualquer 
[fl.8r.°] outra noticia sensivel e particular que se possa em esta vida formar, porque toda a imagem 
corporal e sensivel he distante de Deus infinittamente mais. 

Mais perfeitamente - dis S. Dionisio - conhecemos a Deus por negações do que por 
affirmações; mais altamente sentimos de Deus conhecendo que he incomprehensivel e superior a toda 
nossa capacidade, do que concebendoo debaixo de qualquer image e beleza creada conforme a nosso 
grosseiro entendimento; pois logo maior estimação e amor se gerará deste modo confuso, obscuro e 
negativo, que de qualquer outro sensível e destinto, porque aquelle he mais próprio de Deos e despido de 
creaturas, e este, pello contrario, quanto mais depende de creaturas, tanto menos tem de Deos. 

ADVERTÊNCIA 2a 

Declarase que cousa seja meditação e contemplação 
e a differença que ha entre huã e outra. 

São João Damasseno e outros santos dizem que a oração he huã setta ou elevação do 
entendimento a Deos. É Deos superior a todas as creaturas, e não pode a alma velo ne tratar cõ elle, se se 
não levãta [fl. 8v°] e exalta sobre todas ellas; que esta amigável conversação que a alma tem cõ Deos, que 
he a oração, se divide em meditação e contemplação. 

Quando o entendimento considera os mistérios da nossa santa fé cõ attenção, para conhecer a 
verdade délies, discorrendo sobre a particularidade délies, e ponderandose as circunstancias para mover os 
affectos da vontade, este discurso e pio affecto chamase propriamente meditação. 

Quando a alma ja conhece a verdade, ou seja por habito adquirido cõ os discursos, ou porque o 
Senhor lhe tem dado particular lus, e tem fixos os olhos do entendimento na verdade mostrada, olhandoa 
cinceramente, com quietação e silêncio, sem que tenha necessidade de considerações, discursos, ou outras 
provas para convencerse, e a vontade a esta amando, admirandose e gozandose em ella, esta chamase 
propriamente oração de fe, oração de quietação, recolhimento interior, ou contemplação. 

A qual dis S. Thomas, cõ todos os mestres misticos, ser huã vista sincera, suave e quieta da 
eterna verdade, sem discurso nem reflexão; mas se se alegra ou olha os efeitos de Deos nas criaturas e, 
entre ellas, na humanidade [fl. 9r.°] de Christo Senhor nosso, como mais perfeita de todas, esta não é 
perfeita contemplação, como afirma Santo Thomás, porque todas essas são meios para conhecer a Deus 
como he em si mesmo, ainda que a humanidade de Christo seja o meio mais santo e mais perfeito para hir 
a Deus, e o supremo instrumento da nossa salvação, e o cano por onde recebemos todos os bens que 
esperamos; todavia, a humanidade não he o sumo bem, que consiste em ver a Deos; mas como Jezu 
Christo he mais pella sua divindade que pella humanidade, assim o que unido e com o intento sempre em 
Deos ( por ser a divindade unida à humanidade ), sempre olha unido em Jesu Christo, maiormente o 
contêplativo, em que a fé hé mais cincera, e pura e exercitada. 

Todas as vezes que se consegue o fim, cessão os meios, e chegandose ao porto cessa a 
navegação; assim a alma, [se] depois de se ter cansado pello meio da meditação, chega a quietação, 
tranquilidade e repozo da coontemplação, deve então cortar os discursos e repouzar quieta, cõ huã 
amoroza attenção e simples vista de Deus, vendoo e amandoo, rejeitando cõ suavidade todas as imagina-
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ções que se lhe reprezentão, aquietando o entendimento [fl. 9 v.°] em aquela divina prezença, recolhendo a 
memoria e fixandoa toda em Deos, contentandose cõ o conhecimento geral e confuzo que tem mediate a 
fé, applicando toda a vontade em amalo, que he o em que se funda todo o fruto. 

Dis S. Dionizio: em quanto a vos, caríssimo Timóteo, aplicandovos seriamente" as místicas 
especulações, deixai os sentidos e as operações do entendimento, todos os objectos sensíveis e 
inteligíveis, e universalmente todas as cotizas que são e que não são, e em huã maneira desconhecida e 
infallivel, quanto for possível ao homem, levantaivos a união daquele que he superior a toda a natureza e 
conhecimento; até aqui o Santo. 

Importa pois logo deixar todo o creado, sensível, intelligivel, afectivo, e finalmente tudo aquillo 
que he e que não he, por deitarse no ceio de Deus, que elle restituirá tudo quanto ouvermos deixado, 
acrescentandonos fortaleza e efficacia para mais ardentemente o amar, cujo amor se manterá dentro deste 
santo e bem aventurado silencio, o qual val mais que todos os actos juntamente unidos. 

S. Thomas dis: he muito pouco aquillo [fl.lOr.0] que o entendimento pode conhecer de Deos 
em esta vida, mas muito o que a vontade pode ter de amor. 

Quando a alma chega a este estado, deve toda retirarse dentro de si mesma no seu puro e 
profundo centro, aonde está a imagem de Deos; ahi a attenção amoroza, o silencio, o esquecimento de 
todas as couzas, a applicação da vontade cõ perfeita resinação, escutando e fallando cõ Deos de só a só, em 
tal modo como se no mundo não ouvesse mais que elles dous. 

Com justa razão dizem os santos que a meditação obra cõ fadiga e cõ fruto; a contemplação, 
sem fadiga, com quietação, repouzo, pax e deleite, e muito maior fruto. A meditação semea, a 
contemplação recolhe. A meditação busca, a cõtemplação acha. A meditação mastiga o manjar, a 
contemplação o gosta e se sustenta. 

Tudo isto dis o místico Bernardo sobre aquellas palavras do Salvador : quaerite et invemetis, 
pulsate et aperietur vobis. Lectio apponit ori solidum cibum, meditatio frangit, oratio suporem conciliât, 
contemplatio est ipsa dulcedo, quae jucundat et reficit. Com isto se declara que cousa seja meditação e 
contemplação, e a differença que [fl. 10v°] há entre as duas. 

ADVERTÊNCIA 3 ." 

A diferença que há entre a contemplação adquirida e activa 
e a infusa e passiva; cS os sinaes por que se conhece quando 
Deus quer que a alma passe da meditação a contemplação. 

Há somente dous modos de contemplação: huã he imperfeita, activa e adquirida; a outra infusa e 
passiva. A activa (de que se tem fallado ate agora) he aquella que se pode alcançar cõ a nossa diligencia, 
ajudandonos a divina graça, recolhêdo nós as potencias e sentidos, e apparelhandonos para tudo aquilo 
que Deus quizer, que assim o dizem Rojas e Arnaya. 

Encomenda S. Bernardo esta activa contemplação, discorrendo sobre aquellas palavras: Audiam 
quid loquatur in me Deus; e diz: "Optimam partem elegit Maria, licet non minoris (fortasse) meriti sit 
apud deum, humilis conversatio Martae; sed de electione Maria laudatur, quoniam ilia omnino (quoad 
nos spectat) eligenda; haec vero si iniungitur patienter est toller anda. " 

Igualmente S. Thomas encarece [fl. 1 lr.°] esta contemplação adquirida com as palavras seguintes: 
Quanto homo animam suam, vel alterius, propinquius Deo coniungit, tanto sacrificium est Deo magis 
acceptum; unde magis acceptum est Deo, quod aliquis animam suam et aliorum applicet contemplationi 
quam actioni. Palavras verdadeiramente claras para fechar a boca aquelles que condenão a contemplação 
adquirida. 

Quanto mais perto se chega o homem a Deus, ou procura chegar a sua alma ou as dos outros, 
tanto he maior e mais acceito sacrifício a Deos; donde se infere (conclue o mesmo Sancto) que será no 

- Corrigido à margem: ordenadamente 
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homem a Deos mais acceita a applicação de sua alma e dos outros á contêplação, que á acção. Nem se 
pode dizer que o Sancto fala aqui da contemplação infuza, porque não está na mão do homem o applicarse 
a infuza, mas á adquirida . 

Ainda que se diga que nos podemos nos introduzir na contemplação adquirida cõ a ajuda do 
Senhor, contudo, nenhu de seu próprio motu se hade atrever a passar do estado da meditação a este sem 
conselho de seu experimentado mestre e pay espiritual que o governa, o qual conhecerá [fl.llv.0] se a 
alma he chamada de Deos a este caminho interior, ou em falta do mestre o conhecerá a mesma [alma] por 
qualquer livro que trate destas matérias, por lhe ser mandado pella divina providencia para descubrir 
aquillo que, sem conhecer, experimentava no interior do seu coração; mas se com boa consideração, 
mediante a lus que lhe dará o livro a deixar a meditação pella quietação da contemplação, sempre lhe 
ficara hu ardente desejo de ser mais perfeitamente instruida. 

E para que receba boa instrucção em ordem aaquelle ponto, quero darlhe os sinaes porque 
conhecerá esta vocação á contemplação. O primeiro e principal he o não poder meditar, e se medita, o fas 
com notável inquietação e fadiga, a trabalho; se porem não proceder de indispozição da natureza, ou de 
humor malencorico, ou de secura nassida da falta de preparação. 

Se conhecer não ser por alguã destas faltas, mas que he verdadeira vocação, quando se passa 
hfí dia, hu mes, e muitos mezes também, ainda, sem poder discorrer na oração. " Leva o Senhor a alma 
pella contemplação - dis Santa Thereza - e fica o entendimento muito inhabilitado para meditar na 
paixão de Christo, pois que não sendo a meditação outra couza mais que buscar a Deos, como [fl.l2r°] 
huã ves a alma o acha e lhe fica o costume de buscalo de novo por obra de vontade, não quer cansarse 
cõ o entendimento. " Até aqui a Sancta. 

O segundo sinal he que, se lhe falta a devoção sensível, busca a solidão e foge das 
conversações. O terceiro, que a lição dos livros espirituaes lhe costuma dar fastio, porque lhe não fallão da 
suavidade interior, que está dentro em o seu coração, sem que a conheça. O quarto, que, se bem se acha 
privada do discurso, con tudo isso tem firme prepozito de perseverar na oração. O quinto he que 
experimenta M conhecimento e grande confuzão de si mesma, aborrecendo as culpas e fazendo de Deos 
mais alta estimação. 

A outra contemplação he perfeita e infuza, na qual (como dis Santa Thereza) "Deos falia ao 
homem, suspendendolhe o entendimento, interrompendolhe o cuidado e pensamento, e prendendolhe " 
(como dizem) as palavras da boca, que se quer falar não pode senão cõ grande pena ; conhece que, sem 
rumor de palavras, o está ensinando este divino mestre, suspendendolhe as potencias, pois então mais 
depressa seremos nos os que a nossa ajuda tirem , se obrarmos-b. Gozão estes mas sem saber como 
gozão. Está a alma ardendo em amor, e não entende [fl. 12v°] nem alcança como ama. Conhece que goza 
daquilo que ama, e não sabe como o goza ; bem entende que não he gozo que o entendimento chegue a 
desejar; o abraça a vontade, sem entender como; mas não podendo comprehender nada, ve não ser este 
bem que se possa merecer com todos os trabalhos que se padessão em a terra para o ganhar. He dom do 
Senhor delia e do ceo, que, em fim, dá como quem elle he, e a quem quer, e como quer. Em isto Sua 
Mage stade he o que fas tudo, e he obra sua sobre a nossa natureza. Tudo he da Santa Madre no caminho 
da perfeição, cap 25. Do que se infere que esta contemplação he infusa, e a dá o Senhor graciozamente 
aquelles que elle quer. 

- À maigem-íirandolhe 
b) Enfonces antes âaharian queaprovechariam si obrasen, no texto da Santa. Passagem rasurada, de difícil leitura. 
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ADVERTÊNCIA 4.* 

O assunto deste livro consiste em desarreigar a rebelião da 
nossa propria võtade para conseguir a pax interior. 

O caminho da pax interior he o conformarse em todas as couzas com aquillo que a divina 
vontade dispõem: In omnibus debemus subjicere voluntatem nostram voluntati divinae. Haec est enim pax 
voluntatis nostrae, ut sit per omnia conformis [fl.l3r.°] voluntati divinae. Aquelles que querem qualquer 
couza que succéda e saya conforme ao próprio gosto , não tem chegado a conhecer esta estrada {Viam 
pads non cognoverunf), contudo vivem huã amarga e desabrida vida, sempre inquietos e alterados, sem se 
instruirem no caminho da pax, que he o da total conformidade com o divino querer. 

Esta conformidade he o suave jugo que nos introdús na região da pax e serenidade interior. 
Daqui conheceremos que a rebelião da nossa vontade he a principal cauza da nossa inquietação, e que por 
não sugeitarnos ao suave jugo da divina, padecemos tantas turbações e angustias. O almas! Se 
submettessemos a nossa a divina vontade, e a todas suas disposições, que quietação experimentariamos ! 
Que suave pax ! Que interior serenidade ! Que summa felicidade, que sinal da bem aventurança ! Este, 
pois, hade ser o assunto deste livro. Queira Deos darme sua divina lus para descobrir as secretas estradas 
deste interior caminho e suma felicidade da perfeita pax. 

Guia Espiritual 
que encaminha a alma 
para adquirir a pax interior 

LIVRO PRIMEIRO 

DAS TREVAS, SECURA E TENTAÇÕES COM QUE DEUS 
PURGA A ALMA, E DO RECOLHIMENTO INTERIOR. 

Para que Deus repouse na alma, hade pacificar[íl. 13v.°] sempre o coração em 
qualquer inquietação, tentação e tribulação. 

CAP. 1.° 

Deves saber que a tua alma he o centro, a estancia e o regno de Deos; logo, para que o Supremo 
Rey repouse em este trono da tua alma, deves procurar de a ter limpa, quieta, vazia, e pacifica. Limpa de 
culpas e defeitos, quieta de temor , vazia de affectos, dezejos e cuidados, e pacifica nas tentações e 
tribulações. 

2 Deves pois sempre ter pacifico o coração, para conservar puro este templo de Deos, e com 
recta e pura intenção hasde obrar, orar, obedecer e sofrer, sem nem hum ponto te alterar, em quanto o 
Senhor for servido mandarte; pois he certo que, por bem da tua alma e por teu espiritual aproveitamento, 
permittirá ao invejozo inimigo que perturbe essa cidade de quietação, e trono de pax, com tentações, 
sugestões e tribulações; e por meio das criaturas, cõ penozas moléstias e graves perseguições. 

Está constante, alegra teu coração em qualquer inquietação que estas tribulações te ocasionarem; 
entrate lá dentro para as vencer, que ahi está a divina fortaleza que te deffende, te empara, e por ti 
combate. Se hu homem tem uma segura fortaleza [fl.l4r.°] não se inquieta, ainda que o persigão os 
inimigos, porque, retirandose dentro dela ficão elles zombados e vencidos. O forte Castelo para triunfar 
de teus inimigos viziveis e inviziveis, e de todas suas siladas e tribulações, está dentro da tua mesma alma, 
porque em ella rezide a divina ajuda e soberano socorro. Retirate lá dentro, e elle todo ficará quieto e 
seguro, pacifico e sereno. 

O teu principal e continuo exercício hade ser o pacificar este trono de teu coração, para que em 
elle repouze o Soberano Rey. Será o modo de pacificalo o entrar dentro de ti mesmo por meio do 
recolhimento interior. Toda a tua protecção hade ser a oração e o amorozo recolhimento na prezença 
divina. Quando te vires muito combattido, retirate a esta região da pax, aonde acharás a fortaleza. Quando 
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muito fraco e puzilanime, recorre a este refugio da oração, única arma para vencer o inimigo, e mitigar a 
tribulação. Não deves delia apartarte na tempestade, sem que experimentes, como outro Noe, a 
tranquilidade, a segurança e serenidade, e que* tua vontade se ache resignada, devota, pacifica e animoza. 

Finalmente, não te aflijas ne desconfies por verte puzilanime; torna a aquietarte todas as vezes 
que te alterares, porque este divino Senhor quer só de ti para repousar em tua alma, e formar nella hum 
[fl.l4v.°] rico trono de pax, que tu busquas dentro em teu coração, por meio do recolhimento interior e cõ 
sua divina graça, o silencio em o tumulto e alvoroço, no concurso a solidão, nas trevas a lús, no agravo o 
esquecimento, força na covardia, animo no temor, resistência na tentação, pax na guerra, e quietação na 
tribulação. 

Ainda que a alma se veja privada do discurso, deve 
perseverar na oração, e não afligirse, porque esta 

he a sua maior felicidade. 

CAP. 2 

Acharteas, como todas as outras almas chamadas do Senhor ao caminho interior, chea de 
confusão e de duvidas por averte faltado na oração o discurso. Te parecerá que já Deos te não ajuda como 
ao principio; não ser para ti o exercicio da oração; que perdes o tempo, porque não podes fazer nem hum 
só discurso como de antes costumavas. 

Que confuzões e perplexidade te ocazionará esta falta de discurso? E se na tal ocazião tu não 
tens pay espiritual exprimentado no caminho mistico, elle julgará não estar disposta tua alma, e que para 
segurança de tua conciencia tens necessidade de huã confissão geral, e outro fruto não tirarás da tal 
diligencia mais que a confuzão destas duas couzas. Ó quantas [fl. 15 r.°] almas são chamadas ao caminho 
interior, e em lugar de guialas e levalas adiante os pays espirituaes, por o não entenderem, lhe[s] arrastão 
o discurso e as deitão a perder. 

Deves, pois, logo persuadirte para não tornar atrás quando te falta o discurso na oração, que esta 
he a tua maior felicidade, porque he claro sinal que o Senhor quer fazerte caminhar por fé e por silencio 
na sua divina prezença, o qual caminho he o mais proveitozo e o mais fácil, pois cõ huã simples vista ou 
amoroza atenção a Deos, a alma se aprezenta a modo de hum humilde pobre diante do Senhor, ou como 
hum simples menino se deita no suave e seguro seio de sua amada may. Assim o dis Gersão: Ainda que eu 
tire quarenta annos de attenção a lição e oração, não hei podido achar couza mais efficax nem pella 
conquista da theologia mística mais compendiosa, que o chegar nosso espirito a prezença de Deos a 
modo de menino e de pobre. 

Não somente he esta oração a mais fácil, mas a mais segura, porque he livre das operações da 
imaginação, sogeita sempre aos enganos do demónio, e aos movimentos do humor melanconico; e de 
discursos, nos quaes a alma facilmente se distrahe e com a especulação se enreda olhandose a si mesma. 

Querendo Deos ensinar o seu capittão Moizes[fl.l5v°] e darlhe as taboas de pedra com a divina 
ley escrita, o chamou ao pé do monte, e naquelle instante,estando Deos com elle, escureceosse o monte, 
cercado de escuras, e densas e bastas nuves, e Moizes ociozo, sem saber nem poder discorrer couza alguã. 
Dali a sette dias mãdou a Moizes que subisse ao alto do monte donde se lhe manifestou gloriozo, e o 
encheo de grande consolação. 

Assi são os principios per que Deos quer levar a alma a escolla das divinas e amorozas noticias 
da ley interior ; a fas caminhar com trevas e secura, para chegala a si, porque sabe muito bem a Divina 
Magestade que para chegarse a elle e para entender os divinos documentos, o meio não he o da propria 
industria e do próprio discurso, mas sim o da rezinação com silencio. 

Grande exemplo nos deu o patriarca Noé, depois de o averem todos tido por parvo, e de acharse 
no meio de hum indómito mar, alagado todo o mundo, sem vella e sem remos, cercado de ferozes animaes 
dentro da arca fechada, caminhou só cõ a fé, sem saber nem entender o que Deos queria fazer delle. 

O que a ti mais te importa, ó alma redimida !, he a paciência, e não deixar a empreza da oração 
ainda que não possas discorrer. Caminha cõ a fé firme e cõ o santo silencio, morrendo em ti mesma com 
todas tuas naturaes industrias, que Deos he aquelle que he [fl. 16 r.°], e não se muda , nem pode errar, nem 
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quer outra couza mais que o teu bem. Claro está que, quen hade morrer, força he que se sinta; mas que 
tempo bem empregado he o estar a alma morta, muda e resinada na divina prezença, para receber sem 
impedimento as divinas influencias! 

14. Dos bens divinos não são capazes os sentidos. Portanto, se tu queres ser felice e sabia, calla, 
cre,sofre e tem paciência, confia e caminha, que mais te importará o callar e deixarte guiar da Divina 
mão, que quantos bens há no mundo; e se te parece que não fazes cousa alguã, e estar ocioza, estando 
assim muda e resignada, he infinito o fruto. 

Olha o jumento vendado dando volta a roda do moinho, que ainda que não ve nem sabe o que 
fas, obra muito em moer o grão; e ainda que elle o não come, contudo seu senhor recebe o fruto e o gosto. 
Quem não julgará que em tanto tempo em que a semente está debaixo da terra, seja já perdida? Mas 
depois vese sabir, e crescer e multiplicar. O mesmo fas Deos cõ a alma, quando a priva da consideração e 
do discurso; e cuidando ella que não fas nada, e que está como perdida, se acha cõ o tempo aproveitada, 
desapegada e perfeita, sem nunca aver esperado tanto favor. 

Procura pois logo de te não affligir nem tornar para trás, ainda que não possas discorrer na 
[fl. 16v.°] oração; sofre, calla, e poente na prezença Divina; persevera com constância e fiate de sua infinita 
bondade, que te hade dar constante fé, a verdadeira lus, a divina graça. Caminha as cegas, vendada, sem 
cuidar nem discorrer ; ponte nas suas amorozas e paternas mãos, sem querer fazer outra couza mais que 
sua divina vontade. 

Seguesse a mesma materia 

CAP. 3.° 

He comum opinião de todos os santos que hão tratado de espirito, e de todos os mestres misticos, 
não poder a alma chegar a perfeição e união cõ Deos por meio da meditação e do discurso, porque só 
ajuda para começar o caminho espiritual e a adquirir hum habito de conhecimento próprio, da beleza da 
virtude e da brutualidade do vicio; o qual habito, ao parecer de Santa Thereza, pode conseguirse em seis 
mezes, e conforme a S. Boaventura, em dous. 

O quanto se deve compadecer de quasi infinitas almas, as quaes do principio até o fim de sua 
vida se empregão em mera meditação, fazendose força para discorrer, ainda que Deos as prive do discurso 
para levalas a outro estado e a oração mais perfeita ! E assim ficão depois muitos annos, imperfeitas 
[fl.l7r.°] como no principio, sem hir adiante e nem ainda dar hum passo no caminho do espirito, 
quebrandose a cabeça cõ a compozição do lugar, cõ a lição dos pontos, cõ imaginações e discursos 
forçados, buscando a Deos por fora, tendoo dentro de si mesmas. 

19. Disto se lamentou Santo Augustinho em tempo em que Deos o conduzia ao caminho 
mistico, dizendo elle a Sua Divina Magestade: " Eu, Senhor, ando errado, como ovelha desgarrada, 
buscandovos cõ industriozo discurso fora, quando vos estaes dentro de mim; muito me cansei em 
buscarvos fora de mim, e vos tendes a vossa morada dentro de mim, se eu vos desejo e suspiro por vós; 
ando vos buscando pellas estradas e praças das cidades deste mundo, e não vos acho, porque debalde 
busco fora o que estava dentro de mim mesmo ". 

Vejase o Angélico Doutor S. Thomas, que, com ser em todos seus escritos muito advertido, 
parece que está zombando daquelles que por de fora vão sempre buscando a Deos por meio do discurso, 
tendoo prezente dentro de si mesmos : " Grande cegueira e excessiva parvoisse - diz o Santo - se acha em 
alguns, que sempre buscão a Deos, suspirando continuamente por Deos, dezejandoo muito [fl.17 v.°] 
invocão e chamãoo cada dia na oração, sendo elles mesmos - conforme o apostolo - vivo templo de Deos e 
a sua verdadeira morada, sendo sua alma a cadeira e trono de Deos, em que continuadamente repousa. 
Quem, pois, senão hum néscio, busca fora o instrumento, sabendo que o tem recolhido dentro em caza? Ó, 
quem se conforta cõ o manjar que apetece, e não gosta? Deste modo he a vida de alguns justos, sempre 
buscando e nunca gozando, e por isso todas as suas obras são imperfeitas. 

He couza certa que Christo Senhor nosso instrui a todos a perfeição, e quer sempre que todos 
sejamos perfeitos, particularmente os idiotas e simples; manifestou claramente esta verdade quando elegeo 
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para seus apóstolos os mais ignorantes e pequenos, dizendo a seu eterno pay : Vos confesso e dou graças, 
o eterno pay, porque ocultastes esta divina sciencia aos sábios e prudentes, e a manifestastes aos simples 
e pequenos [Mat., 11] . E he certo que estes não podem adquirir a perfeição por agudas meditações e sutis 
considerações, mas são capazes como os mais doutos de poder alcançar a perfeição pellos affectos da 
vontade, aonde3 mais principalmente consiste. 

Ensina S. Boaventura a não cuidar em couza alguã, nem ainda em Deos, porque he 
imperfeição o ter formas, imagens e espécies, por sutis [fl. 17', inumerada] que sejão, assi da vontade como da 
bondade, trindade e unidade, como também da mesma essência Divina, pois todas estas espécies e 
imagens, ainda que pareção deiformes, não são essas Deos, o qual não admitte imagem ou forma alguã. 
Non ibi - dis o Santo - oportet cogitare res de creaturis nec angelis nec de Trinitate, quia haec sapientia 
per affectus desideriorum, non per meditationem previam habet consurgere. Importa não cuidar aqui 
couza algua de criatura, dos Anjos, do mesmo Deos, porque esta sabedoria e perfeição não se gera pella 
sutil meditação, mas pello desejo e affecto da vontade. 

Não pode o Santo fallar cõ maior clareza, e tu te inquietaras e quererás ainda largar a 
oração, porque não podes ou não sabes discorrer nella, podendo ter boa vontade, bom desejo e pura 
intenção. Se nos filhos dos corvos, desemparados de seu[s] pay[s], que cuidão averem degenerado vendoos 
sem a pena negra, obra Deos cõ a sua nigiada ou bramido, para que não pereção, que fará nas almas 
redimidas, ainda que não possão fallar nem discorrer, se crêem, confião, e abrem a boca para o ceo, 
manifestando a sua necessidade? Não he mais que certo haver de prover a divina bondade, dandolhe[s] o 
sustento necessário? 

Claro está que he gram martirio e [fl.l7'v.°] não pequeno dom de Deos acharse a alma 
privada de gostos sensiveis, que tinha, e caminhar com só a santa fé pellas escuras e dezertas estradas da 
perfeição, pois a ellas se não pode chegar senão por este penozo mas bem seguro meio; portanto, procura 
estar firme e constante, e não tornar para trás, ainda que te falte na oração o discurso; crée então com 
firmeza, calla com quietação, e persevera cõ paciência, se queres ser venturozo e chegar a divina união, a 
eminente quietação, a suprema pax interior. 

Não deve affligirse a alma nem deixar a oração 
por verse cercada de secura 

CAP. 4.° 

Saberás que há dous modos de oração: huã, tema, dilicioza, amoroza, e chea de sentimentos 
gostozos; outra, escura, seca, desabrida, tentada e tenebroza. A primeira he de principiantes; a segunda 
dos aproveitados, e que caminhão a ser perfeitos. A primeira, a da Deos para grangear e ganhar as almas. 
A segunda, para purificalas. Com a primeira, os trata como meninos e miseráveis. Com a segunda, 
começa a tratalos como fortes. 

Aquelle primeiro caminho podesse chamar vida animal ; e daquelles que vão atrás [fl. 18 r.°] 
da devoção sensível, que Deos costuma dar aos principiantes, para que, induzidos e levados daquelle 
pequeno gosto, como os animaes do objecto sensível, se dem a vida espiritual. Chamase a segunda vida de 
homens, e daquelles que sem procurar doçura sensivel, combatem e guerreão contra as proprias paixões 
para adquirirem e alcançarem a perfeição, emprego próprio de homens. 

Assegurate que a secura he instrumento do teu bem, porque não he outra couza mais que huã 
falta de sensibilidade, rémora que fas parar o voo a quasi todos os espirituais, e falos muitas vezes tornar 
atrás e deixar a oração, como em muitíssimas almas se ve, as quaes perseveram somente emquanto gostão 
a sensivel consolação. 

28. Sabe que se vai o Senhor do veo da secura para que não saibamos o que elle obra dentro 
de nós, e com isto nos humilhemos, porque se nos sentíssemos e conhecêssemos o que obra dentro em 

- A correcção aqui ensaiada, admite outra hipótese de leituraiem que mais principalmente consiste 
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nossas almas, entraria a satisfação e a prezunção, cuidando que fazíamos alguã couza boa, imaginando 
que estamos muito perto de Deos, por onde viríamos a perdemos. 

Tem firmemente por certo em teu [fl. 18v.°] coração que deves primeiro tirar todo o sensível 
para caminhar pella estrada interior, e que o meio de que se vale Deos he a secura ; por esta tira ainda a 
reflexão e a vista com que a alma olha o que fas, único impedimento para passar adiante e [para] que Deos 
se comunique e obre em ella. 

30. Não deves, logo, affligirte, nem cuidar que não tiras fruto por não experimentares, ao 
sahir da comunhão ou oração, muitos sentimentos de gosto, porque isto he hum engano manifesto. O 
lavrador semea em hum tempo e se colhe em outro; assim Deos, em ocazião e a seu tempo, te ajudará a 
rezistir as tentações, e te dará, quando menos o cuides, santos propozitos e muito eficazes desejos de o 
servir. E para que te não deixes levar da véhémente sugestão do inimigo, que, invejozo, te persuadira que 
nenhuã couza fazes e que perdes o tempo, para que deixes a oração, quero declararte alguns dos infinitos 
frutos que a tua alma tira desta grande secura. 

31. O primeiro he perseverar na oração, de cujo fruto te nascerão outros muitos. Segundo, 
exprimentarás hum aborrecimento das couzas do mundo, o qual irá pouco a pouco extinguindo os maus 
desejos da vida passada e produzindo outros novos de servir a Deos. Terceiro, rezistirás a muitos defeitos 
[fl.19 r.°] a que a principio não rezistias. Quarto, reconhecerás, quando vais fazer algum mal, hua 
advertência no teu coração, que te refrea para que o não executes, e outras vezes para que não falles, não 
te chores ou não te vingues, te prives de qualquer gostozinho da terra, ou fujas desta e daquella ocazião ou 
conversação á qual de primeiro hias e estavas muito quieto, sem nenhuã advertência ou estimulo da 
conciencia. Quinto, depois de cahir como fraco em alguã leve culpa, sentirás dentro da tua alma huã 
reprehensão que grandemente te afligirá. Sexto, sentirás dentro de ti desejos de padecer e de fazer a 
vontade de Deos. Sétimo, inclinação á virtude e facilidade maior em vencerte a ti mesmo e vencer a 
difficuldade das paixões e dos inimigos que te impedem o caminho. Oitavo, exprimentarás hum grande 
conhecimento, e ainda confuzão de ti mesmo, estimação grande de Deos sobre tudo o creado, desprezo das 
criaturas, e huã firme rezolução de não deixar a oração, ainda que saibas averte de ser hum cruelissimo 
martírio. Nono, sentirás maior pax na alma, amor á humildade e a mortificação, confiança em Deos, 
somissão e desapego de todas as creaturas, e finalmente, quantos pecados averás deixado de fazer des que 
te encontras na oração. Estes são os sinaes que o Senhor obra [fl.l9v.°] dentro da tua alma sem que o 
conheças, por meio da oração seca, e ainda que os não sentes em quanto estas nella, o sentirás a seu tempo 
e quando vier ocazião. 

Todos estes e muitos outros frutos são como novos pâmpanos que nascem da oração que tu 
queres deixar por te lembrar de ser seca, de não ver fruto, e não te approveitares nella. Está constante e 
persevera cõ paciência, que ainda que o não conheces, se aproveita tua alma. 

Tratasse do mesmo declarando quantos são os 
modos da devoção, e como se deve desprezar a 
sensibilidade ; e que a alma ainda que não dis
corra não está ocioza. 

CAP. 5.° 

Duas maneiras de devoção se achão: huã essencial e verdadeira; outra, accidental e sensivel. A 
essencial he huã prontidão de animo para bem obrar e para cumprir os mandados de Deos e fazer todas as 
couzas de seu serviço, ainda que pella fraqueza humana se não ponhão em execução, como se deseja ; esta 
he verdadeira devoção posto que se não sinta gosto, doçura, suavidade nem lagrimas, antes costuma terse 
[fl.20 r.°] com tentações, secura e trevas. 

A devoção accidental e sensivel, quãdo aos bons desejos se unem afabilidade do coração, 
ternura de lágrimas, ou outros sensiveis affectes; esta se não deve buscar, antes o mais seguro he o ter a 
vontade desapegada e desprezala; porque, alem de que costuma ser perigoza, he de grande impedimento 
para fazer curso e passar adiante no caminho interior, e por isso devemos só abraçar a devoção verdadeira 
e essencial, que sempre he em nosso poder o procurala, e fazendo cada hum da sua parte o que pode, a 
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alcançará, ajudado da graça divina. E esta se pode aver com Deos, com Christo, cõ os mistérios, com a 
Virgem e cõ os Santos. 

Cuidão alguns, quando lhe[s] da a devoção e o gosto sensível, que são favores de Deos, e que 
ja então o tem, e toda a vida he desejar esta dilicia; mas isto he hum engano, porque não he outra couza 
mais que huã consolação da natureza e huã pura reflexão com que a alma olha o que fas, e impede que 
faça ou possa fazer couza alguã, que se adquira a verdadeira lús, e que se de hum passo na via da 
perfeição. A alma he puro espirito e não sente, e assim os actos interiores e da vontade, [fl.20v.°] como são 
da alma e espirituaes, não são sensiveis, e assim não conhece a alma se ama, nem sente as mais das vezes 
se obra. 

36. Daqui inferirás que a devoção e gosto sensível não he Deos nem espirito, mas isca da 
natureza; e portanto a deves desprezar e não fazer caso, mas perseverar com firmeza na oração, 
deixandote guiar do Senhor, que elle te será lús na secura e nas trevas. 

Não créas quando estas na oração seca e escura, na presença de Deos por fé e silencio, que 
não fazes nada, que perdes o tempo e que estás ocioza, porque só o não attender a Deos, conforme dis S. 
Bernardo, he a maior ociozidade: otiosum est non vacare Deo, immo negotium negotiorum omnium hoc 
est, e outra vez diz que este ócio da alma he o negocio do negocio de Deos: hoc otium magnum est 
negotium. 

Nem se deve dizer que está ocioza a alma ; porque, ainda que não opera, opera nela o 
Espirito Santo, alem de que não está sem nenhuã actividade, porque opera, ainda que espiritualmente, 
simples e intimamente; porque o estar attenta a Deos, ajuntarse a elle, seguir as suas internas inspirações, 
receber as suas divinas influencias, adoralo no seu intimo sentro, veneralo cõ hum pio affecto da vontade 
[fl.21r.°], tirar tantas e fantásticas imaginações que occorrem e vem no tempo da oração, e vencer cõ 
suavidade e cõ desprezo tantas tentações, todos são verdadeiros actos, ainda que simplices e totalmente 
espirituaes, e quasi imperceptíveis pella grande quietação com que a alma os prodús. 

Não deve a alma inquietarse por verse cercada de trevas, 
porque estas são instrumentos de sua maior felicidade 

CAP. 6." 

Dous modos de trevas há: huãs infelices, e outras felices. As primeiras são aquellas que nascem 
do pecado; e estas são infelices, porque levão ao Christão ao eterno precipício. As segundas são aquellas 
que o Senhor dá á alma para fundala e fortalecela na virtude; e estas são as felizes porque a alumião, 
fortificão, fortificão, e lhe causão maior lús; e portanto não te deves turbar nem affligir, ou desconsolarte 
por verte escura e tenebroza, julgando que Deos te falta e ainda a lús que de antes experimentavas; antes 
tu deves então perseverar firmemente na oração, por ser manifesto sinal que Deos por sua mizericordia 
quer meterte no caminho interior e felice do paraizo. Ó quam bem aventurada serás se a[s] abraças com 
pax [fl.21v.°] e resignação, como instrumentos da perfeita quietação, da verdadeira lús, e de todo o teu 
bem espiritual ! 

40. Sabe pois, logo, que o caminho de trevas he daqueles que se aproveitam, o mais perfeito e 
seguro, e o mais dereito, porque nellas poem Deos o seu trono: Et posuit tenebras latibulum suum; por 
ellas cresce e se ingrandesce a lús sobrenatural, que Deos infunde na alma; em meio delias se gera a 
sabedoria e o amor forte; por ellas se anihila a alma, se consomem as espécies que impedem a dereita vista 
da divina verdade; por este meio introdús Deos a alma pello caminho interior na oração de quietação e de 
perfeita contemplação, dellaa pouco exprimentada; por ellas, finalmente, o Senhor purga os sentidos e a 
sensibilidade que impedem o caminho místico. 

Agora ve se se devem estimarse e abraçaremse as trevas ! O que se deve fazer em meio 
delias he crer que está diante do Senhor e na sua prezença; mas deve fazelo cõ attenção suave e quieta; 
não querer saber couza alguã, nem buscar delicadezas, nem ternuras ou devoções sensiveis, nem querer 

- delia: esta palavra está rasurada, e foi-lhe sobreposto nos; outra leitura possível: de nós pouco experimentada 
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fazer outra couza mais que a divina vontade, porque de outro modo não farás em toda tua vida outra couza 
mais que andar em voltas, e não darás hum passo na perfeição. [fl.22r.°] 

Para que a alma chegue a suprema pax interior 
he necessário que Deos a purgue a seu modo, porque 

não bastão os exercícios e as mortificações que ella quer tomar por sua mão 

CAP. 7.° 

Logo tanto que te rezolveres com firmeza em mortificar os teus sentidos exteriores para 
caminhar ao alto monte da perfeição e união cõ Deos, mettera Sua Magestade a mão em purgar as tuas 
más inclinações e os apetites desordenados, a vam complacência, a propria estimação, e outros vicios 
occultos que tu não conheces, e reinão no intimo de tua alma e impedem a sobredita união. 

Não chegarás nunca a este felice estado, por mais que te canses cõ os exercícios exteriores 
de mortificação e resignação, até que interiormente este Senhor te purgue e te exercite a seu modo, pois 
elle só sabe como se devem purgar os defeitos secretos; se tu perseverares com constância, não somente te 
purgará dos affectes e apegos dos bens naturaes e temporaes, mas te purificará ainda a seu tempo dos 
sobrenaturaes e sublimes, como são as comunicações internas, e raptos e [fl.22v.°] extazis interiores, e 
outras graças infuzas aonde se apega e arrima e entretém a alma. 

44. Tudo isto fará Deos na tua alma por meio da crus e da secura, se tu liberalmente lhe deres 
consentimento mediante a resignação, caminhando por estas desertas e escuras vias. O que tu hás de fazer 
he não fazer couza alguâ por tua propria eleição, a correspondência de tua liberdade; o que tu deves fazer, 
resignandote cõ quietação em tudo aquillo que o Senhor interna e externamente te quiser mortificar, 
porque este he o único meio para a tua alma chegar a ser capax das divinas influencias ( entretanto 
sofrerás as interiores e exteriores tribulações cõ humildade, quietação, e paciência ), não as penitencias, 
exercicios e mortificações que por tua mão podes tomar. 

Mais estima o lavrador as herbas que planta na terra, que aquellas que delia mesma nascem, 
porque estas jamais chegão a sazonarse. No mesmo modo estima Deos cõ maior agrado a virtude que elle 
mesmo semea e infunde na alma, ( para que se ache somergida no seu nada, quieta, pacifica, retirada no 
seu centro e sem eleição alguã ), mais que todas as outras virtudes que pretende alcançar por sua propria 
eleição e propriedade [fl.23r.0]. 

O que importa he preparar o teu coração a modo de huã carta branca, em que a divina 
sabedoria possa formar os caracteres a seu gosto. Ó que grande obra será para tua alma o estar em oração 
horas inteiras, muda, resignada e humilde, sem fazer, sem saber, nem querer entender couza alguã ! 

Seguese o mesmo 

CAP.° 8.° 

Com novo esforço te exercitarás, mas em outro modo que ate aqui, dando o teu consentimento 
para receber as secretas e divinas operações, e para fazerte desengrunar e purificar deste Senhor, que he o 
único meio para tu ficares limpa e purgada de tuas ignorâncias e dissoluções; mas sabe que hasde ser 
afogada em hum amargo mar de dores e penas interiores e exteriores, o qual tormento te penetrará o mais 
intimo da alma e do corpo. 

Exprimentarás o desemparo das creaturas, ainda também daquellas que mais esperavas te 
avião de favorecer e ter de ti compaixão nas tuas angustias. Secarsehão as correntes de tuas potencias, sem 
poder fazer discurso algum, nem menos fazer hum bom sentido de Deos. O ceo te parecerá de bronze,sem 
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delle receber lús alguã. Nem te [fl.23 v.°] consolará o aver chovido na tua alma no tempo passado tanta 
lús e devota consolação. 

Te perseguirão os inimigos invisiveis cõ escrúpulos, sugestões libidinozas e pensamentos 
sujos, cõ movimentos de impaciência, soberba, raiva, maldição e blasfémia do nome de Deos, de seus 
sacramentos e santos mistérios. Sentirás huã grande frieza, aborrecimento e fastio para as couzas de Deos; 
huã escuridade e trevas no entendimento; huã posilanimidade, confuzão e angustia de coração; huã frieza 
e falta na vontade para rezistir ; huã palhinha te parecerá huã trabe; será o teu désempara tam grande que 
te parecera que ja para ti naõ há Deos, e que estás incapax e impotente de ter hum bõ desejo, e assim 
ficarás as escuras entre dous muros fechados, em continua aflição e angustia, sem ter esperança de sahir 
da tremenda oppressão. 

50. Mas não temas, que tudo isto he necessário para purgar a tua alma e darlhe a conhecer a 
sua mizeria, tocando cõ as mãos a anihilação de todas as paixões e desordenados apetites cõ que ella se 
allegrava. Finalmente, até que o Senhor te refree3 e purifique a seu modo cõ estes interiores tromentos, 
não botarás o Jonas do sentimento ao mar, por muito que [fl.24 r.°] o procures cõ os teus exercícios 
exteriores, nem terás verdadeira lús, nem darás hum passo na perfeição, e assim ficarás nos teus princípios 
e a tua alma não chegará a amoroza quietação e suprema pax interior. 

Não deve inquietarse a alma nem tornar atrás 
no caminho espiritual por verse combatida das tentações 

CAP. 9.° 

He tam vil, tam soberba, e tam ambicioza a nossa propria natureza, e tão chea do seu apetite 
e do próprio juizo e parecer, que, se as tentações a não refreassem, irremediavelmente se perderia ; movido 
pois o Senhor a compaixão, vendo a nossa mizeria e preversa inclinação, permitte que venhão diversos 
pensamentos contra a fé e horríveis tentações, e véhémentes e penozas suggestões de impaciência, 
soberba, raiva, blasfémia, maldição, desesperação, e infinitos outras, para que nos conheçamos e 
humilhemos. Com estas horribeis tentações humilha sua infinita bondade a nossa soberba, dandonos em 
ellas muito saudável [fl. 24 v.°] medicina. 

Todas nossas obras - como dis Isaias - são com panos sujos pellas manchas da vaidade, 
satisfação e amor próprio; he necessário que se purifiquem cõ o fogo da tribulação e tentação, para que 
sejão limpas, puras, perfectas e agradáveis aos olhos divinos. 

Por isso o Senhor purifica a alma que elle chama e quer para si cõ a lima surda da tentação, 
com a qual a alimpa da ferrugem da soberba, avareza, vaidade, ambição, prezunção e propria estimação; 
com a mesma, a humilha, pacifica, e a exercita, fazendolhe conhecer a sua mizeria; por meio delia 
purifica e despe o coração para que todas as obras que fas sejão puras e de inestimável valor. 

Muitas almas, quando padecem estes penozos tormentos, se perturbão, se afligem, e se 
inquietão, parecendolhes que ja em esta vida começão a padecer os castigos eternos; e se por desgraça vão 
a confessor que não tem experiência, em ves de as cõsolar, as deixa mais confusas e embaraçadas. 

He necessário crer, por não perder a pax interior, que he fineza da divina mizericordia, 
quando assim te humilha, aflige e exercita, pois que com [fl.25 r.°] este meio chega tua alma a ter hum 
profundo conhecimento de si mesma, julgando ser ella a peior, a mais cruel e abominável da terra, pella 
qual razão vive assim humilde, baixa, e aborrecida de si mesma. Ó quam ditozas seriam as almas se se 
aquietassem e cressem que todas estas tentações são ocazionadas pello demónio, e registadas pella divina 
mão por ganho delias e aproveitamento espiritual ! 

Mas dirás que não he obra do demónio quando te molesta por meio das creaturas, mas 
effeito de culpa do proximo e de sua malicia, por averte aggravado e desautorizado; sabe que he essa outra 

- refree: palavra de duvidosa leitura; é neste cap. a segunda vez que o tradutor evita a simples transposição literal do verbo/avrar. 
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occulta tentação, porque ainda que Deos não quer os pecados de outro, quer em ti o seu effeito e o trabalho 
que te nasce da culpa de outro, por ver em ti adquirido o benefficio da paciência. 

Recebes de hum homem huã injuria, que são duas couzas, pecado de quem a fãs e a pena que 
tu padesses; o pecado he contra a vontade de Deos, e lhe desagrada, ainda que o permitte; a pena he 
conforme a sua vontade, e a quer por teu bem, e portanto a deves receber como da sua mão. A paixão e a 
morte de Christo Senhor nosso, effeitos forão da malicia e de pecado de Pilatos, e he certo [fl. 25v.°] que 
Deos quis a morte de seu filho para nosso remédio. 

Ve como se serve o Senhor da culpa de outro por bem da tua alma ! Ó grandeza da divina 
sabedoria ! Quem poderá alcançar o abismo de vossos segredos e os meios extraordinários e escuros 
caminhos por donde leva[is] a alma que quer[eis] purgar, transformar e edificar. 

Tratado do mesmo ponto 

CAP. 10 

Para que a tua alma seja habitação e morada do Rey do ceo he necessário que seja pura, e 
sem nenhuã sorte de manchas, e por isso o Senhor, como ouro, a purifica no fogo das horríveis e penozas 
tentações; e he certo que nunca mais ama nem crea a alma que quando caminha cõ estas tentações, afflicta 
e trabalhoza, pois aquellas duvidas e temores que a cercão, se cre ou não cre, se consente ou não consente, 
outra couza não são mais que finezas de amor. 

Bem claramente o manifestão os effeitos que ficão na alma; e de ordinário são hum fastio e 
aborrecimento de si mesma, cõ hum profundíssimo conhecimento da grandeza e omnipotência de Deos; 
huã grande confiança no Senhor de avela de livrar [fl. 26 r.°] de todo o perigo e risco; com muito maior 
fortaleza na fé, crendo e confessando que Deos he o que lhes dá as forças para sofrer o tormento destas 
tentações, porque impossível seria o rezistir naturalmente hum quarto de hora, segundo a força e 
vehemencia com que algumas vezes apertão. 

Deves pois conhecer que a tua maior felicidade he a tentação, pella qual razão, quando mais 
te apertar, hasde allegrarte cõ pax, em lugar de te entristecer, e dar graças a Deos da mercê que te fás. O 
remédio que hasde fazer em todas estas tentações e pensamentos abomináveis, he o desprezalas cõ huã 
quieta e sossegada dissimulação, porque não há couza que mais aflija o demónio, como soberbo, que o 
verse desprezado, e que se não fas cazo delle nem daquillo que elle reprezenta a memoria; e por isso deves 
averte cõ elle como que o não sentes, e hasde estarte na tua pax, sem inquietarte e sem multiplicar 
discursos e repostas, pois não há couza tam perigoza como o buscar razões cõ que muito depressa nos 
pode enganar. 

Os Santos, para chegarem a santidade, passara por este penozo meio da tentação, e quanto 
mais santos chegara a ser, maiores tentações padeceram . E ainda depois de chegarem a santidade e 
perfeição, permitte o Senhor que sejão tentados com fortes tentações, para que seja maior a sua coroa, e 
para reprimir nelles o espirito da vaidade, ou também para não dar lugar a sua entrada, tendoos deste 
modo seguros, humilhados e solícitos do seu estado. 

Finalmente, deves saber que a maior tentação he o estar sem tentação, e por isso deves 
allegrarte quando te assaltar, e rezistirlhe cõ pax, constância e resignação, pois se queres servir a Deos e 
chegar a alta região da pax interior, por este caminho da tentação hasde passar, e estas poderozas armas 
hasde vestir, em esta fera e abominável guerra hasde pellejar, e por este ardente fogo te hasde alimpar, 
purgar, renovar e purificar. 

- Algo foi acrescentado a esta palavra, mas, face às dúvidas de leitura, mantemos a transcrição feita. 
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Declarase que cousa seja recolhimento interior, 
e se instrue a alma como deve averse nelle e na 
guerra espiritual cõ que o demónio procura 
perturbala naquella hora 

CAP. 11 

O recolhimento interior he a fé e silencio na prezença de Deos; portanto te deves habituar a 
recolherte [fl.27 r.°] na sua prezença cõ huã attenção amoroza, como quem se dá a Deos e a elle se une cõ 
reverencia, humildade e somissão, olhandoo dentro de ti mesma no mais intimo de tua alma, sem forma, 
espécie, modo ou figura, em vista e geral noticia de fé amoroza e escura, sem nenhuã distinção de 
perfeição ou atributo. 

Ahi estarás cõ attenção e vista sincera, cõ advertência quieta e chea de amor para o mesmo 
Senhor, ressignandote e pondote nas suas mãos para que disponha e ordene de ti como for sua vontade, 
sem fazer reflexão a ti mesma, nem ainda a mesma perfeição. Ahi recolherás os sentidos, pondo em Deos 
o cuidado de todo o teu bem, cõ huã solidão e total esquecimento de todas as couzas desta vida. 
Finalmente, deve a fé ser pura, sem imagens ou espécie, simples, sem discursos, e universal, sem reflexão 
de couza distinta. 

A oração de recolhimento interior bem figurada por aquella lutta que, dis a sagrada 
escriptura, teve toda a noute cõ Deos o patriarcha Jacob, até que apontou a lús do dia e o abençoou; pello 
que a alma hade perseverar e lutar cõ a [fl.27v.°] dificuldade que sentirá no recolhimento interior, sem 
dezistir até que aponte o sol da lús interior, e lhe de o Senhor a sua benção. 

Tanto que te deres a teu Deos em este caminho interior, todo o inferno se conjurará contra ti, 
porque huã alma interiormente retirada a sua prezença fas maior guerra ao inimigo que mil outras almas 
daquelles que caminhão exteriormente, porque são infinitos os proveitos e ganhos de huã alma interior. 

Mais estimação fará Deos, no tempo do recolhimento, da pax e ressignação de tua alma na 
variedade de pensamentos impertinentes, importunos e brutos, que dos bons propozitos e grandes sentidos; 
a propria força que fizeres para rezistir aos pensamentos, sabe que he impedimento e deixará tua alma 
muito inquieta : o que importa he desprezalos cõ suavidade, conhecer a tua mizeria, e offerecer a Deos, cõ 
pax, a moléstia. 

Ainda que não possas sahir da pena e afflição dos pensamentos, nem sintas lús, conforto ou 
espiritual sentimento, não te aflijas nem deixes o recolhimento, porque são siladas e enganos do inimigo; 
resignate então cõ fortaleza, [fl.28 r.°] padesse cõ paciência, e persevera na sua prezença, que emquanto 
em esta maneira perseverares, se aproveitará interiormente tua alma. 

Cuidarás que por sahir secca da oração, do mesmo modo que a começaste, que fosse defeito 
e falta de preparação, e que não tiraste fruto; isto he engano, porque o fruto da verdadeira oração não 
consiste em gostar a lús, nem em ter noticia das couzas espiriruaes, pões estas se podem achar no 
entendimento especulativo sem a verdadeira virtude e perfeição; consiste só em padecer cõ paciência, e 
perseverar em fé e silencio, crendo que estás na prezença do Senhor, virando para elle teu coração, com 
quietação e pureza de entendimento; que, emquanto em esta maneira perseverares, terás a única 
preparação e dispozição que em este tempo te he necessária, e recolheras fruto infinitto. 

He muito ordinária a guerra neste interior recolhimento. Por huã parte te privará da 
sensibilidade para te provar, humilhar e purgar; por outra, te sahirão os inimigos inviziveis cõ continuas 
sugestões3 para te inquietar e perturbar; e a mesma natureza igualmente te atromentará, [fl.28v.°] por ser 
ella sempre tam inimiga do espirito, que, privandoa de gostos sensíveis, fica fraca, melanconica e chea de 
fastio, de tal modo que sente o inferno em todos os exercicios espiriruaes, particularmente no da oração, 
porque a aflige de outro modo o dezejo de acabala, pella moléstia dos pensamentos, pella canseira do 
corpo, pello sono importuno, e por não poder refrear os sentidos, cada hum dos quaes, pella sua parte, 
quer seguir os seus gostos. Bem aventurada de ti, se, em meio deste martirio, perseverares ! 

3 - Marginalmente, o tradutor substituiu esta palavra por uma outra, que não logramos 1er 
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Comprova tudo isto cõ sua celeste doctrina aquella grande doctora e mística mestra Santa 
Theresa, na carta que escreveo ao Bispo de Osma, para o instruir como se avia de aver na oração e na 
variedade de pensamentos importunos que assaltam em aquella hora, aonde dis : " He necessário sofrer a 
importunação da multidão de pensamentos e das imaginações importunas, e os ímpetos dos movimentos 
naturaes, assim da alma, pella secura e desunião que tem, como do corpo, em razão da falta de somissão 
ao espirito que será para tera ". 

Estes são chamados secura do espiritual, mas muito proveitozos se se abração e sofrem cõ 
paciência. [fl.29r.°] Quem se costumar a padecelos sem os recusar, tirará infinitto proveito deste trabalho. 
Certo he que no recolhimento se exaspera mais que muito o demónio cõ a batalha dos pensamentos para 
descompor a quietação da alma e alienalab daquella dulcissima e seguríssima conversação interior, 
metendolhe medo para que a deixe, ficandose muitas vezes como se fora levada a hum rigorozissimo 
tormento. 

Conhecendo isto, disse a Santa na carta refferida: "Os cõbatedores, que são os demónios, 
pellejão e molestão a alma cõ as imaginações e com pensamentos importunos, e cõ as inquietações, que 
em aquella hora trás o demónio, trasportando o sentido e distrahindoo de huã para outra parte, e de trás do 
sentido se vai ao coração; e não he pouco fruto da oração o sofrer estas moléstias e importunação cõ 
paciência; este he hum offerecerse em holocausto, e consumarse todo o sacrifício no fogo da tentação, sem 
delia sahir parte alguã de aquillo". Vejase como esta celeste mestra anima a sofrer e padecer os 
pensamentos e as tentações; porque, como se não consente, dobrãose os ganhos. 

Quantas vezes te exercitares em regeitar cõ suavidade estes vãos pensamentos, outras 
tantas coroas te poem o Senhor sobre a cabeça; e ainda que te [fl.29v.°] pareça que não fazes nada, 
desenganate, que agrada muito ao Senhor hum bom desejo, com firmeza e perseverança na oração. 

" Porque o estar, - conclue a Santa -, sem tirar nada, não he tempo perdido, mas de muito 
ganho, pois se cansa sem interesse e só por gloria de Deos, e ainda que parece que se cansa em vão, não 
he assim, mas acontece como aos filhos que se cansão em poder de seu pay, que ainda que á tarde não 
recebem o jornal da jornada,0 no fim do anno gozão tudo." Ora ve como a Santa cõprova a nossa dotrina 
cõ a sua, precioza. 

Seguese a mesma materia 

CAP. 12 

Deos não ama o que mais fás, o que mais sente, nem ao que mostra maior affecto, mas ao 
que mais padece, se ora cõ fé e reverencia, crendo que está na prezença divina. He verdade que o tirar a 
alma a oração do[s] sentidos e da natureza lhe he hum rigurozo martírio; mas o Senhor se allegra e goza 
na sua pax, se está assim quieta e ressignada. Não queiras em esse tempo uzar de oração vocal, porque 
ainda que em si seja boa e santa, o uzala então he huã clara tentação com que pretende o inimigo que 
Deos não te falle ao coração, sob pretexto que não tens sentimentos e que perdes o tempo. [fl.30r.°] 

Não tem respeito Peus] ás muitas palavras, mas ao fim, se he purificado; o seu maior 
contentamento e gloria maior, naquelle tempo, he ver a alma em silencio, desejoza, humilde, quieta e 
resignada; caminha, persevera, ora e calla, que aonde não achares sentimento, acharás huã porta para 
entrarte no teu nada, conhecendo que es nada, que nada podes, e nem ainda ter hum bom pensamento. 

Quantos tem começado esta ditosa pratica da oração e do recolhimento interior e a tem 
deixado, tomando por pretesto o dizer que não sentem gosto, que perdem o tempo, que os pensamentos os 
perturbão, que não he para elles esta oração, emquanto não achão algum sentimentod de Deos nem podem 

- Fará foi riscado e substituído por será. Dúvida de leitura: anteriormente, parecia estar escrito que fará por aver, o que seria mais 
correcto; depois, emendou-se para a forma transcrita, ou para que será para aver ? 

- Um sublinhado em alienala, remete para opção diferente, constante de anotação marginal :a afastar . 
c - Palavra sublinhada, e, à margem: do trabalho. 

- No espaço entre-linhas, sobre a palavra sentimento, escreveu-se gosto. 
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andar a cassa de gostos sensíveis, deixandose levar do amor próprio, buscandose a si mesmos e não a 
Deos, por não padecerem hum pouco de pena e de secura, sem attenderem a infinitta perda que fazem, 
pois que per hum minimo acto de reverencia para cõ Deos em meio da secura, recebem hum eterno 
premio! [fi.30 v.°] 

Disse o Senhor a venerável madre Francisca Lopes, de Valensa, beata da terceira ordem 
de S. Francisco, três couzas de grande lús em ordem ao recolhimento interior. Primeira: que aproveita 
mais a alma hum quarto de hora de oração cõ recolhimento dos sentidos e das potencias, cõ resignação e 
humildade, que sinco dias de exercicios de penitencia, de cilícios, de disciplinas, jejuns, e dormir sobre as 
taboas, porque tudo isto he afligir o corpo, e cõ o recolhimento se purifica a alma. 

Segunda: que mais agrada á divina Magestade o darlhe a alma em quieta e devota oração 
huã hora, que o hir a huã grande perigrinação, pois na oração aproveitase a si e aquelles por quem ora, he 
de grande dilicia a Deos, e merecedora de grande grão de gloria; mas na perigrinação de ordinário se 
distralie a alma e se diverte o sentido, debilitandose as virtudes, alem de outros perigos. 

Terceira: que a oração continua era o ter sempre o coração encaminhado a Deos, e que 
para ser huã alma interior, devia mais caminhar cõ o affecto da vontade do que cõ canseira do 
entendimento. Tudo isto se le na sua vida. 

Quanto mais a alma goza do amor [fl.31r.°] sensível, tanto menos se goza Deos nella; e 
pello contrario, quanto menos a alma goza deste amor sensível, tanto mais goza Deos nella. E sabe que o 
fixar em Deos a vontade, cõ a repulsa dos pensamentos e das tentações, cõ a maior quietação possível, he 
outro modo de orar. 

Eu concluo este capitulo desenganandote do erro comum daquelles que dizem que em 
este interior recolhimento ou oração de quietação não operão as potencias, e que a alma está ociosa sem 
nenhuã actividade; isto he manifesto engano de pouco experimentados, pois ainda que não opera por meio 
da memoria, nem pella segunda operação do intendimento, que he o juizo, nem pella terceira, que he o 
discurso, opera contudo pella primeira e mais principal operação do entendimento, que he a simples 
aprehensão, alumiada da santa fé e ajudada dos divinos dons do Espirito Santo; e a vontade attende mais a 
continuar hum acto que a multiplicar muitos, se bem que tanto o acto do entendimento como o da vontade 
são tam simplices, e imperceptíveis e espirituaes, que apenas a alma os conhece, nem menos os considera 
nem olha. [fl.31v.°] 

O que deve fazer a alma no recolhimento interior 

CAP. 13 

Deves hir a oração e porte totalmente nas mãos divinas, cõ perfeita resignação, fazendo hum 
acto de fé, crendo que estás na prezença divina, ficando depois naquelle santo ócio com quietação, silencio 
e repouzo, procurando de continuar todo o dia, todo o anno e toda a vida aquelle primeiro acto de 
cõtemplação por fé e amor. 

Não has de andar a multiplicar estes actos, nem a repetir affectos sensiveis, porque 
impedem a pureza do acto espiritual e perfeito da vontade, porquanto alem de serem imperfeitos estes 
suaves sentimentos (avendo a reflexão com que se fazem, a satisfação propria, e a consolação exterior com 
que se buscão, divertindose fora a alma ás exteriores potencias), não te he necessário renovalos, como bem 
dis o místico Falcone3, na comparação seguinte: 

"Se se desse a hum amigo huã jóia, dada huã ves, não he necessário repetir tal dadiva ja 
feita, com dizerlhe cada dia: «Senhor, esta joya eu vola dou; Senhor, eu vos dou esta joya», mas 
deixarlha estar, e não quererlha levar, porque emquanto lha não tira ou não deseja de tirarlha, [fl.32r.°] 
lha tem dado." 

Da mesma maneira: feita huã ves a dedicação e a ressignação amoroza na vontade do 
Senhor, outra couza não deves fazer mais que continuala, sem repetir novos e sensiveis actos, emquanto tu 
lhe não tiras a joya assim dada cõ fazer algum mal notável contra sua divina vontade, ainda que te 

a - Falconi; Frei Juan Falconi, mercedário. 
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exercites ao de fora em obras exteriores da tua vocação e de teu estado, porque em esto fazes a vontade de 
Dio&™, e caminhas em continua e virtual oração. Sempre ora (dis Theofílato) o que fas couzas boas, nem 
deixa de orar senão quando deixa de ser justo. 

Pões logo deves desprezar todas estas sensibilidades, para que tua alma se fortifique e 
faça habito interior de recolhimento, o qual he de tanta eficácia, que só a rezolução de hir a oração fas 
tornar a lembrar e despertar huã viva presença de Deos, que he a preparação da oração que vais fazer, ou, 
para melhor dizer, não he outra couza que huã muito eficax continuação de oração continua, na qual deve 
o contemplativo firmarse. 

Ó, quam bem practicou esta lição a venerável madre de Cantai, filha espiritual de S. 
Francisco de Sales e fundadora em França da ordem [fl. 32v.°] da visitação, em cuja vida, a foi. 29, se 
achão as palavras seguintes, escritas a seu mestre: "Caríssimo padre: eu não posso fazer acto algum; 
sempre me parece que esta seja a mais firme e segura dispozição. O meu espirito, na parte superior, se 
acha em huã simples união; não se une, porque, quando quer fazer actos de união (o que procura muitas 
vezes), sente difficuldade e claramente conhece que não pode unirse, mas estar unido. Quer a alma 
servirse desta união para o exercicio das matinas, da santa missa, preparação da comunhão e dar graças; e 
finalmente quer para todas as couzas estar sempre em aquella simples união de espirito, sem attender a 
outra couza." A tudo isto responde o Santo mestre approvandoo, e persuadindoa a continuação, cõ 
lembrarse que o repouzo de Deos está na pax. 

Outra ves escreveo ao mesmo Santo estas palavras: "Movendo me a fazer actos mais 
especiaes da minha simples vista, total ressignação e anihilação em Deos, sua divina bondade me 
reprehendeo e deu a entender que isto procedia so de amor de mim mesma, e que com isto offendia minha 
alma. 

Com isto te desenganarás e conhecerás qual seja o perfeito e espiritual modo de orar, e 
ficarás [fl.33r.°] advertida do que deves fazer no recolhimento interior, e saberás que importa, para que o 
amor seja perfeito e puro, cortar a multiplicação de sensíveis e ferventes actos, ficando a alma quieta e cõ 
repozo em aquelle interno silencio. Porque a ternura, a doçura, e os suaves sentimentos que a alma 
exprimenta na vontade, não he puro espirito, mas acto misturado cõ a sensibilidade da natureza. Nem he 
perfeito amor, mas gosto sensível, o qual distrahe e fas mal a alma, como disse o Senhor a venerável 
madre de Cantai. 

Quam bem aventurada será tua alma e quam bem aplicada, se internada3 em si, se está 
no seu nada, la dentro no centro e na parte superior, sem advertir o que fas: se está recolhida ou não, se 
caminha bem ou mal, se opera ou não opera, sem aver consideração nem cuidar nem attender a couza 
alguã sensivel ! Então o entendimento cre cõ acto puro e ama a vontade cõ perfeito amor, sem nenhuã 
sorte de impedimento, imitando aquelle acto puro e continuado de contemplação, o de amor, que os santos 
dizem tem os bem aventurados no ceo, sem outra differença que o verem elles lá facie a facie, e cá estar o 
velob da fé escura. 

Ó quam poucas são as almas que chegão a este perfeito modo de orar, por não 
penetrarem bem [fi.33v.°] este interno recolhimento e místico silencio, e por não se privarem da 
imperfeita refeição0 e do gosto sensivel ! Ó se a tua alma se entregasse sem cuidadoza advertência, ainda 
de si mesma, a aquelle santo e espiritual ócio, e dissesse cõ Santo Augostinho: Sileat anima mea et 
transeat se, non se cogitando!á Calle e não queira fazer nem cuidar em couza alguã; se esqueça de si 
mesma e se metta em esta fé escura. Quã segura e quam salva estará, ainda que lhe pareça, por verse no 
nada, que esteja perdida ! 

Coroe esta doutrina a carta que escreveo a allumiada madre de Cantal a huã grande 
serva de Deos. "Concedeo a divina bondade - disse ella - esta maneira de oração, que, cõ huã simples vista 
de Deos, me sinto toda dedicada a elle, imbebida e repouzada; continuoume sempre esta graça, ainda que 
por minha infidelidade me seja opposta, dando lugar ao temor, e crendo ser inutil em este estado; pella 
qual razão, querendo eu da minha parte fazer alguã couza, punha tudo em perdição, e ainda de prezente 
me sinto as vezes combatida do mesmo temor, ainda que não he na oração, mas em os outros exercícios, 
nos quaes eu quero sempre obrar hum [fl.34 r.°] pouco fazendo actos, ainda que eu conheço muito bem 

a - Recolhida, anotou-se na entrelinha, sobre esta última palavra. 
- À margem: veo 

0 - Lapso do tradutor; tratar-se-ia de reflexão. 
- O tradutor não reproduz a indicação: Confissões, lib.IX, cap. 10, pág.59, conf.2 
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que, fazendoos, sahio do meu centro, vejo especialmente que esta simples vista de Deos he ainda o meu 
único remédio e ajuda em todos os mcos trabalhos, tentações e successos desta vida." 

"E, certamente, se eu quizesse seguir o meu impulso interior, não me valeria de outro 
meio em todas as couzas sem exceição de alguã, porque quando pretendo fortificar minha alma com actos, 
discursos e ressignação, então me disponho a novas tentações e angustias, alem de que o não posso fazer 
sem grande violência, a qual me deixa em seco; e assim me he necessário tornar depressa a esta simples 
ressignação, conhecendo que Deos me fas ver em este modo que elle quer que totalmente se impidão as 
opperações da alma minha, porque sua divina actividade quer obrar tudo; e porventura não quer de mi 
outra couza mais que esta única vista em todos os exercícios espirituaes, em todas as penas, tentações e 
aflições que me podem succéder cm esta vida. E he verdade que quanto mais eu tenho o meu espirito 
quieto com este meio, tãto me succède melhor em tudo, acabandose logo todas minhas aflições; e o meu 
Beato padre S. Francisco de Sales mo segurou muitas vezes." 

"A nossa madre superiora defunta me incitava a estar firme em esta simples via e a não 
temer nada em esta simples vista de Deos; me dizia que isto bastava, e que quanto maior he a nudeza e a 
quietação em Deos, maior suavidade e força recebe a alma, a qual deve procurar de ser tam pura e simples 
que não tenha outro arrimo que em Deos só." 

"Lembrame a este propozito que, poucos dias há, me comunicou Deos huã lus, a qual se 
me imprimio de maneira como sedara e descubertamente o vira; e he que eu nunca me devo guardar a 
mim, mas caminhar a olhos fechados, arrimada ao meu amado, sem querer ver nem saber o caminho per 
que me guia, nem attender a couza alguã, nem ainda darlhe graças, mas estarme cinseramente toda 
perdida, repouzada e descansada em elle." Ate aqui aquella mística e illustrada mestra, com cujas palavras 
se acredita nossa doctrina. 

Declarase como posta a alma na presença de Deos com 
perfeita ressignação pello acto puro de fe, caminha 

sempre em virtude e alcançada contemplação 

CAP. 14 

Dirasme (como me hão dito muitas almas) que, avendote [fl.35r.°] dado com perfeita 
ressignação na prezença de Deos per meio do puro acto de fé ja declarado, não mereces nem te aproveitas, 
porque o sentido se diverte de maneira que não pode estar fixo em Deos. 

Não te desconsoles, porque não perdes o tempo nem o merecimento, nem menos deixas 
de estar em oração, porque não he necessário que em todo o tempo de recolhimento estejas cuidando 
actualmente em Deos; basta aver tido tenção só no principio, como não te divirtas de propozito nem 
mudes a actual intenção que tivestes, como aquelle que ouve missa e reza o officio divino, porque cumpre 
muito bem a sua obrigação em virtude de aquella primeira tenção actual, ainda que depois não persevere 
tendo actualmente fixo o sentido em Deos. 

Assim o assegura com as seguras palavras o Angélico doutor S. Thomas: So a primeira 
intenção e sentido em Deos do que ora tem valor e força para que em todo o resto do tempo seja 
verdadeira a oração, impetratoria e meritória, ainda que em todo o mais tempo que dura a oração não 
haja actual consideração em Deos. Ora vede se o Santo pode fallar mais claro ao nosso propozito. 

De maneira que sempre dura a oração (conforme dis o mesmo Santo), ainda que 
[fl.35v.°] ande vagando cõ infinitos pensamentos a imaginação, se os não quer nem deixa o lugar nem a 
oração, nem muda a primeira intenção de estar com Deos; e he certo que a não muda emquanto não deixa 
o lugar, donde se infere, em boa doutrina, que persevera na oração, ainda que a imaginativa vá voando 
com vários e involuntários pensamentos. «In spiritu et veritate» dis o Santo no dito lugar ; ora como 
aquelle que vai a oração com espirito e intenção de orar, ainda que depois, por sua fraqueza e mizeria, va 
vagando cõ o pensamento : «Evagatio vero mentis quae fil praeter propositum, orationis fruetum non 
lolli t. » 

Mas dirasme que, ao menos, não te hasde lembrar naquelle tempo que estás diante de 
Deos, dizendolhe muito ordinariamente: Vos, Senhor, estaes dentro de mim e quereis que me de toda a 
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vós'? Respondo que não he necessário, porque tu tens vontade de fazer oração, e a este fim foste aquclle 
lugar. A fé e a intenção te basta, e estas sempre perseveram; e quanto mais simples he esta memoria sem 
palavras ou pensamentos, tanto he mais pura, espiritual, interior e digna de Deos. 

Não seria despropozito e pouco respeito, se, estando tu na prezença de El Rey, lhe 
[fl.36r.°] dissesses de quando em quando: Senhor, eu creo que aqui está Vossa magestade ? Isto mesmo he 
o que succède: cõ o olho da pura fé a alma ve a Deos, o cre, e está na sua presença, e assim, quando a 
alma cre, não he necessário dizer: Meu Deos, vos estaes aqui, mas crer como cre, pois que, chegando o 
tempo da oração, a fé e a intenção a guião, e a levão a contemplar Deos por meio da pura fé e perfeita 
ressignação. 

De modo que, emquanto tu não tornas atrás com esta fé e intenção de estar ressignada, 
sempre caminhas em fé e em ressignação; e, conseguintemente, em oração e em virtual e adquirida 
cõtemplação, ainda que o não sintas nem faças memoria, ou novos actos e reflexão. A semelhança do 
Christão, da casada e do Religiozo, que, ainda que não facão novos actos ou lembranças, hum pella 
profissão, dizendo eu sou Religiozo, a outra pello matrimonio, dizendo eu sou casada, e o outro pello 
baptismo, dizendo eu sou Christão, nem por isto deixão de ser sempre baptizado hum, casada a outra, e o 
outro professo. Será somente obrigado o Christão a fazer boas obras em prova da sua fé, e a crer mais cõ 
os effeitos que com as palavras; a casada deve dar sinaes da fidelidade que prometteo a seu espozo, e o 
Religiozo da obediência que professou nas mãos do superior. 

Na mesma maneira, a alma [fl. 36v.°] interior, rezoluta huã ves quea crer que Deos está 
nella, e de não querer nem obrar que por Deos, deve contentarse desta sua fé e intenção em todas suas 
obras e exercícios, sem formar ou repetir novos actos desta fé nem de tal ressignação. 

Segucs.se a mesma materia 

CAP. 15 

Não somente serve esta verdadeira doutrina para o tempo da oração, mas ainda depois 
delia, de noute, de dia e a toda a hora, e em todos os exercícios quotidianos da tua vocação, e da tua 
obrigação e estado. E se me disseres que muitas vezes não te lembra em todo o dia renovar a ressignação, 
respondo que, ainda que te parece que delia te divertes por attender as oceupações quotidianas do teu 
officio, como estudar, 1er, pregar, comer, beber, negociar, e outros actos semelhantes, te enganas; que nem 
por isso sahes delia nem deixas de fazer a vontade de Deos, nem de caminhar em virtual oração, como dis 
S. Thomas. 

Porque todas estas oceupações não são contra a sua vontade nem contra a tua 
ressignação, por ser certo que Deos quer que tu comas, estudes, trabalhes, negocies, etc., e portanto, por 
attender a estes exercicios, que são de sua vontade e do seu agrado, tu não sahes da sua prezença nem da 
tua ressignação. [fl.37r.°] 

Mas se na oração ou fora delia te divertisses ou distrahisses voluntariamente, 
deixandote levar de alguã paixão cõ advertência, então será bem virarte para Deos e para sua divina 
prezença, renovando o puro acto de fe e de ressignação. Não he porem necessário fazer estes actos quando 
te aches em secura, porque a secura he boa e santa, e não pode, por riguroza que seja, tirar a alma da 
divina prezença, que está firme na fé. Alguãb ves deve chamarse a secura distração, porque nos 
principiantes lie falta de sensibilidade, e nos exprimentados recolhimento, pello qual meio se a abrassas 
com constância, estando quieta no teu nada, se entranhara a alma, e em ella obrará o Senhor maravilhas. 

Procura, pois, quando sahes da oração, ate que tornes a ella, não distraliirte nem 
divertirte, mas caminhar resignada totalmente na divina vontade, para que faça e desfaça de ti e de todas 
tuas couzas conforme seu divino beneplácito, confiandote delle como de amorozo pay; não revogar nunca 
esta intenção, e ainda que te apliques as obrigações do estado em que te Deos há posto, estarás sempre em 
oração em a prezença de Deos e em perpetua resignação. Por isso dis S. João Chrisotomo: « O justo não 

a - Lapso do tradutor: a e não que. 
- No sentido de nunca, nenhuma vez. 

http://Segucs.se
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deixa de orar. Sempre ora quem sempre obra bem, e o bom desejo he oração; e se o desejo he continuo, 
he também continua [fl.37v.°] a oração.» 

Tudo isto alcançaras com esta clara comparação: quando huã pessoa começa a 
caminhar para hir a Roma, todos os passos que dá na viagem são voluntários; e todavia não he necessário 
que em cada passo manifeste seu desejo ou faça novo acto da vontade, dizendo quero ir a Roma, ou vou a 
Roma, pois em virtude de aquelle primeiro acto que teve de fazer viagem a Roma, persevera sempre nelle 
a vontade, de modo que caminha sem o dizer, ainda que não caminha sem o querer. Exprimentarás mais 
adiante claramente que este caminhante, cõ hum so acto da vontade e com hum querer, caminha, falia, 
sente, ve, discorre, come e fas outras diversas operações, sem que estas lhe interrompão a primeira 
vontade, nem ainda o actual caminhar para Roma. 

Da mesma maneira acontece na alma contemplativa: feita huã ves a determinação de 
fazer a vontade de Deos e de estar em sua prezença, se conserva continuamente em este acto emquanto o 
não revoga, ainda que se occupe em ouvir, fallar, comer ou em outra qualquer boa obra e exercicio 
exterior de sua vocação e de seu estado. Tudo isto dis em poucas palavras S. Thomas de Aquino: Non 
enim oportet quod qui propter deum aliquod iter arripuit, in qualibetparte iteris de deo cogitet actu. 

Dirás que todos os christãos caminhão [fl.38r.°] em este exercicio, porque todos tem fé 
e podem, ainda que não sejão interiores, aseguir esta doutrina, particularmente aquelles que caminhão 
pella estrada exterior da meditação e do discurso? He verdade que tem fé todos os Christãos, e mais em 
particular aquelles que meditão e considerão; mas a fé daquelles que caminhão pello caminho interior he 
muito diversa, porque he fé viva, universal e indistinta, e em consequência, mais pratica, mais viva, 
efficax e illustrada; pois o Espirito Santo alumia mais a alma mais disposta, e sempre he mais disposta 
aquella que tem recolhido o entendimento, pois á medida do recolhimento a alumia o Espirito Santo. E 
ainda que seja verdade que na meditação Deos comunica alguã lús, isto contudo he tam pouco e différente 
do que comunica ao entendimento recolhido em fé pura e universal, quanta differença vai de duas ou três 
gotas de agoa a de hum mar; assim que na meditação se comunicão á alma duas ou três verdades 
particulares, mas no recolhimento interior e no exercicio de fé pura e universal, he hum mar de 
abundância a sabedoria de Deos que se lhe comunica em aquella escura, simples, geral e universal noticia. 

He assim mesmo mais perfeita em estas almas a resignação, porque nasce da interior 
[fl.38v.°] e infuza fortaleza, a qual cresce a medida da continuação do exercicio interior da fé pura, cõ 
silencio e resignação. No modo que crescem os dons do divino Espirito nas almas contemplativas, que 
ainda que se achão também estes dons divinos em todos os que estão em graça, são contudo como mortos e 
sem força, e quasi cõ infinitta differença daquelles que reinão nos contemplativos, pella illustração délies, 
viveza e efficacia. 

Daqui ficarás persuadida que a alma interior, habituada em hir todos os dias as suas 
horas determinadas a oração, cõ a fé e resignação que tenho dito, continuamente caminha na prezença de 
Deos. Esta importante e verdadeira doutrina ensinão todos os santos, todos os exprimentados e místicos 
mestres, porque todos tiveram hum mesmo mestre, que he o divino Espirito Santo. 

Modo com que se pode entrar no recolhimento 
interior pella Santíssima humanidade 

de Christo Nosso Senhor 

CAP. 16 

Há duas maneiras de espirituaes totalmente [fl.39 r.°] contrários: huns dizem que sempre se 
deve meditar e considerar os mistérios da paixão de Christo; os outros, dando em hum estremo opposto, 
ensinão que a meditação dos mistérios da vida, e paixão e morte do Salvador, não he oração, nem ainda 
memoria delia, mas déverse somente chamar oração a alta elevação dea Deos, cuja divindade contempla a 
alma em quietação e silencio. 

a - De está aqui, indevidamente, em lugar de em. 
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He certo que Christo Senhor Nosso he a Guia, a porta e a estrada, como elle mesmo 
disse pella sua boca : Ego sum via, ventas et vita. E que primeiro que seja a alma idónea* para entrar na 
prezença da divindade e para unirse cõ ella, a hade lavar cõ o preciozo sangue do Redemptor e adornarse 
cõ as riquezas da sua paixão. 

He Christo, Senhor Nosso, cõ a sua doutrina e cõ o seu exemplo, a lus e o espelho, a 
guia da alma, a estrada e a única porta para entrar naquelles pastos da vida eterna e no mar immenso da 
divindade. Do que se infere que se não deve deixar de fazer memoria da paixão e morte do Salvador. E he 
ainda certo que, pella mais alta elevação do entendimento a que chegue a alma, não hade apartarse de 
todo da santa humanidade. Mas daqui não se infere que a alma costumada ao interior recolhimento, 
[fl.39v.°] que não pode ja discorrer, haja de estar sempre meditando e considerando (como dizem os outros 
espirituaes) nos santíssimos mistérios do Salvador. He santo e bom o meditar, e prouvera a Deos que todos 
os do mundo o exercitaram. E devese então a alma, que cõ facilidade discorre e considera, deixar estar em 
este estado, sem tirala para outro mais alto, emquanto no da meditação acha sustento e aproveitamento. 

A Deos só pertence, não a Guia espiritual, o promover a alma da meditação a 
contemplação, porque se o Senhor a não chama cõ sua especial graça a este estado de oração, não fará 
nada a Guia cõ todos seus documentos e cõ o seu saber. 

Pões, logo, para dar no meio e na segurança destes dois estremos tão contrários, de se 
não dever apartar nem separar de todo a humanidade, e de se não aver de ter continuamente diante dos 
olhos, devemos suppor que há dous modos de attender a santa humanidade, para entrar pella divina porta 
que he Christo, nosso bem. A primeira, he considerando os mistérios e meditando as acções da vida, 
paixão e morte do Salvador. A segunda, cuidando em elle mediante a applicação do entendimento, a pura 
fé, ou a memória [fl.40 r.0]. 

Quando a alma se vai aperfeiçoando e internando pello meio do recolhimento interior, 
depois de aver meditado algum tempo os mistérios, dos quaes ja he informada, então conserva a fé e o 
amor ao Verbo encarnado, estando disposta para fazer por seu amor quanto lhe inspirar, obrado conforme 
os seus preceitos, ainda que o não tenha sempre diante dos olhos. Como se a hum filho se dissesse que não 
deve nunca desamparar seu pay, nem por isso o quererão obrigar a ter sempre os olhos fixos em elle, mas 
só a conservalo sempre na sua memoria para attender, a seu lugar e tempo, aquillo que deve. 

Pões, logo, a alma, entrada no recolhimento interior mediante o parecer de sua 
exprimentada Guia, não tem necessidade de entrar pella primeira porta da meditação dos mistérios, 
estando continuamente meditando nelles, porque nem o poderá fazer sem grande canseira do 
entendimento, nem tem necessidade destes discursos, porque estes servem somente de meio para chegar a 
crer o que ja tem chegado a conseguir. 

O modo mais nobre, mais espiritual e mais próprio das almas aproveitadas no 
recolhimento interior para entrar pella humanidade [fl.40 v.°] de Christo Senhor Nosso e conservar a sua 
memoria, he da segunda maneira, olhando esta humanidade e a sua paixão por hum acto simples de fé, 
amandoa e lembrandose que he o tabernáculo da divindade, o principio e o fim de Nossa Salvação, e por 
nosso amor nasce, padece e chega afrõtozamente a morrer. 

Este he o modo que fas aproveitar a alma interior, sem que esta santa, pia, velox e 
instantânea memoria da humanidade lhe possa servir de impedimento para o curso do recolhimento 
interno. Se porem não forse, quando entra na oração, se sente a alma retirada, porque então será melhor 
continuar o recolhimento e o excesso mental; mas não se achando retirada, não fás impedimento a mais 
alta e elevada alma, a mais recolhida e transformada, a simples e velox lembrança da humanidade do 
verbo divino. 

Este he o modo que Santa Thereza assegura nos contemplativos e que regeita a opinião 
levantada de alguns escolásticos. Esta he a via recta, segura e sem perigo, ensinada pello Senhor a muitas 
almas para chegar ao repouzo e santo ócio da contemplação. 

Ponhase, pois, a alma, quando entra [fl.41r.°] no recolhimento, ás portas da divina 
mizericordia, que he a amável e suave memoria da crus e paixão do Verbo humanado e morto por amor, e 
estejase ahi cõ humildade ressignada na divina vontade, para quanto quizer fazer délie a divina 
magestade. E se desta sãta e doce memoria he depressa levada ao esquecimento, não he necessário fazer 
nova repetição, mas estarse em silencio e quietação na presença do Senhor. 

Corrigido à margem: capas. 
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Admiravelmente favorece S. Paulo a nossa doutrina na epistola que escreveo aos 
Collonenses3, em que os exorta, e a nos outros, que se comemos e bebemos ou fazemos outra qualquer 
couza, seja em nome de Jesu Christo e por seu amor: Omne quodcumque facitis, in verbo aut in opere, 
omnia in nomine Jesu Christi facite, gratias agentes Deo et Patri per ipsum. Queira Deos que todos 
comecemos por Jesu Christo, e que só em elle e por elle cheguemos a perfeição. 

Do silencio interior e místico 

CAP. 17 

Três modos de silencio se achão: o primeiro he de[fl.41v.°] palavras; o segundo de desejos; e 
o terceiro de pensamentos. O primeiro he perfeito, o segundo mais perfeito, e o terceiro perfeitíssimo. No 
primeiro, de palavras, se adquire a virtude; no segundo, de desejos, se alcança a quietação; no terceiro, de 
pensamentos, o interior recolhimento. Não fallando, não desejando nem cuidando, se chega ao verdadeiro 
e perfeito silencio místico, no qual Deos falia com a alma, a ella se comunica, e lhe ensina no seu mais 
intimo fundo a muito perfeita e alta sabedoria. 

A esta interior solidão e silencio mistico a chama e condús, quando lhe dis que quer 
fallarlhe em solidão, no mais secreto e intimo do coração. Em este silencio mistico te hasde entrar se 
queres ouvir a suave, interior, e divina vox. Não te basta o fugir do mundo para adquirir este thezouro, 
nem renunciar os teus desejos, nem o desapego de tudo o creado, se te não desapegas de todo o desejo e 
cuidado. Repouza em este mistico silencio, e abrirás a porta para que Deos se te comunique, te una 
consigo, e em si te transforme. 

A perfeição da alma não consiste em fallar nem em cuidar muito em Deos, mas em 
amalo muito. Adquiresse este amor por meio da ressignação perfeita e do silencio interior; tudo [fl.42r.°] 
consiste em obras. O amor de Deos tem poucas palavras. Assim o encareceo e confirmou S. João 
Evangelista: Filioli mei, non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate. 

Ficarás agora cõ clareza que não consiste o perfeito amor nos actos amorozos nem nas 
temas jaculatórias, nem menos nos actos interiores com os quaes tu dizes a Deos que lhe tens muito amor 
e que o amas mais que a ti mesma. Poderá ser que então busques tu mais a ti mesma e o teu amor, que o 
verdadeiro e de Deos, porque as obras são amores, e não os bons discursos. 

Para que huã creatura racional entenda o teu desejo, a tua intenção e aquillo que está 
occulto no teu coração, he necessário que lho manifestes cõ palavras. Mas Deos, que penetra os corações, 
não ha mister que tu lho affirmes nem assegures; nem se agrada, como dis o Evangelista, do amor de 
palavras e de lingoa, mas do verdadeiro e de obras. Que importa o dizerlhe cõ grande esforço e fervor que 
tu o amas amoroza e perfeitamente sobre todas as couzas, se, em huã amargoza palavrinha e leve injuria, 
não te ressignas nem por seu amor te mortificas, manifesta prova que o teu amor he de lingoa e não de 
obras ? 

Procura com silencio de te resignar [fl.42v.°] em tudo, que em tal modo, sem dizer que o 
amas, adquirirás o perfeito amor, o mais quieto, efficax e verdadeiro. Disse S. Pedro ao Senhor, com 
grande affecto, que por seu amor queria de boa vontade perder a vida; mas a huã palavrinha de huã 
mulherzinha o negou, e se lhe acabou o fervor. A Madalena não disse huã palavra; e o mesmo Senhor, 
enamorado do seu perfeito amor, se fes coronista, dizendo aver ella amado muito. Lá no interior, cõ o 
mudo silencio, se exercitão as mais perfeitas virtudes de fé, esperança e charidade, sem ser necessário o 
andar dizendo a Deos que o amas, esperas e crés, porque este Senhor sabe melhor de ti o que fazes 
interiormente. 

Ó quam bem entendeo e praticou este acto puro de amor aquelle profundo e gram 
mistico, digo o Venerável Gregório Lopes, cuja vida era toda huã continua oração e hum continuo acto de 
contemplação e de amor de Deos, tam puro e espiritual, que jamais dava lugar aos affectos e sensíveis 
sentimentos. 

- Por Colossenses. 
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Depois de aver elle continuado por espaço de três annos aquella jaculatória: Foçasse a 
vossa vontade em tempo e eternidade, repetindoa tantas vezes quãtas respirava, Deos lhe ensinou aquelle 
thesouro infinitto do acto puro e continuo de fé [fl.43r.°] e de amor, com silencio e ressignação, de tal 
modo que elle mesmo chegou a dizer que, em trinta e seis annos que depois viveo, continuou sempre no 
seu interior este acto puro, sem nunca dizer hum hai, nem huã jaculatória, nem couza alguã que fosse 
sensivel e da natureza. Ó serafim encarnado e homem divinizado, quam bem soubestes penetrar este 
interior e místico silencio e distinguir o homem interior do exterior ! 

Guia Espiritual que condús a alma 
a alcançar a pax interior 

LIBRO SEGUNDO 

DO PADRE ESPIRITUAL E DA SUA OBEDIÊNCIA, E ZELLO INDISCRETO, 
E DA PENITENCIA INTERIOR E EXTERIOR 

Para vencer os enganos do demónio o melhor meio 
he sugeitarse a hum pay espiritual 

CAP. 1.° 

Em todos os modos convém escolher hum mestre exprimentado na via interior, 
porque Deos não quer fazer com todos o que fes cõ Santa Catherina de Sena, [fl.43v.°] tomandoa pella 
mão para lhe ensinar immediatamente o caminho místico. Se para os passos da natureza he necessário 
mestre e guia, que será para os passos da graça? Se para ao exterior e apparente he necessário ter mestre, 
que será para o interior e secreto? Se para a theologja moral, escholastica e especulativa, que claramente 
se ensinão, que será para a mística, secreta, rezervada e obscura? Se pêra a pratica e pêra as obras politicas 
e exteriores, que será pêra a interior pratica cõ Deos? 

He igualmente necessária a guia para resistir e vencer os enganos de Satanás. Muitas 
razões aponta Santo Augostinho per que Deos ordenou que na sua igreja prezidissem por luzes Doutores e 
mestres, homens da mesma natureza. A principal he para nos livrar dos enganos do inimigo; porque se se 
deixasse por guia das nossas acções o próprio ditame e impulso natural, tropessariamos cada instante e 
daríamos cõ a cabeça no chão em mil abismos, como acontece aos herejes e aos arrogantes. Se se dessem 
Anjos por mestres, nos enganariam3 os demónios que se transfigurão em Anjos de lus. E portanto 
convinha que Deos nos desse por guias e conselheiros homens como nos somos. E se esta guia he 
exprimentada, conhece depressa os sutis e diabólicos enganos; e em sendo conhecidos, pella pouca 
sustancia délies, ficão brevemente desfeitos. 

O padre espiritual hade vir da [fl.44r.°] mão de Deos, e assim se deve considerar bem, 
e fazerse oração primeiro que se elega; mas eleito, não se deve deixar sem urgentíssimas causas, como são 
o não entender os caminhos e os estados por onde Deos leva a alma, pões ninguém pode ensinar aquillo 
que não sabe, conforme a boa regra de filozofia. 

E se não comprehende, (como dis S. Paulo), as couzas do Espirito de Deos, será por 
sua ignorância, porque se hãode examinar espiritualmente, e lhes falta a experiência. Mas o espiritual e o 

- À margem, emendou-se: cegarião. 
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exprimentado tudo ve claramente, e o julga como he. Pões logo o não ser a guia de experiência, he a 
principal razão para deixala e eleger outra que seja exprimentada, porque sem essa não se aproveitará a 
alma. 

Para passar de hum mao a hum bom estado, não he necessário conselho, mas para mudar 
o bõ em melhor, he necessário tempo, oração e conselho; porque nem tudo aquillo que em si he melhor, he 
para cada hum em particular melhor; nem tudo aquillo que para hum he bom, he bom para todos. Non 
omnibus omnia expediunt. Huns são chamados por caminho exterior e ordinário; outros pello interior e 
extraordinário, e nem todos estão em hum estado, sendo tantos e diversos os do caminho místico; e he 
impossivel que possa hum dar hum passo pellos seus secretos e interiores [fl.44v.°] caminhos, sem guia 
experimentada, porque em ves de camimhar dereito, dará em pricipicio. 

Quando a alma caminha cõ temor, duvidando se caminha bem, e deseja totalmente 
livrarse, o sugeitarse a hum exprimentado padre espiritual he o mais seguro meio, porque com lús interior 
descobre claramente qual seja a tentação, e qual inspiração, e distingue os movimentos que nascem da 
natureza, do demónio, da alma mesma, a qual se deve sugeitar totalmente a quem tem expiriencia e pode 
descubrirlhe os apegos, e deleites e mãos hábitos que lhe impedem o voo; porque deste modo não somente 
se livrará dos enganos diabólicos, mas caminhará mais em hum armo do que caminharia em mil com 
outra guia sem expiriencia. 

Na vida do alumiado padre frei João Taulero se conta como hum secular, que se lhe 
sugeitou no estado de perfeição, disse de si mesmo que, desenganado do mundo e desejozo de ser santo, se 
dera a huã grande abstinência, até que huã noute, doente e enfraquecido, deu em hum sono, e ouvio huã 
vox do ceo que lhe dizia: «Homem de tua propria vontade, se antes de tempo tu mesmo te matas, darás a 
ti mesmo cruéis penas.» Cheio de terror, se foi a hum deserto e comunicou o seu caminho e abstinência a 
hum santo Anacoreta, [fl.45r.°] o qual por dispozição do ceo o livrou daquelle diabólico engano. Disselhe 
que fazia aquella abstinência por agradar a Deos; mas, perguntandolhe o Anacoretta cõ que conselho a 
fazia, lhe respondeo que cõ nenhum; replicou o Anacoretta que era manifesta tentação do demónio. Dahi 
abrio os olhos, e reconhescendo a sua perdição, viveo sempre com conselho de pay espiritual; e elle 
mesmo affirma que em sette annos lhe deu maior lús que quãtos livros se hão impresso. 

Segue a mesma materia 

CAP. 2.° 

Huã ventagem grande há entre o aver mestre no caminho místico, e o servirse de livros 
espirituaes; porque o mestre pratico dis a seu tempo o que se deve fazer, mas no livro lersehá o que menos 
convirá, e nesta forma falta o documento necessário. E se fazem, alem disto, com os livros místicos, 
muitas aprehensões falsas, parecendolhe a alma ter aquillo que na verdade não tem, e de estar mais 
adiante no estado místico do que teria conseguido, do que nascem muitos prejuízos e perigos. [fl.45v.°] 

He certo que a frequente lição de livros místicos que se não fundão3 em lús pratica, mas 
em pura especulativa, fas mais depressa mal do que bem, porque confunde em lugar de alumiar as almas, 
e as enche de noticias discursivas que grandemente impedem; porque, ainda que são noticias de lús, 
entrão por de fora, e deixão as potencias obtuzas, e as enchem de espécies, em ves de as vaziar para que 
Deos as encha de si mesmo. Muitos lêem continuamente em estes livros especulativos por se não quererem 
sugeitar a quem pode darlhes lús que lhes não convenha semelhante lição, emquanto lhes não fás duvida; 
que se se sogeitão, e a guia tem experiência, não lho permitirá, e então se aproveitarão e não tratarão de os 
1er, como fazem as almas que se sogeitão, que tem lus e se aproveitão. Donde se infere que he de grande 
quietação e segurança o ter guia exprimentada que governe e ensine cõ lús autuai, por não ser enganada 
do demónio e do seu próprio juizo e parecer. Mas nem por isto se condena a lição de livros espirituaes em 
geral, porque aqui se falia em particular das almas puramente internas e misticas, para as quaes se 
escreveo este [fl.46r.°] livro. 

a -Funda, no original; erro de transcrição. 
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Todos os Santos e mestres místicos confessão que a segurança de huã alma mística 
consiste em sogeitarse de bom coração a seu pay espiritual, comunicandolhe quanto passa no seu interior. 
E por isso o que vive cõ seu próprio parecer, sem querer buscar huã guia espiritual (ainda que se tenha e 
seja tido por espiritual ), se oppoem a doutrina dos Santos e das almas illustradas; porque quando huã 
alma he illustrada e com Deos unida, muito mais então3 deve ser humilde, sogeita, somettida e obediente a 
sua guia espiritual. Em prova desta verdade eu referirei certas palavras que disse o Senhor a Dona Marina 
de Escovar. Relatase na sua vida que, estando ella doente, perguntou ao Senhor se se devia callar e deixar 
de dar conta ao pay espiritual das cousas extraordinárias que acontecião na sua alma, por se não cansar e 
por não occupar ao mesmo pay espiritual; ao que lhe respondeo o Senhor «não seria bem o não dar conta 
ao pay espiritual, por três razões; primeira: se como o ouro se purifica no crissolb, e das pedras se conhece 
o valor com se tocarem na pedra de toque, assim a alma [íl.46v.°] se purifica e descobre o seu vallor 
tocando na pedra de tocar, o ministro de Deos. A segunda, porque convinha, para não errar, que as couzas 
se governassem pella ordem que a divina Magestade tem ensinado na sua igreja, na Sagrada escriptura e 
na doutrina dos Santos. A terceira, para que se não occultem, mas sejão manifestas a sua igreja as 
misericórdias que Sua Magestade fás aos seus servos e as almas puras, para que assim se animem os fieis 
a servir a seu Deos, e elle seja nelles glorificado.» 

No mesmo lugar dis as seguintes palavras: « Em confirmação desta verdade, estando 
enfermo o meu confessor, e avendome ordenado que á pessoa com que entretanto me eu cõfessasse não 
desse conta de todas as couzas que me acontecião, mas só de alguãs, cõ prudência, me lamentei e queixei a 
Nosso Senhor de não ter com quem comunicar as minhas couzas, e respondeome Sua Magestade: «Tu tens 
humja que supple a falta do teu confessor; dizelhe tudo o que te acontecer.» E eu então repliquei: «Não, 
Senhor; isso não, Senhor». «Porquê?», me disse o Senhor. «Porque o meu confessor me manda que lhe 
não de conta de tudo, e devo obedecerlhe.» Disseme Sua Magestade: «Tu me has [fl.47r.°] dado gosto em 
essa reposta, e eu por te ouvir dizella te disse isso que ouviste; fazeo assim, mas bem podes darlhe conta 
de alguãs couzas, como elle mesmo te disse. » 

Fas aqui muito a prepozito o que refere Santa Thereza de si mesma: «Sempre - dis ella -
que o Senhor me mandava alguã couza, se o confessor me dizia outra couza, me tornava o Senhor a dizer 
que obedecesse ao confessor; depois Sua Magestade tornava a elle, para que mo mandase de novo. » Esta 
he a Santa e verdadeira doutrina, emquanto segura as almas e fás perder a força aos enganos diabólicos. 

Zello indiscretto das almas e amor desordenado 
para com o proximo turbão a pax interior 

CAP. 3.° 

«Não há para Deos sacrifício mais acceito - dis São Gregório - que o ardente zello das 
almas», e para este ministério mandou o eterno padre seu filho Jesu Christo ao mundo, para ficar entre os 
officios o mais nobre e sublimado. Mas se o zello he indiscreto, he de notável impedimento para o 
progresso e continuação do Espirito [fl.47v.°J. 

Apenas te verias cõ nova lús ferveroza, que te quererias toda empregar no benefficio das 
almas, e corres gram perigo que não seja amor próprio o que a ti te parecesse puro zello; costuma este as 
vezes revestirse de hum desordenado desejo, de huã vã complacência, de huã affeição industrioza e 
propria estimação, todos inimigos da pax da alma. 

Não he nunca bem amar o teu proximo com prejuízo do teu bem espiritual. O agradar a 
Deos cõ singeleza hade ser a única tenção e intento de tuas obras. Este deve ser teu único desejo e cuidado, 
procurando temperar o teu desordenado fervor, para que reine em tua alma a quietação e pax interior. O 
verdadeiro zello das almas que deves procurar hade ser o puro amor de teu Deos; este he o frutuozo e 
efficax, verdadeiro, e aquelle que fas milagres nas almas, ainda que cõ mudas vozes. 

-Muito mais então, aqui, no espaço entre linhas, substituiu, como emenda, outro tanto aponto. 
- Crissol substituiu aqui a palavra purificador. 
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Primeiro encomenda S. Paulo a attenção a nossa alma que a do proximo: Attende tibi et 
doctrinae, dis na sua epistola canónica. Não te antecipes com trabalho; que, quando for tempo 
conveniente e possas ser de algum proveito ao teu proximo, Deos te tirará fora e te metterá no emprego 
que mais te convenha [fl.48r.0]; a elle só toca este cuidaddo, e a ti o estar na tua quietação, desapegada e 
totalmente resignada na divina vontade. Não te pareça estarás em este estado ocioza: assas fás o que em 
tudo attende a executar a divina vontade; quem attenta por si mesmo por Deos, tudo fas, porque mais vai 
hum acto puro de resignação interior, que cento e mil exercidos por propria vontade. 

Ainda que a cisterna seja capax de muita agoa, não a terá nunca até que o ceo a favoreça 
com a sua chuva. Estate quieta, alma bendita, estate quieta, humilde e resignada, para tudo o que Deos 
quizer fazer de ti; deixa a Deos o cuidado, que elle sabe, como amorozo pay, o que a ti mais te convém; 
cdhformate totalmente com o seu querer, porque nisto está fundada a perfeição; pois que o que fas a 
vontade de Deos, esse he may, filho e irmão do mesmo filho de Deos. 

Não créas que Deos estima mais o que fas mais ! Aquelle he mais amado que he mais 
humilde, mais fiel e resignado, e mais correspondente a sua interior inspiração e ao divino beneplácito. 

Segue o mesmo 

CAP. 4 [fl.48v.°] 

Sejão todos os teus desejos de conformarte cõ a vontade do Senhor, que sabe tirar rios de 
agoa da pedra secca, a quem desagradão muitas almas que, por ajudar a outros antes de tempo, se 
defraudão a si mesmas, deixandose levar do zello indiscreto e da vã complacência. 

Como o discípulo de Elizeu, o qual, mandado do profetta para que cõ o seu bordão 
resuscitasse hum morto, por razão da complacência que teve não conseguio o effeito, e ficou de Elizeu 
reprovado. Reprovouse também o sacrifício de Caim, sendo o primeiro que se offereceo a Deos no mundo, 
pella complacência tida na ventagem de ser elle o primeiro e mais que seu pay Adão em offerecer a Deos 
sacrifício. 

Também os discípulos de Christo, Senhor Nosso, enfermarão deste mal, sentindo vão 
gozo quando deitavão os demónios; por isso forão asperamente reprehendidos de seu divino mestre. 
Primeiro que Paulo pregasse ás gentes e evangelizasse o Reino de Deos, sendo ja vazo de eleição, cidadão 
do ceo e eleito de Deos para este ministério, foi necessário provalo e humilhalo, mettendoo em huã 
apertada prizão. E queres tu fazerte pregador [fl.49r.°] sem aver passado pella prova dos homens e dos 
demónios? E queres metterte em hum grande ministério e fazer fruto, sem aver passado pello fogo da 
tentação, da tribulação e da passiva purgação? 

A ti mais te importa estar quieta e resignada no santo ócio do que fazer muitas e grandes 
cousas por teu próprio juizo e parecer. Não créas que as acções heróicas que fizerão e fazem os grandes 
servos de Deos na igreja, sejão obras da industria délies; porque todas as couzas, tanto espirituaes como 
temporaes, são ordenadas ab eterno da divina providencia, até o movimento da mais minima folha. Quem 
fás a vontade de Deos, fás todas as couzas. Esta deve procurar tua alma, estandote quieta, cõ perfeita 
resignação para tudo o que Deos queira dispor delia. Conhecete indigna deste alto ministério de conduzir 
as almas para o ceo, e cõ isto não porás impedimento a quietação da tua alma, a pax interior e ao divino 
voo. 
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Para guiar almas pello caminho interior 
são necessárias luzes, experiência e divina vocação 

CAP. 5.°[fl.49v.°] 

Parecerate, e cõ grande satisfação, que tu es a propozito e capax para guiar almas na via 
do espirito, e será porventura secreta soberba, ambição espiritual e clara cegueira, pois alem de que este 
alto exercício requere lus superior, total desapego, e as outra[s] qualidades que te direi no capitulo 
seguinte, he necessária a graça da vocação, sem a qual tudo he vaidade, satisfação e propria estimação; 
porque, ainda que o governar almas e conduzilas á contemplação hea perfeição, he santo e bom, como 
sabes que Deos te quer em este emprego? E ainda que tu conheças - o que não he fácil - que tens grande 
lús e experiência, por onde te consta quererte o Senhor neste exercício? 

He de tal qualidade este ministério que nos nunca nos havíamos de metter nelle, ate que 
Deos nos ponha, por meio de superiores e de guias espirituaes. Será para nos de grande prejuízo, ainda 
que ao proximo fosse de aproveitamento. Que nos importa ganhar para Deos o mundo todo, se a nossa 
alma ouver de padecer perda ? 

Ainda que saibas cõ evidencia que a tua alma he dotada de lús interior e experiência, o 
que mais te importa he estarte no teu nada, quieta e resignada, para que Deos te chame para o benefficio 
das almas [fl.50r.°]. A elle só toca, que conhece a tua sufficiencia e o teu desapego; não te toca a ti fazer 
este juizo nem meterte neste ministério, porque te cegará, te perderá e te enganará o amor próprio, se te 
governas pello teu parecer e juizo em hum negocio de tanta importância. 

Pões logo se a experiência, a lus, e a sufficiencia não bastão para metter neste emprego 
quando falta a graça da vocação, que será sem a sufficiencia ? Que será sem a lús interior, sem a devida 
experiência ? Os quaes dons nem a todas as almas se comunicão, mas ás desapegadas, ás resignadas, e 
aquellas que passara á perfeita anihilação por meio da terrível tribulação e passiva purgação. Persuadete, ó 
alma bendita, que todas as obras que em este exercício não são governadas de hum verdadeiro zello 
nascido de amor puro e de animo purgado, vão vestidas de vaidade, de amor próprio e de espiritual 
ambição. 

Ó quantos, satisfazendose de si mesmos, emprehendem cõ o próprio juizo e parecer este 
ministério, e em lugar de agradar a Deos, vaziar e desapegar suas almas, ainda que facão algum fruto no 
proximo, se enchem de terra e palha e de estimação propria ! Está quieta e resignada, nega o próprio juizo 
e desejo, mettete dentro no abismo de tua [fi.50v.°] insufficiencia e no teu nada: que lá só está Deos, a 
verdadeira lús, a tua ventura e a maior perfeição. 

Instrucções e avizos aos confessores e pays espirituaes 

CAP. 6.° 

O mais alto e frutuozo misteirob he o do confessor e espiritual guia e director; e he de 
dano irreparável, se se não exercita bem. 

Será prudente conselho o eleger hum patrão para tam grande misteiro, e que seja aquelle 
santo a que se inclinar mais a devoção. 

O primeiro e mais seguro documento he procurar o interior e continuo retiro, e cõ este se 
caminhará bem em todos os exercícios e empregos do próprio estado e vocação, particularmente naquelle 
do confessionário; porque sahindo a alma interiormente recolhida a empregarse em estes exteriores e 
necessários exercícios, he Deos o que alumia e obra nella. 

t - Erro de transcrição; trata-se, evidentemente, dee, e não de é. 
-Misteiro por ministério. 
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Para guiar as almas que são interiores, não se lhe[s] devem dar documentos, mas 
andarlhes tirando cõ suavidade e prudência os impedimentos que impedem as influencias de Deos. Mas 
será necessário instruilas cõ aquelle santo concelho de Secretum [fl.51r.°] meum mihi. 

Cuidão muitas almas que são capazes das matérias interiores todos os confessores; mas, 
alem de ser engano, se exprimenta hum grande prejuízo em comunicalas cõ aquelles que taes não são, 
pois, ainda que o Senhor as tenha posto na estrada interior, não a conhecerão, nem elles lho advertirão, 
por lhes faltar a expiriencia, antes lhe impedirão o progresso e caminho á contemplação, ordenandolhes 
que meditem por força, ainda que não possão, e cõ isto as espantão e arruinão, em ves de ajudalas ao voo; 
porque Deos quer que caminhem á contemplação, e elles as trazem á meditação, por não saberem outro 
caminho. 

Para que se faça fruto se não deve buscar nenhuã alma para a guiar; importa que ellas 
venhão. E não se devem admittir todas, particularmente sendo mulheres, porque não costumão vir cõ a 
sufficiente dispozição. He hum grande meio para fazer fruto o não fazerse mestre nem querer parecer selo. 

Do nome de filha hade uzar o menos que possa o confessor, porque he perigozissimo, 
porque he Deos muito zeloso e tam amorozo o titulo. 

Os empregos que o confessor deve [fl.51v.°] acceitar fora do confessionário hãode ser 
poucos, porque Deos não o quer Agente de negócios; e se fosse possivel, não devia ser visto mais que no 
confessionário. 

O ser compadre e executor testamentario não deve admittirse nem ainda huã ves em toda 
a vida, porque trás muitas inquietações a alma, todas contrarias a perfeição de hum tam alto ministério. 

O confessor ou pay espiritual não deve nunca vizitar as filhas espirituaes, nem ainda [em 
caso] de infermidade, se não for chamado por parte da inferma. 

Se o confessor procura o interior e exterior recolhimento, serão as suas palavras (ainda 
que elle o não conheça) carbões accezos que abrazarão as almas. 

No confessionário hãode ser de ordinário suaves as reprehensões, ainda que no púlpito 
sejão rigurozas, pois em este hade ser furiozo leão, e em aquelle deve vestirse de mansidão de Anjo. Ó 
quam efficax he a suave reprehensão para os penitentes ! No confessionário se achão ja commovidos e 
compuctos, mas no púlpito importa, pella cegueira délies e dureza, atemorizalos. E não menos se devem 
persuadir e reprehender cõ rigor aquelles [fL52r.°] que [chegam] mal dispostos e querem por força a 
absolvição. 

Depois de feito o possivel em benefficio das almas, não deve olharse o fruto, porque o 
demónio fasa cõ sutileza parecer próprio aquillo que he de Deos, e sahirse cõ a estimação propria e com a 
vam complacência, capitães inimigos da anihilação, que o confessor deve sempre procurar, para morrer 
espiritualmente. 

Ainda que elle muitas vezes veja que as almas se não aproveitão e que as aproveitadas 
perdem o espirito, nem por isso se inquiete; fique na sua pax interior, a imitação do Anjo Costodio; então 
se anime interiormente cõ aquelle desengano, porque talvés o primitte Deos, entre outros fins, para o 
humilhar. 

Deve o confessor fugir, e fazer que as almas por elle guiadas fugão de todo o modo de 
exterioridade, porque he muito aborrecida do Senhor. 

Ainda que não deve ordenar as almas que comunguem, nem tolherlhes nenhuã 
comunhão, ou seja para prova ou para mortificação (porquanto há infinittos modos de provar e [fl.52v°] de 
mortificar sem tanto prejuízo), todavia não deve ser escasso cõ as almas que se achão movidas de 
verdadeiro dezejo, porque Jezu Christo não ficou para estar recolhido e encerrado. 

Se sabe por expiriencia que se mostra dificultozo em cumprir a penitencia quando he 
grande e excessiva; sempre he melhor que seja de materia util e moderada. 

Se o pay espiritual mostra com singularidade a alguã das filhas maior afecto, he de 
grandissima inquietação ás outras, porque importa o dissimular e a prudência e o não fallar a alguna cõ 
especialidade, porque o demónio he amigo de meter cizânia cõ a guia, e se valle de aquellas mesmas 
palavras para inquietar as outras. 

O continuo e principal exercício das almas puramente místicas hade ser no interior, 
procurando [o guia] cõ dissimulação a destruião do amor próprio, e de animalas a paciência das 
mortificações interiores, cõ as quaes o Senhor as purga, anihila e perfeiçoa. 

Palavra rasurada: ou fasa (faça), ou fará ? 
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O dezejo de revelações costuma ser de muito impedimento ás almas interiores, [fl.53r.°] 
particularmente ás mulheres; e não há sonho natural que não baptizem cõ o nome de vizão. He necessário 
mostrar hum aborrecimento a todos estes impedimentos. 

Ainda que ás mulheres seja dificultozo o silencio nas couzas que ordena o pay espiritual, 
deve contudo procuralo, porquanto não he bem que as couzas inspiradas lhes do Senhor sejão o alvo das 
censuras. 

Tratase do mesmo descobrindose os apegos que costumão ter 
alguns confessores e pays espirítuaes, e se declaram as quali

dades que devem ter para o exercício da confissão e ainda 
para guiar as almas pello caminho místico 

CAP.7: 

Deve o confessor procurar de animar os penitentes a oração, particularmente quando 
frequentemente se prezentão a seus pés e lhe dão a conhecer o desejo que tem do seu bem espiritual. 

A maxima que deve maiormente [fl.53v.°] observar o confessor para não chegar a 
perdição, he o não acceitar regalo algum, ainda que chegasse a ser pay de todo o mundo. 

Ainda que sejão muitos os confessores, nem todos são bons: porque alguns sabem pouco; 
outros são muito ignorantes; outros se apegão aos aplauzos da gente nobre; estes buscão os favores dos 
penitentes; aquelles os regalos; os outros, cheos de ambição espiritual, buscão o credito e a fama, 
procurando ter multidão de filhos espirituaes; outros, affectão o serem mestres délies, e fama de mestres. 
Affectão outros vizões e revelações de seus filhos espirituaes, e em lugar de as desprezarem, único meio 
para seguralos na humildade, e para que não sejão délies tirados, lhas louvão e lhas fazem escrever, para 
mostralas, para as publicarem e ostentarem ; tudo he amor próprio e vaidade no pay espiritual, e de grande 
prejuízo ao aproveitamento espiritual das almas, sendo certo que todos estes respeitos e apegos servem de 
impedimento para exercitar cõ fruto o officio, que requere hum total desapego, do qual o fim e a tenção 
deve unicamente ser a gloria de Deos. 

Outros confessores se achão os quaes com facilidade e ligeireza de coração crem, e 
approvão e louvão todos os espíritos; outros, dando no extremo viciozo, condenão sem distinção nem 
rezerva todas as vizões e revelações. Nem todas se hãode crer, nem todas condenar. Outros também, 
achãose tam namorados [fl.54r.°] dos espíritos de suas filhas, que, quanto ellas sonhão, ainda que sejão 
enganos, lho venerão como mistérios sagrados. Ó quantas mizerias se hão exprimentado por esta razão na 
igreja ! 

Ainda ha outros confessores que, vestidos de mundana cortezia e urbanidade, tendo 
pouco respeito ao santo lugar do confessionário, fallão cõ os penitentes em matérias vans, supérfluas, 
distractivas e muito alheas da decência que requere o sacramento e a dispozição para receber a divina 
graça; fazendo particularmente discursos semelhantes e sobre os domésticos interesses dos penitentes, 
primeiro que elles comecem a accuzarse dos pecados, donde vem por ventura a esfriarse aquella pouca 
devoção com que ao sacramento se tinhão chegado. Succède talves estar esperando para se confessarem 
muitos penitentes cheos de proprias e domesticas occupações, e quando vem a muita tardança e detença 
se enfastião, se entristecem e dão em impaciência, perdendo a actual dispozição com que se avião 
preparado para receber hum tam saudável sacramento; de modo que a mistura destas destractivas, 
supérfluas e vans matérias não só fas perder o preciozo tempo, mas prejudica ao santo lugar, ao 
sacramento, a disposição do penitente que se confessa e á dos outros que esperão para se confessarem, 
danos todos consideráveis e dignos de remédio. 

Para confessar se achão ainda alguns bons; mas [fl.54v.°] para governar espíritos pello 
caminho místico são tam poucos, (dis o padre mestre João de Ávila), que entre mil não há hum; S. 
Francisco de Sales dis que entre des mil; e o alumiado Taulero que, entre cem mil, se não acha hum 
exprimentado mestre de espirito. E a razão he porque poucos são aquelles que se dispõem a receber a 
sciencia mistica : Pauci ad earn recipiendam se disponimt, dis Henrique Arpio. Prouvera a Deos que não 
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fosse tanto he tanto verdade; porque não serião tantos os ignorantes no mundo, e acharsehião mais santos 
e menos pecadores. 

Quando a guia espiritual deseja com efficacia que todos amem a virtude, e o amor que de 
Deos tem he puro e perfeito, com poucas palavras e menos razões recolhera infinito fruto. 

Se a alma interior, quando está na purga das paixões e no tempo do recolhimento, não 
tem huã guia exprimentada que lhe refree o retiro e a solidão a que a leva a sua inclinação e grande 
propensão, ficará incapax para os exercidos da confissão, pregação e estudo, e ainda para aquelles da 
propria obrigação, estado e vocação. 

Deve, pões, attender o esperto director e guia com grande cuidado, quando começão as 
potencias a estar occupadas em Deos, a não dar grande entrada a solidão, mandando a alma, que não 
deixe os exercícios exteriores do seu estado, como de estudo e de outros empregos, ainda que pareção 
distractivos, como não [fl.55r.°] se opponhão a sua vocação; pões quãto se abstrahe3 a alma na solidão, 
tanto mais se interna no retiro, e em tal recolhimento se afasta da exterioridade, que, se depois se aplica de 
novo, isso fás com trabalho e repugnância, e com prejuízo das potencias e da saúde da cabeça, dano 
considerável e digno de ponderação de pay espiritual. 

Mas se estes não tem expiriencia, não saberão quando se forma o recolhimento, e no 
mesmo tempo, parecendolhe santo conselho, os animarão ao retiro e lhe acharão em aquillo a perdição. Ó 
quanto importa o ser experimentada a guia no espiritual e mistico caminho ! 

Segue a mesma materia 

CAP. 8. 

Aquelles que sem expiriencia governão almas procedem as cegas, sem chegar a entender 
o estado das almas, nem as interiores e sobrenaturaes operaçõens delias. Somente conhecem que alguas 
vezes a alma se acha bem e que tem lus, outras que está em escuridão; mas que estado seja cada hum 
destes e qual seja a rais donde procedem estas mudanças, nem o conhecem nem o entendem, nem podem 
verificalo por meio de livros, sem que o tenhão [fl.55v.°] em si mesmos exprimentado, na qual fragoa se 
gera a verdadeira e actual lús. 

Se a Guia não tem passado pellas vias secretas e penozas do caminho interior, como pode 
comprehendello ou approvallo? Será não pequena graça para a alma o achar huã só guia exprimentada 
que a fortifique nas insuperáveis difficuldades e a segure nas continuas duvidas desta viagem. De outro 
modo não chegará ao santo e preciozo monte da perfeição, sem huã graça extraordinária e singular. 

O Guia espiritual que vive desapegado deseja0 mais a interior solidão que o emprego da 
alma; e se algum mestre espiritual se desagrada quando delle se afasta huã alma e o deixa por outra guia, 
he sinal manifesto que elle não vivia desapegado nem buscava puramente a gloria de Deos, mas a propria 
estimação. 

O mesmo dano e mal se exprimenta quando o guia fas alguã secreta diligencia para 
atrahir a sua direcção alguã alma que caminha debaixo do governo de outra guia. Este he hum notável 
dano, pões, se elle se tem por melhor guia que o outro, he soberbo; se se conhece por [fl.56r.°] peior, he 
traidor a Deos, a essa alma e a si mesmo, pello prejuízo que ao aproveitamento do proximo fas. 

Descobrese asi mesmo outro dano considerável nos mestres espirituaes, e he que não 
permitem que as almas por elles guiadas comuniquem cõ outros, ainda que sejão mais santos, mais doutos 
e mais exprimentados que elles. Tudo isto he apego, amor próprio e propria estimação. Não permittem ás 
almas este alivio pello temor que tem de perdelas, e que se não diga que seus filhos espirituaes buscão em 
outros satisfação que em elles não achão. E as mais das vezes, por estes imperfeitos fins, impedem ás 
almas seus adiantamentos. 

1 - À margem, abstrahe foi substituído por recolhe. 
- Emendou-se deseja para procura, na entrelinha. 
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De todos estes e de outros infinittos apegos se livra o guia que tem chegado a ouvir a vox 
interior de Deos, por aver passado pella tribulação, tentação e passiva purgação; porque a vox interior de 
Deos fas innumeraveis e maravilhosos effeitos na alma, que lhe dá lugar, a escuta e a gosta. 

Ella he de tanta efficacia que regeita a honra mundana, a estimação propria, a espiritual 
ambição, o desejo de fama, o querer ser grande, o prezumir de ser só e cuidar que sabe tudo. Desterra os 
amigos, as amizades, as vizitas, as cartas [fl56v.°] de comprimentos, o comercio das creaturas, o apego a 
filhos espirituaes, o fazerse mestre e de muito occupado em negócios. Descarrega a demaziada inclinação 
ao confessionário, a affeição desordenada de governar almas, entendendo ter tal habilidade. Tira o 
caminho ao amor próprio, a autoridade, a presunção, o tratar do fruto que fás, o fazer mostra das letras e 
cartas que escreve, o mostrar as dos filhos espirituaes, por dar a entender que elle he grande obrador. 
Regeita a inveja dos outros mestres e o procurar que venhão todos ao seu confessionário. 

Finalmente a vox interior de Deos na alma do pay espiritual gera desprezo, a solidão, o 
silencio, e o esquecimento de amigos, de parentes e de filhos espirituaes, pois délies se não lembra senão 
quando lhe fallão. Este he único sinal para conhecer o desapego do mestre; por isso fás mais fruto este 
calando, que milhares de outros, ainda que se valhão de infinitos documentos. 

Como a simples e pronta obediência he único meio 
para caminhar com segurança pella via interior e 

conseguir a pax interior 

CAP. 9.°[fl.57r.°] 

Se de veras te rezolves a negar a tua vontade e fazer em tudo a divina, o meio necessário 
he a obediência, ou seja pello modo indissolúvel de voto feito nas mãos do superior na Religião, ou pello 
livre lasso da dedicação de tua vontade a de huã espiritual e exprimentada guia, que tenha as qualidades 
de nos declaradas no capitulo precedente. 

Não chegarás nunca ao monte da perfeição nem ao alto trono da pax interior se te 
governas pella tua vontade. Esta cruel fera, inimiga de Deos e da tua alma, se hade vencer. A tua propria 
direcção e o próprio juizo como reveis hasde sogeitar, depor e fazelo cinza no fogo da obediência, que ahi 
se descobrira, como em pedra de tocar, se he próprio ou divino o amor que tu segues. Ahi, em esse 
holocausto, se deve amhilar até a ultima substancia o teu juizo e vontade propria. 

Mais vale huã vida ordinária debaixo de obediência, que aquella que fas per sua propria 
võtade grandes penitencias; pões a obediência e sugeição, alem de serem livres dos enganos de Satanás, 
são o mais verdadeiro holocausto que se sacrifica a Deos no altar do nosso coração. Por isso dizia hum 
grande servo [f!57v.°] de Deos que elle queria antes apanhar esterco por obediência, que ser arrebatado e 
levado ao terceiro ceo por sua propria vontade. 

Saberás que a obediência he huã estrada mais curta para chegar depressa a perfeição. He 
impossível a alma adquirir a verdadeira pax de coração, se não nega e vence o seu juizo e a rebelião. E 
para se negar e vencer o próprio juizo, o remédio he manifestarse em tudo com resolução de obedecer ao 
que está em lugar de Deos. Porque de tudo aquillo que sahe da boca com verdadeira somissão ás orelhas 
do pay espiritual, fica livre, seguro, e aliviado o coração. Pões logo o meio mais efficax para proceder na 
vida do espirito he o imprimirse no coração que o seu guia e pay espiritual está em lugar de Deos, e que 
quanto ordena e dis he dito e ordenado pella sua divina boca. 

A venerável madre soror Anna Maria de S. Joseph, freira franciscana descalça, 
manifestou o Senhor muitas vezes que mais depressa obedessesse a seu pay espiritual que a elle mesmo. Á 
venerável soror Catarina de S. Paulo disse também hum dia o Senhor: Deveis hir ao vosso pay espiritual 
cõ apura e sincera verdade, como se vós viesses a mim, e não attentar se he elle observante ou não, mas 
deves [fl.58r.°l considerar que elle he sovernado pello Espirito Santo, e que está em meu lusar. Quando 
as almas observarem isto, eu não permittirei que als.ua seja delle emanada*. Ó divinas palavras, dignas 
de se imprimirem no coração daquellas almas que desejão chegar a perfeição ! 

Sublinhado no manuscrito. 

http://als.ua


36 

Revelou Deos a Dona Marina de Escovar que se, ao seu parecer, Christo Senhor Nosso a 
quizesse fazer comungar, e o seu pay espiritual lho impedisse, era obrigada a seguir o parecer de seu pay 
espiritual. E hum santo desceo do ceo a dizerlhe a razão, e era que no primeiro podia aver engano, mas no 
segundo, não. 

A todos aconselha o Espirito Santo nos Provérbios que tomemos conselho e nos não 
confiemos de nossa prudência: Ne innitaris prudentiae tuae. E por Tobias dis: que para obrar bem não 
deves nunca governarte cõ o teu próprio juizo, mas que sempre hasde buscar e pedir conselho: Consilium 
semper a sapiente perquire. Ainda que o padre espiritual erre em dar o conselho, tu não podes errar em o 
seguir, porque obras prudentemente: Qui in juditio alterius operator, prudenter operatur. E Deos não 
permitte que os pays espirituaes errem, para conservar, ainda que fosse com milagres, o tribunal vizivel do 
padre espiritual, por onde se sabe com toda a segurança qual seja [fl.58v.°] a divina vontade. 

Alem de ser esta doutrina comum de todos os Santos, de todos os Doutores e mestres de 
espirito, a acreditou e segurou Christo Senhor Nosso, quando disse que os pays espirituaes sejão 
entendidos e obedecidos como sua propria pessoa: Qui vos audit me audit. E isto ainda quando as obras 
délies não correspondem as palavras e aos conselhos, como consta por S. Matheus: Quaecumque dixerint 
vobisfacite, secundum autem opera eorum nolitefacere. 

Seguese o mesmo 

CAP. 18 

A alma que he observante da Santa obediência, he - como dis S. Gregório - possuidora de 
todas as virtudes. Ella he premiada de Deos pella sua humildade e obediência, illustrando, ensinando a da 
sua guia, a cuja direcção deve (por estar em lugar de Deos) em tudo e por tudo sugeitarse, descobrindo 
com liberdade, clareza, fidelidade e singileza todos os pensamentos, todas as obras, inclinações, 
inspirações e tentações. Em esta maneira não pode o demónio enganala, e se assegura, sem temor de dar 
conta a Deos, das acções que fás e daquellas que deixa. De modo que o que quer caminhar sem guia, se 
não vem enganado, está [fl.59r.°] muito perto de o ser, porque a tentação lhe parecera inspiração. 

Deves saber que para seres perfeita não basta que tu obedeças e homes os superiores, mas 
he ainda necessário obedecer e honrar os inferiores. 

A obediência, pões, para ser perfeita, hade ser voluntária, pura, pronta, alegre, interior, 
cega e perseverante. Voluntária, sem força e sem temor; pura, sem interesse terreno, sem respeito 
mundano ou amor próprio, mas puramente por Deos; pronta, sem replica, sem escuza e sem dilação; 
alegre, sem afflicção interior e com diligencia; interior, porque não hade ser só exterior e apparente, mas 
de ammo e de coração. Cega, sem juizo próprio, mas sugeitandoo cõ a vontade á de quem o manda, sem 
esquadrinhar nem inquirir a tenção, o fim ou a razão da obediência; perseverante, com firmeza e 
constância até morrer. 

«A obediência - conforme dis S. Boaventura - hade ser pronta, sem dilação; devota, sem 
se enfadar; voluntária, sem contradição; simples, sem exame; perseverante, sem pauza; ordenada, sem 
impedimento nem falta; gostoza, sem turbação; valeroza, sem puzilaminidade; e universal, sem 
exceição. » Mette na memoria, ó alma bendita, que se queres fazer a divina vontade com toda a diligencia, 
não acharás nunca [fl.59v.°] a estrada senão por meio da obediência. Em querer hum homem governarsê 
por si mesmo, caminha perdido e enganado. Ainda que a alma tenha muitos sinaes de ser bom espirito 
aquelle que lhe falia, se se não sogeita ao parecer de director espiritual, entendase que he demónio; assim 
o dis Gersão cõ muitos outros mestres de espirito. 

Porá o sello a esta doutrina aquelle cazo de Santa Thereza. Vendo a Santa Madre que 
Dona Catarina de Cardona fazia huã vida de grande e riguroza penitencia no deserto, determinou 
immitala, contra o parecer de seu pay espiritual, que isto lhe impedia. Disselhe então o Senhor: «Hora, 
isto não, filha; boa estrada tens, segura. Ves toda a penitencia que fas Dona Catarina? Hora eu estimo 
mais a tua obediência»*. Ella desde então fes voto de obedecer ao pay espiritual. E no cap. 26 da sua vida 

- Sublinhado no manuscrito. 



37 

se le terlhe dito Deos muitas vezes que não deixasse de comunicar toda sua alma e as graças que lhe fazia 
ao padre espiritual, e que em tudo lhe obedecesse. 

Vede como ha querido Deos que se assegurasse esta celeste e importante doutrina da 
Sagrada escritura, dos Santos, dos Doutores, e por meio de razões e dos exemplos, a fim de discubrir de 
todo os enganos do inimigo. 

Quando e em quaes couzas im[fl.60r.°]porta 
mais a alma interior o obedecer 

CAP. 11 

Para que saibas quando seja mais necessária a obediência, quero te advertir que, quando 
exprimentares maiores as horríveis e importunas persuazões do inimigo; quando padeceres mais as trevas, 
as angustias, a secura e os désemparas; quando te vires mais cercada de tentações de ira, raiva, blasfémia, 
luxuria, maldição, aborrecimento, desesperação, impaciência e dissolução3, então te he mais necessário o 
crer e o obedecer ao pay espiritual, aplacandote cõ o seu santo conselho por te não deixar levar da 
véhémente persuasão do inimigo, o qual te fará crer, na afflição e grave désempara, que tu es perdida, que 
es aborrecida de Deos, que estás em desgraça sua, e que ja não aproveita a obediência. 

Te acharás cercada de penozos escrúpulos, de dores, penas e angustias, martírios, 
desconfianças, désemparas das creaturas e moléstias tam cruéis, que te parecerão inconsoláveis as tuas 
afflicções, e insoportaveis os teus tormentos. Ó alma bendita, quam bem aventurada serás se crés a tua 
guia, se te sujeitas e lhe obedeces ! Então caminharás mais segura pella secreta e interior estrada da noute 
escura, [fl.60v.°] ainda que te parecerá que vives errada, que es peior que nunca, que não ves em tua alma 
mais que abominações e sinaes de condenada. 

Julgarás cõ evidencia que es endemoninhada e possuida do demónio, porque os sinaes 
deste interior exercício e horrível tribulação se equivocão cõ aquelles da invazão penoza do 
indemoninhado. Cre então firmemente a tua guia, porque na obediência está a tua verdadeira felicidade. 

Deves advertir que, em ver o demónio que huã alma totalmente se nega e se sobmette a 
obediência de seu pay espiritual, fás revolver todo o inferno para impedir este infinitto bem e santo 
sacrifício. Costuma, invejozo e cheo de furor, metter cizânia entre as duas, fazer conceber a alma 
aborrecimento, ira, contradição, repugnância, desconfiança e ódio contra a guia, e talves se vai da sua 
lingoa para lhe dizer muitas afrontas. Mas se esse guia he exprimentado, se ri destes sutis enganos e 
diabólicas astúcias. E ainda que o demónio procure persuadir as almas deste estado, com vários 
fingimentos e persuazõens, que não dem credito ao pay espiritual, para que lhe não obedeção nem vão 
adiante, contudo isso podem crer e crem o que basta para obedecer, ainda que seja sem propria satisfação 
[fl.61r.°]. 

Pedirás á tua guia licença ou lhe comunicarás alguã graça recebida; se no negarte a 
licença ou fazerte perder a força da graça, para que te não ensoberbeças, te afastas do seu conselho e o 
deixas, he sinal que foi falsa a graça, e que caminha em perigo o teu espirito. Mas se crés e obedesces, 
ainda que te desagrade muito, he sinal que es viva e mal mortificada; e por isso te aproveitarás cõ aquella 
violenta e rigurosa medicina, porque, ainda que a parte inferior se turba e se ressente, a parte superior da 
alma a abraça, e quer ser humilhada e mortificada, porque sabe que essa he a vontade divina. E ainda que 
tu o não conheces, vai crescendo em tua alma a satisfação e a confiança da guia. 

O meio para negar o amor próprio e depor o próprio juizo hasde saber que he sugeitarte 
de todo, e cõ verdadeira sumissão, ao conselho do medico espiritual. Se este te impede o teu gosto, ou te 
manda aquillo que tu não desejas, depressa se te reprezentão contra o Santo conselho milhares de razões 
falsas e apparentes, por donde se conhece que não he de todo mortificado o espirito, nem cego o próprio 
juizo, capitães inimigos da pronta e cega obediência e da pax da alma. 

Palavra rasurada. Tratar-se-á de desolação. 
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Então he necessário que te venças a ti mesma, que venças os vivos sentimentos e que 
desprezes as falsas [fi.61v.°] razões, obedecendo, callando e seguindo o Santo conselho, porque por este 
modo se descobrem o apetite e próprio juizo. 

Por isso os padres antigos, como exprimentados mestres de espirito, exercitavão seus 
dicipulos cõ vários e extraordinários modos: a huns mandavão por as alfaces cõ as folhas para baixo, e a 
outros que regassem os troncos secos, e a outros que cozessem e descozessem muitas vezes o habito, todos 
maravilhozos e efficazes estratagemas para fazer prova da simples obediência e cortar da rais a má herva 
do próprio juizo e querer. 

Tratase do mesmo 

CAP. 12 

Sabe que não darás hum passo na via do espirito emquanto não tratares de vencer este 
fero inimigo do próprio juizo; e a alma que não conhecer este damno, não terá nunca remédio. Hum 
infermo que conhece a sua infermidade sabe decerto que, ainda que tem sede, não lhe convém beber, e que 
a medecina, ainda que amargoza, lhe he de proveito; por isso não cre o seu apetite nem se fia do próprio 
juizo, mas se sogeita a hum exprimentado medico, obedecendo em tudo, como a meio do seu remédio. O 
conhecer que elle he infermo lhe ajuda a não fiar de si mesmo e a seguir o prudente parecer do medico 
ffl.62r.0]. 

Todos somos enfermos da malícia do amor e juizo próprio; somos todos cheos de nos 
mesmos. Não sabemos apetecer mais que as couzas a nós danozas, e o que nos aproveita nos desagrada e 
nos enfastia. Pões logo he necessário uzar o remédio do enfermo que quer sarar, que he não crer a nossos 
juizos e caprichos, mas ao prudente parecer do espiritual e exprimentado medico, sem replica e sem 
escuza, desprezando as razões apparentes do amor próprio; que se em tal modo obedecemos sararemos 
decerto, e ficara vincido o próprio amor, inimigo da quietação, da pax, da perfeição e do espirito. 

Quantas vezes te terão enganado os teus próprios juizos, e quanto terás mudado de 
parecer, com vergonha de aver crido a ti mesmo? Se hum homem te tivesse enganado duas ou três vezes, 
confiariaste mais delle? Pois porque te fias do teu próprio juizo, avendote tantas vezes enganado? Não lhe 
des credito mais, o alma bendita, não lhe des credito; sugeitate com verdadeira somissão, e segue as cegas 
a obediência. 

Estarás muito contente por ter huã guia exprimentada, e o terás ainda em grande ventura, 
mas será de pouca importância se estimas mais o teu juizo que o seu conselho, e a elle com toda a verdade 
[fl.62v.°] e simplicidade te não sogeitas. 

Adoece hum grande Senhor de huã grave enfermidade; tem em sua caza hum celebre e 
exprimentado medico; este conhece depressa a doença, as cauzas, a qualidade e o estado delia, e sabendo 
de certo que aquella infermidade se ssara cõ rigurozos cautérios, lhe ordena lenitivos. Hora não he isto 
huã grade desordem? Se elle sabe que o linitivo he de pouco proveito, e que o cautério he efficax, porque 
lho não applica? Porque, ainda que o enfermo quer sarar, o medico conhesce o seu interior, e que não está 
disposto para receber aquellas ásperas medicinas, e por isso lhe ordena prudentemente os suaves lenitivos; 
porque, ainda que cõ elles não sara, [se] cõserva, para que não venha a ser mortal a doença. 

Que importa que tu tenhas o melhor pay espiritual do mundo, se não tens huã verdadeira 
somissão? Ainda que este seja exprimentado, e conheça o dano e o remédio, não applica a medicina 
efficax que mais te importa para negares a tua vontade, porque conesce o teu interior e espirito, que não 
está disposto a deixar desarreigar a infermidade do teu próprio juizo. Assim nunca sararás, e será milagre 
que te conserves em graça com hum tam grande medico* de tua alma. 

Desprezará o teu pay espiritual toda a sorte de graças, como não seja bem fundado o teu 
espirito; creo, obedeceo, abraça o seu conselho; [fl.63r.°] porque cõ este desprezo, se o espirito he fingido e 

, - Médico: esta palavra parece não fazer aqui sentido, devendo estar-se perante um lapso, pois se trata de traduzir exactamente a ideia 
oposta, de inimigo. 



39 

do demónio, se conhecerá logo a soberba secreta formada de quem contrafás estes espíritos. Mas se o 
espirito he verdadeiro, ainda que tu sintas desagrado da humilhação, te será de notabilissimo proveito. 

Se a alma tem gosto de ser estimada e que se publiquem os favores que recebe de Deos, se 
não obedece e não cre ao pay espiritual que a despreza, tudo he mentira e demónio, o Anjo que se 
transforma. Vendo a alma que aquelle exprimentado mestre despreza estes enganos, se o espirito he mao, 
lhe perde o fingido affecto que lhe mostrava, e procura pouco a pouco afastarse delle, buscando outro para 
poder enganar, pois que os soberbos nunca tem cõpanhia cõ quem se humilha. Mas, pello contrario, se o 
espirito he verdadeiro e de Deos, cõ estas provas se dobra, cresce o amor e a constância cõ as sofrer, 
desejando mais o próprio desprezo, aonde se califica sem engano a firmeza do espirito. 

A frequente comunhão he meio efficax 
para adquerir todas as virtudes, e em 

particular a pax interior. 

CAP. 13 [fl.63v.°] 

Quatro são as couzas mais necessárias para alcançar a perfeição e a pax interior. A 
primeira he a oração. A segunda, a obediência. A terceira, a frequente comunhão. A quarta, a mortificação 
interior. Pões que temos tratado da oração, será bem agora tratar da comunhão. 

Deves saber que se achão muitas almas que se privão dos infinitos bens deste preciozo 
manjar, julgando que não estão bastantemente preparados e ser necessária huã pureza Angelica. Se tu tens 
hum fim puro, hum verdadeiro dezejo de fazer a divina vontade sem olhar por devoção sensível nem a 
propria satisfação, chegate cõ confiança, porque estás bem disposta. 

Nesta escola8 do desejo de fazer a divina vontade se hãode romper todas as dificuldades e 
vencer todos os escrúpulos, as tentações, as duvidas, os temores, as repugnancias e as contradições. E 
ainda que a melhor preparação seja o comungar a alma cõ frequência, porque huã comunhão he 
dispozição para outra, quero contudo ensinarte dous modos de preparação. O primeiro, para as almas 
exteriores; e o segundo, para as espirituaes, que vivem interiormente e com maior lus e conhecimento de 
Deos, de seus mistérios, e de suas opperações e dos sacramentos. 

E a preparação para as almas exteriores he o confessarse, retirarse das creaturas antes da 
comunhão [fl.64r.°], estar em silencio, considerando o que se hade receber, e quem he o que o recebe, e 
que vai a fazer o maior negocio que há no mundo, como he o receber o grande Deos. Que favor singular, o 
deixarse receber a mesma pureza, da immundicia; a magestade, da vileza; o creador, da creatura ! 

A segunda preparação, em ordem as almas interiores e espirituaes, hade ser o procurar 
viver cõ mais pureza, cõ maior negação de si mesmas, cõ hum total desapego, cõ interior mortificação e 
continuo retiro, e caminhando em este modo não te necessidade de se prepa[ra]rem actualmente, pões a 
sua vida he huã continua e perfeita preparação. 

Se tu não conheces na tua alma esta virtude, por essa mesma cauza deves chegarte 
amiúde a esta soberana meza para a adquirir. Não te impida o verte seca, defectuoza e fria, porque a 
frequente comunhão he medicina que sara os defeitos e augmenta a virtude; pello mesmo cazo que sejas 
enferma, deves chegarte ao medico, e por estar fria, ao fogo. 

Se te chegas cõ humildade, cõ desejo de fazer a divina vontade e cõ licença do confessor, 
todos os dias o podes receber, e cada dia te melhorarás e aproveitarás. Não te esmaes por te ver sem 
aquelle [fl.64v.°] affectuozo e sensível amor que alguns dizem ser necessário; porque este affecto sensível 
não he perfeito, e de ordinário se da a almas fracas e delicadas. 

Diras que te sentes mal preparada, sem dispozição, sem devoção, sem fervor, e ainda sem 
desejo deste divino manjar; e assim, que como o hasde frequentar ? Tem por certo que nada destas couzas 
te impede ou te fás mal, se tu tiveres firme este propozito de não pecar, e vontade determinada de fugir 
[de] toda a sorte de offensa. E se de todas aquellas de que te lembraste te confessaste, não duvides que 
estas bem preparada para chegar a esta celeste e divina meza. 

Trata-sc de um erro: neste escolho, e não nesta escola. 
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Segue a mesma materia 

CAP. 14 

Deves saber que em este inefável sacramento se une Christo cõ a aima e se fas huã 
mesma couza cõ elle, a qual fineza he a mais alta e admirável e a mais digna de consideração e de 
agradecimento. Grande foi a fineza de fazerse homem; maior, aquella de morrer por nosso amor, 
afrontozamente, em huã crus; mas o darse todo inteiro ao homem em este admirável sacramento não 
admite comparação. Este he o singular favor e a infinita fineza, porque não tem mais que dar nem mais 
que receber. Oh, se o penetrássemos ! Oh, se o conhecêssemos ! [fl.65r.°] 

Que Deos, sendo quem hé, queira comunicarse a minha alma! Que queira Deos fazer 
hum reciproco vinculo de união cõ ella, sendo ella a mesma mizeria! Oh, almas, se nos sustentáramos em 
esta celeste mesa! Oh, se nos abrazassemos em esta ardente chama! Oh, se sahissemos hum mesmo 
espirito cõ este soberano Senhor! Quem nos detém? Quem nos engana? Quem nos impede? Porque não 
chegamos a abrazarnos a modo de maripoza borboleta no fogo divino desta Santa meza? 

He verdade, Senhor, que vos entraes em mim, todo mizeravel; mas he também verdade 
que vós ficaes na vossa gloria, nos vossos resplandores e em vos mesmo. Recebeime, pois, - o meu Jesu ! -, 
em vós mesmo, na vossa beleza e Magestade. Eu infinittamente me allegro que a vileza de minha alma 
não possa prejudicar a vossa beleza. Entrai, pois, em mim, sem sahir de vós. Vivei em meio de vossos 
resplandores e da vossa grandeza, ainda que estejaes na minha escuridade e mizeria. 

Oh, a alma minha ! Quam grande he a tua vileza ! Quam grande a tua pobreza ! Quem 
he, Senhor, o homem, que delle assim vos lembraes? Que assim vizitaes e o engrandesceis? Quem he o 
homem, que assim o estimaes, querendo ter cõ elle as vossas dilicias [fl.65v.°] e morar pessoalmente em 
elle cõ as vossas grandezas? Como, Senhor, a mizeravel criatura poderá receber a infinitta magestade? 
Humilhate, alma minha, ate o profundo do nada; confessa tua indignidade, olha a tua mizeria e reconhece 
a maravilha do divino amor, que se deixa menosprezar em este incomprehensivel mistério por 
comunicarse e unirse contigo. 

O grandeza do amor ! Que se ache o amorozo Jezu em huã pequena hóstia ! Que se 
sugeite, em hum certo modo, ao homem, dandoselhe todo e sacrificandose por elle ao Eterno Padre ! O, 
Senhor Soberano, retende fortemente o meu coração, para que não torne nunca mais a sua imperfeita 
liberdade, mas todo anihilado morra ao mundo e fique unido com vosso ! 

Se queres alcançar em sumo grão todas as virtudes, vem, alma bendita, vem com 
frequência a esta Santa meza, porque em ella estão todas as permanências delias. Come, o alma, deste 
manjar do ceo; come e persevera; vem cõ humildade, vem com fé a sustentarte do branco e divino pão, 
porque este he o alvo das almas, aonde o amor atira settas, dizendo: vem alma e come este saborozissimo 
pão e manjar, se queres adquirir a pureza, a caridade, a castidade, a lús, a fortaleza, a perfeição e a pax 
[fl.66r.°]. 

Declarase em que tempo se devem usar as espirituaes 
e corporaes penitencias, e quam prejudiciaes são 

quando se fazem indiscretamente, segundo o 
próprio juizo e parecer. 

CAP. 15 

He de saber que se achão alguãs almas as quaes por quererem adiantarse muito em 
santidade, vem a ficar muito atrás nella, fazendo penitencias indiscretas, a modo daquelles que querem 
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cantar mais do que suas forças podem, que pello mesmo cazo, emquanto as tiram da fraqueza para o 
fazerem melhor, o fazem peior. 

Em este precipi[ci]o tem cahido muitos sem quererem sugeitar o próprio juizo a seus pays 
espirituaes, parecendolhes que, se se não dão a grandes penitencias, nunca chegarão a ser santos, como se 
só nelas consistira a santidade. Dizem que quem pouco semea, pouco recolhe, mas estes não semeão outra 
semente, cõ as suas indiscretas penitencias, mais que amor próprio, em ves de o arrancarem e 
desarreigarem. 

Mas o peior que succède em estas [fl.66v.°] indiscretas penitencias he que cõ o uzo destes 
secos e esteris rigores, se gera e connaturaliza huã amargura de coração, quanto a si e quanto aos 
próximos, que he bem alhea do verdadeiro espirito: quanto a si, porque não exprimenta a suavidade do 
jugo de Christo e a doçura da caridade, mas só a aspereza das penitencias, de que fica a natureza 
exasperada, do que se segue que estes taes vem ainda a irarse cõ os próximos, a nottar e reprehender muito 
os defeitos délies, [a tê-los] a todos por imperfeitos e defectuozos, pello mesmo cazo que os vem andar por 
outro caminho menos rigurozo que o délies. Daqui nasce o ensoberbeceremse com seus exercícios de 
penitencias, vendo ser poucos os que os fazem, tendose por melhores que os outros, donde vem a dar cõ a 
virtude de avesso. Daqui a inveja dos outros, por os verem menos penitentes e mais favorecidos de Deos, 
claro indicio que punhão a sua confiança nas suas proprias diligencias. 

O sustento da alma he a oração, e a alma da oração he a interna mortificação: porque, 
ainda que as penitencias corporaes e todos os outros exercidos com que se castiga a carne sejão bons, 
santos e louváveis (sendo moderados pella discrição, conforme o estado e a qualidade de cada hum, e 
mediante o parecer do mestre espiritual), todavia, não grangearás per estes meios virtude alguã, mas só 
vaidade e vento de vangloria, se não nascem do interior. Por isso saberás agora em que tempo hasde uzar 
mais principalmente as penitencias exteriores [fl.67r.°]. 

Quando a alma começa a retirarse do mundo e do vicio, deve domar o corpo cõ rigor, 
para que se sugeite ao espirito e siga a ley de Deos com facilidade. Então importa menear as armas do 
cilicio, do jejum e da disciplina, para tirar da carne as raizes do pecado. Mas quando a alma vai entrando 
na via do espirito, abraçando a interior mortificação, devemse temperar as penitencias do corpo, por ser 
bastantemente trabalhado do espirito: o coração se debelita, padesce o peito, cansase o juizo, e todo o 
corpo fica gravado e inhabil para as funções da alma. 

Deve, pões, advertir o sábio e exprimentado mestre espiritual de não permittir a estas 
almas que executem os excessos das penitencias corporaes e exteriores ás quaes as move a grande 
estimação de Deos que concebem no interior recolhimento, escuro e purgativo, porque não he bem gastar 
o corpo e o espirito em hum mesmo tempo, nem desbaratar as forças com as rigurozas e excessivas 
penitencias, porque com a interior mortificação se vão diminuindo. Por isto dis Santo Ignassio de Loyola 
nos seus exercícios: «Que na via purgativa eram necessárias as penitencias, e que na illuminativa se 
devem moderar, e muito mais na unitiva. » 

Mas tu dirás que os Santos uzavão sempre grandes penitencias; respondo que as não 
fazião com indiscrição, nem conforme seu próprio juizo, mas cõ o parecer de seus superiores e pays 
espirituaes, que lhas permittião porque conhecião que eram movidos [fl.67v.°] interiormente do Senhor 
áquelles rigores, para confundir cõ o exemplo délies a mizeria dos pecadores, ou per outros muitos fins. 
Outras vezes lhas permittião para que humilhassem o fervor do espirito e impedir os raptos, os quaes todos 
são motivos particulares e não fazem regra geral para todos. 

A grande diferença que há entre as 
penitencias exteriores e as interiores. 

CAP. 16 

Sabe que são muito fáceis as mortificações e as penitencias que hum fas por si mesmo 
(ainda que sejão as mais rigurozas que ate agora se hajão feito), em comparação de aquellas que se sofrem 
da mão de outro; pois nas primeiras entra elle e a propria vontade, que diminuem a dor quanto he mais 
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voluntário, pois em fim fas o que quer. Mas nas segundas, tudo isso que se sofre he penozo; he penozo 
ainda o modo com que se sofre, isto he, pella vontade de outro. 

Isto he aquillo que Christo, Senhor Nosso, disse a S. Pedro, e em elle a todos, como 
cabeça de toda a igreja: «Quando eras mosso e principiante na virtude, tu te cingias e mortificavas; mas 
quando passes a homem maior eja fores exprimentado na virtude, outrem te hade cingir e mortificar.» E 
se agora queres seguirme perfeitamente, negandote de todo a ti mesmo, hasde deixar esta tua crus e tomar 
a minha, isto he, o contentarte que outro te crucifique [fl.68r.0]. 

Não hasde fazer differença entre estes e aquelles, entre teu pay e teu filho; teu amigo e o 
teu irmão, estes hãode ser os primeiros a mortificarte ou a levantaremse contra ti, ou cõ razão ou sem 
razão, parecendolhes engano, hipocrezia ou imprudência a virtude de tua alma, e pondo impedimentos a 
teus santos exercicios. Isto e muito mais te acontecerá, se de coração queres servir ao Senhor e fazerte 
purificar de sua mão. 

Tem por certo que ainda que sejão boas as mortificações e exteriores penitencias que tu 
mesmo fazes por tua mão, não adquirirás por ellas sós a perfeição; pões, ainda que domão o corpo, não 
purificão a alma nem purgão as paixões interiores, que na realidade impedem a perfeita contemplação e a 
divina união. 

He muito fácil o mortificar o corpo per meio do espirito; mas não o espirito per meio do 
corpo. Verdade he que na mortificação interior e do espirito, para vencer as paixões e desarreigar o amor 
próprio e juizo, importa trabalhar até a morte, sem cessar, ainda que a alma se ache no mais alto estado; e 
por isso nas mortificações interiores deve fazer a principal diligenia, porque não basta a corporal e 
esterior, ainda que seja boa e santa. 

Ainda que hum receba as penas de todos os homens juntos e faça as mais ásperas 
penitencias que ate hoje se hajão feito na igreja de Deos, se não se nega e mortifica cõ a mortificação 
interior, estará muito longe de chegar a perfeição [fi.68v.0]. 

He boa prova desta verdade que outro tanto e o mesmo aconteceo ao beato Henrique 
Susso, ao qual, depois de vinte annos de rigurozos silicios, disciplinas e abstinências, tam grandes que só 
o leias fas medo, lhe comunicou Deos huã lús per meio de hum rapto, com o qual chegou a conhecer que 
não tinha começado, e foi em maneira que, emquanto o Senhor o não mortificou cõ tentações e grandes 
perseguições, não chegou a perfeição. Com isto te desenganarás e conhecerás a differença grande que vai 
das penitencias exteriores ás interiores, e da interior á exterior mortificação. 

Como se hade aver a alma nos defeitos que cometter 
pêra se não inquietar mas tirar fruto. 

CAP. 17 

Quando encorreres em algum defeito, em qualquer materia que seja, não te queiras turbar 
nem afligir, porque são effeitos da nossa fraca natureza, manchada pella culpa original, tam inclinada ao 
mal, que tem necessidade de especialíssima graça e privilegio, como o teve a Virgem Santíssima para ficar 
livre e izenta das culpas veniaes. 

Se, quando incorres no defeito ou na negligencia, te inquietas e alteras, he manifesto 
[fl.69r.°] sinal que reina ainda na tua alma a secreta soberba. Crés que ja não avias de cahir mais em 
defeitos e fragilidade? Se, ainda aos mui santos e perfeitos, permitte o Senhor alguã cahida, e lhes deixa 
alguns reziduos de quando eram principiantes, por os ter mais seguros e humilhados e para que sempre 
cuidem que ainda se não tem apartado daquelle estado, emquanto todavia tem seus defeitos do principio, 
de que te maravilhas tu se cahes em algum leve defeito ou fragilidade? 

Humilhate, conhece a tua miséria e da graças a Deos de averte preservado de infinittas 
culpas nas quais averias cahido e cahirias conforme a tua inclinação e apetite. Que pode esperarse da 
desleal e fraca terra de nossa natureza senão estrepes, abrolhos e espinhas? He milagre da divina graça o 
não cahir todos os momentos em culpas innumeraveis. Escandalizaríamos todo o mundo se Deos não 
tivesse continuamente sua mão sobre nós. 
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Persuadirtehá o inimigo comum, logo que cahires em algum defeito, que tu não vais bem 
fundado no caminho do espirito, que caminhas errado, que te não te emendaste de veras, que não fizestes 
bem a confissão geral, que não tivestes verdadeira dor, e que por isso estás fora de Deos e em desgraça 
sua. E se outras vezes, por desgraça, tornas a defeitos veniaes, quantos temores, esmaios, confuzões, 
fraquezas e vários discursos [fl.69v.°] te metterá no coração o demónio ! Te reprezentará que debalde 
gastas o tempo; que não fazes couza alguã; que tua oração he infrutuoza; que te não dispões e preparas 
como deves para receber o Santíssimo Sacramento; que te não mortificas como promettes todos os dias a 
Deos; que a oração e comunhão sem mortificação he huã pura vaidade. Com isto te fará desconfiar da 
graça divina, reprezentandote a tua miséria e fazendoa hum gigante, cõ te dar a entender que todos os dias 
pejora tua alma, em ves de aproveitarse, emquanto se ve cõ tam repetidas cahidas. 

Ó alma bendita, abre os olhos, não te deixes levar dos enganos e douradas pirolas de 
Satanás, que procura a tua perdição e covardia cõ estas falsas e apparentes razões! Corta estes discursos e 
considerações e fecha a porta a todos estes vãos pensamentos e diabólicas persuazões. Aparta e deixa estes 
vãos temores e tira a covardia, conhescendo a tua mizeria e confiando na divina mizericordia. E se 
amenhã tornares a cahir como hoje, te confia sempre mais em aquella suprema e mais que infinitta 
bondade, tam pronta a esquecerse de nossos defeitos e a recebemos em seus braços como amados filhos. 

Trata do mesmo ponto. 

CAP. 18 

Deves, pões, logo, sempre que te vires com algum defeito, sem perder tempo ou fazer 
discursos sobre a cahida, de tirar o vão temor e a covardia, sem te inquietar ou alterar, mas conhecendo o 
teu defeito cõ humildade, considerando a tua mizeria, tornandote [fl.70r.°] com amoroza confiança ao 
Senhor, pondote em sua prezença, e pedindolhe perdão cõ o coração e sem estrondo de palavras; fica pões 
quieta em fazer isto, sem discorrer se te tem ou não perdoado, tornando a teus exercícios e retiros como se 
não ouvesses cahido. 

Não sejas néscio como aquelle que avendo sahido cõ outros a correr ás justas, por haver 
cahido no meio da carreira, se estivesse em terra, chorando e afligindose, com discorrer sobre a queda. 
Homem! - lhe dirão -, não percas tempo: levantate e torna a carreira, que quem depressa se levanta e 
continua a sua carreira, he como se não ouvesse cahido. 

Se tu dezejas chegar ao alto grão da perfeição e da pax interior, has de jugar a espada da 
confiança na divina bondade, de noute e de dia, e todas as vezes que cahires. Esta humilde e amoroza 
conversação e total confiança na divina mizericordia, hasde exercitar em todos os defeitos, imperfeições e 
faltas que cõ advertência ou inadvertência cometteres. 

E ainda que cayas muitas vezes e vejas a tua fraqueza, procura de animarte e não 
affligirte, porque aquillo que Deos não fas em quarenta annos, o fás talves em hum instante cõ particular 
mistério, para que vivamos baixos e humildes, e conheçamos que he obra de sua poderoza mão o livramos 
dos defeitos. 

Quer ainda Deos, com inefável sabedoria, que não só das virtudes, mas ainda dos vícios 
[fl.70v.°] e das paixões com que o demónio procura e pretende deitamos nos abismos, façamos escada para 
sobir ao ceo: Ascendamus etiam per vitia etpassiones nostras, dis Santo Agostinho. Para que não façamos 
da medecina veneno e das virtudes vicios, sahindo vãos por ellas, quer Deos fazer dos vicios virtude, 
sarandonos cõ o mesmo que nos avia de fazer mal. Assim o dis S. Gregório: Quia ergo nos de 
medicamento vulnus facimus, facit ille de vulnere medicamentum, ut qui virtute percutimur, vitio 
curemur. 

Per meio das pequenas cahidas nos da a conhecer o Senhor que sua Magestade he aquelle 
que nos livra das grandes, e com isto nos conserva humilhados e vigilantes, da qual couza tem maior 
necessidade nossa altiva natureza. Deves pões tu caminhar cõ muito cuidado de não cahir em defeito 
algum ou imperfeicção. Se te ves cahida huã e mil vezes, deves servirte do remédio que te tenho dado, 
isto he da amorosa confiança na divina mizericordia. Estas são as armas com que hasde pellejar e vencer a 
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covardia e os vãos pensamentos. Este he o meio de que te deves valler para não perder o tempo, para não 
inquietarte e para fazer proveito. Este he o thezouro com o qual hasde inriquecer tua alma e per que, 
finalmente, hasde chegar ao alto monte da perfeição, da quietação e da pax interior [fl.70r.c]. 

Guia espiritual que condús 
a alma a adquirir a pax interior. 

LIVRO TERCEIRO 

DOS MARTÍRIOS ESPIRITUAES COM QUE DEUS 
PURGA AS ALMAS, DA CONTEMPLAÇÃO INFU
SA E PASSIVA, DA RESIGNAÇÃO PERFEITA, 
HUMILDADE INTERIOR, DIVINA SABEDORIA, 
VERDADEIRA ANIQUILAÇÃO E PAX INTERIOR 

Differença entre o homem exterior e interior 

CAP. 1.° 

Dous modos de pessoas espirituaes se achão: interiores e exteriores. Estas buscão a Deos 
por de fora, com o discurso, cõ a imaginação e consideração; procurão, com grande esforço, para alcançar 
as virtudes, muitas abstinências, castigos do corpo e mortificação dos sentidos, se dão a riguroza 
penitencia, vestindose de cilicios, castigão a carne cõ disciplinas, procurão silencio e andão na prezença 
de Deos, fazendoo prezente na sua idea ou imaginação, ora como pastor, ora como medico, e ora como pay 
e Senhor; se deleitão de continuamente fallarem [fl.71v.°] com Deos, fazendo muito amiúde ferventes 
actos de amor, e tudo isto he arte e meditação. 

Por esta estrada dezejão ser grandes, e a força de voluntárias e exteriores mortificações, 
vão atrás de sensiveis affectos e fervorozos sentimentos, parecendolhes que só quando os tem reside Deos 
em elles. 

Isto he caminho exterior e de principiantes; e ainda que sejão bons, não se chegara por 
elles a perfeição, antes nem ainda se dará hum passo, como o mostra a experiência em muitos que, depois 
de sincoenta annos deste exercício exterior, se achão vazios de Deos e cheos de si mesmos, tendo de 
espirituaes só o nome. 

Ha outros espirituaes verdadeiros, que tem passado pellos princípios do caminho que leva 
á perfeição e á união com Deos, a que os chamou o Senhor por sua infinitta misericórdia, daquelle 
caminho exterior em que de primeiro se exercitavão. Estes, retirados no interior de suas almas, com 
verdadeira resignação nas mãos de Deos, com despimento e esquecimento total, ainda de si mesmos, vão 
sempre cõ levantado espirito a prezença do Senhor, per meio da fé pura, sem imagem, forma ou figura, 
mas cõ grande segurança, fundada na tranquilidade e quietação interior, no qual recolhimento infuzo tira 
o espirito cõ tanta força, que lhes fas dentro recolher a alma, o coração, o corpo e todas as forças 
corporaes. 

Estas almas, como quer que já tem passado pella mortificação interior e estão purgadas 
de Deos com o fogo da tribulação, cõ infinittos e horríveis tormentos, [fl.72r.°] ordenados todos de sua 
mão e a seu modo, são senhoras de si mesmas, porque em tudo se tem vincido e negado, e portanto vivem 
cõ grande repouzo e pax interior. E ainda que em muitas ocaziões sentem repugnância e tentações, ficão 
depressa vitoriozas, porque sendo ja almas provadas e dotadas da divina fortaleza, não podem durar os 
movimentos das paixões. E ainda que possão perseverar por muito tempo as véhémentes tentações e 
penozas persuazões do inimigo, ficão contudo isso vincidas todas, cõ infinito ganho, por ser Deos o que 
dentro delias combate. 
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Hão conseguido ja estas almas grande lús e verdadeiro conhecimento de Christo Nosso 
Senhor, assim da divindade como da humanidade. Exercitão este infuzo conhecimento cõ silencio quieto, 
no recolhimento interior e na parte superior das suas almas, cõ hum espirito livre de imagens e de 
exteriores reprezentações, cõ hum amor puro e despido de todas as creaturas. Levantãose ainda das acções 
exteriores ao amor da humanidade e divindade. Tanto quanto gozão, se esquecem, e em tudo exprimentão 
que amão a seu Deos cõ todo o coração e espirito. 

Estas felices e sublimadas almas de nenhuã couza do mundo se alegrão, mais que do 
desprezo, e de se verem sos e de todos desemparadas e esquecidas. Vivem de tal modo desapegadas, que 
ainda que recebão continuamente muitas graças sobrenaturaes, não se [fl.72v.°] mudão, nem a ellas se 
inclinão nem mais nem menos, como se as não ouvessem recebido, conservando sempre no intimo do 
coração huã grande baixeza e desprezo de si mesmas, humilhadas sempre no abismo da propria 
indignidade e vileza. No mesmo modo se estão quietas, serenas e cõ igualdade de animo nas graças e nos 
favores extraordinários, como nos mais rigurozos e crues tromentos, Não há nova que as alegre, nem 
successo que as intristeça. As tribulações não as perturbão, nem a interior, continua e divina comunicação 
as torna vangloriozas; ficando sempre cheas do santo e filial temor, em huã maravilhosa pax, firmeza e 
serenidade. 

Seguesse o mesmo 

CAP. 2.° 

No caminho exterior procurão fazer actos contínuos de todas as virtudes, huã após outra, 
para chegar a alcançalas. Pretendem purgar as imperfeições com industrias proporcionadas a destuição 
delias. Procurão desarreigar os apegos, hum depôs outro, com différente e contrario exercicio, mas nada 
chegão a conseguir, por muito que se cansão, porque não podemos nos fazer couza que não seja 
imperfeição e mizeria. 

Mas no caminho interior e recolhimento amorozo na divina prezença, como quer que o 
Senhor he o que obra, se fortalece a virtude, os apegos se [fl.73r.°] desarreigão, destroemse as imperfeições 
e se descobrem as paixões, e assim a alma, descuidadamente, se acha livre e desapegada, quando se 
reprezentão as ocaziões, sem que ouvesse nunca imaginado o bem que Deos por sua infinitta mizericordia 
lhe tinha aparelhado. 

He de saber que estas almas, ainda que tão perfeitas, como quem tem verdadeira lús de 
Deos, com isto mesmo conhecem profundamente as suas misérias, fraquezas e imperfeições, e quanto 
ainda lhes falta para chegarem a perfeição a que se tem encaminhado: se afligem e acorressem a si 
mesmas, e se exercitão no amorozo temor de Deos e no próprio desprezo; mas cõ huã esperança em Deos e 
desconfiança de si mesmas. 

Quanto mais se humilhão cõ o verdadeiro desprezo e cõ o próprio conhecimento, tanto 
mais agradão a Deos e chegão a estar com singular respeito e veneração em sua prezença. 

De todas as boas obras que fazem, e de quanto continuamente padessem, assim no 
interior como no exterior, nenhuã estimação fazem diante de aquella divina prezença. 

O continuo exercicio delias he entrarse dentro de si, em Deos, com quietação e silencio; 
porque ahi está o seu centro, a habitação e as suas delicias. Maior estimação fazem deste interior retiro 
que do fallar de Deos: retirãose em aquelle interior e secreto centro da alma para conhecer a Deos e 
receber sua divina [fl.73v.°] influencia, com temor e amoroza reverencia; se sanem fora, sahem só ao 
conhecimento e desprezo de si mesmas. 

Sabe pois que são poucas as almas que chegão a este bem aventurado estado, porque 
poucas são aquellas que querem abraçar o desprezo e deixarse refilar e purificar; pella qual razão, ainda 
que são muitas aquellas que entrão em este interior caminho, he rara aquella que passa adiante, e não fica 
nos seus principios. Disse o Senhor a huã alma: «Este caminho interior he de poucos, e ainda de raros; 
he graça tant alta, que nenhum a merece: he de poucos, porque este caminho não he outra couza mais 
que huã morte de sentidos, e poucos são aquelles que querem assim morrer e serem anihilados, na qual 
disposição se funda este tam soberano dom. » 
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Com isto te desenganarás e acabarás de conhecer a differença grande que há do caminho 
exterior ao interior; e quam diversa seja a prezença de Deos que nasce da meditação, da prezença de Deos, 
infuza e sobrenatural, nascida do interior e infuzo recolhimento e da passiva contemplação. E finalmente 
saberás a grande differença que há entre o homem exterior e o interior. 

O meio para alcançar a pax interior, 
não he o gosto sensível, nem a consolação 

espiritual, mas a negação do amor próprio. 

CAP. 3.°[fl.74r.°] 

Dis S. Bernardo que servir a Deos outra couza não he mais que fazer bens e padecer 
males. Quem quer caminhar á perfeição per meio da doçura e consolação, vive enganado. Não hasde 
querer de Deos outra consolação mais que acabar a vida por seu amor, em estado de verdadeira obediência 
e sogeição. 

Não foi o caminho de Christo, Senhor Nosso, o da doçura e suavidade, nem a esse nos 
convidou cõ as suas palavras e cõ o seu exemplo quando disse: Quem quer vir após mim, neguese a si 
mesmo, tome sua crus e sigame. A alma que quer unirse cõ Christo, convém que cõ elle se conforme, 
seguindoo pello caminho do padecer. 

Apenas começaras a gostar a doçura do divino amor na oração, que o inimigo cõ sua 
enganoza sagacidade te acenderá no coração dezejos de deserto e de solidão, para que tu possas sem 
impedimento de alguém despregar as velas a continua e gostoza oração. 

Abre os olhos e adverte que este conselho e dezejo não se conforma com o verdadeiro 
conselho de Christo nosso Senhor, o qual nos não há convidado a seguir a doçura e consolação da propria 
vontade, mas sim a propria negação, dizendo: Abneget semetipsum. Como se dissesse: quem quizer 
seguirme e vir a perfeição, venda totalmente o próprio arbítrio, e deixando todas as couzas, se sogeite em 
todo ao jugo da obediência e sogeição, per meio da propria negação, que he a mais verdadeira Crus. 

Muitas almas se achão dedicadas[fl.74v.°] a Deos, as quaes recebem da divina mão 
grandes sentimentos, vizões e elevações mentaes, e con tudo isso não lhes averá o Senhor comunicado a 
graça de fazer milagres, penetrar os segredos oculttos e adivinhar os sucessos futuros, como a outras almas 
que passaram constantemente pella tribulação, tentação e verdadeira crus, em estado de perfeita 
humildade, obediência e sugeição. 

Ó que grande ventura he da alma o ser súbdita e sugeita ! Que grande riqueza o ser 
pobre! Que grande honra o ser desprezada ! Que alteza o ser abattida ! Que consolação o ser afflicta ! Que 
sublime sciencia o ser reputada por ignorante! E, finalmente, que felicidade o ser com Christo crucificada! 
Esta he aquella sorte de que o apostolo se gloriava: Nos autem gloriari oportet in cruce Domini Nostri 
Jezu Christi. Gloriense embora os outros nas suas riquezas, dignidades, dilicias e honras, que para nos 
outros não ha outra honra mais que o ser cõ Christo negados, desprezados e crucificados. 

Mas, - ah dor! -, que apenas se acha huã alma que despreze os gostos espirituaes e queira 
ser negada por Christo, abraçando a sua crus cõ amor: Multi sunt vocati, pauci vero electi, dis o Espirito 
Santo. São muitos os chamados a perfeição, mas poucos os que a ella chegão, porque são poucos aquelles 
que abração a crus cõ paciência, constância, pax e resignação [fl.75r.0]. 

Negarse a si mesmo em todas as couzas, estar sugeito ao parecer de outrem, mortificar 
continuamente todas as paixões internas, anihilar em tudo e por tudo a si mesmo, seguir sempre isto que 
he contrario a propria vontade, ao apetite e juizo próprio, he de poucos; muitos são aquelles que o ensinão, 
mas poucos o praticão. 

Muitas almas tem intentado e cada dia intentão este caminho, e perseveram emquanto 
gostão a saboroza doçura do mel do primeiro fervor; mas tanto que cessa esta suavidade e gosto sensível, 
sobrevindo a tempestade da tribulação, tentação e secura (necessárias para chegar ao monte3 da perfeição), 

Na entrelinha, um pequeno sinal marca a falta do adjectivo: alto monte da perfeição. 
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declinão e viram as costas ao caminho, sinal manifesto que se buscavão a si mesmas e não a Deos, na 
perfeição. 

Praza a Deos que as almas que tiveram lus e foram chamadas a pax interior, (e por não 
serem constantes na secura, na tribulação e tentação, tornaram atrás), não sejão lançadas nas trevas 
exteriores, a modo de aquelle que foi achado sem a veste nupcial, ainda que era servo, por se não ter 
disposto, deixandose levar do amor próprio. 

Este monstro se hade vencer. Esta bicha de sette cabeças do amor próprio se hade 
descabeçar e degollar, para chegar a altura do alto monte da pax. Deliberate. 

Dá por tudo este monstro: hora se introdús entre os parentes, que estranhamente 
impedem cõ sua conversação [fl.75v.°] ao que se deixa facilmente levar da natureza; hora se mistura, com 
bom rosto de gratidão, na affeição apaixonada e sem limitação para o confessor; hora, no affecto as 
vanglorias espirituaes, sotilissimas, e ás temporaes e as honrinhas muito delicadas, que são couzas todas 
pegadas aos ossos; hora se apega a gostos espirituaes, e ainda firmandose nos mesmos dons de Deos e nas 
graças gratis datas. Ja deseja, com excesso, a conservação da saúde, e, com dissimulação, o bom 
tratamento e a comodidade propria; ja quer parecer bem cõ sutilezas muito delicadas; e finalmente se 
apega cõ notável inclinação ao seu próprio juizo e parecer em todas as couzas, as raizes das quaes estão 
entranhadas na propria vontade. Todos são effeitos de amor próprio; e se se não negão, he impossível 
chegar a altura da perfeita contemplação, a suma felicidade da amoroza união e ao sublime trono da pax 
interior. 

De dous martírios espirituaes com que Deos 
purga a alma que se quer unir com elle 

CAP. 4. 

Agora saberás que costuma Deos uzar dous modos de purgar as almas que quer 
aperfeiçoar e alumiar para as unir a si apertadamente. O primeiro, de que trataremos em este e no seguinte 
capitulo, he cõ amargas agoas de afflicções, tentações, angustias, apertos e tormentos [fl.76r.°] interiores. 
O segundo he com fogo ardente de amor inflamado, impaciente e faminto. Tal ves se valle de ambos em 
aquellas almas que quer encher de perfeição. Hora as mette na forte barrella de tribulações e amarguras 
interiores e exteriores, abrazandoas cõ o fogo da riguroza tentação; hora no crissol do amor anciozo e 
zelozo, apertandoas fortissimamente, porque quanto quer o Senhor que seja maior a illuminação e a união 
de huã alma, tanto, nem mais nem menos, he mais forte o tormento e a purgação, porque todo o 
conhecimento e união cõ Deos nasce do padecer, que he a prova mais verdadeira do amor. 

Oh, se entendesses o grande proveito da tribulação! Esta he aquella que apaga os 
pecados, purga a alma e obra a paciência. Esta, na oração a inflama, a dilata e a fas exercitar os mais 
subidos actos de caridade. Esta alegra a alma e a avizinha a Deos, a fas chamar e entrar no ceo. A mesma 
he aquella que prova os verdadeiros servos do Senhor e os fas sábios, fortes e constantes. E, finalmente, 
esta he aquella que, de terrestes, fas as almas celestes, e de humanas, divinas, transformandoas e unindoas 
cõ admirável modo a humanidade e divindade do Senhor. Bem disse Santo Augostinho que a vida da alma 
sobre a terra he a tentação. 

Bem aventurada a alma que sempre he combatida, se reziste constante á tentação. Este he 
[fl.76v.°] o meio de que se serve o Senhor para humilhala, anihilala, consumala, mortificala, negala, 
perfeiçoala e enchela de suas divinas dadivas. Por este meio da tribulação e tentação chega a coroala e 
transformala. Persuadete que á alma, para ser perfeita, são necessárias as tentações e batalhas. 

Oh, alma bem aventurada, se tu soubesses estar constante e quieta no fogo da-tribulação, 
e te deixasses lavar cõ a agoa amargoza da afflicção, como depressa te acharias rica de does celestes, e 
como depressa a divina bondade faria em tua alma hum rico trono e fermoza habitação para regozijarse 
nella! 

Sabe que não tem este Senhor o seu repouzo senão nas almas quietas, e naquellas em que 
o fogo da tribulação e tentação tem abrazado as fezes das paixões, e a agoa amargoza da afflição tem 
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lavado as innumeras nódoas e manchas dos desordenados apetites. E, finalmente, não repouza este Senhor 
senão aonde reina a quietação, e se tem tirado o amor próprio. 

Mas tu não chegarás a este bem aventurado estado, nem exprimentarás em tua alma o 
preciozo penhor da pax interior, emquanto cõ a divina graça não sahires vitorioza dos sentidos exteriores, 
primeiro que ella seja purificada das desordenadas paixões da concupicencia, e da propria estimação dos 
dezejos e pensamentos, ainda que sejão espirituaes, e de outros muitos apegos e vícios occultos que estão 
dentro em tua mesma alma, [fl.77r.°] impedindolhe miseravelmente a pacifica entrada daquelle grande 
Senhor que se quer unir e transformar contigo. 

Impedem ainda este gram dom da pax da alma as mesmas virtudes adquiridas e não 
purificadas. He alem disto impedida a alma do desordenado desejo de sublimes dons, do apetite de ter 
consolações espirituaes, do apego as infuzas e divinas graças, detendose nellas e desejando outras muitas 
para as gozar, e, finalmente, do desejo de ser grande. 

Ó, quanto tem que purificar huã alma que hade chegar ao santo monte da perfeição e da 
transformação cõ Deos! Ó, quam disposta, despida, negada e anihilada deve estar a alma que não háde 
impedir a entrada deste divino Senhor, e a sua cõtinua comunicação! 

Esta dispozição de preparar a alma no seu fundo para a divina entrada he necessário que 
a faça a divina sabedoria. Se hum Serafim não he bastante para purificar a alma, como se purificará a 
alma mesma, frágil, miserável e sem experiência? 

Por isso o mesmo Senhor disporá e preparará passivamente, sem que tu o entendas, cõ o 
fogo da tribulação e do tormento interior, sem outra dispozição da tua parte mais que o consentimento a 
crus interior [fl.77v.°] e exterior. 

Exprimentarás dentro de ti mesma a passiva secura, as trevas, as angustias, as 
contradições, a repugnância continua, os desemparos interiores, as horríveis desconsolações, continuas e 
impurtunas persuazões e véhémentes tentações do inimigo. E, finalmente, te verás tam tributada, que não 
poderás levantar o coração, cheo de amargura, nem ainda para fazer hum mínimo acto de fé, de esperança 
ou de amor. 

Aqui te verás desemparada e sugeita as paixões da impaciência, ira, raiva, blasfémia e 
desordenados apetites, parecendote ser a mais miserável creatura, a maior pecadora, a mais aborrecida de 
Deos e, despida de toda a virtude, com pena quasi de inferno, vendote afflicta e desemparada, por cuidares 
que terás perdido de todo a Deos: este será o teu cruel cutello e o mais cruel tormento. 

Mas ainda que te vejas assim opprimida, parecendote ser soberba, impaciente e iroza, não 
terão força nem lugar na tua alma estas tentações, pella occulta virtude e soberano dom da fortaleza 
interior, que reina no intimo delia, sofrendo a mais terrível pena e forte tentação. 

Está constante, ó alma bendita!, está constante, que não será como te imaginas, nem 
nunca estas mais vizinha a Deos que em semelhantes desemparos; que ainda que o sol está occulto pellas 
névoas, não muda [fl.78r.°] o seu lugar, nem por isso perde o seu fermozo resplandor. Permitte o Senhor 
este désempara em tua alma para te purgar, alimpar, negar e despir de ti mesma, e para que em tal modo 
sejas toda sua e te des totalmente a elle, assim como sua infinita bondade se dá totalmente a ti, para que 
sejas as suas delicias; que, ainda que tu gemes, te lamentas e choras, elle se alegra e goza no mais secreto 
e occulto de tua alma. 

Quam importante seja a alma interior o padecer 
as cegas este primeiro e espiritual martírio 

CAP. 5.° 

Para que a alma de terreste chegue a celeste e áquelle sumo bem da união com Deos, he 
necessário que se purifique no fogo da tribulação e tentação. 

E ainda que he verdade, e muito exprimentada, que todos os que servem ao Senhor hão 
de padecer trabalhos, persiguições e tribulações, as almas venturozas que são guiadas de Deos pella via 
secreta do caminho interior e da cõtemplação purgativa, hão de padecer sobretudo fortes e horríveis 
tentações, e tormentos mais crues que aquelles com que se coroaram os mártires na primittiva igreja. 
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Os mártires, alem da brevidade do tormento, que apenas durava dias, se confortavão cõ 
clara lús e especial socorro na esperança dos vizinhos e seguros prémios. Mas a alma desconsolada que 
hade morrer em [fl.78v.°] si mesma, despirse e alimpar o coração, vendose desemparada de Deos, cercada 
de tentações, trevas, angustias, afficções, penas e rigurozas securas, prova todos os instantes a morte no 
seu penozo tormento e no tremendo désempara, sem exprimentar huã minima consolação; cõ huã tam 
grande afflicção, que a sua pena não parece outra couza mais que huã prolongada morte e hum continuo 
martírio. Por onde cõ grande razão se pode dizer que, ainda que são muitos os mártires, poucas são as 
almas que seguem a Christo, Senhor Nosso, cõ pax e resignação, em semelhantes tormentos. 

Então, martirizavão os homens, e Deos consolava a alma; mas agora Deos he o que 
afflige e se occulta, e os demónios, como cruéis algozes, atromentão de mil modos o corpo e a alma, 
ficando, de dentro e de fora, todo o homem crucificado. 

Te parecerão insofríveis as tuas angustias e inconsoláveis as tuas afflicções, e que o ceo 
não chove mais sobre ti. Te verás cercada de dores, sitiada de tormentos interiores, das trevas das 
potencias, da impotência de discursos; te affligirão as fortes tentações, as penozas desconfianças, e 
molestos escrúpulos, e ainda a lús e o juizo te desempararão. 

Todas as creaturas te darão moléstia, te darão pena os conselhos espirituaes; a lição de 
livros, ainda que santos, não te consolará como costumava; se te [fl.79r.°] fallarem de paciência, te 
affligirão grandissimamente; o temor de perder a Deos pellas tuas ingratidões e más correspondências, te 
atromentará até o mais intimo das entranhas. Se tu gemes e pedes socorro a Deos, acharás, em lugar de 
alivio, a interior reprehensão e o disfavor, a modo de outra Cananea, a quem a principio não respondeo e 
depois tratoua de cadella. 

E ainda que em este tempo não te desemparará o Senhor, porque seria impossível passar 
hum só momento sem sua ajuda, será contudo tão occulto o socorro, que não o conhecerá tua alma, nem 
será capax da esperança e da consolação, antes lhe parecerá estar sem remédio, padecendo a modo dos 
condenados as penas do inferno; e as trocaria como taes, com huã morte violenta, e lhe seria de grande 
alivio; mas lhe parecerá, a semelhança délies, impossivel o fim das afflicções e amarguras. 

Mas se tu, - ó alma bem aventurada! -, soubesses quanto es amada e deffendida daquelle 
divino Senhor em meio de teus amargozos tormentos, os exprimentarias tam doces que seria necessário 
que fizesse Deos hum milagre para que vivesses. Está constante, ó alma venturoza! Está constante e de 
bom animo, que ainda que a ti mesma sejas insofrível, serás daquelle summo bem deffendida e emparada, 
enriquecida e amada, como se elle outra couza não ouvesse de fazer que encaminharte a perfeição, pellos 
grãos [fl.79v.°] mais altos de amor. 

E se não viras o rosto, mas perseveras constantemente, sem largar a impreza, sabe que 
fazes a Deos o mais agradável sacrifício; em tal modo, que, se este Senhor fora capax de pena, não 
acharia nunca quietação sem a amoroza união que fizesse cõ tua alma. 

Se da confuzão do nada há sua omnipotência tirado tantas maravilhas, que fará na tua 
alma, criada a sua imagem e semelhança, se tu perseveras constante, quieta e resignada, com o verdadeiro 
conhecimento do teu nada? Venturoza a alma que ainda quando se ve perturbada, afflicta e desconsolada, 
se está dentro constante, sem sahir fora a buscar conforto exterior. 

Não te afligas demasiadamente e com inquietação, porque continuão estes crues 
martírios; persevera em humildade e não te sayas fora a buscar ajuda, que todo o bem consiste em callar, 
sofrer e ter paciência cõ quietação e resignação. Ahi acharás a divina fortaleza para vencer tam áspera 
guerra; dentro de ti está quem por ti pelleja, e he a mesma fortaleza. 

Quando chegares a este penozo estado de desconsolação, não he prohibido [a tua alma] o 
choro e pranto, emquanto na parte superior estiver resignada. Quem poderá sofrer a poderoza mão do 
Senhor [fl.80r.°] sem pranto e choro? Lamentouse aquelle gram varão Job, e ainda o mesmo Christo, 
Senhor Nosso, nos seus désemparas, mas foram os seus prantos resignados. 

Não te afligas ainda que Deos te crucifique e faça prova de tua fidelidade; immitta a 
Cananea, que sendo rejeitada e injuriada, importunouo, perseverou, humilhandose e perseguindoo, ainda 
que a tratou como cadella. He necessário beber o cálix e não tornar para trás. Se te fossem tiradas as 
escamas dos olhos como a S. Paulo, verias a importância do padecer, e te gloriarias como elle se gloriava, 
estimando mais o ser crucificado que o ser do apostolado. 

Não consiste a ventura em gozar, mas em padecer com quietação e resignação. 
Appareceo Santa Thereza depões de sua morte a huã alma, e lhe disse que ella estava somente premiada 
pellas penas, e que não tinha tido huã dragma de premio por tantos extazis e quantas revelações e 
consolações avia gozado acá no mundo. 
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Ainda que este penozo martírio da horrível dessolação e désempara, e passiva purgação, 
seja tam tremendo que, com razão, se lhe vem dado o nome de inferno dos místicos (porque parece 
impossível o poder viver hum so momento com tam [fl.80v.°] cruel tormento, de tal modo que, com 
grande razão, se pode dizer que quem o padece vive morrendo, e morrendo vive huã prolongada morte), 
todavia, sabe que he necessário sofreio para chegar a doce, suave e abundante riqueza da alta 
contemplação e amoroza união; e não há alma santa que não haja passado por este espiritual martirio e 
penozo tormento. S. Gregório o padeceo nos últimos dous mezes de sua vida; dous annos e meio, São 
Francisco de Assis; sinco, Santa Maria Madalegna de Pacis; Santa Roza do Peru, quinze. E depois tantos 
prodígios que derão pasmo e admiração ao mundo, S. Domingos o padeceo, até a primeira meia hora da 
ultima de sua vida e felice transito. 

Do segundo martirio espiritual com o qual 
Deos purga a alma que quer unir consigo. 

CAP. 6.° 

O outro martirio mais proveitozo e meritório nas almas ja aproveitadas na perfeição e alta 
contemplação, he hum fogo do divino amor que abraza a alma, e fas que pene cõ o mesmo amor; hora a 
afflige a abzencia do amado, hora a atromenta o suave, ardente e doce pezo da amoroza e divina [fl.81r.°] 
prezença. Este doce martirio a fás sempre suspirar; alguãs vezes se goza e tem o seu amado, pello gosto de 
o ter, de tal modo que não cabe em si, e outras, se se não manifesta pella ardente anciã de buscalo, achalo 
e gozalo, tudo isto he hum suspirar, padecer e morrer por amor. 

O, se tu chegasses a conhecer a contrariedade dos accidentes que huã alma namorada 
padece! A guerra tam terrível e forte de huã parte, e tam doce, suave e amável da outra! O martirio tam 
penetrante e agudo com que o amor a atormenta, e a crus tam pezada e doce sem quererse ver livre em 
esta vida. 

Quanto cresce a lús e o amor, tãto cresce a dor em ver abzente o bem que tanto ama. O 
sentilo junto de si he gozo, e o não acabar de o conhecer e possuir perfeitamente lhe acaba a vida. Tem o 
comer e a iguaria junto da boca, tendo grande fome e sede, e não pode satisfazerse. Vese engolfada e 
afogada em hum mar de amor, e tendo a poderoza mão que pode darlhe remédio vizinha a si, e contudo o 
não fas, nem ella sabe quando vera aquelle que tanto dezeja. 

Sente as vezes a interior voz de seu amado, que a solicita e a chama, e hum reclamo bem 
delicado que sahe do intimo da alma aonde elle repouza, que fortemente a penetra ate derretela [fi.81v.°] e 
desfazela, em ver quam perto e vizinho o tem dentro de si, e quam afastado, emquanto não chega a 
possuilo. Isto a embebeda, acovarda e desmaya, e a enche de insaciabilidade, porque se não pode 
satisfazer; que, por isso se dis que he o amor forte como a morte, pois elle mata como fás a morte. 

A mortificação interior e a perfeita resignação 
são necessárias para alcançar a pax interior. 

CAP. 7.° 

A mais sutil setta que nos vem despedida da natureza, he o induzimos e persuadimos ao 
illicite, com pretexto e presupposto de ser necessário e proveitozo. Ó, quantas almas se hão deixado levar 
e hão perdido o espirito por este dourado engano! Nunca gostarás o deliciozo maná, quodnemo nocet nisi 
qui accipit, se te não vences perfeitamente, até morrer em ti mesma; porque o que não procura morrer a 
suas paixões, não está bem preparado para receber o dom do entendimento, sem cuja infusão he 
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impossível que entre na oppozição e se mude no espirito, e por isso aquelles que estão de fora vivem sem 
isso. 

Não te inquietes per nenhum accidente, porque a inquietação he porta per donde o 
inimigo entra na alma a roubarlhe a pax [fl.82r.0]. 

Resignate e negate totalmente, que, ainda que a verdadeira negação de si mesmo he 
áspera ao principio, he fácil no meio, e no fim vem a ser suavissima. Conhecerás estar muito longe da 
perfeição, se não achas a Deos em todas as couzas. O puro, perfecto e essencial amor sabe que consiste na 
crus, na voluntária negação e resignação, na perfeita humildade e na pobreza de espirito, e no desprezo de 
ti mesma. 

No tempo da riguroza tentação, desemparo e desconsolação, he necessário que te entres e 
que te estejas no intimo de teu centro, para que só olhes e contemples a Deos, que tem seu trono e a 
quietação no fundo de tua alma. A impaciência, a amargura de coração, exprimentarás que nascem do 
fundo do amor sensível, vazio e mortificado. Conhecesse o verdadeiro amor cõ os seus effeitos quando a 
alma profundamente se humilha e quer verdadeiramente ser mortificada e desprezada. 

Muitos há que, ainda que se hajão dado a oração, não gostão a Deos, porque em sahindo 
da oração, nem se mortificão, nem attendem mais a Deos. He [fl.82v.°] necessário para alcançar a pacifica 
e continua attenção, huã grande pureza de entendimento e coração, grande pax da alma e total resignação. 
Aos simplices e mortificados he huã morte a recreação dos sentidos; nunca vão senão forçados da 
necessidade e da edificação do proximo. 

O fundo de nossa alma saberás que he o sitio de nossa felicidade. Ahi o Divino Senhor 
nos manifesta as maravilhas. Lá nos engolfamos e nos perdemos no mar immenso de sua infinitta 
bondade, em que ficamos firmes e immoveis. Lá rezide a incomparável fruição e gozo de nossa alma, e a 
eminente e amoroza quietação. A alma humilde e resignada que tem chegado a este fundo, não busca ja 
outra couza mais que o puro agrado de Deos, e o divino e amorozo espirito tudo lhe ensina cõ sua suave e 
vivifica unção. 

Achãose entre os Santos alguns gigantes os quaes continuamente padessem cõ sofrimento 
as dispozições do corpo, dos quaes tem Deos grande cuidado. Mas he alto e supremo o dom daquelles que 
mediante a fortaleza do Espirito Santo sofrem cõ resignação e paciência as cruzes interiores e exteriores. 
Esta he aquella sorte de Santidade outro tãto rara quanto precioza diante dos olhos de Deos [fl.83r.0]. São 
poucos os espirituaes que caminhão por esta estrada, porque poucos são no mundo os que totalmente se 
negão a si mesmos para seguir a Christo crucificado, cõ simplicidade e nudeza de espirito, pellos desertos 
e espinhozos caminhos da crus, sem fazer de si mesmos cazo. 

A vida negada he sobre todos os milagres dos santos, nem se conhece se seja viva se 
morta; se perdida ou ganhada; se consente ou reziste; esta he a resignada e verdadeira vida. Mas, ainda 
que em muito tempo não chegues a este estado e te pareça não aver dado hum passo, nem por isso te 
desmaies, porque quanto a huã alma se tem negado em muitos annos, lho costuma dar Deos em hum 
ponto ou instante. 

O que deseja padecer as cegas, sem a confortação de Deos ou das creaturas, se tem 
demaziado aventajado e adiantado para poder rezistir as injustas accuzações que contra elle fazem os 
inimigos, ainda no mais tremendo desemparo interior. 

O homem espiritual que vive por Deos e em Deos em meio das adversidades do corpo e 
da alma, he interiormente contente porque a crus e a afflicção são as suas dilicias. He a tribulação hum 
grande thezouro com o qual Deos nesta vida honra os seus. Por isso [fl.83v.°] os homens mãos são para os 
bons necessários, e ainda os demónios, que, procurando nossa perdição, nos affligem e, em ves de mal, 
nos fazem o maior bem que se pode imaginar. Para que a vida humana seja a Deos acceita, não pode estar 
sem tribulação, como o corpo sem a alma, e a alma sem a graça e a terra sem o sol. Com o vento da 
tribulação aparta Deos na eira da alma, a palha do grão. 

Quando Deos crucifica no intimo da alma, não pode creatura alguã consolala, antes os 
confortos lhe são graves e amargozas cruzes. E se está bem instruida na lei e doutrina da estrada do puro 
amor, no tempo de grandes desconsolações e de trabalhos interiores, não deve buscar fora as consolações 
entre as creaturas, nem cõ ellas chorarse; nem poderá 1er livros espirituaes, porque isto he hum occulta 
modo de afastarse de padecer. 

Devese compadecer das almas que não podem persuadirse a ser o maior bem a tribulação 
e o padecer. Os perfeitos devem sempre desejar morrer e padecer; sempre morrendo e sempre padecendo. 
He vão o homem que não padece, porque nasce para trabalhar e padecer, mas muito mais os amigos e 
escolhidos. 
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Desenganate, e ere que para chegar a alma a total transformação com Deos he necessário 
[fl.84r.°] que se perca e se negue a sua vida, sentir, saber, e poder e morrer; vivendo e não vivendo, 
morrendo e não morrendo, padecendo e não padecendo; resignando e não se resignando, sem fazer 
consideração em couza alguã. 

A perfeição nos seus sequazes não recebe os seus resplandores senão pello fogo, pellos 
martirios, dores, tormentos, penas e desprezos, de boa vontade sofridos; e o que deseja aonde metta o pé 
para repousar e não passa a região da razão e do sentido, não entrará nunca no gozo secreto da sciencia, 
ainda que lendo goste e saboree a inteligência do que le. 

Seguesse a mesma materia 

CAP. 8.° 

Saberás que se não manifestará o Senhor dentro em tua alma emquanto não for negada 
em si mesma e morta em seus sentidos e nas potencias. Nem chegará nunca a este estado, até que, 
resignada perfeitamente, te rezolvas a estar cõ Deos de só a só, estimando igualmente os dons, os 
desprezos, a lús e as trevas, a pax e a guerra. Finalmente, para que a alma chegue a perfeita quietação e a 
suprema pax interior, deve primeiro morrer em si mesma e viver só em Deos. E quanto mais for morta em 
si mesma, tanto mais conhecerá a Deos. Mas se não attende a continua negação de si mesma e a interior 
mortificação, não chegará nunca [fl.84v.°] a este estado nem conservará a Deos dentro de si; portanto será 
sempre sugeita aos accidentes, as paixões do animo, como são o julgar, mormurar, resentirse, escuzarse, 
defenderse, por conservar sua honra e a propria estimação, que são os inimigos da perfeição, da pax e do 
espirito. 

Sabe que a diversidade de estados entre os espirituaes consiste só no [não] morrer todos 
igualmente, mas nos venturozos que morrem continuamente tem Deos o seu paraizo, a sua honra, os seus 
bens e as suas delicias na terra. 

Grande he a differença que há entre o fazer, padecer e morrer; o fazer he deleitavel e de 
principiantes; o padecer com desejo he daquelles que se aproveitão; o morrer sempre em si mesmos he dos 
aproveitados e perfeitos, de cujo numero se achão bem poucos no mundo. 

Quam venturoza serás se não tens outro cuidado mais que de morrer em ti mesma! Então, 
não só ficarás vitorioza dos inimigos, mas de ti mesma, na qual vitoria certamente acharás o puro amor, a 
perfeita quietação e a divina sabedoria. 

He impossivel que hum homem possa sentir e viver misticamente, em simples 
intelligencia da divina e infuza sabedoria, se primeiro não morre em si, pella total negação do sentido e do 
racional apetite. 

A verdadeira lição do homem espiritual e que tu deves mandar a memoria he deixar 
[fl.85r.°] todas as couzas em seu lugar e não misturarte nem meterte em alguã, que não seja por obrigação 
de officio; porque a alma tudo deixa por achar a Deos, então começa a ter tudo pella eternidade. 

Há alguãs almas que buscão o repouzo; outras que, sem buscalo, o gostão; outras tem 
gosto da pena, e outras a buscão. As primeiras nada caminhão; as segundas caminhão; as terceiras correm, 
e as ultimas voão. 

O sentir mal das dilicias e estimalas por tormento he propriedade do verdadeiro 
mortificado. 

O gozo e a pax interior são frutos do divino espirito, e ninguém chega a possuilos se no 
intimo do coração não he resignado. 

Ve que os disgostos dos bons depressa passão; mas contudo isso, procura não os ter, e de 
não pararte nelles, porque fazem dano a saúde, perturbão a razão e inquietão o espirito. 

Entre outros santos conselhos que hasde observar, attende ao seguinte: não olhes os 
defeitos dos outros, mas os próprios; guarda silencio cõ huã conservação3 interior continuada; mortificate 

Lapso de transcrição: conversação, trato. 
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em todas as couzas e em todas as horas, e com isto te livraras de muitas imperfeições e te farás senhora de 
grandes virtudes. 

Mortificate em não julgar nunca [fl.85v.°] mal de alguém, porque a má suspeita do 
proximo turba a pureza do coração, o inquieta, fas sahir fora a alma e lhe tira o repouzo. 

Não terás nunca perfeita resignação se guardares os respeitos humanos e attenderes ao 
idolo do que dirão. A alma que caminha pella via interior, se entre as creaturas e no comercio delias olha 
a razão, se perderá; e não há outra razão que o não olhar a razão, mas cuidar que Deos permitte nos sejão 
feitos os aggravos para humilhamos e anihilarnos, e para que de todo vivamos resignados. 

Ve que Deos fás maior estimação de huã alma que vive interiormente resignada que de 
outra que fas milagres, ainda que ressucite mortos. 

Achãose muitas almas que, ainda que se exercitão na oração, por se não mortificarem, 
ficão sempre imperfeitas e cheas de amor próprio. 

Tem por verdadeira maxima que ninguém pode fazer aggravo ou injuria a alma de si 
mesma desprezada e que no seu conhecimento he nada. 

Finalmente, espera, sofre, calla, tem paciência; nada te turbe, nada te espante, que tudo 
acaba, e só Deos se não muda; com a paciência se alcança tudo. Quem tem a Deos tem tudo, e quem o não 
tem, tudo lhe falta [fl.86r.°]. 

Para alcançar a pax interior he necessário que a alma 
conheça a sua miséria. 

CAP. 9.° 

Se a alma não incorresse em defeitos alguns, nunca chegaria a penetrar a sua miséria, 
ainda que o ouça dizer e lea livros espirituaes. Nem poderá nunca alcançar a precioza pax, se primeiro não 
conhece sua miserável fraqueza, porque he diflcultozo o remédio aonde não há claro conhecimento do 
defeito. 

Permittirá Deos em ti hora hum, hora outro defeito, para que cõ este conhecimento de ti 
mesma, vendote tantas vezes cahida, te persuadas que es nada, no que se funda a verdadeira pax e perfeita 
humildade. E para que melhor conheças a tua miséria e o que es, querote eu desenganar de alguãs de tuas 
muitas imperfeições. 

Tu es tam viva e delicada, que, se por ventura caminhando se te entretém o passo ou 
impede o caminho, sentes o inferno. Se se te nega o divido ou encontra o teu gosto, te embravesces com 
sentimento. Se ves algum defeito no proximo, em ves de te compadecer délie e cuidar que tu estas sugeita 
a mesma cahida, o reprehendes cõ imprudência. Se desejas alguã couza de comodidade propria, e a não 
podes alcançar, te entristeces e te enches de amargura. Se do proximo recebes algum pequeno aggravo 
[fl.86v.°] do proximo, te alteras e te lamentas. De maneira que, por qualquer bugiaria, te descompões 
dentro e fora, e te perdes a ti mesma. 

Bem queres exercitar a paciência, mas com a paciência de outrem. Mas se todavia dura a 
impaciência, das, com muita industria, a culpa ao cõpanheiro, sem considerar que a ti mesma es 
insofrivel. Passado o rancor, te tornas cõ sagacidade a fazer virtuoza, dando documentos e refferindo 
sentenças espirituaes cõ sotileza de engenho, sem te emendares de teus defeitos passados. Ainda que te 
accuzes voluntariamente, reprehendendo as tuas culpas em prezença de outras pessoas, isto fazes mais por 
te justificar com quem ve os teus defeitos, para tornares de novo a antiga estimação, e não por effeito de 
humildade perfeita. 

Outras vezes allegas cõ sutileza que, não por vicio, mas por zello de justiça, te lamentas 
cõ o proximo. Te persuades as mais das vezes que estás virtuoza, constante e valeroza, até dar a vida em 
mãos do tirano, só pello divino amor; e apenas ouves huã palavrinha amargoza te affliges, te turbas e te 
inquietas. Tudo são industriozas estratagemas do amor próprio e soberbas secretas de tua alma. Conhece 
pões que reina em ti o amor próprio, e que para alcançar esta precioza pax, elle hé o maior impedimento 
[fl.87r.0]. 
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Ensinase e manifestase qual seja a humildade falsa 
e a verdadeira, e se declarão os seus effeitos. 

CAP. 10 

Saberás que ha dous modos de humildade: huã falsa e fingida, e outra verdadeira. A 
fingida he de aquelles que a modo da agoa que hade sahir, tomão huã queda exterior e artificioza de 
sumissão, para sahir depressa. Estes fogem a estimação e a honra para que sejão tidos por humildes; 
dizem de si mesmos que são muito mãos, para que sejão reputados por bons; e ainda que conhecem a 
propria mizeria, não querem que de outros seja conhecida. Esta he humildade falsa e fingida, e soberba 
secreta. 

A verdadeira humildade he daquelles que tem alcançado perfeito habito de humildade. 
Estes nunca cuidão nella, mas julgão humildemente de si, obrão cõ fortaleza e sofrimento, vivem e 
morrem em Deos; não attentão para si, nem para as creaturas: em tudo estão constantes e quietos; sofrem 
cõ gozo as moléstias, desejandoas maiores sempre, para imitarem o seu amado e desprezado Jesu, 
desejando ser tidos do povo por zombaria e desprezo; contentãose daquillo que Deos lhefs] dá e se 
convencem cõ agradável confuzão nos defeitos; não se humilhão pello conselho da razão, mas pello 
affecto da vontade: não há honra que apeteção, nem injuria [fl.87v.°] que os inquiete, nem trabalho que os 
moleste, nem prosperidade que os ensoberbeça, porque estão sempre immoveis no seu nada e em si 
mesmos, cõ perfeita pax. 

E para que te conheças interiormente e cõ verdadeira humildade, saberás que ella não 
consiste nos actos exteriores, em tomar o mais baixo lugar, nem em vestir pobremente, fallar baixo, fechar 
os olhos, suspirar affectuozo, nem em accuzarse de defeitos, dizendo ser miserável para dar a entender que 
he humilde; consiste somente no desprezo de si mesmo e no desejo de ser desprezado, com hum baixo e 
profundo conhecimento, sem que a alma se tenha por humilde, ainda que hum Anjo lho revele. 

A corrente de lús cõ que nas graças o Senhor illustra as almas, fas duas couzas: descobre 
a grandeza de Deos, e ao mesmo passo vai a alma conhecendo a sua baixeza e miséria, de maneira que 
não ha lingoa que possa dizer o abismo em que fica somergida, desejoza de que todos conheção a sua 
vileza ; e está tam longe da vangloria e da complacência, quanto ella conhece ser mera bondade de Deos e 
pura mizericordia sua aquella graça que he servido darlhe. 

Nunca serás ofendida dos homens nem dos demónios, mas de ti mesma, de tua propria 
soberba e da violência de tuas paixões. De ti te guarda, porque tu mesma es para ti o maior demónio do 
inferno. 

Não queiras ser estimado, pois Deos [fl.88r.°] feito homem he tido por louco, bêbado e 
endemoninhado. Ó, leviandade de Christãos! Que queiramos gozar a bemaventurança, sem o querer 
imitar na crus, nas afrontas, na humildade, pobreza e nas outras virtudes! 

O verdadeiro humilde se está na quietação de seu coração socegado; ahi sofre a prova de 
Deos, dos homens e do demónio, sobre toda a razão e discrição, possuindose a si mesmo em pax e 
quietação, esperando cõ toda a humildade o puro agrado de Deos, assim na vida como na morte. Não o 
inquietão as couzas de fora, como se não foram. A este, a crûs e a morte são dilicias, ainda que 
exteriormente o não manifeste. Mas, - hai de mim, de quem falamos? -, que se achão poucos destes 
humildes no mundo! 

Dezeja, espera, sofre e morre sem que to conheção, que aqui consiste o humilde e perfeito 
amor. O quanta pax exprimentarás na alma se te humilhares profundamente e abraçares os desprezos! 

Não seras perfeitamente humilde, ainda que conheças a tua miséria, se não desejas que 
seja de todos conhecida; então fugiras dos louvores, abraçaras as injurias, desprezaras e aborreceras tudo o 
criado, até a ti mesma. E se te vier alguã tribulação, não culparás ninguém, mas julgarás que vem da mão 
de Deos, como dador de todo o bem. 

Se queres sofrer os defeitos de teu [fl.88v.°] proximo, poem os olhos nos próprios. E se 
cuidas ter feito algum approveitamento na perfeição por ti mesma, sabe que não es humilde nem tens dado 
hum passo no caminho do espirito. 
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Os grãos da humildade são a qualidade do corpo sepultado; como he o estar no mais 
baixo lugar, como morto; ser tido por fétido e corrupto, de si mesmo, e na sua propria estimação ser pó e 
nada. Finalmente, se queres ser bemaventurada, aprende a desprezarte e a ser desprezada. 

Máximas para conhecer o coração simples, 
humilde e verdadeiro. 

CAP. 11 

Animate a ser humilde, abraçando as tribulações como instrumento de teu bem. Alegrate 
no desprezo, e deseja que só Deos seja o teu único refugio, conforto e defensor. 

Ninguém, por grande que seja neste mundo, he mais daquillo que for nos olhos de Deos, 
e por isso, o verdadeiro humilde despreza quanto há no mundo, até a si mesmo, e só em Deos tem o seu 
descanso. 

O verdadeiro humilde sofre cõ quietação e paciência os trabalhos interiores, e este em 
pouco tempo caminha muito, a modo de quem navega com vento [fl.89r.°] em popa. 

O verdadeiro humilde acha a Deos em todas as couzas, e portanto, quanto lhe succède de 
disprezo, injuria e afronta, por meio das creaturas, o recebe cõ grande pax e quietação interior, como 
mandado da divina mão, e ama muito o instrumento com que o prova o Senhor. 

Não tem chegado a ter humildade profunda o que se agrada de louvores, ainda que os não 
deseje nem os busque, antes os fuja, porque ao coração humilde os louvores são amargozas cruzes, ainda 
que em tudo se está quieto e immovel. 

Não tem interior humildade aquelle que se não aborresce a si mesmo cõ hum ódio mortal, 
mas pacifico e quieto. Mas não chegará nunca a possuir este thezouro o que não tem hum baixo e 
profundissimo conhecimento da sua vileza e da sua podridão e mizeria. 

Quem se escuza e replica não tem coração simples e humilde, principalmente se fas isto 
cõ os superiores; porque as replicas nascem de soberba secreta que reina na alma, e desta he a total ruina. 

A profia suppoem pouca somissão, e esta menos humildade, e ambas são fomento de 
inquietação, discórdia e turbação. 

O coração humilde não se inquieta pellas imperfeições, ainda que estas lhe trespassão a 
alma de dor, só por serem contra o seu amorozo Senhor [fl.89v.°]. Elle nem ainda se perturba por não 
poder fazer couzas grandes, porque sempre se está no seu nada e na sua miséria; antes se maravilha de si 
mesmo quãdo obra alguã couza de virtude, e logo dá graças ao Senhor com hum verdadeiro conhecimento 
de ser só Deos o que fás tudo, e de si fica, em quanto obra mal contente. 

O verdadeiro humilde, ainda que veja tudo, nada olha para o julgar, porque só de si julga 
mal. 

O verdadeiro humilde sempre acha escuza para deffender quem o mortifica, ao menos na 
sã intenção. Quem pões se enojará cõ o bem intencionado? 

Tanto (antes mais) desagrada a Deos a falsa humildade quanto a verdadeira soberba, 
porque ella também he hipocrezia. 

O verdadeiro humilde, ainda que lhe succéda tudo ao contrario, nem se inquieta nem se 
afflige, porque se acha apparelhado e lhe parece que nem menos que isso merece. A elle não o inquietão 
nem molestão pensamentos com que o demónio o atromenta, nem cõ as tentações, tribulações e 
desolações, antes se conhece indigno e tem por caricia e regalo que o Senhor o atromente per meio do 
demónio, ainda que he vil instrumento. Tudo aquillo que padece lhe parece hum nada, nem jamais fas 
couza de que julgue déverse fazer cazo [fl89v.0]. 

O que tem chegado a perfeição e interior humildade, ainda que de nada se inquiete, como 
que se aborrece per conhecer em tudo sua mizeria, imperfeição e ingratidão; padesce grande crus em se 
sofrer a si mesmo. Este he o sinal para conhecer a verdadeira humildade de coração; mas esta ditoza alma 
que tem chegado a este santo ódio de si mesma, vive afogada, somergida, fundida no seu nada, donde a 
levanta o Senhor para lhe comunicar a divina sabedoria e fazela rica de lús, de pax, de quietação e de 
amor. 
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A solidão interior he a que principalmente 
condús a adquirir a pax interior. 

CAP. 12 

Sabe que, ainda que a solidão exterior ajuda muito para alcançar a pax interior, não 
fallou desta o Senhor quando pello profeta disse: alevarei a solidão e lhe foliarei no coração, mas da 
interior, que conformemente condus ao alcance da precioza joya da pax interior. Consiste a solidão 
interior no esquecimento de todas as creaturas, no desapego e na perfeita nudeza de todos os efifeitos, 
desejos e pensamentos, e da propria vontade. Esta he a verdadeira solidão, aonde repouza a alma cõ huã 
amoroza e intima serenidade, nos braços do sumo bem. 

Ó que espacios3 infinitos há dentro ffl.90v.°] da alma que tem chegado a esta divina 
solidão! Ó que intimas, que repetidas, que secretas, que largas, que immensas distancias há dentro da 
alma ditoza chegada a ser verdadeiramente solitária! Ali conversa e se comunica interiormente o Senhor 
cõ a alma. Ali, de si a enche, porque está vazia; a veste de lús e de seu amor, porque está nua; a levanta, 
por estar baixa; e en si a une e a transforma, porque está só. 

O deleitavel solidão e cifra de eternos bens! Ó espelho em que de continuo se ve o eterno 
pay! Cõ razão te chamei solidão, porque estás tam só, que apenas há huã alma que te busque, que te ame, 
e te conheça. O, Divino Senhor! Como as almas não caminhão a esta gloria da terra? Como hum tam 
grande bem perdem per hum só affecto e desejo das couzas creadas? Ó, quam bem aventurada serás, alma 
ditoza, se tudo largas por Deos? A elle só busca, a elle só annhela, a elle só suspira. Não queiras nada, e 
nada te dará moléstia; e se desejas algum bem, ainda que espiritual, seja em modo que te não inquietes 
quando não o alcanças. 

Se cõ esta liberdade deres a Deos a alma desapegada, livre e só, serás a mais ditoza entre 
as creaturas da terra, porque em esta santa solidão tem o Altíssimo sua secreta habitação. Neste deserto e 
[fl.91r.°] paraizo se goza a conversação de Deos, e só em este interior retiro se ouve aquella maravilhoza, 
efficax e divina vox 

Se queres entrar em este ceo da terra, esquecete de todo o cuidado e de todo o 
pensamento, despete de ti mesma, para que viva o amor de Deos na tua alma. 

Vive quanto poderes, apartado das creaturas, dedicate totalmente ao teu creador, 
offerecete em sacrifício, em pax e quietação de espirito. Sabe que quanto mais a alma se despe, tanto vai 
mais grandemente entrando na interior solidão e fica de Deos vestida.; e quanto mais a alma fica só e 
vazia de si mesma, tanto mais o Divino Espirito a enche. 

Não se acha vida mais bemaventurada que a solitária; porque em esta ditoza vida se dá 
Deos todo a creatura e a creatura toda a Deos, por huã intima e suave união de amor. Ó, quã poucos 
chegão a gostar esta verdadeira solidão! 

Para ser a alma verdadeira solitária, deve esquecerse de todas as creaturas e ainda de si 
mesma; de outro modo não poderá unirse a Deos interiormente. Muitos deixão todas as couzas, mas não 
deixão o próprio gosto, a sua vontade e a si mesmos, e por isso são tam poucos os verdadeiros solitários; 
pões se a alma se não desapega do seu gosto, do seu desejo, da propria vontade, dos does espirituaes 
[fl.91v.°] e do descanso, ainda no mesmo espirito, não poderá chegar a esta suma felicidade da solidão 
interior. 

Caminha, ó alma bendita!, sem te deter a esta bemaventurança da solidão interior. Ve 
que Deos te chama para que te entres no teu centro interior, aonde te quer renovar, mudar, encher, vestir e 
mostrarte hum novo e celeste Reyno, cheo de alegria, de pax, gozo e serenidade. 

- Sic, substituindo passatempos, palavra que foi riscada. 
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Explicase que couza seja a contemplação 
infuza e passiva, e declarãose os seus 

maravilhozos effeitos. 

CAP. 13 

Saberás que quando a alma he ja habituada ao recolhimento interior e á contemplação 
adquirida que temos ditto, quando ja he tam mortificada e deseja totalmente negarse a seus apetites, 
quando já cõ grande efficacia abraça a interior e exterior mortificação, e quer morrer de coração a suas 
paixões e proprias operações, costuma Deos retirala, levantandoa, sem que ella o entenda, a hum perfeito 
repozo, donde suave e intimamente lhe infunde sua lús, seu amor e sua fortaleza, accendendoa e 
inflamandoa com verdadeira dispozição para toda a sorte de virtudes. 

Ali, o Divino Espozo, suspendendolhe as potencias, a adormenta cõ hum suavissimo [fl. 
92r.°] e quietíssimo sono. Ali, adormicida e quieta, recebe e goza, sem entender isto que goza, cõ huã 
suavissima e dulcissima calma. Ali, a alma levantada e sublimada a este passivo estado, se acha unida ao 
sumo bem, sem lhe custar fadiga esta união. Ali, em aquella suprema região e sagrado templo da alma, se 
agrada o sumo bem, se manifesta e se fas gostar da creatura, cõ hum modo superior aos sentidos e a todo o 
humano entendimento. Ali juntamente, só o puro Espirito, que he Deos, não sendo a pureza da alma 
capax das couzas sensiveis, a domina e senhorea, comunicandolhe suas illustrações e sentimentos 
necessários para a mais pura e perfeita união. 

Tornada em si a alma destes doces e divinos abraços, sahe rica de lús, de amor, e de huã 
grande estimação da divina grandeza, e de conhecimento de sua miséria, achandose toda divinamente 
mudada e disposta a se abrazar, a padecer e exercitar a perfeita virtude. 

He, pois, a simples, pura, infuza e perfeita contemplação huã espiritual e intima 
manifestação que Deos dá de si mesmo, da sua bondade, da sua pax e da sua doçura, o qual objecto he 
Deos puro, ineffavel, apartado de todos os particulares pensamentos, dentro do silencio interior [fl.92v.0]. 
Mas he Deos gostozo, Deos que nos atrahe, Deos que docemente nos levanta cõ hum modo espiritual e 
puríssimo: dom admirável que a Divina Magestade concede a quem quer, como quer, e quando quer, e 
pelo tempo que quer, ainda que o estado desta vida seja mais depressa de crus, de paciência, de humildade 
e de padecer, que de gozar. 

Jamais gozarás este divino manjar se te não adiantas na virtude e na interior 
mortificação; se não procuras, de bom coração, de estabelecer em tua alma huã grande pax, silencio, 
esquecimento e solidão interior. Como se hade ouvir a vox de Deos, suave, interior e efficax, em meio 
dosrumores e tumultos das criaturas? E como se poderá escuttar o puro espirito em meio das artificiozas 
considerações e discursos? E se a alma não quer continuamente morrer em si, negandose a todas estas 
materialidades e satisfações, nenhuã outra couza será sua contemplação mais que huã mera vaidade, huã 
vam complacência e prezunção. 

Segue a mesma materia 

CAP. 14 

Não sempre se comunica Deos com igual abundância em esta suavissima e infuza 
contemplação. As vezes, concede esta graça mais que outras, e tal ves não espera que a alma seja tanto 
morta e [fl.93r.°] negada, porque, por ser graciozo este dom, o dá quando elle quer e como quer, sem que 
em isto possa darse regra geral ou porse taxa a sua divina grãdeza; antes, por meio da mesma 
contemplação, a faz negar, anihilar e morrer. 

Tal ves dá o Senhor maior lús ao entendimento, tal ves maior amor a vontade. Não he 
aqui necessário que a alma se canse, deve receber aquillo que Deos lhe dá e ficar unida como elle a quer; 
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porque Sua Magestade he o patrão, e no mesmo tempo em que [a] adormenta, a possue, a enche e obra em 
ella poderoza e suavemente, sem sua industria e sem que ella o conheça. De maneira que primeiro que se 
deixe3 de ver esta tam grande mizericordia, se acha ganhada, convincida e divinamente mudada. 

A alma que se acha em este ditozo estado, de duas couzas hade fugir: da actividade do 
espirito humano e apego. Não quer o nosso humano espirito morrer em si mesmo, mas obrar e discorrer a 
seu modo, amando as suas proprias operações: he necessária huã grande fidelidade e despimento de si 
mesma, para chegar á perfeita e passiva capacidade das divinas influencias. Os hábitos contínuos que tem 
de obrar com liberdade lhe impedem sua anihilassão. 

A segunda he o apego a contemplação [fl.93v.°] mesma. Deves pois procurar em tua alma 
hum perfeito despojo de tudo o que não he Deos, sem buscar no interior ou no exterior outro fim nem 
outro interesse mais que a divina vontade. Finalmente, o modo com que de tua parte te deves dispor a esta 
pura, passiva e perfeita oração, he huã perfeita sõmissão a sua santíssima vontade, para estar ocupada a 
seu gosto e a sua dispozição, recebendo cõ igual e perfeita resignação quanto ordenar. 

Saberás que são poucas as almas que chegão a esta infuza e passiva oração, porque 
poucos são os capazes destas divinas influencias com total nudeza e morte de sua propria actividade e das 
potencias. Só aquelles que isto experimentão o sabem. De maneira que esta perfeita nudeza se adquire, 
mediante a divina graça, cõ huã continua e interior mortificação, morrendo a todas as proprias inclinações 
e desejos. 

Em nenhum tempo has de olhar os effeitos que se obrão na tua alma, mas cõ 
especialidade em isto, porque será hum por impedimento as divinas operações que a enriquecem. Deves 
somente anhelar á indiferença, á resignação, ao esquecimento; sem que o conheças, deixará o sumo bem 
na tua alma huã capax dispozição para a pratica das virtudes, hum verdadeiro [fl.94r.°] amor á crus, ao teu 
desprezo, á tua anihilação, e maiores e mais efficazes dezejos da maior perfeição e da mais pura e effectiva 
união. 

De dous meios com os quaes sobe a alma á contemplação 
infuza, e se explica quaes e quantos sejão os gráos delia. 

CAP. 15 

Dous são os meios pellos quaes sobe a alma a felicidade da contemplação e do amor 
affectivo: o gosto e os dezejos. Costuma Deos no principio encher a alma de gostos sensiveis, porque he 
tam frágil e miserável, que sem esta prevenida consolação não pode voar ao gozo e fruição das couzas do 
ceo. Em este primeiro grão se dispõem cõ a contrição e se exercita cõ a penitencia, meditando a paixão do 
Redentor, descubrindo com grande diligencia os mundanos desejos e viciozos costumes; pões o Reyno dos 
ceos padesce violência, e não o conquistão os fracos e dilicados, mas aquelles que se violentão. 

O segundo são os desejos. Quanto mais se gostão as couzas do ceo, tanto mais se 
apetecem, por onde aos gostos espirituaes [se] seguem os desejos de gozar dos bens celestes e divinos e 
desprezar os terrenos [fl.94v.0]. Destes desejos nasce a inclinação de imitai* a Christo, Senhor Nosso, que 
dis: Eu sou a estrada. Os passos da sua imitação, por donde se hade subir, são: a caridade, a humildade, a 
mansidão, a paciência, a pobreza, o próprio desprezo, a crus, a oração e mortificação. 

Três são os grãos da contemplação infuza: o primeiro são a saciedade ou fartura. Quando 
a alma se enche de Deos, concebe ódio a todas as couzas mundanas: então se aquieta, e só cõ o divino 
amor se satisfás. O segundo he a embriegues. He este grão hum mental excesso e elevação da alma, nacida 
do divino amor e da saciedade delle. 

O terceiro he a segurança, cujo grão tira todo o temor. Está a alma tam embevida no 
divino amor, e fica de tal modo resignada no divino agrado, que se soubesse ser vontade do Altissimo, 
hiria de boa vontade ao inferno. Ella, em este grão, exprimenta hum certo vinculo da divina união, que lhe 
parece impossível o apartarse do seu amado e do seu infinitto thesouro. 

8 - Palavra de leitura duvidosa. 
b _ Anotação à margem: + como se imita a Christo. 
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Outros seis grãos de contemplação se achãõ, que são: fogo, união, elevação, illuminação, 
gosto e repouzo. Com o primeiro se acende a alma; accesa, se unge; ungida he elevada; elevada, 
contempla; e contemplando, gosta; e gostando, repouza. Por estes grãos sobe a alma recolhida e 
exprimentada na via espiritual e interior. 

No primeiro grão, que he o fogo, se illustra a alma mediante o divino e ardente rayo 
[fl.95r.°], acendendo os divinos affectos e secando os humanos. O segundo, he a unção, a qual he hum 
suave e espiritual liquor, que derramandose por toda a alma, a ensina, corrobora e dispõem para receber e 
contemplar a divina verdade. E tal ves se extende até a mesma natureza, corroborando[-a] pello 
sofrimento, cõ hum gosto sensível que parece celeste. 

O terceiro he huã elevação do homem interior sobre si mesmo, para chegar mais capax á 
clara fonte do puro amor. 

O quarto grão, que he a illuminação, he hum infuzo conhecimento, com o qual contempla 
a alma, cõ doçura e suavidade, a divina verdade, sobindo de clareza em clareza, de lús em lús, de 
conhecimento em conhecimento, guiada do divino Espirito. 

O quinto he hum saborozo gosto da divina doçura, manado da abundante e precioza fonte 
do Espirito Santo. 

O sexto grão, huã suave e admirável tranquilidade, nascida da vitoria da guerra interior e 
da frequente oração, de pouquíssimos, antes, de raros exprimentada. Porque he tanta a abundância do 
jubilo e da pax, que a alma lhe parece estar como em hum suave sono , regozijandose e repouzandose no 
divino e amorozo peito. 

Muitos outros grãos da contemplação [fl.95v.°] há, como extazis, ratos, derritimento, 
delírio, jubillo, beijo, abraço, exultação, união, transformação, despozorios e matrimonio, os quaes eu 
deixo de explicar por fugir a especulação, e porque há livros inteiros que tratão destes pontos; ainda que 
todos são para quem os não exprimenta como a cor ao cego, e ao surdo a armonia. Finalmente, por estes 
grãos se sobe ao reclinatorio e repouzo do Rey pacifico e verdadeiro Salamão. 

Sinaes para conhecer o homem interior 
e o animo purgado 

CAP. 16 

São quatro os sinaes para conhecer o homem interior. O primeiro, se já o entendimento 
não produs outros pensamentos mais que aquelles que incitão a lús da fe, e a vontade ja se acha tam 
habituada, que não gera outros actos de amor que de Deos e em ordem a Deos. O segundo, se quando 
cessa da obra interior em que estava occupado, logo, e cõ facilidade se convertem a Deos o entendimento e 
a vontade. O terceiro, se em entrando á oração se esquece de todas as couzas exteriores como se as não 
ouvesse visto nem praticado. O quarto, se se porta em ordem ás couzas exteriores como se de novo entrase 
no mundo, temendo de andar cõ negócios, aborrecendolhe naturalmente, fora3 de quando obriga a 
caridade. 

Esta alma ja se acha livre do exterior, e facilmente se entra na solidão interior, aonde só 
ve a Deos e a si mesma em Deos, amandoo com quietação, com pax [fi.96r.°] e com verdadeiro amor. Lá, 
no intimo centro, lhe está fallando amorozamente o Senhor, mostrandolhe hum novo Reyno, a verdadeira 
pax e alegria. 

Ja a esta alma espiritual, apartada e retirada, não se lhe turba mais a pax interior, ainda 
que no exterior padeça guerra, porque cõ infinitta distancia não chegão as tempestades ao sereníssimo ceo 
interior, aonde reside o puro e perfeito amor, que, ainda que alguãs vezes se ve nua, desemparada, 
combatida e desconsolada, isto he furor da borrasca que ameaça e pelleja de fora. 

Quatro effeitos gera este intimo amor. O primeiro chamase illuminação, que he hum 
saborozo e exprimental conhecimento da grandeza de Deos e de seu próprio nada. O segundo he 
inflamação, que he hum accezo dezejo de abrazarse a modo de borboleta no amorozo e divino fogo. O 

- À margem: salvo. 
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terceiro he a suavidade, que he huã pacifica, alegre, suave e intima fruição. O quarto he absorbimento de 
potencias em Deos. Da qual immersão fica a alma tanto de Deos imbebida e farta, que mais não pode 
buscar, desejar, ou querer outra couza mais que o sumo e infinitto bem. 

Desta plenissima saciedade nascem dous effeitos. O primeiro he hum animo grande de 
padecer por Deos. O segundo, huã certa esperança ou [fl.96v.°] segurança de não aver nunca perdelo nem 
delle apartarse. 

Aqui, neste interior retiro, tem o amado Jesus o seu paraizo, a que podemos subir, 
estando e conversando na terra. E se desejas saber quem seja aquelle que totalmente he tirado ao interior 
retiro, cõ illuminada simplicidade em Deos, eu digo que he aquelle que na adversidade, na desolação do 
espirito e na falta do necessário, está firme e immovel. Estas constantes e interiores almas estão por de 
fora nuas e totalmente difuzas em Deos, em que de confino contemplão. Não tem nódoa alguã; vivem em 
Deos e de Deos mesmo; resplandescem mais que mil soes; são amadas do filho, amadas filhas do pay e 
escolhidas espozas do Espirito Santo. 

Por três sinaes se conhece o animo purgado, como dis S. Thomas no opúsculo. O 
primeiro sinal he a diligencia, que he huã fortaleza do animo, a qual aparta toda a negligencia e perguissa, 
para se dispor com cuidado e confiança a obrar bem a virtude. O segundo he a severidade, fortaleza 
igualmente do animo contra a concupiscência, acompanhada com ardente amor da aspereza, da vileza e 
santa pobreza. O terceiro he a benignidade, doçura do animo que aparta todo o rancor, inveja, contradição 
e ódio contra o proximo. 

Ate que o animo seja purgado, purificado [fl.97r.°] o affecto, nua a memoria, illustrado o 
entendimento e a vontade negada e inflamada, nunca a alma chegará a intima e affectiva união com Deos; 
porque, por ser o espirito de Deos a pureza mesma, a lus , a quietação, requeresse na alma aonde morar 
grande pureza, pax, attenção e quietação. Finalmente, o preciozo dom do animo purgado he só de aquelles 
que cõ continua diligencia buscão o amor e temse e desejão de ser tidos pellos mais vis do mundo. 

Da Divina sabedoria 

CAP. 17 

He a divina sabedoria hum conhecimento intellectual e infuzo das divinas perfeições e 
das couzas eternas, que mais antes depressa se deve chamar contemplação que especulação. A sciencia he 
adquirida e gera a noticia da natureza. A sabedoria he infuza e gera o conhecimento da divina bondade. 
Aquella quer conhecer aquillo que sem trabalho e suor se não alcança; esta deseja de não saber o mesmo 
que conhece, ainda que recebe tudo. Finalmente, os scientificos se entretém no conhecimento das couzas 
do mundo, e os sábios vivem somergidos no mesmo Deos. 

A razão alumiada no sábio he huã alta e simples elevação do espirito, per donde ve cõ 
pura e aguda vista tudo aquillo que a elle he inferior [fl.97v.°] e quanto importa a sua vida e a seu estado. 
Esta he aquella que fas a alma simples, illustrada, uniforme, espiritual e totalmente esquecida e de todo o 
creado apartada. Esta move e aparta cõ suave violência os corações dos humildes e dóceis, enchendoos cõ 
abundância de suavidade, pax e doçura. E finalmente delia disse o sábio que lhe trouxe todos os bens 
juntos em sua companhia: Venerunt mini omnia bonapariter cum ilia. 

Saberás que a maior parte dos homens vive de opinião, e julga conforme o engano da 
imaginação e do sentido. Mas o sábio tudo julga segundo a verdade real que nelle se acha, cujos effeitos 
são entender, conceber, penetrar e transcender tudo o creado, até si mesmo. 

He muito próprio do Sábio obrar muito e fallar pouco. 
A sabedoria se gosta nas obras e palavras do Sábio, porque sendo elle absoluto senhor de 

todas suas paixões, movimentos e affectos, se manifesta em todas suas obras como huã quieta e agradável 
agoa na qual se ve trasluzir a sabedoria cõ clareza. 

A intelligencia da mistica verdade está occulta e cerrada para os homens puramente 
escholasticos, se não são humildes, porque ella he sciencia de Santos, e não se manifesta senão aquelles 
que de bom coração amão e buscão o seu próprio desprezo. Por isso as almas [fl.98r.°] que por abrassarem 
este meio chegaram a ser puramente misticas e verdadeiramente humildes, penetraram até as mais 
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profundas noticias da Divindade, e os homens tanto mais se afastão desta sciencia mística, quanto mais 
sensualmente vivem, segundo a came e o sangue. 

De ordinário, no sugeito que tem muita sciencia escholastica e especulativa, não 
predomina a Divina Sabedoria; fazem porem hum admirável composto quando ambas se achão unidas. 
São dignos de veneração e de louvor na Religião os homens doutos que, por mizericordia do Senhor, 
chegaram a ser místicos. 

As acções exteriores dos místicos e sábios que obrão mais passiva que activamente, ainda 
que lhes sejão cruelissima morte, são délies ordenadas cõ prudência, numero, pezo e medida. 

Os sermões dos doutos3 que não tem espirito, ainda que se componhão de varias historias, 
de elegantes discrições, de agudos discursos e exquizitas provas, não tem conta alguã á palavra de Deos, 
mas dos homens, cõ fingido ouro adulteradas. Estes pregadores corrompem os Christãos, apascentandoos 
em ventos de nocivas sutilezas, dando aos ouvintes pedras por pão, folhas por fruto, e por verdadeiro 
alimento terra enxaibida cõ venenozo mel misturada. Estes são os caçadores da honra, fabricando sempre 
hum idolo de estimação [fl.98v.°] e de aplauzo, em ves de procurar a gloria de Deos e o proveito espiritual. 

Aquelles que pregão cõ zello e desengano, pregão de Deos; aquelles que pregão sem isto, 
pregão de si mesmos. Aquelles que pregão a palavra de Deos com espirito a imprimem no coração; mas 
aquelles que a pregão sem espirito, a pregão só as orelhas. 

Não consiste a perfeição em a ensinar, mas em a obrar, porque não he mais santo nem 
mais sábio quem sabe mais verdade, mas sim o que a executa. 

He maxima constante que a divina sabedoria gera humildade, e a adquirida dos Doutos, 
soberba. 

Não consiste a santidade em formar altos e sutis conceitos da sciencia e dos atributos de 
Deos, mas no amor de Deos e na negação da propria vontade. E por isso se acha mais ordinariamente a 
Santidade nos simples e humildes, que nos doutos. Quantos velhos são pobres de sciencia humana e 
riquíssimos de amor de Deos! Quantos theologos se vem somergidos em sua vã sabedoria e pobríssimos da 
verdadeira lús e caridade! 

Adverte que he bom fallar sempre como quem aprende, não como quem sabe; estima 
mais seres tido por ignorante, que por sábio e prudente. 

Ainda que os doutos puramente especulativos [fl.99r.°] comprehendam alguãs pequenas 
faíscas de espirito, estas não sahem do simples fundo da eminente e divina sabedoria, que aborrece como a 
morte as formas e as espécies. A mistura de pouca sciencia impede sempre a eterna, profunda, pura, 
simples e verdadeira sabedoria. 

Tratase do mesmo 

CAP. 18 

Dous são as viasb que conduzem ao conhecimento de Deos. Huã he remota, e a outra 
próxima. Chamase a primeira especulação, e a segunda, contemplação. Os doutos que seguem a scientifica 
especulação com a doçura dos sensíveis discursos, sobem com este meio como podem a Deos, para que cõ 
estai ajuda possão amalo; mas nenhum daquelles que seguem este caminho que se chama escholastico 
chega por elle só á via mística nem a excellencia da união, transformação, simplicidade, lús, pax, 
tranquilidade e amor, como chega a exprimentar o que he conduzido com a divina graça pella via mistica 
da contemplação. 

Estes doutos meramente escholasticos não sabem que couza seja espirito, nem o perderse 
em Deos, nem chegão a gostar os suaves manjares de Deos no intimo fundo da alma, aonde está o seu 
trono e se [fl.99v.°] comunica cõ incredivel, intima e delicioza affluencia. Antes ainda há alguns que 
condenão esta mistica sciencia, por a não entenderem nem gostarem. 

i - À margem: Pregadores 
- Emendado de os caminhos. 
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O theologo que não gosta da doçura da contemplação he porque não entra pella porta que 
ensina S. Paulo quando dis: Si quis inter vos videtur sapiens esse, stultus fiat, ut sit sapiens: se algum 
entre vos se tiver por sábio, façase parvo, para vir a ser sábio, e se humilhe, reputandose por ignorante. 

He regra geral, e ainda maxima na mistica theologia, déverse primeiro adquirir a pratica 
que a theorica; averse primeiro de exprimentar o exercício da sobrenatural contemplação, que buscar o 
conhecimento e investigar a plena noticia delia. 

Ainda que a sciencia mistica, de ordinário seja dos humildes e simples, nem por isso os 
doutos são incapazes, se não buscão a si mesmos, nem fazem cazo da sua artificioza sciencia, maiormente 
se delia se esquecem como se a não tivessem, e só se servem delia em seu lugar e tempo para pregar e 
disputar quando importa; e depois attendem a simples e nua contemplação de Deos, sem forma, figura ou 
consideração. 

O estudo que se não ordena para só a glória de Deos he breve caminho para o enferno; 
não pello estudo, mas pello vento da soberba que gera. He miserável a maior parte dos homens deste 
tempo, [fi.lOOr.0] que estuda só por satisfazer a insaciável coriozidade da natureza. 

Muitos buscão a Deos e não o achão, porque os move mais a coriozidade que a sincera, 
pura e shigella intenção; mais desejão as espirituaes consolações que o mesmo Deos; e como o não buscão 
cõ verdade, não achão nem a Deos nem os gostos espirituaes. 

O que não procura a total negação de si mesmo, não será verdadeiramente recolhido, e 
assim não será nunca capax da verdade e das luzes do Espirito. Para caminhar á sciencia mistica importa 
não misturarse por de fora, mas cõ prudência, naquillo que por officio lhe toca, para caminhar a sciencia 
mistica. Raros são os homens que estimão mais o ouvir que o fallar; mas o sábio e puro místico não falia 
nunca senão quando não pode fazer menos, nem se mette em couza que lhe não pertença por officio, e 
então se há com grande prudência. 

O espirito da Divina Sabedoria enche cõ suavidade, domina cõ fortaleza e alumia cõ 
excellencia áquelles que se sugeitão a sua direcção. 

Aonde habita o Divino Espirito sempre se acha a simplicidade e a santa liberdade. Mas a 
sagacidade, dobleza, o fingimento, o artificio, a politica e os mundanos respeitos, são inferno para os 
homens sábios e singelos. 

Sabe que deve negarse e desapegarse [fl. 100v.°] de sinco cozas aquelle que nade chegar a 
sciencia mistica. Primeira, das creaturas; segunda, das couzas temporaes; terceira, dos mesmos dons do 
Espirito Santo; quarta, de si mesmo; quinta, se nade perder em Deos. Esta ultima he a mais perfeita, 
porque só aquella alma que sabe assim desapegarse he aquella que chega a perderse em Deos, e só esta 
sabe seguramente acharse. 

Mais se aggrada Deos dos affectos do coração que do effeito das mundanas sciencias. Huã 
couza he alimpar o coração de tudo aquillo que o prende e fas impuro; e outra he fazer cento e mil couzas, 
ainda que boas e santas, sem attender a esta pureza do coração, que he a principal para alcançar a Divina 
Sabedoria. 

Não chegarás nunca a esta divina sciencia se não tens fortaleza, quando Deos te purgue a 
seu tempo, não somente dos apegos dos bens temporaes e naturaes, mas também dos sobrenaturaes e 
sublimes, como são as interiores comunicações, os estazes, raptos e outras graças gratis datae, aonde se 
apega, arrima e se detém a alma. 

Muitas almas deixão de chegar a quieta contemplação, a divina sabedoria e verdadeira 
sciencia, ainda que gastem muitas horas em oração e comunguem todos os dias, porque se não sogeitão em 
tudo e com total somissão a quem tem lús, nem se negão e vencem nem se dão totalmente a Deos com 
perfeito dispimento e desapego. Finalmente, [fl.lOlr.0] sem que no fogo das penas interiores se purifique a 
alma, nunca chegará á renovação, á transformação, á perfeita contemplação, á divina sabedoria e á 
affectiva união. 
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Da verdadeira e perfeita anihilação 

CAP. 19 

Hás de saber que só em dous princípios he fundada toda esta fabrica da anihilação. O 
primeiro he terse a si mesmo e todas as couzas do mundo em baixa estimação, de donde hade nascer por 
em pratica o despimento e a renunciação de si mesmo e de todas as couzas creadas, cõ huã santa 
rezolução, cõ o affecto e cõ a obra. 

O segundo principio hade ser huã grade estimação de Deos, para o amar, adorar e seguir 
sem nenhum próprio interesse, ainda que seja muito santo. Destes dous principios nascerá huã plena 
conformidade cõ a vontade divina. Esta efficax e pratica cõformidade cõ a divina vontade em todas as 
couzas, condús a alma a anihilação e transformação cõ Deos, sem mistura de raptos ou de extazis 
exteriores, ou de véhémentes affeitos, por ser este caminho sugeito a muitas illuzões, cõ perigo de 
infirmidade e de angustias do entendimento, pella qual estrada raro he aquelle que chega a altura da 
perfeição, a qual se adquire por este alto, seguro, [fl.lOlv.0] firme e real caminho, ainda que não sem 
pezadas cruzes, porque nella hé fundada a via real da anihilação e perfeição; á qual [se] seguem muitos 
dons de lús e de divinos affectos, cõ infinitos outros gratis dati; de tudo pões se deve despojar a alma 
anihilada, se não quer que sejão de impedimento para passar a Deificação. 

Fazendo a alma continuo progresso da sua baixeza, deve caminhar á pratica da 
anihilação, que consiste no aborrecimento da honra, da dignidade e do louvor; por não ser razão que, á 
vileza e ao puro nada, se de a dignidade e a honra. 

A alma que conhece a sua vileza, parecelhe impossível merecer couza alguã; antes se 
confunde e se conhece indigna das virtudes e do louvor. Ella abraça cõ igual animo todas as ocaziões de 
desprezo, persiguição, infâmia, confuzão e afronta; e como verdadeiramente merecedora de semelhantes 
afrontas, rende ao Senhor graças, quando se ve na ocazião de ser tratada como merece, e se conhece ainda 
indigna que cõ ella se obre sua justiça; mas sobretudo alegrase cõ os desprezos e afrontas, porque rezulta 
para seu Deos huã grande gloria. 

Escolhe sempre esta alma o mais baixo, vil e desprezado grão, assim do lugar como do 
vestir e de todas as outras couzas, sem nenhuã affeição de singularidade, julgando que a maior vileza 
excede sempre a seus merecimentos, e reconhecendose ainda [fi.l02r.°] desta indigna. Esta pratica fas 
chegar a alma a huã verdadeira anihilação de si mesma. 

Começa a alma que quer ser perfeita a mortificar suas paixões; aproveitada em aquelle 
exercício, se nega; e dahi, cõ a divina ajuda, passa ao estado do nada, aonde ella mesma se despreza, e 
aborrece e se confunde, conhecendo ser nada, que nada pode e nada vale; daqui nasce o morrer em si e nos 
sentidos, em muitas maneiras e a todas as horas; e finalmente, desta morte espiritual se origina a 
verdadeira e perfeita anihilação, de tal modo que, quando ja a alma he morta ao seu querer e entender, se 
dis cõ propriedade ter ella chegado ao perfeito e venturozo estado da anihilação, que he a ultima 
dispozição para a transformação e união, sem que a mesma alma chegue a alcançalo; porque não seria 
anihilada se chegasse a conhecelo. E ainda que chegue a este felice estado de anihilada, importa saber que 
sempre há mais e mais de caminhar, purificar e anihilar. 

Saberás que esta anihilação, para que seja perfeita na alma, hade ser no próprio juizo, na 
vontade, nos affectos, inclinações, desejos, pensamentos, e em si mesma; de tal modo que se hade achar a 
alma morta ao querer, ao desejar, ao procurar, ao entender, ao cuidar, querendo como se não quizesse; 
desejando como se não desejasse; entendendo como se não entendesse; cuidando como se não cuidasse, 
sem se inclinar a nada, abraçando igualmente os desprezos e as [fi.l02v.°] honras, os benefficios e os 
castigos. 

O, que alma ditoza aquella que se acha assim morta e anihilada! Ella não vive mais em 
si, porque Deos vive em ella; ja pode com toda a verdade dizerse delia que he huã fénix renovada, pões 
que se tem demudado, espiritualizado, transformado e Deificado. 
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Mostrase como o nada he estrada de atalho 
para conseguir a pureza da alma, a perfeita 

contemplação e o rico thezouro da pax interior. 

CAP. 20 

A estrada para chegar aquelle alto estado de animo reformado, por donde 
immediatamente se chega ao sumo bem, a nossa primeira origem e a suma pax, he o nada. Procura, ó 
alma, de estar sempre sepultada em esta mizeria! Este nada, esta conhecida mizeria, he o meio per que o 
Senhor obra na tua alma maravilhas. Vestete deste nada e desta mizeria, e procura que esta mizeria e este 
nada seja o teu continuo sustento e habitação, até confundirte nella; e eu te seguro que, sendo tudoa em tal 
modo nada, será o Senhor o todo na tua alma. 

Per que cuidas tu impedem infinitas almas a abundante corrente dos does divinos? Porque 
querem fazer alguã couza e dezejam de ser grandes; tudo isto he sahir da humildade interior e do seu 
nada; e por isso impedem as maravilhas que aquella infinita bondade [fL103r.°] quer obrar. Apegãose aos 
mesmos dons espirituaes por sahirem do centro do nada, e tudo lhe vai em mal. Não buscão Deos cõ 
verdade, e por isso o não achão; e portanto, deves saber que se não acha mais que só no desprezo de nós 
mesmos e no nada. 

Nos buscamos nos a nos mesmos, e assim sempre sahimos do nada, e por isso não 
chegamos nunca á quieta e perfeita contemplação. Metete na verdade do teu nada, e de nenhuã couza te 
inquietarás; antes te humilharás e confundirás, perdendo de vista tua propria reputação e estimação. 

Ó, que forte baluarte hás de achar em este nada! Quem averá para darte pena, se te retiras 
em tal fortaleza? Pões a alma que de si mesma he desprezada, e que no seu conhecimento he nada, não 
pode de ninguém receber aggravo ou injuria. A alma que esta dentro do seu nada, observa o silencio 
interior, sempre vive resignada em qualquer tormento, por julgar sempre ser mais o que merecia. Foge da 
suspeita do proximo; não olha os defeitos de outrem, mas os próprios; de infinitas imperfeições se livra, e 
fica senhora de grande virtude. Emquãto a alma se está quieta no seu nada, a aperfeiçoa, enriquesse e 
pinla em ella sem impedimento o Senhor sua imagem e semelhança. 

Pello caminho do nada has de chegar a perderte em Deos, que he o ultimo grão da 
perfeição; e se assim sabes perderte, serás venruroza, te ganharás e ao [fl.l03v.°] certo te acharás. Em esta 
officina do nada se fabrica a simplicidade, se acha o interior e infuzo recolhimento, se adquire a quietação, 
se alimpa o coração de toda a sorte de imperfeições. Ó, que thezouro descobrirás se no nada firmares tua 
habitação! E se tu te metes no centro do nada, em nenhuã couza te misturaras ao de fora (degrao em que 
tropeção almas infinitas), mas só em aquillo que por officio te toca. 

Se estás mettida e fechada no nada, aonde não chegão os golpes da adversidade, nenhuã 
couza te dará pena, nada te inquietará. Porque por elle hás de chegar ao dominio de ti mesma, porque no 
nada reina o perfeito e verdadeiro dominio. Com o escudo do nada, venceras as fortes tentações e as 
terríveis persuazões do inimigo invejozo. 

Conhecendo que es nada, que nada podes e nada vales, abraçarás com quietação as 
passivas securas, sofrerás os horríveis désemparas, e os espirituaes martírios e interiores tormentos. Por 
meio deste nada has de morrer em ti mesma em muitas maneiras, em todo o tempo e em todas as horas. 

Quem averá de despertar a alma daquelle doce e saborozo sono, se dorme no nada? Pello 
qual chegou David, sem o saber, a perfeita anihilação: Ad nihilum redactus sum, et nescivi. Estandote no 
teu nada, fecharás a porta a tudo o que não hé Deos; te retirarás ainda de ti mesma e caminharás áquella 
interior solidão, donde o Divino Espozo falia no coração a sua espoza, ensinandolhe a alta e divina 
sabedoria. Confundete neste nada, e ahi acharás hum sagrado couto contra qualquer [fl.l04r.°] 
tempestade. 

Por esta estrada hasde chegar ao ditozo estado da innocencia perdida pello primeiro pay. 
Por esta porta deves entrar na terra venturoza dos viventes, aonde acharás o sumo bem, a largueza da 
caridade, a beleza da justiça, a dereita linha da equidade e rectidão, e, em suma, toda a perfeição. Per 
ultimo, não olhar nada, não desejar nada, não querer nada nem procurar couza alguã, e em tudo viverá tua 
alma cõ quietação e gozo repouzada. 

- Lapsus calami? Sendo tu, no texto da ediçãoprincaeps; cf. ed. crítica de José Ignacio Tellechea Idigoras p.365. 
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Este he o caminho para adquirir a pureza da alma, a perfeita contemplação e a pax 
interior. Caminha por este seguro caminho e procura somergirte em este nada; perdete e fundete, se queres 
anihilarte, unirte e transformarte. 

Da summa felicidade da pax interior 
e dos maravilhosos effeitos delia. 

CAP. 21 

Anihilada ja a alma, com perfeita nudeza renovada, exprimenta na parte superior huã 
profunda pax e huã saboroza quietação, que a condús a huã perfeita união de amor, que toda se regozija. 
He ja esta alma chegada a tal felicidade, que não quer nem deseja outra couza que quanto quer o seu 
amado; com esta vontade se conforma em todos os successos, tanto de consolação como de pena e 
afflicção; e juntamente goza3 de fazer em tudo a divina vontade [fl.l04v.°]. 

Não há couza que a não console, nem lhe falta couza que possa afligila; o morrer lhe he 
gozo, e o viver he sua alegria. Tam contente está na terra como no paraizo; tanto se regozija na privação 
como na posse, na infermidade como na saúde; porque sabe que esta he a vontade de seu Senhor; esta he a 
sua vida, esta sua gloria, o seu paraizo, a sua pax, o seu repouzo, a sua quietação, a sua consolação e suma 
felicidade. 

Se a esta alma, subida pellos grãos da anihilação á região da pax, fosse necessário 
escolher, antes escolheria a desconsolação que a consolação; o desprezp que a honra; porque o amante 
Jezu fes grande estimação dos oprobios e da pena. Se padece antes fome dos bens do ceo, se tem sede de 
Deos, temor de perdello, planto no coração e guerra do demónio, ja se tem convertido a fome em fartura, a 
sede em saciedade, em segurança o temor, a tristeza em alegria, o planto em regozijo, e a cruel guerra em 
suma pax. Ó, ditoza alma, que goza ja na terra tão grande felicidade! Deves saber que estas almas (ainda 
que poucas) são as fortes colunas que sustentão a igreja e temperão a divina indignação. 

Ja esta alma entrada no ceo da pax se reconhece chea de Deos e de seus sobrenaturaes 
dons, porque vive fundada em hum puro amor, agradandolhe igualmente a lús como as trevas, a noute 
como o dia, a aflicção como a consolação. Por esta santa e celeste indifferença não perde a pax na 
adversidade, nem a tranquilidade nas tribulações; antes se ve chea de inefáveis gozos. 

E ainda que o principe das trevas mova [fl.l05r.°] contra ella todos os assaltos do inferno, 
com horríveis tentações, resiste em esta guerra como firme coluna, succedendolhe aquillo que acontece no 
alto monte e no profundo vale em tempo de tempestade. 

Estase o vale escurecendo cõ bastas trevas, grande tempestade de pedra, de trovões, 
relâmpagos e rayos, que parece hum retrato do inferno; nesse mesmo tempo o alto monte se ve 
resplandecente, recebendo os formozos rayos do sol, com pax e serenidade, ficando todo como hum ceo 
claro, pacifico e luminozo. 

O mesmo succède em esta alma venturoza. Está o vale da parte inferior sofrendo 
tribulações, combates, trevas, desconsolações, tormentos, martirios e persuazões; e nesse mesmo tempo, no 
alto monte da parte superior da alma, o verdadeiro sol illustra, inflama e alumia, onde fica pacifica, 
resplandescente, quieta, serena e chegada a hum mar de alegria. 

He, pões, tanta a quietação desta alma pura que chegou ao monte da tranquilidade, tanta 
a pax em seu espirito, tanta a serenidade, tanto o sossego no seu interior, que redundão ao esterior hum 
reziduo e vislumbre de Deos. 

Porque no trono da quietação se manifestão as perfeições da beleza espiritual; aqui a 
verdadeira lús dos secretos e divinos mistérios de nossa santa fé; aqui a humildade perfeita até a 
anihilação de si mesma; a plenissima resignação, a castidade, a pobreza de espirito, a pureza e innocencia 
de pomba, a modéstia exterior, o silencio e a solidão interior, a liberdade e pureza do coração; aqui o 
esquecimento de tudo o creado, até de si mesma; a alegre simplicidade, a celeste indifferença, a oração 
continua, a total nudeza, o perfeito desapego, a sapientissima contemplação, a conversação do ceo, e, 

- Emendado na entrelinha para/õ/ga. 
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finalmente, a perfeitíssima e sereníssima pax interior, de quem pode dizer esta alma ditoza o que o sábio 
disse da sabedoria, averemlhe com ella vindo todas as outras graças: Et venerunt mihi omnia bona pari ter 
cum ilia. 

Este he o rico e occulto thezouro, esta a desejada joya do evangelho, esta a vida bem 
aventurada, a vida ditoza, a verdadeira vida e a bem aventurãça da terra. O, fermoza grandeza, não 
conhecida dos filhos do homem! Ó, excellente vida sobrenatural, quam admirável es, e quam inefável 
porque es hum retrato da bem aventurança! Ó, quanto se exalta da terra a alma que perde de vista todas as 
couzas da vileza da terra! Tu es pobre no exterior, mas no interior riquíssima. Tu pareces baixa, mas es 
altíssima. Tu, finalmente, es aquella que sabes viver na terra vida Divina. Daime, Senhor e Suma 
bondade, daime huã boa porção desta celeste felicidade e verdadeira pax, que o mundo, como sensual, não 
he capax de conhecer nem de receber. Quem mundus non potest accipere. 

Exclamação amoroza e gemido lamentável com Deos, 
pellas poucas almas que chegão a perfeição, 
a amoroza união e a divina transformação. 

CAP.22[fl.l06r.°] 

Ó, Divina Magestade, em cuja prezença tremem e se movem as colunas do ceo! Ó, 
bondade mais que infinita, em cujo amor ardem os Serafins! Daime, Senhor, licença para chorar a nossa 
cegueira e ingratidão. Todos vivemos enganados, buscando o louco mundo, deixando a vós, que sois o 
nosso Deos. Todos pello fedorento lodo do mundo, deixamos a vós, fonte de agoa viva. 

Ó, filhos do homem! Até quando avemos de seguir a mentira e a vaidade? Quem tanto 
nos enganou para deixar o Summo bem, o nosso Deos? Quem nos falia maior verdade? Quem mais nos 
ama? Quem mais nos deffende? Quem he mais para ser amigo, mais brando para espozo e mais bom para 
pay? Que tanta seja a nossa cegueira que todos desemparamos esta suma e infinitta bondade! 

O, divino Senhor! Quam poucas almas há no mundo que vos sirvão cõ perfeição! Quam 
poucos são aquelles que querem padecer, que seguem Christo Crucificado, que abração a cms, que negão a 
propria vontade, e desprezão a si mesmas? Ó, que pouquidade de almas se acha, desapegadas e totalmente 
despidas? Quam poucas são as almas mortas em si e por Deos vivas, e na divina vontade perfeitamente 
resignadas! Que pouquidade de almas ornadas de simples obediência, de profundo conhecimento de si 
mesmas e de verdadeira humildade! De almas que cõ total indifferença nas mãos de Deos se poem, para 
que faça em ellas sua divina vontade! De almas puras, de coração simples e desapegado, e que, despidas 
do próprio entender, saber, desejar e querer, [fl.lOóv.0] anellão sua negação e morte espiritual! Ó, quam 
poucas são as almas que querem deixar obrar em si o divino creador, que padeção por não padecer e 
morrão por não morrer! Quam poucas são as almas que querem esquecerse de si mesmas, despir o coração 
de affectos, de seus desejos, de suas satisfações, do próprio amor e juizo! Que queirão deixarse guiar pella 
estrada real da negação e pello caminho interior! Que queirão deixarse anihilar, morrendo aos sentidos e a 
si mesmas! Que queirão deixarse vazar, purificar e despir, para que Deos as vista, as encha e as 
aperfeiçoe! Finalmente, quam pequeno he, Senhor, o numero das almas cegas, mudas, surdas e 
perfeitamente contemplativas! 

Ó, confuzão dos filhos de Adão! Que por huã vileza desprezamos a verdadeira felicidade 
e impedimos o sumo bem, o rico thezouro e a infinita bondade! Com justa razão se chorão os ceos que 
sejão poucas as almas que queirão seguir suas preciozas estradas: Viae Sion lugent eo quod non sint qui 
veniant ad solenitatem. 

§§§§§§§§§ 
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Breve tratado da comunhão 
quotidiana 

Cap. 1.° 

Nenhum ministro deve impedir a comunhão ao fiel que a dezeja e pede, 
emquanto não conhecer a conciencia maculada de pecado mortal. 

O Concilio Tridentino3' tratando da preparação que devem fazer os sacerdotes e 
seculares para dignamente receberem a Sagrada Eucharistia, dis as palavras seguintes: Declara o costume 
eccleziastico ser a prova necessária para se comungar que nenhum, cõ sabedoria de estar em pecado 
mortal, ainda que lhe pareça estar contrito, se chegue a Sagrada Eucharistia, sem que preceda a cõfissão 
sacramental, o que comprehende todos os christãos e ainda os sacerdotes, que devem por obrigação 
celebrar. 

Do que se infere claramente que o Concilio não poem outra n ecessaria dispozição para 
comungarem os seculares e dizerem missa os sacerdotes que o não aver pecado mortal; porque pões hãode 
impedir os ministros áquelles que tem esta disposição? 

Não dirão os ministros que tem maior authoridade que o Concilio, nem que são mais 
doutos que todos os padres da igreja que intervieram nelle, nem menos dirão que tem maior lús de Deos 
que aquella que então comunicou á igreja! Logo não devem os ministros buscar maior disposição que 
[fl.107 v.°] de estar sem pecado mortal, pões o Concilio o não requere. 

Ou os ministros e sacerdotes, que todos os dias dizem missas, tem esta santidade e 
perfeição que requerem nos seculares, ou não a tem? Não dirão que a tem, porque será soberba; se a não 
tem e celebrão todos os dias missas, porque a buscão e requerem nos seculares para lhes conceder todos os 
dias a comunhão? He bem aconselharlhes esta perfeição, mas se a não tivessem, não será racionavel o 
privalos de tam grande bem, porque podem temer que Christo Senhor Nosso lhes diga aquillo que disse 
aos farizeos, que botavão as cargas pezadas aos homens, e elles nem cõ o dedo lhe queriam tocar. Se 
verifica também o que disse David, que os homens são mentirosos nos pesos, mendaces filii hominis in 
stateris, porque tem hum pezo para si mesmos, e outro para os seculares. 

Se para dizer missa todos os dias, consagrar e offerecer sacrifício, que he o mais santo 
mistério, julga o Concilio por digna dispozição o não estar em pecado mortal, quanto mais digna será só 
para se comungar ? 

Se o Concilio, a Igreja, os Pontífices, os Santos e Doutores não requerem maior 
dispozição para receber fruto deste Sacramento que o não estar em pecado mortal, porque os ministros hão 
de buscar outra maior ? 

O Concilio Tridentino dis as palavras seguintes: optaret quidem Sancta Synodus, ut in 
Singulis Missis Fidèles adstantes, non solum Spirituali affecto, sed Sacramentali etiam Eucharistiae 
perceptione communicarent quoad eos hujus sacrificio frutus uberior perveniret; teria por couza assas boa 
e quereria a Sacrosanto Cõ[fl. 108r.°]cilio que na missa de cada dia os fieis que assistissem a ella 
comungassem, não só espiritualmente e cõ dezejo, mas também sacramentalmente, recebendo a sagrada 
Eucharistia, para que desta maneira alcançassem mais abundante fruto deste Santíssimo Sacramento. Pões 
o Concilio dezeja que todos os dias comunguem os fieis, quando ouvem missa, cõ a dispozição de não aver 

À margem: Sessione 13, cap. 7 
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pecado mortal, como o assentou e determinou na sessão 13, cap. 7, se achão ministros que digão que não 
está bem, e que assim descubertamente se querfem] oppor aos dezejos da igreja ? 

Declarou a congregação do Concilio por erro a limittação de alguns bispos que, 
medrozos, quiseram impedir a comunhão quotidianna aos negociantes e cazados. O refere a Sagrada Rotta 
no anno de mil quinhentos e oitenta e sette. E depois de aver decretado que podem comungar também 
todos os dias os seculares, ainda que sejão negociantes e cazados, poem as seguintes palavras: qua propter 
exortandi sunt fidèles ut sicut quotidie peccant, ita quotidie medicina accipiant; pello que se hão de 
exortar os fieis que, assim como todos os dias pecão, assim todos os dias recebão esta medicina do 
Sacramento da Eucharistia. E o mesmo Concilio Tridentino dis : qui manducai me, ipse vivet propter me 
et tanquam antidotum, quo liberemur á culpis quotidiannis et a pecatis mortalibus preservemur; he a 
comunhão hum antídoto para nos livrarmos das culpas quotidianas e prezervarnos dos pecados mortaes. 
Se aqui o Concilio Tridentino e o seu decreto não falia dos Basilios e Antonios [fi.l08v.°] nem das 
Catherinas e Claras, como dizem alguns que se requere que sejão, mas daquelles que todos os dias pecão, 
porque se lhes hade impedir a medicina para não pecar ? 

O Concilio Mediolanense e Cavillonense são do mesmo parecer. 
O Santo Pio quinto dis: «São obrigados os curas a exortar muitas vezes aos fieis que, 

pões achão que he necessário o dar todos os dias de comer ao corpo, tenhão também por couza necessária 
o sustentar a alma cõ este sacramento, porque o maná, figura delle, todos os dias o comião os filhos de 
Israel no deserto». 

E não he só de S. Augostinho aquella sentença, todos os dias pecaes, todos os dias 
comungai, mas de todos os santos. 

Santo Ignassio Bispo e mártir exorta que nos cheguemos muitas vezes a receber a 
Eucharistia, porque sua frequência debilita as forças de Satanás. 

O Concilio Alexandrino dis: «Sem a sua frequência cõ difficuldade se conserva a graça». 
São João Chrisostomo: «Não he temeridade chegarse o Christão muitas vezes a receber 

este Sacramento; aquelle que se não lembra de culpa grave, pode chegarse todos os dias». 
Theofilato: «Para saber se podes comungar, se tu o juis, e avendote examinado, sem 

esperar o dia de festa, podes fazelo, se te não sentes cõ culpa grave». 
São Cipriano: «Peçamos este pão quotidiano, não tendo culpa grave, recebamolo todos os 

dias, que nos dá vida eterna, e peçamos que se nos de todos os [fi.l04r.°]dias o nosso pão, que he Christo 
Senhor Nosso, para nos conservar em sua graça; não he pouco dano deixar de comungar todos os dias». 

Santo Hilário: «Se os pecados não são tam graves que tu mereças ser excomungado, não 
sendo mortal, e se contudo o fosse, depois de averte confessado (como interpreta Soares), não te afastes da 
medicina de todos os dias, que he o corpo e sangue do Senhor». 

Santo Ambrozio: «Recebe todos os dias, o que todos os dias te hade ajudar e aproveitar. 
Aquelle que não merece recebelo [cada dia, não merece recebelo] depois de hum anno; os pecados são 
quotidianos, e este divino pão he também de todos os dias. Pecastes todos os dias, lavate pões todos os dias 
da culpa na fonte da penitencia, achegandote todos os dias a este divino sacramento; acharás medicina 
saudável, e não veneno de juizo». 

S. Hieronimo: «Devemos receber a Eucharistia sempre que estejamos sem pecado 
mortal». E no seu tempo, que era no de 470, dis que curava em Roma e em Espanha o santo costume de se 
comungar todos os dias. 

Santo Augostinho: «Se chegas sem pecado, seguro podes chegar, pão he, não veneno». 
O mesmo: «He melhor comungar por devoção, que deixalo por reverencia. 
Em outro lugar: «Este pão he quotidianno, recebeo todos os dias, porque todos os dias te 

aproveitará, e todos os dias o podes receber» [fl.l04v.°]. 
Ao mesmo Santo Augostinho atribuem alguns aquella sentença: «Quotidie Eucharistiae 

comunionem percipere, nec laudo, nec reprehendo». Com a qual hum Bispo reprehendeo a S. Catherina 
de Sena, porque comungava todos os dias, e a Santa lhe respondeo como reprehendia nella o que Santo 
Augostinho se não atrevera a reprehender. Mas Belarmino dis que esta sentença não he de Santo 
Augostinho, mas de Gennadio Massiliense, e assim o confirmão outros muitos autores. 

S. Gregório: «O Senhor nos deu este salutifero sacramento para perdoar os pecados de 
cada dia; recebamolo todos os dias». 

S. Bernardo: «O ferido busca a medicina; estamos feridos quando temos pecados; a 
medicina he o divino sacramento, recebeo todos os dias, que todos os dias sararás. 
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Santo Apolonio constrangia aos seus monges que comungassem «todos os dias», «para 
se conservarem em graça». 

S. Boaventura: «Ainda que te achasses frio, cõ pouco fervor, confiado na mizericordia de 
Deos, cõ confiança podes chegar a comunhão. Se te consideras indigno (porque te [não]a lembras de 
pecado mortal), chegate, porque quanto mais infermo, tanto maior necessidade tens do medico; não 
recebes a Christo para o santificar, mas para que te santifique». 

O Concilio Alexandrino: «Sem sua fre[110r.°]quencia, com dificuldade se conserva a 
graça». 

Santo Antonio de Firense: «Devese aconselhar a aquelles que vivem bem que recebão 
frequentemente este Santíssimo Sacramento, porque, assim como o absterse muito tempo do comer do 
corpo, o debelita e põe á morte, assim o absterse muito deste sustento espiritual debelita a alma, acaba o 
fervor e a vai inclinando ao pecado mortal». 

Adrião, Papa: «Feita a preparação, conforme a fraqueza humana, mais seguro he receber 
o Santíssimo que absterse». 

S. Thomas de Aquino pergunta se he licito comungar todos os dias, e responde cõ S. 
Augostinho: «Este pão he quotidiano, e recebeo todos os dias, para que todos os dias te seja de proveito». 

Santo Isidoro: «Alguns dizem que se não há pecado se deve comungar todos os dias, e 
dizem bem, se se comunga cõ veneração e humildade». 

Santo Anacleto, papa: avendose afrouxado no uzo da comunhão quotidiana, o renovou, 
ordenando que, depois da consagração, todos os que se achassem prezentes comungassem, por aver estado 
este costume (como dis em hum decreto) estabelecido pellos apóstolos e observado pella igreja Romana, e 
que aquelles que não comungavão eram lançados fora da igreja [fl. 110v.°]. 

Innocencio terceiro: «Pode comungar aquelle que tem a conciencia livre de pecado 
mortal e tem dor dos veniaes». 

Santo Attanazio: «Tendo examinado tua consciência, chegate sempre a comunhão sem 
esperar dia de festa». 

Henriques refere que Santo Augostinho, Santo Ambrósio e São Hierónimo louvão 
aquelles que comungão todos os dias, sem pecado. «Aquelles que os confessores julgarem dignos de 
absolvição, podese aconselhar que comunguem, ainda que temão poder facilmente recahir. Não he 
necessário fazer expiriencia do aproveitamento cõ a frequente comunhão, porque muito menos se 
exprimenta o proveito espiritual (o qual he insensivel) que o corporal». 

Thomas de Quempis: «Se comungando estou frio, se não comungar que serei ?» Eu 
acrescentarei: se comungando sou miserável e desgraçado, não comungando escandalizarei todo o mundo 
e me perderei. 

Deffendem a quotidianna comunhão todos os Doutores seguintes, cõ razões muito 
effícazes, as quaes, por brevidade se deixão. 

Innocencio 3.°, Tractatu de Missa, lib. 4, cap. 44. 
Santo Attanazio, IAd Corinth., II, probet autem. 
Henrique[s] lib. 8, De Euchar., cap. 88, n.° 2 
Thomas de Quempis, lib. 4, De imit. Christi, cap. 5[fl.lllr.°] 
Alexandre de Ales, 4p., quaest51, art. 10. 
Gersão in opere tripart., cap. 19. 
O patriarca de Hieruzalem in 4, dist. 12, quaest. 2. 
João Celaya in 4 sent.dist. 12, quaest. 2. 
Rainero Pisano, I p. Tract. Euchar. cap. 16. 
Martinho de Ledesma, p. 1, quest. 4, art. "10. 
Nider, in praecept. 3, cap. 12, n. ° 12. 
Astensis in Suma, 2p., lib.4, tit."27. 
O padre Salmeirão, tomo 9, tract. 4L 
O padre Francisco Soares, tomo 3, disp. 63, sect. 3. 
Durando, in 4, dist. 12, quaest. 5. 
Vitoria, in Suma, quaest. 76. 
João de Fiburgo, Sum., lib. 3, de Euchar. tit. ° 24. 
João Altenstaig, lib. 5, cap. 5. 

Riscado 
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Gabriel Maior, in Suma, tract. 3, de Euchar. 
Raimundo, in Sum., tract. 3 de Euchar. 
Pedro do Souto, in 4, dist. 12, quaest. 1, art." 10. 
Luis Blosio, Dialogo Suson. 
EstevanBolufer, lib. 4, dist. 12, quaest. 14. 
Rosela, Sum., tract. 3, de Euchar. 
O padre Christovão de Madrid, De frequent, com., cap. 1. 
Reginaldo, De prudent, conf, cap. 11. 
Francisco de Lavata, verb. Euchar.,prop. 18. 
Dionisio Cartuziano, De Euchar., cap. 5 [fl.lllv.0]. 
João Mayor, in 4, dist. 9, quaest. 2. 
Venâncio Fortunato, in Oratione Dominic. 
Osio, Cardeal, De Caeremon., fol. 371. 
O Bispo Peres, De Sacram., quaest. 80, art. 9. 
Vivaldo, DeEuch., num. 130. 
Christovão Moreno, libro Claridad de simples. 
Jacome Bayo, De inst. rei. christ, lib. 2, cap. 19. 
O Illuminado padre João Taulero, Serm. 1, Dom. 7 post Trinitatem. 
Affonso Rodrigues, 2 p., tract. 8, cap. 10. 
Antonio Molina, tract. 7, pag. 870. 
Luis Fundone, Tract, de divin, sacram., p.2, cap. II. 
O padre frei Joseph de Santa Maria, Tract, de comun. 
Raimundo Sebunde, Dialogo 7, cap. 17. 
Amaro Antonio, De Euchar., cap. 5. 
Pedro Marsiglia, Memor. Compost., fol. 62. 
O padre frei Antonio de Alvarado, Guida de schiavi, foi. 414. 
Affonso de Chinchilla, Tract, comun., documento 3. 
O padre frei Luis de Granada, tract. 3, cap. 8, § 2. 
Villalobos, I p. tract. 3, diffin. 4, n.°3. 
Almai, in 4, dist. 26. 
João Sanches, dist 23, n." 13. 
Palao, in 4, dist. 31, disc. 2[fi.ll2r.0]. 
Basilio, lib.l, Matrim., cap.21, n.°6. 
Vera Crûs, 3p. Spec, art. 16. 
Sa, de Verb. Euchar., n.° 12. 
Henrique Henriques, in Sum., lib.8, de Euchar., cap. 48. 
Ferrer, arte de conhecer Jesus, 3 par., dialogo 5. 
Escobar, lib. 2, sess. 4, de notât, sant. 
Mendonsa, part. 4, Tract, de Sacram., instr. 32. 
Cassiano, in vitispatrum 
Medina, lib. 1, cap. 14. 
Hieronymo Peres, in suma theolog. 
Adriano, in 4 sent, tract, de Euchar. 
Finalmente dis o illuminado Taulero que «receber o Santíssimo Sacramento», sem 

pecado mortal, como havemos dito, «he de maior proveito que ouvir cem missas ou cem pregações». E 
ainda dizem muitos, como reffere Hieronimo Peres, que quem huã só ves recebe este divino sacramento, 
sem pecado mortal, alcança mais graça do que se três vezes fora em peregrinação ao Santo Sepulcro de 
Hierusalem, e que nunca nenhum comunga sem alcançar particular graça e singular grão de caridade, que 
de antes não tinha, por muito frio e seco que se ache. 

Hum grande religioso acrescenta esta consideração: « Se se unisse e ajuntasse toda a 
caridade [fl.H2v.°] que hão tido todos os homens que ouve, ha, e hade aver, e os merecimentos de todos 
elles, e os louvores que se tem dado e se darão, e todas as boas obras que se tem feito e se hão de fazer, e 
os tormentos dos mártires, e os jejuns, diciplinas e cilicios de todos os santos confessores, patriarchas, 
virgens e aproveitados, com tudo aquillo que se hade fazer até o fim do mundo, não agrada tanto a Deos 
,como o receber este Divino Sacramento. 
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Outros dizem, conforme reffere o sobredito autor, que se se ajuntassem todos os choros 
dos Anjos, todos os cortezões do ceo e a Virgem Santíssima, Senhora de todos, a qual excede 
incomparavelmente a todos, não podem fazer a Deos sacrifício que mais lhe agrade, nem offerta mais 
acceita, que o dizer missa, ou, quando se comunga, offerecer a sua Divina Magestade aquelle Divino 
Sacramento. 

S. Cyrillo affirma que a dilação só, não causa melhor dispozição, e de ordinário succède 
que, aquelles que mais tardão na comunhão, chegão menos dispostos. E mais o persuadem as razões 
seguintes: o comungar dignamente, sem pecado mortal, per si he bom, o absterse não; o chegarse muitas 
vezes, nasce de caridade, o dilatarse, de negligencia ou temor; melhor he a obra de caridade que a do 
temor. O que comunga [fl.ll3r.°] excede ao que o deixa de fazer por temor, no fruto que recebe do 
sacramento ex opere operato, e no de mais o pode facilmente igualar, pois que o dezejo de comungar 
dignamente não he menos bom que o absterse por reverencia. Se alguã ves he bem absterse, deve ser por 
alcançar ou conservar a reverencia e a devoção, e por isso não he de menos proveito a frequência do 
Santíssimo Sacramento, pois que cõ ella se purga a alma dos mãos hábitos e das affeições e imperfeições 
naturaes que temos. 

Pões logo se a escriptura em muitos lugares, os apóstolos, os Concilios, os Pontífices, 
todos1 os Santos e Doutores aconselhão a quotidiana comunhão, sem limitação ou taxa, e não há ley 
Divina nem humana que a prohiba ao que não tem pecado mortal, porque razão a hão de querer impidir os 
ministros, ou limittar, o que nem Christo, nem a Igreja, nem ley alguã limitta? Sera pois logo prudência o 
não encontrar aos ditos dos Doutores, Santos, Pontífices e Concilios, por livrarse do castigo dado a muitos 
ministros que o hão impedido. 

O padre Bernardino de Villegas, na Vida de Santa Lutgarda, cap. 25, dis que entre 
outras pessoas que sentirão mal das frequentes comunhões da Santa, foi a Abbadessa, a qual, movida de 
indiscreto zello, lhe ordenou que não comungasse tam a [fl.H3v.°] miude, a que respondeo a humilde 
Virgem, cõ grande reverencia, que estava pronta e apparelhada para executar cõ muita vontade e gosto a 
ordem, mas que sabia decerto que desagradava a Jesu Christo este disfavor que lhe fazia, e que no castigo 
o conheceria, bem depressa, quanto mal fazia em tolherlhe a comunhão. Obedeceo a Santa, e em 
recompensa de sua obediência, parece que obedecendo o Senhor a vox de sua proficia, deu a Abbadessa 
huã gravissima infirmidade, que por momentos se agravava cõ continuas e agudas dores, até que 
reconhecendo sua culpa e que o castigo lhe avia vindo pello zello indiscreto que usara cõ a Santa, a 
chamou e lhe deu licença para continuar o seu santo costume, e cõ isto cessando a culpa cessou a pena e a 
infirmidade, que ja a tinha posto em mãos termos. Outras pessoas, que do mesmo modo murmuravão da 
Santa, fallando de suas comunhões, arrependidas lhe pediram perdão. E outras, complices nas 
murmurações, por se não averem arrependido, fora castigadas de Deos cõ morte repentina. 

No livro terceiro da Vida de S. Geltrudes, cap. 23, se conta que hum pregador ou 
confessor, movido do zello da honra de Deos, se indignava cõ alguãs religiosas, sentindo comungarem 
muitas vezes; fes oração a Santa, e perguntou ao Senhor se aquillo lhe era agradável ou contra seu gosto, e 
lhe foi respondido pello [fl.ll4r.°] Senhor: «Sendo minhas dilicias estar cõ os filhos dos homens, e eu, 
pello meu infinitto amor, avendo deixado este sacramento, para que muitas vezes se receba e se frequente 
em minha memoria, ficando em elle cõ os fieis ate o fim do mundo, qualquer que, com palavras ou cõ 
outra persuazão impede a comunhão aquelles que não estão em pecado mortal, em certa maneira me 
impede e priva de agrado e dilicias que podia ter com elles» 

Alguns ministros, sem razão hão querido restringir demaziadamente esta materia, como 
se o sacramento não fora instituido para os leigos, ou como se elles não tiverão dereito para pedilo, todas 
as vezes que estiverem dispostos para o receber; ou como se Christo Senhor Nosso o ouvesse instituido cõ 
alguã limittação ou preceito que se não recebesse senão de tantos em tantos dias. 

Maravilhãose os mestres exprimentados de ver o escrúpulo e cautella com que fallão 
alguns confessores, como se o comungar fora alguã couza muito perigoza para as almas, ou pella muita 
comunhão se ouvesse de perder ou diminuir a honra de Deos ou a virtude do Sacramento, sendo a 
frequência delia o verdadeiro remédio e a saúde das almas, e a obra em que se dá maior honra a Deos, e 
que mais devião procurar aquelles que desejão a sua gloria. 

E se talves o ministro se não sentir [fl.ll4v.°] satisfeito, lea aquelle santo estatuto da 
Igreja: nõ prohibeat dispensator manducare pingues terme in mensa Domini. E se o despenseiro o não 

' *- O tradutor acrescentou na versão portuguesa este todos; cf. edição de Zaragoza, Pedro Lanaja, 1677, em MORENO RODRIGUEZ, 
Pilar - Elpensamiento de Miguel deMolinos, Madrid, 1992, Apêndice 2, p. 611. 
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pode prohibir, menos o poderão prohibir aquelles a quem não toca o dispender. E se não basta quanto se 
tem dito, tema os infinitos castigos que Deus tem uzado cõ os ministros que o hão prohibido.2 

Mas contudo isto, a comunhão deve fazerse sempre cõ ordem do pay espiritual, o qual 
não a deve impedir nem dilatar quando conhece que a alma a deseja e tira fruto, avendo a dispozição que 
requere o Concilio; e se algum confessor lhe ordenase o contrario, siga o parecer do pay espiritual, o qual 
conhece melhor que qualquer outro sua conciencia, e cõ cujo conselho caminha e obra cõ segurança. 

Respondese as razões que podem dar os ministros que 
impedem que os fieis não comunguem e o sacerdote 

celebre, tendo a conciencia sem pecado mortal. 

Cap. 2. 

Ou se hade prohibir a comunhão aquelles que a pedem e desejão, sem terem pecado 
mortal, por não serem dignos, ou por maior reverencia, ou porque a muita familiaridade cauza desprezo; 
ou para mortificação e penitencia. A [fl.H5r.°] primeira razão, por não serem dignos, não he bastante, 
porque se fazem abster ao fiel ate que seja digno da comunhão, nunca chegará a receber o Divinissimo 
Senhor, pões nenhum he digno de o receber, nem ainda o mesmo ceo, por onde dizem muitos santos que a 
comunhão de hoje, he disposição para a de amenhã. 

Outros, que os Concilios, os Santos e os Doutores seguem, que o não estar em pecado 
mortal he a dignidade e dispozição necessária que se requere para comungar. Não avemos de hir a 
comunhão como dignos, mas como necessitados, não vamos a santificar a Jesu Christo, mas a ser, per 
meio do sacramento, santificados e sarados, como dis Santo Ambrozio: Eu que continuamente peco, 
continuamente devo receber a medicina deste sacramento contra a pestífera infermidade do pecado. 

Nem pella segunda razão, de maior reverencia, se hade privar o fiel da comunhão, 
porque he contraria a doutrina de Santo Augostinho que dis: Melhor he comungar por devoção, que 
deixar de o fazer por reverencia. Dionizio Cartuziano dis o mesmo: Melhor he comungar por amor, que 
absterse por humildade e temor. Não se tem mais devoção, amor e respeito a Deos por chegarse menos 
vezes a comunhão, antes ama e reverencea mais a Deos aquelle que, sem peccado mortal e com dezejo do 
seu proveito espiritual, se chega todos os dias; e o dilatala não he maior dispozição nem veneração, mas 
sim manifesta tentação [fl. 115v.0]. 

Com o absterse, cuidão que hãode achar melhor a devoção e o fervor, e entretanto estão 
seccos, froxos e frios, como o manifesta a experiência. Estes que não querem comungar, se não estão 
sensivel e actualmente devotos, são como os frios que se não querem chegar ao fogo até que estejão 
quentes, ou como os enfermos que não querem pedir conselho ao medico até que estejão sãos. O corpo de 
Christo he como hum fogo espiritual, chegamonos a elle e nos aquentamos. A carne de Christo, dis o 
Dama[s]ceno, he hum carvão accezo, cujo officio he aquentar e abrazar. 

A terceira razão, que dão alguns para impedir a comunhão aos fieis que a desejão e 
pedem, he hum medo que imprimem na sua idea, dizendo que o chegarse com frequência ao sacramento 
he huã demaziada familiaridade, e que esta cauza desprezo: Nimia familiaritas parit contemptum. Ó 
prejudicial engano! O danoza doutrina, ainda que ensinada dos mestres com bom zello! He possivel que 
entre tantos Santos e Doutores da igreja que tem escrito ex professo sobre este ponto, como consta do 
primeiro capitulo, nenhum tenha encontrado a razão que discorrem estes ministros! Bem se infere que he 
de pouca consideração. 

He verdade que a muita familiaridade he tal ves ocazião de desprezo; mas de que couza e 
a quem? A muita familiaridade de huã couza vil cauza desprezo, mas que hade cauzar desprezo o familiar 

- O texto deste parágrafo, particularmente incisivo e expressivo na atitude de exortação à comunhão frequente, não existe na lição da 
edição saragoçana consultada. 
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comercio de huã couza grave, boa e amável ! Nas couzas terrenas a familiaridade gera desprezo, porque 
quanto mais o [fl. 116r.°] homem se facilita em amizade cõ outro homem, vai pouco a pouco descubrindo 
os defeitos, e assim o estima menos que de principio. Mas com Deos he tudo ao contrario, porque assim 
como a creatura vai conhecendo aquela fonte de verdadeira perfeição, à mesma medida cresce o amor e a 
estimação daquelle grande Senhor. 

Se cõ comungar todos os dias se descobrisse algum defeito em Jesu Christo, he certo que 
cauzaria desprezo a sua frequência e familiaridade, mas quanto mais se recebe aquelle infinito mar de 
perfeição, tanto mais se conhece sua bondade e tanto mais cresce em nós o amor, o respeito e a reverencia. 
E se fosse verdade que a muita frequência ocaziona desprezo, seria necessário dar leys ao mesmo Deos e 
procurar que se não mostrase tam domestico e familiar aos Santos e aos Anjos do ceo, com os quaes tem 
tairi grande e continua familiaridade. Quem he mais familiar cõ Deos que os Anjos, que continuamente 
estão vendo sua divina face? E por isso deixão por ventura de honralo, reverencialo e amalo? 

Mas dirão que não he bem que se uze mal da familiaridade e domesticidade cõ Deos. Ó 
cegueira! Que quer dizer isto, senão que querem que nos não unamos tanto cõ Deos, e desejão que o 
sirvamos de longe, e não de perto, e mais cõ o nome que cõ o affecto? Estas palavras nascem mais 
depressa da pouca vontade que tem que nos recebamos este divino Senhor, que do respeito [fl.llóv.0] de 
não desgostalo. Se tiveram verdadeira caridade e amaram de coração a Jesu Christo, desprezarião todo o 
temor e não se afastariam da frequência deste divino Sacramento; antes desejariam e nos persuadirião que 
todos os dias o recebêssemos para que ficássemos unidos cõ Deos. 

Se sabem que Christo deseja unirse cõnosco, porque não querem que nós nos unamos cõ 
este grande Senhor, temendo aonde não ha que temer? Se vem que hum Deos infinitto deseja a nossa 
familiaridade e amizade, em que se fundão para nos proibirem que nós sejamos seus amigos? Cuidão que 
pella frequência continua seja para dar enfado aquelle sem o qual tudo he enfado? Crêem que nos enfade a 
vida que nos dá vida? Que nos trará enfado o bem de que procede toda a bondade? E finalmente, que com 
aquelle, o qual he o gosto e o deleite de todas as creaturas, de todos os Serafins e de todos os Santos, e de 
toda a corte celestial, nos haja de ser enfado? He verdade que farta, mas não enfastia. 

Nem menos se deve negar ao Christão a comunhão para o mortificar, que he a quarta 
razão. Porque na mortificação de ficar privado da comunhão exercita huã virtude só, e na comunhão as 
exercita todas. Será pões logo bem, para alcançar huã virtude, se prive o christão de todas as outras? He 
grande compaixão privalo dos grandes bens que recebe na comunhão, por huã só mortificação, o que, bem 
considerado, [fl. 117r.°] mais depressa se deve chamar privação do bem que virtude de mortificação. 

Alem de que, para dizer missa, e comungar perfeitamente, não he o melhor remédio 
deixar de comungar e celebrar, antes he bem o melhor que pode terse o dizer missa todos os dias, e 
comungar, ainda que cõ alguãs imperfeições. Para orar perfeitamente ou para alcançar alguã virtude cõ 
perfeição, não he bom remédio o deixar de fazer actos daquella virtude. Quem dirá que seja bom remédio 
para fazer oração perfeita, o deixala de fazer algum dia? E que para ter paciência seja bom remédio o não 
fazer alguns actos delia? Antes o melhor meio para alcançar paciência, e para fazer perfeita oração, he o 
exercitala todos os dias, ainda que concorra alguã imperfeição. 

Se a divina Magestade se digna de estar cõ os pecadores e hospedarse em suas casas, e 
comer cõ elles a huã mesma meza, aonde leva por insinia e armas e manda se fixe ás portas de sua caza 
hum letreiro e titulo que dis: Este Senhor recebe os pecadores e come a huã meza com elles; porque lhe 
parece indigno, ao ministro e servo deste mesmo Senhor, que o receba o christão, avendose mudado e 
emmendado pella penitencia? Será logo razão que os ministros deste Senhor não limittem huã couza de 
seu Senhor não limittada. 

O Senhor se convida, e nos convida e chama, e quererá o seu servo despedir os 
[fl.ll7v.°] convidados, quando entrão para Deos pellas portas de sua caza? Deixaios entrar, enquanto não 
ouver pecado mortal, e se ouvesse ávido, ja se tem purgado e lavado na fonte da penitencia. Deixai correr 
isto por conta do Senhor, que assim o quer e procura, ainda que ao ministro lhe não pareça conveniente, 
porque lhe pode o Senhor responder cõ muita razão: Bem se ve que a ti não te custa nada o pecador, e que 
tendo hum peito tam estreito, o não admittes a comunhão que deseja e he de mim chamado; mas eu que 
baixei do ceo por elle, e me fiz homem, padecendo trinta e três annos incríveis tormentos, até morrer, o 
quero assim penitente, e porque sou Deos, tenho coração de infinitta capacidade, aonde cabem todos, 
ainda que mãos hajão sido, porque se tornão para mim, e se tem, por meio da penitencia, emendado. 
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Christo Senhor Nosso move as línguas dos Anjos porque persuadem os homens a 
frequente comunhão; o principe das trevas move as lingoas dos homens porque persuadem" o contrario. A 
Elias disse o Anjo: «Levanta-te e come, porque hasde fazer huã larga jornada». Assim persuade o Anjo a 
comunhão, e não só huã, mas duas vezes disse ao proffetta que dormia para que comesse o pão, figura da 
Eucharistia. He próprio dos Anjos o convidar a frequente comunhão; dis bem S. Hieronimo: He Anjo para 
ti aquelle que te [fl. 118r.°] persuade a comungar, e demónio o que to impede. 

A nenhum sacramento parece se mostra tam contrario o demónio como a este, que com 
tantos estorvos e meios procura impedir, entre os quaes não he o menos poderozo e efficax aquelle que 
toma valendosse dos mesmos pregadores, confessores e ministros, porque muitos, cõ capa de zello, o 
estrovão. Aquelles que se tem por ministros de Jezu Christo devem ter por officio próprio o opporse ao 
intento do demónio, não privando, mas aconselhando e procurando a quotidiana frequenciab. 

Frei Jozeph de Santa Maria, depois de aver refferido as palavras do Sagrado Concilio 
Tirdentino, aonde dis que deseja se comungue todos os dias, dis as seguintes palavras: « Pões he possivel, 
padres Christãos, e irmãos meos, que tenha a igreja filhos que assim discubertamente queirão contradizer 
o que, entendendo de sua may, que seria bem que os fieis comungassem todos os dias, digão que não he 
conveniente e se queirão oppor a ella e contradizella? Certo que a meu parecer he tentação do demónio, 
para impedir o augmente das almas, ainda que se faça cõ bom zello, e aos zelozos da honra de Deos e da 
Igreja sua may isto não parecera bem». Até aqui o Autor. 

Hora veja cada hum, ou seja sumista e o homem douto, que tenha de si grande conceito, 
[fl.H8v.°] se he justo o opporse a authoridade de tam grande tribunal e ao louvável costume da igreja, a 
suas declarações, contra o uzo e a doutrina dos apóstolos e contra o que ensinão os santos doutores da 
igreja. 

«Nenhum mormure, nem negue a sagrada comunhão», dis Luis Fundone, «porque não 
ve que não he razão, e guardese não lhe negue Deos o ceo, pois o condenar isto, he condenar os louváveis 
costumes e o uso antiquissimo da igreja e dos maiores servos de Deos». Ate aqui o autor. 

Frei Pedro de Marsilia, religioso de S. Bento: «As vezes que o homem comunga sem 
conciencia de pecado mortal, por o não aver comettido, ou por ser absoluto delle, recebe o fruto da graça. 
Esta dispozição não he de tam pouca importância como a alguns há parecido, pois que o Sagrado Concilio 
Tridentino a qualifica por grande reverencia e santidade. São dignos de louvor aquelles que poem o seu 
estudo e cuidado em persuadir aos fieis que comunguem todos os dias, e conseguintemente, enquanto erro 
e prejuízo das almas, estão aquelles que impedem a comunhão sacramental de todos os dias aos seculares. 
Só o pecado mortal, dis S. Thomas, pode privar o christão da comunhão, como pões os ministros o privão, 
sem pecado mortal?». 

He bem de ponderar que se deixou Christo neste Sacramento para medicina de nossas 
chagas, alivio de nossos trabalhos, companhia de nossa solidão e fortaleza nas nossas adversidades, e 
finalmente por [fl.H9r.°] penhor e memoria do amor que tem as almas; que esteja dando vozes este 
Senhor, se há quem o queira, e as almas respondendo que ellas o querem e pedindo aos ministros da Igreja 
que lhe dem o seu Senhor e repartão o pão de cada dia, e que elles, com tudo isso se facão surdos, e sendo 
mordomos da caza de Deos, sejão escassos em distribuir o que o Senhor manda e dá com tanta 
liberalidade. 

Huã tam grande escaceza he para chorarse cõ lagrimas de sangue! Quem não chora de 
ver que quando a mão de Deos he tam larga em dar, que a dos servos seja tam contraria e avara no 
distribuir! E que sendo Deos tam liberal dos próprios bens, que lhe custaram seu próprio sangue, se 
mostrem elles tam avaros, pois que lhe[s] não hão custado nada! E finalmente, sendo este sacramento 
aquella fonte de David, patente e manifesta a todos os filhos de Jacob, que vão a gozar de suas preciozas 
agoas sem preço algum, a vendão tam cara os ministros, que a muitos custa lagrimas de sangue o 
alcançala, podendose lamentar cõ Geremias, que a agoa, cõ ser propria, a comprão por preço tam alto, 
como se fosse alhea. 

Sendo perguntado ao mestre João de Ávila, conhecido pella sua exemplar bondade, letras 
e pregação, se o superior, ou aquelle que tem cura de almas, pode negar a comunhão a quem lha pede 
todos os dias, não tendo legitimo impedimento, respondeo assim: « O meu parcer he que não avendo 
legitimo impedimento, o prelado e aquelle que em seu lugar tem o cuidado de administrar a eucharistia, 

-Para que persuadam, na ed. saragoçana. 
' - «sino solicitando y aconsejando su frequência a las almas que se hallan con la disposicion suficiente» ed. Saragoçana de 1677; cf. 

MORENO RODRIGUEZ, Pilar - op. cit., Apêndice 2, p. 618. 
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he obrigado a dala ao súbdito todas as vezes que lha pede, que o que nega o Santíssimo Sacramento he 
injusto e priva do seu dereito ao que o pede. O christão, como dis S. Thomas, tem tanto dereito para o 
pedir, que o prelado lho não pode negar, se não he por pecado publico. Pedindo em publico, lho deve dar, 
ainda que saiba que tem pecado, em segredo; quanto mais a quem, com devoção, lho pede. He crueldade 
tolher o pão espiritual ao seu filho, e devo condenalo a pecado». Tudo he do autor apontado. 

Dirão, sehe couza boa e santa comungar todos os dias, porque a igreja o não manda? E 
porque os fundadores das Religiões, dotados de tanta lús, o não deixaram por regra? E porque alguns 
santos não abraçara esta frequência? 

S. Marcos Evangelista cortou o dedo pollegar para que o não fizessem ordenar; S. 
Francisco de Assis não quis ser sacerdote; S. Bento esteve muito tempo sem comungar. Antes de 
responder, quero perguntar se he bom que o homem são coma alguã couza todos os dias, porque a ley não 
o manda? Porque alguns santos se abstiveram de comer alguns dias? Se he bom o celibato e não cazar, 
como dis S. Paulo, porque a ley o não manda? E porque alguns santos hão tomado molheres? Se hera 
[co]uza boa e santa ouvir missa todos os dias, porque a igreja o não manda? Porque alguns santos se 
retiraram ao dezerto aonde as não ouvião? 

Ainda antes de responder quero supor [fl.l20r.°] que alguns dos exemplos de santos 
sejão mais depressa de admirar que de se imitarem, e que por isso não fazem regra geral. Que se alguns 
não comungavão, foram poucos, e os que comungavão, infinittos, por onde mais seguro será seguir os 
muitos que os poucos. 

Respondo a dificuldade e a pergunta que as couzas necessárias devem mandarse, as mas 
devem prohibirse, e aquillo que he bom e santo se deve aconselhar. E a Santa Igreja obra sempre 
rectamente, e por isso não manda aos fieis a comunhão quotidiana, porque ainda que seja muito santa e 
boa, não he essencialmente necessária. E o preceito da igreja respeita sempre o proveito dos fieis, e he tam 
grande nossa froxidão e fragilidade de nossos tempos, que o preceito da comunhão quotidiana será de 
pecado ocazião e de ruina, e por isso a igreja não poem por obrigação mais que huã comunhão no anno 
por preceito aos Christãos, ainda que bem dezeja que, por devoção, se comungue todos os dias. 

Muitos se escuzão de chegar todos os dias a este divino convite porque não sejão notados 
e não darem ocazião a murmuração; e os ministros, sentindo esta razão, callão e ficão satisfeitos. O 
danoso silencio! Por respeitos do mundo, hãode permittir que se privem os fieis de tam grande bem? He 
possivel que os queirão deixar viver afastados e apartados de Deos, e de sua suave e amoroza amizade, 
porque o mundo os não censure? Se se fas cazo daquillo que dis o mundo, se perderá não só a alma, mas 
também o juizo. Não se sabe que he próprio do mundo o dizer mal do bom, e perseguir aquelles que não 
seguem o seu modo? 

Todos aquelles que servem a Senhores, fazem [fl.l20v.°] pompa e estimação do grão de 
seus officios, grandeza e dignidade, e só o christão tem por vergonha o comungar e ser visto no serviço de 
Jezu Christo. Se o comungar todos os dias fora obra má, cauzaria escândalo, mas se he a obra melhor que 
pode fazer hum christão, porque se hade abster pello vão temor de escandalizar o proximo? Os judeos se 
escandalizaram das boas obras de Jesu Christo, mas nem por isso deixou Sua magestade de as fazer. Quem 
obra mal e interpreta mal o bem que fazem os outros, he o que dá cauza ao escândalo; mas o fazer bem, 
nunca foi escândalo, e muito menos o fazer hum tam grande bem como he o comungar. Se alguém se 
escandalizasse de nos ver comer, nunca por isso nos deixaríamos morrer de fome. 

Devemos bem guardamos de não offender nem escandalizar o proximo, de seguir a 
verdade e gostos mundanos; destes vicios nos devemos abster, e não de comungarmos todos os dias, 
porque isto não pode cauzar escândalo, antes edificação, e cõ o bom exemplo poderá ser que mude de vida 
e se rezolva a frequentar os sacramentos. O quantos se achão enganados destes respeitos mundanos! O 
desgraçados! Não se envergonhão de ser mãos, e se envergonhão de ser christãos e de se fazer conhecer 
portaes! 
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Declarãose alguns dos grandes frutos dos quaes são privados os fieis, 
com se lhes prohibir a comunhão, quando há dispozição sufficiente. 

Cap. 3.° [fl. 121r.°] 

Para que veja e penetre bem o ministro o dano que fas, privando da comunhão ao fiel que 
a deseja e pede, sem conciencia de pecado mortal, será necessário reprezentarlhe alguns dos infinittos 
frutos dos quaes o defrauda, em huã só comunhão, para que se desengane, que por huã mortificação o 
priva de hum infinitto bema . 

Primeiramente o priva do augmente da graça e da gloria que recebe na comunhão, o qual 
effeito he infallivel ex opere operate, ainda que haja pecados veniaes; o priva também da mortificação que 
em ella fás de todos os sinco sentidos e potencias, pois que dizendolhe os olhos, o cheiro, o gosto, o tacto, 
a imaginação, o entendimento e todo o seu saber e entender que aquella hóstia he pão, contudo isso se 
humilha, mortifica e sugeita, crendo que não he o que elle sente e gosta, mas que nella se acha o seu Deos 
e Senhor. 

O priva, tolhendolhe a comunhão, da purificação de seus pecados e mãos hábitos, e da 
prezervação dos futuros; de muitas ajudas que em ella se lhe dão para obrar todo o bem e fugir de todo o 
mal, podendo de huã só ajuda depender a eterna salvação ou condenação de huã alma. 

O priva de aquella diminuição de purgatório que em cada comunhão participa. 
O priva de grandes actos de fé, esperança e charidade, que exercita, crendo que recebe a 

Deos que elle não ve, nem sente, esperando em o que não há visto, e unindose cõ elle por amor. 
He Deos a mesma bondade, e quer por amor comunicarse ás almas per meio do divino e 

sacramental pão. Há maior ventura no mundo? Pode haver maior felicidade? E se achão ministros que 
privão as almas deste [fl.l21v.°] bem? Em este maravilhozo sacramento se une Christo cõ a alma, e se fás 
huã mesma couza cõ ella (in me manet et ego in Mo), a qual fineza de amor he a mais alta, e admirável, e 
digna de consideração e agradecimento, porque não ha mais que dar nem mais que receber. E que 
ministro privará a alma desta infinita graça? 

Todos os bens juntos se achão em este precioso manjar: aqui se cumprem todos os 
desejos de Deos; aqui a amoroza e sacramental união; aqui a pax, a conformidade, a transformação de 
Deos cõ a alma e da alma cõ Deos. Recebendo a Jesus em este sacramento, se recebe o Eterno padre e o 
divino Espirito. Aqui estão todas as virtudes, a caridade, a esperança, a pureza, a paciência e a humildade; 
porque Christo Senhor nosso gera na alma todas as virtudes, por meio deste celeste manjar. E que coração 
terão os ministros para prohibir à alma tanta felicidade? 

Se hum so grão de graça he dom de inestimável valor, e tam preciozo que se não pode 
comparar cõ mil mundos, por ser huã participação do mesmo Deos, e huã formal participaçãoda natureza 
divina, que nos fas seus filhos, amigos, e herdeiros do ceo, e habitação da Santíssima Trindade; e vai mais 
a graça, por pequena que seja, que todas as virtudes, esmolas e penitencias; e mudar os montes de huã 
parte para outra, como dis S. Paulo, e dar tudo de esmola, he hum nada, sem a graça, como pões será bem 
privar o fiel do augmente da graça que em huã só comunhão pode alcançar? Como poderá o ministro 
private delia, e de muitas outras que a acompanhâo, sem lhe dar outras equivalentes a aquellas que 
perdeffl. 122r.°]? 

Que couza pode ser equivalente a graça habitual que havia de receber? A humildade que 
pode exercitar, a reverencia, a mortificação, a cujo respeito deixa a comunhão, [não] valem tanto nem são 
equivalentes só a graça que perde e avia de receber em a comunhão. 

Façamos agora esta conta. Se a restituição deve ser, como dizem todos os doutores, 
conforme ao bem que ao proximo se tira, que poderá restituir aquelle que priva do mesmo Deos ao fiel? 

Não seria pouca caridade privar hum homem de hum monte de ouro, só porque 
recolhesse hum pequeno grão? Só por huã migalha de mortificação, se acazo o he, privão os ministros o 

- «para que desbarezca todo temor, e vana imagination, y acabe de conocer, que le quita un infinito bien por una mortification que 
en realidad no lo es», na ed. saragoçana supra referida, op. cit., p. 624. 
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Christão de hum monte de bens que estão juntos na comunhão. Se não ouvera outro modo de mortificar e 
provar a alma, nem ainda se devia uzar, porque pella mortificação o priva do maior bem, mas há muitos 
modos de provar e mortificar a alma, sem tanto prejuizo espiritual. 

Não acabão aqui os bens deste sacramento, porque alem de acrescentar a graça, sustenta 
e dá novas forças á alma para rezistir às tentações, apaga os desejos e tira a fome das couzas temporaes, 
une cõ Christo, e com os seus membros, que são os justos, destroe o poder de Satanás e dá forças para 
sofrer o martírio, perdoa os pecados veneaes aos quaes não está affecto o que comunga, e prezerva dos 
mortaes, em virtude das ajudas que comunica. 

O corpo de Christo, dis S. Bernardo1, he medicina ao enfermo, viatico ao peregrino, 
esforço ao fraco, deleita ao forte, sara o entrevado, e conserva a saúde da alma e de corpo; e o que 
dignamente comunga, fica mais forte para receber os desprezos, mais paciente para sofrer as reprehensões 
[fl. 122v.°], mais capax para suportar bem os trabalhos, mais pronto para a obediência e para dar graças ao 
Senhor. 

Dis S. Leão Papa, que quando hum comunga, vem Christo a honralo cõ sua prezença, a 
ungilo cõ sua graça, a curalo cõ sua mizericordia, a saralo cõ seu sangue, a resuscitalo cõ sua morte, a 
alumialo cõ sua lús, a inflamalo cõ seu amor, a consolalo cõ sua infinitta suavidade, a unirse e espozarse 
cõ a alma, a fazelo participante de seu divino espirito, e de todos os bens que elle nos grangeou na crus. 

Vais buscando, dis S. Boaventura, aonde está Deos? Hasde achalo neste divino 
sacramento, que recebido dignamente, perdoa os pecados, abranda as paixões, dá lús ao entendimento, 
satisfás a alma, fortalece a fé, alenta a esperança, acende a caridade, acrescenta a devoção, enche de graça 
e he rico penhor da gloria. 

Este sacramento, dis S. Thomas, deita fora os demónios, deffendenos da concupicencia, 
lava as manchas do coração, aplaca a ira de Deos, alumia o entendimento para o conhecer, inflama a 
vontade para amalo, deleita com suavidade a memoria, confirma ao homem em todos os bens, livrao da 
pena eterna, multiplica os merecimentos da boa vida, e o leva a pátria eterna. O corpo do Senhor, -
prossegue -, obra três principaes effeitos: o primeiro, destroe os pecados; o segundo, augmenta os bens 
espirituaes; [o] terceiro, conforta as almas. E no cap. 252, dis: « Satisfás o espirito para seguir o bem, 
conforta o animo para fugir do mal, conserva a vida para louvar sempre o Senhor. Emquanto he sacrificio 
perdoa os pecados aos do mundo, alivia as penas aos do purgatório, e augmenta a gloria accidental aos do 
ceo. Finalmente, [fl.123 r.°] o corpo de Christo se chama sacramento de caridade, porque nos fas 
participantes do divino espirito, da suave habitação do mesmo Christo, e da rica transformação de Deos». 

Não terá nunca fim o contar os bens que, ao dizer dos Santos, tirão deste sacramento 
aquelles que, sem pecado mortal, o chegão a receber. De todos estes bens priva o ministro, prohibindo só 
huã comunhão, ao fiel. 

Alem do que, privandoo de huã comunhão, priva todos os santos do Ceo, todos os anjos, 
e a virgem Santíssima e o mesmo Christo, da gloria accidental que lhes rezulta de toda a comunhão feita 
em graça. Se por qualquer obra boa que se fas no mundo, por pequena que seja, ao parecer de muitos pios 
autores, tem os Santos no Ceo especial gloria accidental, com quanta maior razão a terão por huã obra tam 
soblime como he a comunhão, na qual se inclue huã immensidade de todas as maravilhas de Deos: 
Memoriam fecit mirabilium suorum. 

E se de huã só comunhão se tirão juntamente tantos bens, assim declarados, que será do 
sacrificio da missa, obra a mais grave, a mais alta que há no ceo e na terra. E averá ministros que cõ 
pretexto de penitencia, mortificação, ou estillo antigo, impidão aos sacerdotes hum tam grande, tam santo 
e frutuozo sacrificio? 

Dis S. Hierónimo que, pello menos, a alma do purgatório não padesce, emquanto por ella 
se celebra missa [fl. 123 v.0]. 

Santo Augostinho affirma que nunca se celebra o divino sacrificio que não succéda huã 
de duas couzas, ou a conversão de hum pecador, ou livrar huã alma do fogo do purgatório. 

Guilhelmo Altidorense não se contentou cõ huã só, mas affirmou que, por cada huã 
missa, se livrão muitas almas. 

Escreve Severo, na Vida de S. Martinho, que livrava, cõ suas missas, tantas almas, como 
quantas pessoas assistião a ouvilas. 

- Os subsequentes títulos das obras e lugares citados, que podemos ver na edição saragoçana de 1677, foram eliminados nesta tradução, 
com o patente propósito de aligeirar o texto. 
2 - Opus 58, De sacram. altaris 
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O Venerável Beda dis: «O sacerdote que, não estando legitimamente impedido, deixa de 
celebrar missa, priva a Santíssima Trindade de gloria e louvores, os Anjos, da alegria, os pecadores, do 
perdão, e os justos, da graça e do socorro, e as almas do purgatório, do refrigério, a igreja, do celeste 
benefficio de Jesu Christo Senhor nosso, e o mesmo sacerdote, da medicina e do remédio». 

Se pois isto tem, de propriedade huã missa, que ministro, cõ pretexto de zello, terá 
atrevimento para a impedir, e defraudar tanta gloria e tanto bem a Trindade, aos justos, aos pecadores, as 
almas do purgatório, e aos mesmos sacerdotes que desejão celebrar? Sem duvida, ainda que isto se faça cõ 
zello, he falta de consideração, e será bem, antes de o impedir, cuidalo bem e consideralo melhor1. 

Na edição saragoçana segue-se o Acto de Contrição, omitido nesta tradução. 
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Excellencias da oração mental 
tiradas dos Santos 

Carta primeira 

Quizera cõ a graça do Senhor plantar na alma de V. S. o exercício da meditação ou 
oração mental. E para a mover a impreza de tão santo emprego, cõ maior efficacia lhe refferirei alguns dos 
infinittos proveitos que delle se derivão e procedem, aproveitandome dos pareceres de muitos Santos que, 
como exprimentados, discorrera nesta importante materia. 

He a oração mental huã conferencia, comunicação ou conversação amoroza que tem a 
alma cõ Deos. Que couza mais excellente se pode achar ? Se tanto se estima o conversar e fallar ao Rey 
da terra, em que preço se deve ter o colloquio cõ o Rey Celestial ? Se o conversar cõ sábios fas tornar 
sábios, que fará o praticar cõ Deos que he a mesma sabedoria ? E que, estando em meu arbítrio fallar 
todas as horas cõ este amorozo e grande Senhor, seja tão cego que o não faço ? Que couza poderei achar 
de maior proveito para a vida humana ? Em que poderei melhor empregar o tempo ? Aonde acharei 
maior segurança, quietação e fortaleza ? Ó cegueira, cegueira ! Tu es a que me entreténs e me impedes 
este grande bem, para que não chegue a conhecelo ! Tu me tiras de o ver e chegar a exprimentar ! 

«He a oração, (como dis S. João Chrisostomo), a alma das nossas obras, muro de nossa 
conciencia, fundamento do edifício espiritual, lastro da nao da graça, arma para combater cõ os inimigos 
inviziveis, e lenha com que se assende [fl. 124 v.°] o divino amor». Assim como o corpo sem alma se 
corrompe, a cidade sem muralhas he saqueada, o corpo sem nervos não tem vigor, o soldado sem armas he 
vincido, e o fogo sem lenha se não mantém, assim a nossa alma, combatida das tentações, opprimida de 
nossas más inclinações, cercada de tantos vicios, faltandolhe a oração, está em manifesto perigo de 
miseravel ruina, ficando morta cõ os pecados, suja cõ os vicios, fedorenta e abominável cõ escândalos. 

«A oração, (dis S. João Clímaco), he a que une a alma cõ Deos, he a guarda do mundo, o 
perdão dos pecados, filha das lagrimas, ponte para passar as tentações, vitoria das batalhas, obra de Anjos, 
mantimento dos espíritos, sustento da alma, lús do entendimento, espelho do aproveitamento, arrimo da 
esperança e arma contra a tristeza. E, finalmente, (dis o Santo), que o que quizer fortalecer e fortificar o 
seu coração no caminho de Deos, que quizer destruir todos os vicios e plantar em sua alma todas as 
virtudes, seja homem de oração, porque nella se purifica a alma dos pecados, se sustenta e accende a 
caridade, a fé se anima, a esperança se fortifica, alegrase o espirito, se derretem e purificão as entranhas, o 
coração se pacifica, a verdade se manifesta, vencese a tentação, tirase a frieza e frouxidão, e delia fuzillão 
e sahem vivas faiscas do desejo do ceo». Donde Santo Augostinho dis ser ella chave do ceo. A ella se 
descobrem os segredos occultes e os divinos mistérios, a ella estão sempre attentes os ouvidos de Deos. 
Esta he a que alegra os Anjos, que fas regozijar os Santos, que penetra os ceos, que atemoriza os 
demónios, que vence os inimigos, que muda os homens, e finalmente ella [fl.125 r.°] he a que une a alma 
cõ Deos. 

Dis S. Boaventura nas suas Meditações: « Se tu queres cõ paciência sofrer as 
adversidades, faze oração. Se queres conhecer os enganos de Satanás e fugir délies, applicate a oração. Se 
viver alegremente e caminhar cõ suavidade pello caminho da penitencia, dedicate a oração. Se apartar de 
tua alma as moscas importunas dos vãos pensamentos e cuidados inúteis, vai amiúde a oração. Se 
sustentar tua alma cõ a fertilidade da devoção, e conservala sempre chea de bons pensamentos e 
fervorozos desejos, exercitate na oração. Se queres fortificar e confirmar o teu coração no caminho de 
Deos, não te esqueças da oração. Finalmente, se tu queres arrancar de tua alma todos os vicios e plantar 
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nella todas as virtudes, se homem de oração, porque nella se recebe a união3 do Espirito Santo, que instrue 
em todas as couzas. 

A Santa Madre Thereza, mestra de tanta experiência, dis que a oração he estrada real 
para o ceo, e acrescenta ser a alma sem oração semelhante a hum corpo tolhido ou paralitico, o qual, ainda 
que tenha pés e mãos, não pode moverse. Assim, as almas sem oração são como a terra sem agoa, a planta 
sem rais, era sem arrimo, nao sem ancora, e edifício fundado sobre a area. 

He comum opinião de todos os Santos que o meio mais seguro e efficax para segurar 
[fl. 125 v.°] a salvação eterna de toda a pessoa, de qualquer estado, he a oração mental. 

A Santa madre Theresa dis que «quando o demónio ve que huã pessoa exercita a oração 
cõ perseverança, desconfia da condenação delia, ainda que haja sido malissima, e tem por certo que se 
salvará; mas pello contrario, se ve que não tem oração, sempre espera que se condenará, ainda que por 
outra parte seja boa». 

Quem pões perde voluntariamente huã tam grande joya? Quem não busca esta precioza 
margarita? Quem não estima este rico thezouro? Quem foge de caminhar pello caminho por onde os 
Santos chegaram a perfeição? Quem não ama, deseja e procura aquella que he o meio de nossa felicidade, 
origem de nosso bem e may de todas as virtudes? Que virtude se acha sem a oração? Por isso disse muito 
bem S. João Chrizostomo que «a oração, ainda que seja huã virtude só, he a rais de todas as outras». Esta 
he a que as augmenta, as aperfeiçoa e sustenta; e finalmente, ella governa toda a vida espiritual. Assim 
como o mar cresce [e] mingoa a proporção da lua, assim, do mesmo modo, mingoa ou cresce o espirito, 
conforme ao curso da oração. 

Dis S. Thomas de Aquino que «he hum homem sem oração como hum soldado nú e sem 
arma na batalha». 

O beato Lourenço Justiniano escreve: «Atrevome a dizer que sem oração se não ganhará 
a vida eterna, porque a Divina mizericordia, de que ella [fl.l26r.°] depende, pella oração se applica, e obra 
os effeitos que ocazionão a vida eterna». 

O Venerável padre mestre João de Avilla muitas vezes costumava dizer que muito se 
maravilhava como em huã vida tam chea de tentações, trabalhos e perigos, podem viver os homens, de 
qualquer estado ou cõdição que sejão, sem o exercício da oração. E isto discorria em particular, dizendo: 
«Corno pode viver o Monarca, e o privado, o Marques, o fidalgo, o Religiozo, o secular, o cazado, o 
pastor, o lavrador, o official e a moça?». E assim descorria por toda a sorte de estado. 

Hum homem muito grave, dis D. Antonio de Molina, repetia muitas vezes esta sentença, 
para que viesse a noticia de todos: «Que lhe parecia impossível o viver hum homem vida Christã e 
sustentarse muito tempo em graça, sem ordinário exercício da oração mental, e dizia que não era 
necessário buscar outra razão para a grande ruina do mundo e da largueza, frouxidão e frieza de muitos 
religiozos, mais que a falta deste ordinário exercício da oração mental». 

Dis S. João Chrizostomo que «A oração he a modo de huã fonte, que está em hum 
jardim, de que depende a rega das plantas, que faltando esta, chegão as flores a queimarse, secarse e 
murcharse, perdendo sua antiga beleza. Assim, por meio da oração crescem e se conservão todas [as] 
virtudes, e faltando ella, cessão ellas». Que fará huã alma sem oração, posta em tantos perigos que no 
mundo se exprimentão, combatida de tentações, provocada de suas más inclinações e apetites (a que o 
coração humano he tam inclinado), sem pedir a Deos ajuda [fl.l26v.°] e a fortaleza, o que cõ a oração se 
fas? Como sahiremos de tantos inimigos e de nos mesmos vencedores? De necessidade andamos em 
perdição, se de confino não rogamos a Deos. Porque pões não escolhemos o meio da oração em que Deos 
comunica sua graça para que venhamos a ser vitoriozos e não tenhamos hum tam dolorozo fim ? 

Mas deixando outras excellencias, he certo que os maiores louvores que se podem dar a 
virtude da oração, são o ser ella a que todas as outras virtudes fomenta. Primeiramente ella ajuda a fé, pois 
na oração se alcança maior lús para crer os mistérios e as grandezas de Deos. Ajuda a virtude da 
Esperança, assim que na oração ve a alma a grandeza da bondade, a suavidade de Deos e favores que 
continuamente communica aos seus, como socorreo a Abraham na sua viagem, a Jacob nos seus perigos, a 
Joseph no seu desterro, a David nas suas persiguissões, nas suas enfermidades a Job, a Tobias na sua 
cegueira, na sua impreza a Judit, a Ester na sua petição, e finalmente a todos aquelles que cõ coração 
humilde a elle se encomendarão. Ajuda também á caridade, porque na oração se reprezenta a alma quanta 

- Unção, no texto original, e como, de resto, se tira pelo sentido; c£ ed. de Veneza do Guia Espiritual, de 1683, acompanhada do texto 
das Cartas, em MORENO RODRIGUEZ, Pilar - op. cit., Apêndice 1, p. 569. 
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he a divina bondade, a mansidão, a liberalidade, a nobreza, e todas as outras perfeições, que são 
innumeraveis. 

Depois disto mostrase na oração quam mizericordiozo he Sua Magestade para nos, 
quanto nos ama, quanto, por amor de nos, fez e padeceo, do prezepio ate a crus, quantos bens nos tem 
preparado, quanto nos dá de prezente, de [fl.l27r.°] quantos males nos tem livrado, com quanta paciência 
nos tem sofrido, e quam benignamente nos tem tratado, alem de todos os mais benefícios da creação, 
conservação, redempção e predestinação. Com considerar todas estas couzas (que esta he a oração), se vai 
pouco a pouco inflamando o nosso coração no amor do Soberano Senhor; pois se as feras amão os seus 
bemfeitores e se as dadivas quebrão ainda as pedras, que coração se achará tam duro, que considerando a 
immensidade destes benefficios, não se accenda no amor de quem lhos tem concedido? 

Não so atrahe as virtudes theologaes da fé, Esperança e Caridade, mas também todas as 
outras virtudes, como são temor de Deos, dos pecados comettidos, desprezo de si mesmo (no qual cõsiste a 
verdadeira humildade) e agradecimento aos divinos benefficios. Como nunca será possivel que huã alma 
tenha dor e contrição, sem considerar a grande conveniência ( que he a sustancia da oração)a, a bruteza, 
graveza e multidão de seus pecados, e quanto os pecedos offendem a Deos, e os grandes danos que ao 
homem ocazionão? Como agradecerá os divinos benefficios, quem não considera quantos e quaes são? 
Como moverá o seu coração a temer a Deos, se não considera a alteza de huã tam grande Magestade, a 
grandeza de sua justiça, a profundeza de seus juizos, a multidão de próprios pecados? De que modo poderá 
desprezarse e humilharse, se não considera quam grandes [fl. 127v.°] são suas fraquezas, suas 
infermidades, cahidas e mizerias? 

Não só he ajuda para adquirir estas virtudes a oração, mas ajuda também para rezistir 
aos vicios a ellas contrários. Que sorte de tentação se achará cõtra a qual o homem cõ as armas da oração e 
da meditação não vença? Com que outras armas pelleja e vence (como dis frei Luis de Granada) o homem 
justo? Se o pensamento do deleite carnal o assalta, elle todo nas chagas de jesus se esconde. Se combatido 
da ira e do desejo de vingança, ponse a cuidar na suma paciência e mansidão do doce Redemptor e 
naquellas preciozas palavras com que, estando na crus, pedia o perdão para os que o crucificavão. Se o 
tenta a gulla, e o desejo da cama branda, e da vida dilicioza, levanta os olhos para o fel e o vinagre que 
aquelle, fonte de vida, bebe na crus, o duro leito em que morre, e a aspereza de vida que levou. Quando a 
soberba quer rebelarse, considera a sua grande humildade, e que he o que nos somos e avemos sido, e em 
que nos avemos de tornar, isto he, hir para huã casa de sette pés, estreita e fedorenta, chegando a ser 
manjar de bichos. Quando o provoca a cobiça, considera a extrema pobreza do Senhor, e como ficão cá 
abaixo as riquezas. Se os trabalhos presentes o enfastião, considera que estes são momentâneos, e a 
grandeza dos futuros eternos bens. E vendose enfastiado e aborrecido dos exercidos da penitencia, torna a 
considerar os exemplos dos mártires, e dos monges antigos, [128r.°] e como tam depressa se lhes acabou o 
padecer, e agora vivem por huã eternidade, cheos de infinitos bens. 

Quem á vista destas luzes do ceo, e deste espiritual proveito, não emprehende cõ santo 
valor o exercício da oração, tenhase por frouxo, perguiçozo, covarde, e desgraçado, pois vira as costas ao 
caminho do ceo. 

No texto italiano (ed. de Veneza, 1683): «senza considerara à bell'aggio (die è la sostanza dell'oratione)... 
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Modo de exercitar a oração mental 

Carta segunda 

Ao mesmo instruindoo como deve exercitar a oração mental. 

Três enganos tem persuadido o demónio ao mundo, e cõ elles leva a si as três partes dos 
homens. O primeiro he que o exercício da oração não he de grande importância. O segundo, que ella não 
he para todos. O terceiro, que he difficultoza. Acerca do primeiro muito avia que dizer e sempre seria 
pouco, pois que se não acha outro meio mais proveitozo para o negocio da salvação, como se prova na 
carta antecedente. Quanto ao segundo, que não seja de todos, bem se conhece o engano, pois todos 
aquelles que mortalmente pecão e se perdem, tem por cauza a falta de consideração. Em ordem ao 
terceiro, que seja difficultoza, he clara aprehensiva. O cuidar na morte he difficultozo? O cuidar em Deos, 
em seus benefficios, em sua mizericordia, na propria mizeria, na graveza dos pecados, nos quatro [128v.°] 
novíssimos, na paixão e morte de Christo, he difficultozo? Isto não se pode fazer cõ ser tam fácil? Não se 
hade dizer que não se pode, mas que não se quer. Para que pões se veja que couza seja, e quam fácil, a 
oração mental, ou consideração, eu direi brevemente a V. S. o modo como a hade exercitar. 

Será a primeira diligencia escolher hum protector para segurar o proveito e a 
perseverança no exercício, e seja a [ Santa ] Madre Thereza, Mestra de Espirito, ou S. Jozeph, e se lhe 
parecer eleger ambos, sera melhor a eleição. Tem aoração mental todas estas partes: oração preparatória, 
petição, meditação, oração, e dar graças. Estandose de giolhos (se comodamente se pode fazer), em 
primeiro lugar fará V. S. o sinal da Crus, e considerará que vai a tratar e fallar não menos que cõ o mesmo 
Deos, e do mais importante negocio que tem nesta vida, que he a eterna salvação. Feito portanto o acto de 
contrição, procurando deixar de parte todos os negócios e vanos pensamentos, e avendo lido alguns pontos 
de meditação, ou dos quatro novíssimos, ou do próprio conhecimento, ou da encarnação, nascimento e 
paixão do Senhor, ou de outros mistérios (que todos se achão em alguns livrinhos, como são Villa Castin, 
S. Pedro de Alcantara, o padre frei Luís de Granada, D. Antonio Molina, o Padre Luís delia poente, e 
outros) entrara V. S. na primeira parte que he a oração preparatória, dizendo sempre deste modo: «Aqui 
Senhor está a vossos pés o vil pecador arrepen[fi.l29r.°]dido; daime graça, por vossa infinitta bondade, 
para poder empregar este breve tempo para maior honra e gloria vossa, e proveito da alma». Fechara os 
olhos do corpo para melhor se retirar no interior de seu coração, donde hade ter o seu amado Senhor. 

Depois disto fará V. S. a composição do lugar, que em todas as meditações he o hir cõ a 
consideração ou imaginação aonde succedeo aquello em que hade meditar. Como se tem lido o ponto do 
suor de sangue, entrará cõ a imaginação no horto e considerará aquelle espetaculo. Se dos açoutes, entrará 
na caza aonde estava Christo Senhor Nosso, attado a coluna. Se da morte, ponhase diante de sua 
consideração, ou qualquer morto seu conhecido, e assim dos mais novíssimos. E não será difficultozo fazer 
esta compozição de lugar cõ o pensamento ou cõ a imaginação; porque se eu quero cuidar em Roma, me 
he muito fácil, e se o ceo, no mesmo modo, porque passeio quando quero por aquelles lugares celestes. 

Feita a compozição de lugar, passará V. S. á segunda parte depois da preparação, que 
consiste em pedir ao Senhor a lús necessária para meditar o ponto que tem lido. Daqui passara a terceira 
parte que he a meditação, em que mais se deterá. Compoemse ella das duas potencias, memoria e 
entendimento. Com a memoria terá prezente os pontos que tem lido; como se lesse o ponto do suor de 
sangue, trará a memoria a angustia e a afflicção que teve Christo Senhor nosso, posto de giolhos no horto. 
Entra então o entendimento, e crendo tudo isto, que a memoria [fl.l29v.°] lhe representa, medita, isto he, 
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cuida aquelles pontos, discorrendo muito sossegada e quietamente3, e considerando: quem he este que com 
tanta pena e afflição padesce? E responde assi mesmo: elle he não menos que o filho de Deos, o creador do 
ceo e da terra, aquelle que veste o ceo de nubes, de astros e de estrellas, aquelle que adorna de flores e de 
plantas a terra, sustenta os ventos e veste de penas as aves. Considerará muito devagar, e perguntará sua 
alma: por quem padesce? Responderá: por huã vil criatura como eu sou, a mais vil e mizeravel de quantas 
elle tem criado. Porque razão ou cauza? Pellas minhas culpas. Então infere o entendimento que bem 
graves são, pois são bastantes para por hum Deos homem em tantas penas, considerando também e affecto 
com que padesce este Senhor e o amor infinitto que nos tem. Destas razões se pode aproveitar em todos os 
pontos da paixão. 

Entra depois a obra da vontade, (que he a oração), e a quarta parte, per cujo meio se 
admira a alma do empenho de hum Deos infinitto, tam arrependida, com dor de aver posto Sua Magestade 
em experiência de tanta pena. Aqui vera V. S. a graveza das suas culpas, e quam graves e abomináveis 
são, pois que por remedialas custão ao Senhor huã multidão de tantas angustias. E ultimamente 
hadeprocurar que se assenda a vontade, rompendo em actos anciozos de amorb, compaixão e caridade, 
procurando corresponder a tam grande fineza do amor de seu Senhor que, sendo Deos, se quis fazer 
homem para satisfazer por nossas culpas, e padecer [fl. 130r.°] com infinitto amor tanta variedade de 
afrontas, calúnias, deshonras, tormentos e penas. Os actos da võtade, de amor, gozo, dor, e admiração, são 
propriamente a oração. 

Se V. S. conhecer que a alma acha gosto no primeiro dos pontos, pare nelle, e nãp passe 
ao segundo. E se, no primeiro e segundo, se achar seca, fica desemparada, sem gosto, passe ao terceiro ou 
ao quarto, como succède no convite de muitos pratos, em que somente satisfazemos o apettite com aquelle 
que mais nos agrada. 

A quinta parte será dar infinittas graças ao Senhor por todos os benefficios recebidos, e 
principalmente por lhe aver dado lugar em aquella hora, em que tantas almas escolhidas fazem aquelle 
santo exercido, e pedirá V. S. perdão das negligencias e faltas que teve na oração, em que sempre 
comettemos muitas, e finalmente pedirá graça a boca chea, e especialmente a da perseverança, que he o 
maior de todos os dons. 

Se a alma se acha seca para não poder meditar, discorrer ou considerar, nem por isso V. 
S. se desmaie nem deixe a oração. O remédio he humilharse e pedir perdão, fazendo alguns actos de dor e 
humildade, como ponho por exemplo: Ah Senhor, que não sei meditar e sou hum mizeravel! Ah Senhor, 
que vos tenho offendido, e não merecerei estar em vossa presença! Ah Senhor [fl.l30v.°], que me 
inquietão os pensamentos! Pequei Senhor, pequei, tende mizericordia de mim!, ou outros semelhantes. 

Não consiste a oração em aver muitas considerações e agudos discursos, mas em fazer 
cada hum, da sua parte, aquillo que pode, e perseverar, que Deos o ajudará. 

Por onde conhecendo V. S. que sua alma se acha divertida, (ainda que o divertimento 
haja sido por muito tempo), pella moléstia dos impertinentes e mãos pensamentos, saiba que agrada a 
Deos, e que sua oração he boa e santa, pois lhe dão pena e os não quer. Procure, sem violência, de não 
fazer cazo délies, pondose, cõ humildade, na prezença de Deos, dizendolhe: Ah Senhor, quam miserável 
sou! E ainda que mais e mais persistão, a milhares, não se aflija, sofra cõ paciência, que, alem de agradar 
a Deos, merecera muito, e algum dia lhe será premiada sua paciência, como aconteceo a Santa Madre 
Thereza de Jesu, que de Deos foi feita tam perfeita e santa, por aver perseverado na oração dezoito annos 
(ella mesma o dis), sofrendo distrahimento, secura, trevas, trabalhos, e milhares de molestos e contínuos 
pensamentos. 

Confirma esta materia aquillo que refere Luis Blossio de Santa Brizida, a quem disse a 
puríssima Virgem Maria: «Filha, persevera na oração, ainda que sejas molestada de distrahimentos, frieza 
e obscuridade, porque o teu bom desejo, que applicas a regeitalos, será estimado por meu filho por perfeita 
oração, ainda que tu os não possas apartar, e receberas depois [fl. 131r.°] a coroa no ceo». 

Procure pões V. S. de esforçarse e afervorar a vontade, ainda que se sinta seca e 
indevota, que a Deos agradão muito estas animozidades nas securas, sendo cõ suavidade, sem inquietação, 
recebendo com pureza de animo e conformidade os gostos sensíveis, como a secura, porque hum e outro 
he ordenado da mão divina. Immitte a conformidade da Cananea, que do Senhor foi três vezes regeitada, e 
ditolhe á terceira que não era bem darse o pão dos filhos aos caens. Respondeo paciente e cõ alegre 
semblante a mulher, recebendo cõ uniformidade de animo e vontade a repulsa. Agradado o Senhor da 

- No texto italiano (cf. ed. supra cit. p. 575) : discorrendo molto posatamente. 
- No texto italiano (ibid.): prorompendo in atti anagogici d'amore. 



84 

paciência e resignação delia, lhe disse: «Façase, o mulher, o que tu queres»; dando a sua filha a saúde que 
ella lhe pedia. 

Advirta que Deos a tratou de cadella, cõ grande aspereza, e ella cõ a mesma qualidade de 
cão, lhe respondeo cõ alegria. Quando ao cão he deitado o pão brando e tenro, o recebe cõ gosto3, e 
quando lhe he dado seco e duro, fás o mesmo, e cõ a mesma alegria recebe o osso esburgado da carne. 
Quer o Senhor que as almas sejão cães fieis, que se se lhe[s] bota o pão duro e seco da obscuridade e 
secura, o recebão cõ a mesma alegria que quando lhes he dado o pão temo do fervor, das lagrimas e da 
sensivel devoção. 

Não deixe finalmente V. S. a oração, como a deixão [fl.l31v.°] infinitas pessoas, por 
fugirem da secura e buscar a devoção sensivel, pões he muito grande o proveito da oração, e esta não 
consiste nas lagrimas, nos gostos ou fervores das devoções sensíveis, mas em perseverar; e mais 
perseverar, desejando fazer a vontade de Deos. Persevere portanto V. S., ainda que se veja fria, seca, fraca, 
afflita, desconsolada, remissa, perguiçoza e indevota, seja como for, que ao infermo sempre aproveita o 
comer, ainda que não goste delle. 

Finis laus Deo Deiparaeque Mariaeb 

§§§§§§§§§§§§§ 
§§§§§§§ 
§§§ 

- «... lo riceve con gusto, dimenando, per il giubilo, Vestremitá delia coda ... » 
'• Nas fis. 132, 133, 134 e 135 segue-se o Index dos capítulos das duas primeiras obras, o Guia Espiritual e o Breve tratado da 

comunhão quotidiana. 
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Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 9721, fis. 113 e 126 
- Decreto da Inquisição Romana de 28 de Agosto de 1687 e Bula Coelestis Pastor, 
de Inocêncio XI, com as 68 proposições condenadas de Miguel de Molinos. 



~n~:^ r-r—r-'-.^M. ■ 

D E G V M 

FERIA, V, DIE XXVIII. AVGVSTI M. DC. LXXXV1I. 
H Gencrali Congregatione S. Romans, & Vniucrfalislnquifitionis habita in Palatio Apoftolico Montis Quirinalis coramSanQifsimo DominoNoftro 
INNOÇENTIO Dtuina ProuidentiaP A,P A XL ac Eminentifsimis, & Rcucrendifsimis DD. San&e Romana: Ecclefia; Gardinalibus in tota 

Republica Çhriftiana. contra Hïrçticam piauitatcm. Gcneralibuslnquifitoribus àSanôaScde Apoftolica fpccialitcrdeputatis. 
Q abolendam. pemiçiofiflimsç haeraiis. prauitatem, qua; in plerifque Mundi partibus, non fine máximo Animarum difcrimine inualuit, rigor debet Apoftolicus cxr 
çitari, yt Pontificia; follicitudinis authoritatç, ôçprouidentia, Ha:reticorum protemia in ipfis fuae falfitatis conatibus elidatur, & Catholics Veritatis lumen in Ec
clçfia Sanitarefplendens ; earn vtique demonftret ab omni execrationc fàllbrum dogmatum expiatam.Cùm igitur compertum fueritquemdam Michaelem de VL
Jinos perditianis filium.praua dogmata,.tùm verbo, tùm fcriptis.pafslm docuifle, & in praximdeduxiflè, qua; prœtextu Orationis Qiiietis,contradoctonam,&: vfurr. à 

SS.Patribus, ab ipfis Ecclefîœ nafceritis, primordijs recçptum, fidèles à vera Religionc, & àChriftians pietatis puritate, in máximos errores, ot turpiífima quaeque induccbant ■ 
SanftilllmusDominusNofterJNNQCENTI.VS. P A P A XI, cui cordi eft vt fidelium Anima;fibiex alto commifls, purgatis prauarum opinionum erroribus, 
ad optatum faluti.s portum tutà peruenire pofsint, pro. re tarn graui, auditis pluries coram fe Eminentifsimis, & Reuerendifsimis DD. Cardinalibus i n tota Republica Çhri
ftiana Generalibus Inquifitoribus, ác pluribus in SacraTheologia Magiftris, corumqi fuffragijs, turn voce, turn fcripto fufecptis, maturcque perpenfis, implorata ceiam San
ai Spiritus afsiftentia, ad damnationem infrafcriptarum Propofitionum eiufdem Michaelis de Molinos, à quo fuerunt pro fuis recognits, ôc de quibus Propofitionibus tarn 
quam à fe diitatis, fcriptis, commurlicatis, & crcditis, ipie conuicrus,& refpeítiuè confeffus eft, deuenire, yt infra decreuit. 

! '■:''-'■"■ ' P R O P O S I T I O N ! ' 

Ï 

Rima. Bifoinaaimicntarf.&.aiinicbilarfilc potente, equcfla eUViaIntern*. ( 
Ilvoler'operareattiuanunttivn'ofenderBio,chtvuottferlu,filoASente,tperol>ifign 
abbandonarfi in lui,efiarfcucpoicomcvn Corpo morto. 

3. LiVotidifarequalchecofa.fonoimfeditiuidcllaperfcuior.e. I 
, 4 . L'attiuitànaturaltinemicaâelUgratia.tf• in.pedfee toferattoM JiBio.c U <stra fnfti.tmei 

" pcrchcBiovuoleopcrarc innoi, fenKjt noi ■ . ., , j 
$. Ccnniente operareiAnimas'aunienta,etoma alfuo principio,ef alla fuaorigine,cbe Cipn.^i../ 
* Bio, doue relia trasformata, e JiaimgAata, e Bio Mhora refla infc/lefo ; perche all bora «m | 

fonofiii duecofe unité, ma vnafola, e cos) vine, e regna Bio Innoi. £ lAnima ,'aumenta mil ej j 
fir'oferatiuo. ( .._ 

6. Lafi rada interna e tjitctU, in cui mnfi comfit ne Imvit, m amcre ,ni rajegnationc, e non Hi, igna co 1 
/ ' nofcert Iddio,ecoi) va bene. 
'7.HondeiietAnimdpenfare,niàpremio,niàcafiigo,niaParadifo,neadInferno,riiaM!>rte,iie 

adEternità. . , ■ "" ( , , , .  , ' , » . . 
8. Hondeutvolerfafere,fecamminaconlavolontàdi Bio,feflaraffegnata aquella,om,nevtjogna 

vogli conofiere il luoJlato,n'e il próprio niente, ma die fine Jlij come tin Corpo morto. 
p. Hm deut t Anima ricordarfi ni difi, ni di Bio, ni di cofa alcuna, enella Via Intern» ogm ripj/io

ncc ncciua,ancbclariplftonc allcfuchiimam atlioni ,tf hproprij difctti. 
10. Se coiprcpri] difettt'fiandalixjcjt altrui, non bifûgnafaruirifiejfione, jurclie lawlonta non sy di 

Jc«ndalizjZ,are;e ïlnonpoterripttere à proprij difctti'e gratia diBio. 
u.Allidubij,chevengono,leJicaminabtiie,onii,tiònbi[hgnarifettere. ^ 

2. CIA ha dato il libero arbítrio à Bio,non date curarfi di cosalcuna ,ni iInferno, ne dl Paradifo, 
' ne Shatter dejiderio délia propria perfetlione, ne délie Virtu, ne délia propria Santita, ni dtllaj 
propria faillie, di cui deue anchepurgare la fpcraifla,..'. > ■.'■;. 

i.Coiifignato,ehefieilliberitarbitrio àBio.fideuelàfciareàliii laCura, &ilpenficro dogm cofa 
: noflraie Ufciariçhefaççiainmï^enXanp . /• 

14. Ch^fliraffegnatonelUdiuinavolont^nonconuieM coi alcana; poiche il do
mandar t i imperfittiom, ejfendo àttodipropriatiolontà ,& clcttioni ,&ivn volere, chela Biui
na Volôntàfi confirm alla nojlra l/inon lanoJbaaquclU di Bio. Et il Petite, te. accipietis delt 
Euangelionon c flato ditto daChriJlo per le Anime Interne ',' qualï jioa tiogliono hauere volontà ; 
anXjçXequejlegiongonoànonpoterdomandareaBioco/alcuna,. ■■': •■•_ 

1 y. S i corne non deuono domandare nientea Bio, cosi non deuono ringrat'tarlo dico'iakuna, perche tan
to ivno, quanto l'altro i atto di propria volontà. 

16. Non conttiene cercare Indulgents alla pena douuta peripeccatipropfij, perch'c meglio fodisfare alla 
Biuina Giujlitia, che cercare là mifiricordia ; poiche quello procède daltamor furo di Bio, u 
quejlo daltamore intercjfato di noï, enoni cofa grata a Bio,ne meritória, perch'e vn volere sfug
girt la Crue. _ 

17. Bato chef fia a Bio il libero arbítrio, e la Cura, tf ilpenfiero dellAnima nojlra, non fi deuono ptu 
'„ ■ fi marc le tentationi, nefideuefarli altra rcfiflcnla ft non negatiua ,fenz,a vfare indujlria, eft 

UnaturaJiriÇente,bifognalafiiarlarifentire,percheinatura. •'•''_ __ 

I 3«. NefunaCreatura.nelaMadonna, ni Santi deue federe ml nofirocuore, perche Bio filo vud^ 
occuparlcepoffiderlo. ( 

37. Inoccafioneditentationianchefuriofenondeuel'animafarattiefplicitidivirtuoppojle, maflar
fcnenelfudcttoamore,erajfegnatione. 

3S. Za Crocevo/ontari.i dd!c mortification! epefante, efenfaf, utto, : péri bifigna .afitarU . 
59. ZeoperepiHfante.elepeniteníe.chehannofattoliSaiiti.nonbaJlanoperleilaredaltanim.tvnjolo 

attacco. r 
40. La Beata Vergine nonfece mai vn opera eflcriore, efit lapin Saura di tutti 11 Santi ; dunqitejt pin 

arriuareallafantitàfinToperatfleriore. 
41. Iddiopermette,evuole,perLmiliarci,efarcigiungerea/Uvrratra,foriii.itione,''iakiine.u:iiM 

perfette,etiamdiononarrettitie,cheildtmoniocagioniviolinzJa mllorocorpo ,clef.tcciacoanmi
tcreatt'icarnalhanchc tn vigilia,amhe fenza ofufiatione di mente mottendogliMcaumitc le ntam, 
&altrimembricmtrolorovolontà. Èlofiefofidiceinordweadaltn attiperfifieljipeccaminoji, 
nelqualcafononfonopecca^Otperchenonviiilconfenfo. 

42. Pubdarftilcafi.che quefieviolenle adatticarnali.sijno nellofiejfo tempo per parte di dueperjon^ 
cioc buomo.c doima.cnefigual'attoper parte dentrambi ■ 

43. Iddione'tempipaHatifaceuaiSantiperme^odiTiranni.hoggi lif.tper me^odei demop ,eae 
cagionandorliitdetteviolai!cfàchequeltimaggiormentefi auuilifihino,ïanmentwo ,n Je Jteji, cagionandogliïc~dcltiviolciiÇefà che quclli 1. 
cJirafcgninoinBio. . 

44. Giobbtbtfttmmiò, t con tutto cio non pecciuit labijs fuis, pcrchefu.pcrvtolcnz.a deidemomo. 
4J. S. Paolopat) nelfuo Corpo tali violence del demonio;ondefinfe  Non quod volo bonum hoc ago, 

fed quod nolo malum hoc facio. 
Quefieviolenzjefonoilme17 ' 
trasformatione, & vnienti 

L.I4LIU. . ,. 

77opi'uproportional'fer annichilar l'anima, cfaria giungcre alia vera 
\iYenonviialtrafirada,êíilaviapiiifacile,epm!kiir.i. 

propriit induftria 
tfecrri con le 47. Quando venrom quefte violence bifogna lafciirfare a Satanafo,finz.a vfare propria 

7 ^Propriafir^mífiarfenemlfionienteiaaneorcbefacced,^ 
■ man7,&amhecoftfiUfLnt,nonbifognamtiuittarfine,,nalafii^^ 
I paurejcrchcUtádíucntafiuillLinata.fiufortificata.c candida, efiacquifia W»*% 

tà. Efopratuttononbifognaconfefarfene.tftfífantiiimamenteanon confefarfine ,pe,cbt cos, 
Svinctildemonio.ejiguadagnavnteforodipace. ;„auietar I'ani

4i.Satanafc,chefàtaliviolcnzl,dàfoiadintcndcrc,chcfonograu,mancamcm^ 
ma,afncheLiauan^caminointerno,ondeferleuar,aqu,llolafir^,em,gl.ononconfef 

•40. G^fflotiZtiZ^^ 
bebatadDeum preces. Cos),nterpretandointalfinfovnTefiodilCap.i6.d,GoJ 

jo . Bauid.Gcrcmia, tfmottide'ProfctiSanti patiuono tal, violence d, quefte impure operation, 
efterne S i . NeUaScritturaSagravifonomoltiefempi delle violence ad atti efierni peccaminof, .Come d, 
Sanfone,eheper violent*fiammaZJÙ dafefiejfo co i. 

fornicbconBalilaMeretrice,cheperaltroeranocofepn 
L feitcfo co i Filiftei.fimaritb con vna Alienígena, y 
JerLíoreprohiCite.tfarebberoftat, peccatt. tyG'u

.,. < 1— ■' • V Tv r f f — J M É — I t t d m m 



D E 
"iTpr*:)'**^!': ~ ,1,^,...■.»^^^^^^l••■•'••^lPr•^_■ :xr 1\/T 

Ai nell'orationejijerue ecimagmi, eigure ,jpmt, cacpropn/ concern, non aaorau,, 
&vcritate. 

Cb) ama Dio come la ragione lo argomenta, ò llntelletto locompreride noa ama il vero Dio 
Ildire.che nelloratione bifiogna aggiutarfiicoldifcorfio,eco' ipenjieri, quando Dio non faria alt Ani

ma, è vn'Igndran^a. Iddio non far la mai, il fia parlare, i oferare, efiempre opera nelt Anima 
quindoqutJtAConfuoidifiorfi,fcnJicri,&opcrarc,nonloimpedifce. ' 

Nell'oralione bifognaftarfieneinfiede ofcura,&vniuerfiale con quiete, cficordaacadonialtro pen. 
fierofarticoUrcedifiinto degliattribut!di Dio, cTrinità.c fiar cos) allaprefienfa diDio per 
adorarlo,fieruirlo^amarío,mafien^produttioned'atti,percheDiononfiifiodisfiaa\quel}arobba. 

Non i que fio conoficimento delia fede vn'attoprodotto dalla Creatura, ma va conoficimento datoili 
daDio, chela Creatura nonconofee d'hauerlo.nè meno dopo conofee di haucrlo Luuto, e lo l}c!Ço 
fidicedeltamore. J M 

ÙMiJlici con S. Bernardo nellaSciïiChaCttûlamdifiinguonoquattrogradi, Leitione, Medita
tione.Oratione,e Contemplationinfufa. Ch)fta fiemprenelprimomaipajfiaalfiecon'do. Chifia 
fic»iprcnclficcondo,maiarriuaaltcrz.o,ch'clanofiÍra Conlemplatione acquijlata, incui/îdeULj 
Jlare lutta la Vita, furcheDionon caui l'Anima, fien^a, che efatafipetti, alla Contemplatione in

fufa,eccJj'andoquifta,dcuetorn*rl'Animaaltcr&o grado ,eji arfiene in ejfo fien^a pajfarpiii al 
fecondo ,ne al primo. 

2Jer quanti pen feri venghino neltOratione anche impuri, anche centro Dio.e S anti, e la Fede, e Sa

il

Capitani con le Truppe del Re Acab;fie poifiafirata violenta'fâ't't'a 'immè'dïa'tàmentc daDio ~Uol 
mmiftero dei demónio, come pegue in altre anime,fi la/cia in dúbio. 

Quandoquefie violenteancheimpure vengono ficntíojfiuficationc di mente, allhora l'anima Pm 
vnirficonDio,edifiattofiemfref!uiviiifice. 

53. Percmoficereinfranica,ÇequalcheoferationeinaltreferfionefiafilataviolenK,a;laregola,chenebb, 
nonfolofion lefrotefite dl quelle Anime di non hauere acconfentitoi ilnonpoter effegiurare ethauer
li acconfientito ; Et tlvcdcrcfhe fiono Anime,chefrofitano„ellavia Interna, mafrmcifalmente mi 
regoloconvnlumeattuale,efiupenoreallacongnitione humana, eTheologica, chemifa conoficere 
certamente con tnternaficurczj^atbe tale optrationi e violenta, e quefto lume fin certo;che vien da 
Dio,perche mi vien congionto colla ficureKjíA, che venga da Dio, e non mi laficiafurvmbra di dú
bio in contrario inquella maniera thealie voltefiuceede, che Dio riuelandoqualche cofia, nelmede
mo tempo ajftcura l'Anima, che tale riuelatione la fia lui, e l'Anima nonpuo dubitarc in contrario. 

54. Li Spiritual! delia via Ordinária ne/thora delia mortefitrouaranno burlati, e confiuficon lutte / J 
fajfioni da furgareneltaltro mondo. 

55 • P'r que fita via interna,fiarriua benche con moltafofercnza, apurgare, efiar mqrire tutte le pajfio

»i,in maniera, che non fi fiente più utente, uiente 
corpo morto, ne tanimajtUfiiía pmtrafforldre nien:e,nefipruoua alcuna 1 Irquittudine ,come in 

•amo dura 1'amor 
eno fii* le due leggi, 

r ,, .. , f , j , , — r: , , vnfeccatovcnlale. 
%y. Pçrlacontcmplationeacquifitata.fiarriuaadvnfitalodinonfiar fiufcccatmcmorsali, nevtniali. 
j 8 Si Ci arriua a tal fato con non fiar rifejfimtfik allcpropric operation!, perche li difitui nafeono dalla 

rifiijfione, 
59. Laprada interna èfieparata dali* Confieront, da Ccnfrffiori, e da ca/i di cofiei enz,a, dalla Teologi, 

e dalla Filofiofia. 
60 Alt anime prouette, che comincianoamorire alie rifiefiioni, £?" anche arriuano ad 'Jf'r morte, CDÀ 

impojjibilitaallevoltfla Confieront, e fupplifice lui con altretaniagratiaprefieruante,quantan\ 
ric/uerebbero dal Sagramento,e feri a quèfiie Anime nonfià bene intalcafio accofiiarfi alSagra
mento dellaPenitenzjt, perche nonpofifbno. 

61 • Giontat Anima alia morte mifitica, nonpuo pi H voler altro ,fie non que lio Dio vuole, perche KO» bà 
jikvolonta ,cDio gli tharitoltf. 

62.Perla Vit Interna S arriua afiiarfiinc immobile continuamente in vna pace imperturbabile. 
63. Siarriuapurecollaviainternaallamortedefienfi;aníifiegnodlfitarnelnulla, cioedi efiir morto 

dl morte tnifitica,i,fielifienfief:eriorinjniapprcfilntanopiii le cofit fienfibili, come fie non vi fiojjero ; 
poichenonpajfanoafarr.chefintc/lettoviapp/icbi. 

64. JlTcologohamcnodifipofitione,chcjlficmplicepere/crtcontcmplatiuo. Primo, perche non ha Au 
pede tanto pura. Secondo,perchc mne tanto bumilt Tcrzji.fcrchcnonficura tanto dellafiuafial
eiatione. Quarto, perche ha lattflapicna di fiantafie, fipteie, opinioni, efipeculationi, enonpuoen
traruiilvero lume. 

6;, jilli Superior!fideueobbedirentlCefitcriorc, e la latitudine dilvoto deltobhedienz,a de'Rcligiofi ar
riuafplamtnte altejferiore; nell'interiore i altra cofia, ouefiolo Dio, e la Guida entrano ■ 

66. £' elegit* S rifo vna nuoua domina nella Chiefia di Dio, che tanima in or dine alt interno fi deuego
eimiarcperilVefcouo,efenueJ!onoècapaee,chevadatanimadaluicolfiuodirettore.Diconuouai 
perche nela Sagra Scrittura,nc Concilijjiç Canoni, ne Bolle, ne S anti,ne Autori l'hanno mai ditta, 
ne la pojfôno dire,perche Ecclclia noniudicar droceuhis j ft anima ha iuid'ele(gere chi le pare. 

Il dtrl,che fi dtt manifejlare tinter no alTribunaleejltriore dl'Suferiori, ech'è feccaio nonfiarlo, 

ferche lAnima fitApiù rajfe^, 
Ancorchefiofrauenga ilfionno, efidorma, adognimodofiora, eficontemfla atrualincntcpercheora

tione,e rajficgnationc.rajfegnationc,rforationefutto çvno, e mentre la rajfcgnatione continua, 
continua pure toratione. 

Quelle tri Vie, Purgatiua, tlluminatiua, & Vnitiua tfiono tyno fpropojito il mxgiore, çhe fiifiia 
dettovella mifitica, non elfiendoui fi 11 che vna Via, cioe la Via Interna. 

Clii defidera, (f abbraccia la dtuotionefienfiibile, non dejidfra ,ne çerca Dio, ma fiej'efifio, efià maltj 
adefidcrarla,cfiartfior%iperliaucrUchicamminaper la VÍ4 Interna, tanto t. 'LuoghiSacri, 
quanto in giorni fioîenni. 

E buono iltcdio délie cofiefifiritufili,perche coi) fi purga tamorfroprh, 
Quando vrí Anima Interna s infiafitidifice del dificorfidiDio ,e delleVitiu,e rej t fireddaiftnz* 
fientirfiinferuorare ,ebuonfegno. 

Tut to il fienfiibile, chefiproua nella Vita Spiritual* è abomineuole ,fiporco, g imni ndo. 
île fun me dit atino efercita le verevirtu interne, qu.ili non hanno J.t cjfier cos fciute dafienfii. 

Bifiogna perdtre le Virtu. 
Nèauanti, ne dopo la Communime ci vuole altro preparamento, i ringratiamento [per quefie Ani

me Interne ) cite fit arfiene nellafiolita raffegnationefajfiua^foiche in nuefiia vi è l'i/nore, chefuppli

fice con modo fin perfeito di tutti li aliri atti di Virtu ,che Jipotrtblicrofare, e fi [anno nella Via 
ordinária ■ E fie in que fta occafione di Communione vengono moti di humiliation! fetitione, i rin
graliamtnto.ji deuor.o refrimere, ognivolfa nonfiçonofca ejfiere impulfiffectdi di Dio, aliri mente 
ficnoimpullidelia natura, chenone morta. 

Pà male (Anima, che cammina quefita Via Interna ,fie ne giorni fioîenni wuolfai qualçhe sforzj) 
f.trticolarefer hauer qualchcficntimentodiuoto,foiche ait Anima Interna tutti i iornifono egua
li, tutti fefte. Ehfiteffo fidice de'. Luoghi Sacn.foiche tutti iluoghi a qucffA* ntfotweguali, 

Ilringratiarc Iddincan la.lingua, e con parole, non èper l'Anime Interne, le quail le itono fit arfiene 
Tjttc.ficni^mettcrnctfunimpedimcntoaCDin.cheoperiinlorosquantopiufiriltgiianointDio, 
fifcrimcntano ilnon foter dire il Parer noller. 
Le Anime di auejla via interna non cpnuicne chefaccinooperationi anche virluofit li protrU Act
tione, (f attiuttà, altrimente nonfartbbcro morte; ne deuonofare atti d'amor e verfi la Madonna, 
Il Santt, l'Humanità di Clirifilo .perche effendo quegli oggettifenfibili, taie è l'anJrcvcrfb di loro. 

)Vas quidem Propofitiones taroquam hacreticas, fufpedhs, erroqea .fcandalofas, blaftheraas, piarura auriurn offenfiuas, temerárias,Chriftianae difeiplinae relaxatiuas > 
/&eiierfiuas,6cíèditioíasre(pediuè,acquxcumqueíupcrijsv«M,ícripto, velTypisemiflà,damnât, circumfcribit, &abolet, dequeeifdem, &fimilibusomni

;,&fmguhs pofthac quoqubtiaitoloquendi,feribendi, difputandj'.eafquecredendi,tenendi,doçendi,autinpraximreducendi, facultatem quibuicumqueinterdicit. 
11 ftcus fecerit, ipfos omnibus, cjignitatibus, gradibus,. honoribus j beijefiçijs, ic ofijcijs ipfo faíto perpetuo priuat, & inhabiles ad quaxumque decernit, vinculo etiamj 
ithematis,eo iplo innodat, à quo nullus Romanê ; Pontifïceinferior yalèat ipfos ( excepto mortis articulo ) abfolucre, 
Praetereà SanétitasSua prohibet, ac damnâtomneslibros, pmniaqtçoperaquoeumque loco, fit idiomatc jmprefla, neenonorrmia manuferipta eiufdem Michaelis as* 

almos, ve tatque ne quis cuiufcumque gradus, conditionis, vel ftatusj etiam fpcciali nota dignus, audeat fub quouis pr» textu, quolibet pariter idioroate, fiuc fub eifdem 
rbis, fine fub xqualibus, aut: œquipollentibus, fiue abfque nomine > feiífidto, aut alieno nomine ea imprimere, vel imprimi facere, neque impreffa, feù manuferipta légère, 
lapud feretiriere, fed Ordinàrjjs locorum, aut hsretiçai prauitacis Irquifîtoribus ftartm tradere, & confignar.e teneacur fub ijfdem pœnis fuperiùs infiiitis ,qui Ordinarij, 
LnquifitoresftattoeaignecombLirant.&cornburilaciant. 1 

67' 
ejuefioivningattnomanifiefio.percheEcclefiiaoaiudicu de occultis, epregiudicano aile anime 
loro cou que fi 1 inganni, efintioni. 

68. Nel Mondo non vi ifacolla, negiurifidittione fer commandare a manifiefirare le lettere del direttore 
intorpo ait interno dellanima; e fero bifognafitare auuertili che quefloe vn'ajfalto di Saianajfio. 

Locus «f» Sigilli. 

AlexanderSpcronusS Romanas,&Vniucrfa!isInquifitionisNotarius. 

maxlmh'r " ? 7 c" fr'*S!A'"n DKret\in!LMxam,!e publicitum fuit id rainai Bafflic* PiUtipii Apollolorum, PaUtij S. OI5cij,in Acie Campi Flora, ac aliji locij folllil, kconfiietia Vibis per me Fraiiciicum PtrinunvSanaili.D.Noftri Papa:, k San

R O M / C , Ex Typography ReuercndeÇamerxApoftolica:. M. D C LXXXVII. 
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APÊNDICE III 

Doc. I 
Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, Nunziatura di Portogallo, Vol. 43, 
fol. 322 r.° e v.°. 
- Expediente datado de 10 de Novembro de 1687, assinado pelo arcebispo de 
Rodes, Francisco Nicolini, núncio apostólico em Lisboa, e enviado para Roma 
(para a secretaria de estado, à testa da qual estava então o cardeal Alderano Cibo), 
dando conta da reacção do rei D. Pedro II, em audiência a si concedida, perante a 
notícia oficial da abjuração de Miguel de Molinos. 
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Em.mo e Rev.mo Sig.re Prono- Col.mo 

Per adempire in tutte le circostanze le parti dovute dal mio ministério; e 
per non defraudare in minima parte la fiducia, che ha riposta in me la M.ta 
del Re in occasione dell' ultima udienza, mistimo in obligo di rappresentare 
a V. E. che la M. Sua si diffuse molto sopra l'avviso giunto qua della 
condannazione del Molinos, délie sue proposizioni, e dell' abiura fatta da 
ello; e m'impose ch'io rappresentassi in nome suo alla S.ta di n. S.re ch'egli 
haveva motivo di rallegrarsi con S. B.e del fine di questo sucesso; perche se 
bene conosceva che Sua S.ta si sarebbe molto amareggiata di vedere nella 
sua medesima Regia un tale mostro, che cosi lo chiamò, dopo le gloriose 
vittorie riportate dalle Armi Cristiane contro 1'Inimico comune nell' 
Ungheria, e nella Morea; in virtú delle quali si vedeva dilatata la Relig.e 

Cattolica; oltre quello che si scorgeva di prospero per la medesima in 
Inghilterra a causa di quel gran Re, nelle cui lodi molto si diffuse; i quali 
successi dopo lho, dovevano tutti attribuirsi alie sue opere et ai suo zelo; 
Nulla dimeno S. S.ta doveva consolarsi, che nell' istesso tempo che 
restavano condannate le massime, e i dogmi di questo scelerato, restano 
oppresso dei tutto l'Autore, il che rare volte o mai è seguito in altri tempi; e 
dicendo, nell asserirmi pronto d'eseguire quanto la M. S. m'imponeva, ch'io 
poteva ancora rallegrarmi con S. M., perche non sapevo sin qui che questa 
peste fosse giunta né suoi Dominiis, benchè si fosse diffusa in altri. Mi disse 
queste precise parole = Io per me credo che questo Demónio fosse ebreo. 
Che é tutto quello, che per ubbidire alla M. del Re ho voluto aggiungere in 
quest'ordinario a quanto con altre mie ho havuto 1'onore di rappresentare all' 
E. V., alia quale fo profondissima riverenza. 

DVE 
Lisbona 10 9-mbre 1687 

Umz.mo Ddid.mo et obb.mo 
F. Arciv.vo di Rodi 



Doc. II, a e b 
Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, Nunziatura di Portogallo, Vol. 45, 
fols. 196 - 197 r.°. 
- Expediente do núncio Nicolini, datado de 25 de Abril de 1689, dando conta da 
reacção do bispo da Baía às instruções dele recebidas para publicar no Brasil o 
edital contendo as proposições condenadas de Miguel de Molinos. 
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Em.mo e Rev.mo Sig.re Pronos Colmo 

In occasione di eseguire con la dovuta e possibile esattezza quanto mi 
viene imposto da V. E., e da cotesta Sacra Congregazione; stimai debito 
delia mia incumbenza, di rimettere a tutti i Prelati del Regno, e de Dominii la 
notizia della condennazione fatta costi, della Dottrina, e delle proposizioni 
dell' Eretico Molinos. E perche in risposta della mia scritta sopra tale materia 
a Monsig.re. Arcivescovo della Baya nel Brasile, quel Prelato mi replica 
quanto V. E. si degnerá di riconoscere dalF ingiunta copia, che le trasmetto, 
e che ho creduto di dovere comunicare all' E. V. per sodisfazione delle mie 
parti; non mi resta che di attendere gli ordini, che dall' E. V., e da cotesta 
Sacra Cong.» mi possono essere prescritti, e le fo profondissima riverenza 

D.V.E. 
Lisbona 25 Aprile 1689 

Umz. Ddmo. et obb.mo 
F. Arc. vo di Rodi 
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Ill.mo Snôr 

Alguns meses depois de chegar a esta minha Igreja , receby hum 
Masso de V. 111.ma vindo por via de Pernãobuco retardado, em rezão de 
arribar a outra parte a embarcação, q daquella mo trazia. Fiz a estimação que 
devo, de ver novas de V. Ill.ma, pello singular affecto, e obrigação, que 
reconheço á pessoa de V. Ill.ma. 

Incluiasse no Masso, o edital sobre as prepozições condenadas do 
herege dogmatista Miguel de Molinos; sobre a mesma materia, que tinha 
chegado antes outro, remettido p.la Inquizição, que tinha mandado publicar, 
e fixar; o qual tinha de menos, não trazer insertas as proposições: Nestes 
termos, entrey em duvida, se seria conveniente mandar publicar o que V.a 
Ill.ma me mandou; e a rezão de duvidar foi, porque pêra se publicar, avia de 
ser traduzido em Portuguez, que quanto na lingoa Latina em que vem, só o 
entenderiam os Clérigos, e nem todos; porque nas Sedes vacantes admittiasse 
muita escória e ignoransia; e sendo traduzido, poderia servir de damno, o que 
Sua Sanctidade, e V. Ill.ma mandavão pêra remédio, em rezão que não achey 
nesta Diocese nenhua noticia ainda das taes proposições, senão somente a 
geral, de q fora condenado o tal herege, por proposições erróneas, e 
heréticas; e pêra isto constar, bastava o Edictal da Inquisição que se tinha 
publicado; e declararense em specie as proposições em hua terra onde há 
muitos Neophitos, e filhos délies de natural inconstansia/ como os gentios 
desta parte são/ muitos christãos novos, que são dos que desse Reyno vem 
degradados p.la Inquisição por culpas de judaysmo, e os christãos velhos, 
dados a toda a casta de culpas, vivendo os mais como se o não foram, porque 
não he crivei a lassidão desta gente; e sendo isto asim, pareçeume não seria 
de fructo o darlhe noticia pacifica destas proposiçõens, antes occazião de 



ruyna; porquanto muitos teme* tão pouco a Deos, que se lhe parecessem 
conformes a seu génio alguãs proposiiçoens, não lhe seria de empedimento 
pêra abraçallas o desconto da excomunhão e mais pennas; — Por esta rezão 
suspendy esta publicação; ainda asim, se V. Ill.ma iulgar o contrario, com 
aviso seu, as mandarei publicar, entendendo que isso será o mais acertado. 

O Maço pêra o Ryo de Janeyro que V. Ill.ma remete pêra o Bpo, irá 
dentro de três dias por huma embarcação que daqui vay pêra áquella parte; e 
he a primeyra q se offereçeo despois q o tenho em meu poder; e a tudo o 
mais q se offerecer do gosto de V. Ill.ma, acudirei cõ a prompta vontade que 
devo. Guarde nosso snr a V. Ill.ma m.os annos. 

B.a 4 de Dez.bro de 1688. 

M. obediente serv.dor de V. Ill.ma q suas mãos beija. 

Fr. Manoel da Resurreyção Arcebispo do Brazil. 
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Doc. I 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 194, 
fis. 9 - 44. 
- Exame das proposições qualificadas de António da Fonseca, extraídas da prova 
da justiça; subscrito em Coimbra, em 4 de Janeiro de 1698, pelo inquisidor João 
Duarte Ribeiro (cópia do original). 
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APÊNDICE V 

Doc. I 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Coimbra, Proc.° 7619, 1. 
Parte, fl. 1. 
- Mandato de captura de Arcângela do Sacramento. 
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S JnquifidorcsApoftolicoscontraahcrcticaparuida-
de,& apoftafia nêfka Cidade de Coimbra, & ieu^diitvr 
fto^c^X^Mandamos *^tjffî*$În*Â, fc**> M*-
h i£Ù*Ù<j^ MmJu c 4M**» ^ r W 1 ^ ' 
ovffqíalquerpeíroa,familiar,oUofhCial do Santo Of
ficio, a que elle de noíía parce for aprezentádo,aue »<> 

(UL&4MU °" onde foJ ̂ ada ̂ " f ^/TrnÎ7r 

Lf^*+Œ*Z,^. . A. ,} "*uf y*rr<^  

a prenda <""•- fcqucítro de bens por culpas que contra dia ha no 
Santo Officio,obrigfttoiias à priwôî & preza a boiri recado, com ca-
ma,& fato neceflario pêra leu vzó,& dinheiro peta feus ahmcntos,a-
tc mil reis,a traga, & entregue ao Alcayde defta Jnquiíiçam 
cm prefença de hum Notário delia. E mindamos em virtude de. tan
ta oU .encuMpcna de excommunham mayor, litft iententix,& 
lc quinhentos cruzados,applicados peraasdelpezas do Santo Otti-
' io a todas as peííoas ailim EcclcnatHeas,como feculares, de qual-
ucr£rao,dignidade,pr<*minencia,& condição, que lejao nao impr 

dloázerolobredito^antes fendo redundas, lhe dem todo ofauor, 
& a)uda,mantimentos, camas P o t t ^ a i ^ ^ ^ m , b « w i 
& tudo o mais por elle pedido,& que neteífano for, pêra bem da di 
ta prizão. O que affi cumpra com muito fegrede>,& a nao, feça. Da 
doPemCoimbra no S.OfScio,fob noíTos fmaes,& feUoácllc,an <*r 

i 

da 

ÎA'/TJ 

**unt/c 

L./n* _ /<J 

v > v ' y 



Doc. II 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Coimbra, Proc.0 7619, 2. a 

Parte, fis. 328-335. 
- Assento da mesa do Santo Ofício de Coimbra, relativo ao «exame» de Arcângela 
do Sacramento no «tormento». 
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Doc. Ill 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 194, 
fi. 238v.°. 
- Acórdão do Conselho Geral favorável ao «tormento» de Arcângela do 
Sacramento. 
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Doc. IV 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inquisição de Coimbra, Proc.0 7619, 2. 
Parte, fl. inum. 
- Abjuração de Arcângela do Sacramento 
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Abjuração de véhémentes. 

•sTrzœnâ 
'-%-, 

ïr&Z6?:nhe>7 

perãte voifas merçes Senhores Inquiíidores juro em:; 
j^eftesSanftos Euangelhos em que tenho minhas m aos,que 
ffffile minha propria, &: liurc vontade anathematize, &apar; 

$fLtò de mim coda efpecia de Herezia, & Apóííazia, que for,'; : 
W ou fe leuantar contra noiïai fancTra_>Fe Cathòlica,efpecialç.fS. 

mente eftásêm quecâhy, que agora_> em minha(enteny. 
ÇÍLJ me forão lidas^ de q u o me ouuerâopor dé vehement;. 

. te fofpeito naFé,as quês aquy ey por Repetidas,cVdeclara^.y 
f das: & juro de íempre ter ,& guardar a^San&a FeÇa^ ;5 

tholica,&tudoo q tem,cre,&eniîria á íanófca Madre Igreja:í ^ 
de Roma, &: que ferey íempre muito obediente ao Nòííb; ^ 
muyto fanóto PadreTapa ^^^&xlfl hora frefidenteiia V . 
Igreja de Deos, & aíeus fucceíTores; & confeíTo q todos os 5; ■; 
que contra nofla fandta Fè Catholicá vierem, íao dignos S 
de cendenáçãoi & prometo de nuriqua co elles nie ajuntar, '• 
& de ospreíèguir, & deícobrir aos Inquifidores,& Preila , 
dos da.Igreja: as herezias q déliesToubetJ :8c juro de corny ; ) 
prií^quuto em mim fot ás penitencias q me íaõ, ou For e m "dt 
impoílas : & íe confiât em algum tempo o cótráriq,qúero; v ; 
encorrer nas penas, quepou» dereytq em tal câfo merecer vj
ôf me íbmeto á diípoííçâb , &_regUridade 'dòs^agrados' f ̂  

: ?$r >G:inones,& requeiro ao Notário do Sanóto Officio q diftò v 
^ '^gípffc jCer t idão &aosïque eftãopreíentesíejão teftemii¥ ^ 

uOhasy&afsihe&aquy, \*&i»&\<tJG^*&&&\~' 
y _ ■"•••,. £SZ? . : T/éA >• ■ (fà'Kt ■/#* i. 
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APÊNDICE VI 

B.P.M.P., Pasta Ms. 822 - Lista do Auto-de-Fé de Lisboa, 16 / 6 /1720. 



L I S T A 
D A S 

P E S S O A S , 
JPJJE SAHIRAM, CONDENACtOENS $IJE 7IFERAM, 

fafentenças que/e leram no Auto publico da Fe\qutft caibrou na Igreja do 
Convento de S. 'Domingos dejla Cidade de Lisboa Occidental, em 

'Domingo 16. de Junho de 1710. 
SENDO I N Q U I S I D O R GERAL 

O EMINENISSIMO, E REVERENDÍSSIMO SENHOR 

N U N O DA CUNHA. 
FRESBYTERO CARDEAL DA SANTA IGREJA DE ROMA, 

doConfclhode EíladodeSm MageíhJe. 

H O M E N S . 
TESSOA QJIE NAM AB1URA, NEM LEVA HABITO. 

jZVpm, Idtiiu _____ . Vthiù 
J3 ÇfgCInlfuaixtSçp-f^ STEVAM dâ Fònfecâ, oTefta de alcunha J p(C .nnmfani 

* * "* çapateyro, natural do lugar de Ferrèyrim, ter iM
<: 

mo da villa de Fontearcada,Bifpado de Lamego, 
& morador na de Caftcllobranco, Bi'pado da 
Guarda, que abjiiTJu de leve por ci/p s de Bi ' 
gamja no Auto publico da Kè, que le celebrou na 
Igreja do Convento de Saõ Domingos dtíL Ci
dade de Lisboa Occidental, em 14. d: Outubro 
de 1717: prezo fcgunda ves dor fugir da? ga'èsj 
a que tinha fido condenado paio Sinto Otâckj. $éã 

S 

I 

t 

4i 

Tf 

PRIMETRA ÀBIURAC.AM DE LEFE.' 

J OióCortez curtidor, natural da cidade de Maíega, Réyno de Câfterij, !•«"''• •tf'*'- * 
& aflifléte nefla de Lisboa Occidctal:por arrenrgar e,m jíxiadejVoutg* °" '"' 
^ntoniu de Torres Gama tratante fõItéyrõTfiího dé Oingo Vieyra, que r»<.«»»« f"' 
. vivia de ÍUJ fazenda, natural da vilíade Amieyra, Bifpado de Porta *•*»«»""• J 

legre, & morador nide Sanearem ArcebifpadodeLisboi Oriental: 
por preferir blasfémias hereticaes, efcandalofas, &pUrum turium of* 
fenfuas. 

Antonio Franciíco trabalhador, natural do lugar de Abitiireyra termo dt 
~. villi de Santarém, Sc morador no Campo da mefma villa, Arcehifpada 

de Lisboa Oriental: por fazer malt fiçtos ,uíardodeb:nçaós, 2t,paU> 
vras fuperfticiofas, Sc'ptéfunfaô de terpaclo com o Demónio. 

Jofeph da Corta moleyrô, natural do lugar de Cefures confcjho de Pe
nalva, Bifpado de Vizeu, & morador na Rjbeyra do Trancaó, freg:Ve. 
fia do Tojal, tetmode Lisboa Occidental : porcazar fcgunda vez fendo 

... Vi va (ua prirneyra, h legitima mulher. ...._.."_... ~~v-.^-^^- „.•? 
Jofeph de Mattos alfayate, natural áa cidade de Évora, 3c morador nefla de omrfmi. 

Lisboa Occidental: pela mefma «ulpa. 

í.íc. « iriiír' (3 
}JMM(! par A Caftr, 

Cia.» mfl ff* è 

SEGUNDA ABIVRACAM DE LE~VE. 

39 Tk i f Anoel Ferreyra.oGama^de alcunha carrcteyro, natural da villi rk *;■>*•' 
jyX R'bayra grande Ilha de S. Miguel, Bifpado de Angra, ôt morador t""

1 

na cisjad* da Bahia Eftado dp BrafiJ : peU mefma culpa. 
t 40 Ivo 

•j«r«.B \ .tnnil 



. . . * fintu 
a m I T ' IvoPinheyrô earpinfeyro,natoral do lugsr ia C.apsliria, fe*rno de Lisboa «•"'"#) « w 

Occilemsl!,* moradoi na villa de S Sacador BiíparJodoRtode J*. ' J"*J'" 
neyro rJftado do Brafil: pel* mefrca eulpa. 

9 tg Domingcs Luis preto forro alfayate, natural, Si morador d* cdade do R;o OW/TO 
de janeyro: pela melma culpa. , 

io 41 JVJanotl de Carvalho o Tabùa de alcunha, alias lofrph Pereyra trabalha- ° «**«* 
dor, natural da villa de Caíweg Arcebilpado ds Lsboa Occidental, ic 
morador na de 5iõ Vicente da Beyra Biípado da Guardarei a melma 
culpa. 

JB!URAC,AM DE KEHEMENTE POR MOLINISMO. 

u 4« / ^ \ Padre Amaro de AlT,eydí,cacerdote,CareIlsó da Sède Vheu.n.itu- M.Mi,.,j, fmt 
\ J n\, 6t morador da meíraa cidadt: por fingir extazis,* por approrar, £""«£««£{ 

cWeçuiroserrosrtadamnadafeyta doHereharc» Miguel de .Violinos /w imm^r^ 
admutindopor boas, accpensiofpesjSi laícivasfeyiascom ocoraçam ^ , ; " ; ^ , j j " ' / 1 

Cm OCOS. ri CajLit Mirim. 

IX 45 O Padre Manoel da Sylva Santiago, Sacerdote ConfefTorjSc Prègador.Ra- Vtn*t,.m /s*, 
chare! formado oa faculdade dos fagrados Cânones, meyo Cónego na %%!*£%%£ 
Si di Vizcu, natural, 6t mo'ador da me(ma cidade : por praticar, 6t »» dj, i»„ „. 
defender os roeímos erres de Molinoi.Scomros da mefma Seyta, 5t *••"("**«•«», 

. por approvar a falia viuude.icdar credito i fingida íantidade deter- yjj^'j""£, 
tas peituas. ~ « iM'r>- Uf»« 

dtVlXJtu. 

. t ko O Padre Manoel de Alrnevda de Azeredo, Sacerdote, que foy Cura na fre- ° «./«., es f,u, 
J guefia do Caftellode Penalva, Biípado de Vizeu, natural, ôi morador 7,££i%,7£,' 

no lug ir de Ranhados freputfiadaSèda meímacidada: pelas mefmas mmincê, ( s ^ j 
culpis,exerotando no eonfeflionario, & fora delle os mefmos erros. %%ZJ' *iJ>'dt 

U 40 O Padre Antonio deMattos Sacerdote, Cura da fiegueíu do lugar do Real, Í » M Í « I * 
4 _ .&do meimo natural, & morador Biípado de Vizeu jpelas mefmas ^ V ^ ^ 

CulpiS. - . lut'lpt'dtrnvn 

•AB]URAC,AM DE VEHE M ENTE.POR JUDAÍSMO. 

ÏS í o "D ElchiorRuîz Bravo pirte de X.N. lavrador de mandioca, natural, & cm.tatUtri^ 
J j morador da cidaíe do Rio de Janeyro Eílado do Brafil. 

l6 S° Sebaftiaó da Foníeca Coutinho parte de X.N.Teneii'e Coronel de cavai- oim/m». 
laria, & fenbor de Engenho, saturai, & morador da mefma cidade. 

40 

PRIMETRA AB\URAÇ, AM EM FO RM A. 

MAnoel Rodrigues de Leara meyoX. N. foldado infante , filho de ( « . JJ j , ^ , t 
Diogo de Soufa fem officio, naiural,íc morador ua cidade du Rio de. «*»». 
Janeyro Eftadodo Brafil. 

«8 t i joaó dos Santos meyoXN.mineyrofoIteyro, filho de JoaS Alves Vianna om.fm,. 
barqueyro, natura), & morador damelmacidade. 

J? 38 Diogo Mot eno Franco X.N. que foy Capitão de cavallos. natural da villa o mr/íw, es b.m 
do Crato, & morador na cidade d» Pernambuco : por culpas de judaií- '£'Z"sa*p" 
mo, & por fugir da prizaó, em que eílava por ordem daS.OfScio. 

10. :c Felix Mendes LcyteX.N. mineyro folteyro, filho de Kransifco Mendes ft.tsiMuf-
Simcés roeílre de meninos, .natural, & morador da cidade do Rio de ?"«»• 
Janeyro. 

"tf i 4 Ande da VeygáFreyre parte deXN-efludame de Grammattca fofteyro, o «w/w. 
filho de Alexandre Freyre taverneyro, natuialj, & morador da meima 
cidide. 

SEGUNDA AS IV R AC, A M EM EO'RMA. 

Ntonio de Moraes X ">J. trocedor de lei 
dade de Bragança Biípado de Miranda 

t i 34 A Ntonio de MoraesX ">J. trocedor de fed4"catural,{t morador da ci- o*»/» 
X \ dade de Braganja Bifpado de Miranda. 

*3 45 J°*3 



. Km. iiiitt. 
u 43 JoiS da Craz homem pardo parte de X N a % « . fctreyrò filho do Paire ■  £ * ' 

Bento Cardozo, natural, & morador da citLde do Rio de [a neyro. 
H 37 Theodoro Pereyra da Cofia homem pardo, pa.» de X. fi. Med,*,, naru o «/«.. 

fil, « morador da rrefma cidade.  . . , . . . . ' ». ~s i 
l f tf3 ^ ' ^ J ^ * ™

0 P
a t t e d e X.N.Ia»radordecana," natural, & mçrador oW/,*. 

l í 44 Joaõ Lopes I N curridor folteyro, filho de Antonio LoFe» Manzona do c«. er ht*** 
meímo cfteio, natural, atmorador da»illa de ChacimBifpado de Mi. >'"" t«"'-»!i'h 
tanda. ' v t'i'±i*4» fit 

2 / 5i Matheos de Moura Fogaça parte deX. N. mineyro. natural, & m o . c l ! ' s ' L , . ~ . 
rador cu cidade do Rio de Janeyro Eflado do Brafil.' f [•«>'><<>.<;. *m 

t í 44 O Padre Franeiícode Paredes homem pardo, meyb X N.Sacerdote, uatu' r C w X f í 
ral,& morador da cidade do Rio de Janeyro. *<«,V»7£C 

í ' » *'*.« >iw:tr f/jra 

M U L H E R F S WpK: 
VtSSOÂ QUE NAM ABIURA, NEM LEFA HABITOl 

Ï
 s

7 A / f Aria Nunes foiteyra, fitha de Domingos Nunes, que fov lavrador, r« *»».</..„,, c*. 
iVJL natural, ítmoradort do lugir de Arranhol Arcebiípado' de Lisboa A" •«■"""■ 

Occidental: por fingir vozes de almas do Purgatório, que le meiiaó em 
leu corpo para delle irem para o Ceo. 

■'•'' ABWRAC,AM DE LETS. 

i ' | » \ T Criada Concgyçaô (alioyra, fi'h»dr Ffl?«?* Dias furrador, natural immmf^afl 
D/X dolugarde Santo Quintino termo da cidadedeLishoaOccidental.it '£?&'££','„,$ 

na melma moradora : por dizer que a fornicação fimples naóerapcc fSOru,ul,ó-(au 
cado, & proferir blasfémias hereticars. uma, 

f   «8 Francifcada Sylvafolteyra, filha de Domingos Antunes alfayjte, narural ^f,«i«, jy,. „ . 
da villa de Saõ Vicente da Beyra,Bi(pado da Guarda, St moradora neí ««fj™» £/).*(«« 
la cidade de Lisboa Occidenral : por cazar com homem eazado,(endo

 s
"^

1
' 

viva fua primeyra, St legitima mulher. 

'ÂBIURAC,AM DE VEHEMENTE POR MOLINISMO. * 

' *' \ A fo"^
opt

? cazada com Francifco Lopes ferreyro, natural, St mora A;mu,, mi*(.,m 
XVI Jorá do calai das Donas, freguefiadoCaítellode Penalva , Biíp>d'i j i * * « r « 

de Vizeu:porJefingir^anta commuytas vifoens.revílaçoens, 5tfa '^.^"uJ^Z 
vores extraordinários de .Deõfs, éV porMcJimlmo, proferindo, fieguin. Pnuy,, s *«;,». 
dó, St enfinando muytas prepofiçtjenTHerenõãTferronras, 3c blisfe »«'"■»» «<í<//j
mas.malfoantes, & contrarias à pureza de noíTa íanta KèCaiholica. "'''''*■"•• 

4* JcannaMatiadc Jefusfalias a Madre loanna.Terccyra decepa Ordem, foi. j;tmu$, mhrim 
«eyra ,nfflb~a de Ettèvaji dípã í tã^^ natural, K ^ ^ j J , * ^ 
& moradora hVcTdade de Vizeu : pelas mcirr.as culpas, St por fingir çhOiu, \„ \â\ 
extafis, affirmando que nelles fe certificava, St conhecia íerem boas, & *•>»« MM » i'.b* 
do agrado de Deos muytas acçœns torpes, & lafcivas que exercitava uLl'vïu ^i". 
fendo abominável Meftra dosefcandaio(os,5t execrandos erros de Mo- p.,j„t,umtii'3 \ 
linos, Luthero, Caltino, fit outros muytos hereces, 8t por fazer hor. riw. 

i" rendasdeíacatosàs fagradas Imagens,6t Ciuzes de Chriílo Seihor" f 
notTo, St grandes irreverências aoSmtilTimo Sacramento diEuca

^ , _, ,»»JÍflia,& prefunfaõ deter trado,, flt paâo com o Demónio..._— J=

AB/URAC,AM EM FO-RMA POR IUDAISMO. 

19 TGnèí de ParedesX.N. folteyra filhade Manoelde Parrdes da Crfl», rm'ShMut»* 
JL que foy fenhor de Engenho, natural, St moradora da cidade do Rio de *""*" 

janeyro Eíl;do do Brafil. 
17 Joana Barretia mulher parda hum quarto deX. N. caiada com Francifco Omtfmu \ 

Tourmho , barbey 1 o, natura 1,5c moradora da melma cidade. > 
9 18 Ifa

http://cidadedeLishoaOccidental.it
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,o it. 

£ El:na da Cruz parte de XNfolteyra fi«ii de Alexandre Freyre t m n c p . 
ro, natural,* moradora da mefma cidade. 

18 Isabel Rangeljirus de X.N. cazadacom febppe Roirigow de Ohveyrs, o  /  . 
toldado infinie, natural, & moradora da roelma cidade. 

Maria de Jefus X N. fiuva de Domingos Alves Corrcya.que foy Alferes, o~/"> 
natural, & moradora da nufcua cidade. 

41 Elena de Azevedo parte deX.N. cazada com Alexandre Freyre taver 0./.J 
neyro, natural, fit moradora da mefma cidade. , .  .  . r <>«■•/■* ï 

,o Dona Anna SodrePereyrap.rtedeX.N cazada com Sebafl.ao de U . o/«wi 
cena Montarroyo, advogado, natural, fit moradora da mefma cidade, 

ABIVRAC,AM SMWRMA FOR FETTICER1AS. V 

« Í i C Ebaftiana Luis fig.na cazada com Manoel de Salazar, ferreyro, ni. c j * * * * » £ 
. 1 tural da freguefia de Saô Lcurenço, & moradora na aldeya de S»n ZmU^fipkv», 

tiafia do Efcoural, termo da villa de Montemor o novo, Arcebifpado £«•»»£"•£ 
de Évora : por culpas de feyticerias,* ter paflo com o Demomu. £ ' £  £ * * * 

PESSOAS RELAXADAS EM CARNE, *£*£.*»» 

Ï ' '41 " P \ OminecsLopesX.N. trcttlaóde fedisnaturalda villa deNlirandrHJ, 
U & morador na cidade de Bragáca,B<ípado de M«Dda,eo»ia°,fiao, 
íâTÍo,fimuUdo,cocfiieniediminuco,variante,revogawe, & impenitente. 

ï " Ci Therefa Pays de Jeius parte de X.N.cafada com Franciíco Mendes SimcêY 
" * medre de meninosnatural.it moradora da Cidade do Rio de JaneyroW. 

, "tido do Brafil)conviaa,fiaa,f»lfa,fi3ulada)amfiteM<diminuta, varan. 

http://SodrePereyrap.rtedeX.N
http://meninosnatural.it


APÊNDICE VII 

B.A.D.E., Cod. CW1-42, fis. 451-457 - Édito de D. Manuel Isidoro Oros 
Manrique de Lara, Inquisidor Geral de Espanha, de 15 / 1/ 1745, de condenação e 
expurgo de certas formulações doutrinais, renovadoras dos erros das proposições 
condenadas de Miguel de Molinos. Transcrição fiel da cópia ms. 



Nos Don Manoel Izidoro Oros Manrique de Lara, por la gracia de Dios i de la 
Santa Sede Apostólica Arzobispo i Senhor de la Santa Iglezia i cividad de Santiago, dei Consejo de 
Estado de su Magestad, su Capellan mayor, Juez de su Real Capilla, Caza e Corte, e Inquizidor 
General en todos los Reynos de Espanha etc. 

Como sea la primera obligaçion de nuestro ministério apartar de los Fieles 
Catholicos toda ocazion de error i engano que el inimigo comum, siempre vigilante, procura 
introduzir con perniciozas doctrinas, para confundir las luzes con las tinieblas, i haviendo llegado a 
nuestra noticia que se han escripto y aun praticado las proppoziçiones seguintes: 

Primera. Dios en la prezente providencia premite a los Demónios que violentem á 
algunas [fl. 451v°] Almas santas a acciones externas, i intrinçicam.te malas p.a purgarias por este 
medio pasivam.te el sentido, i disponerlas, p.a la transformaçion con Dios. 

II. El Demónio puede por sú virtud natural, si Dios no le reprime, tentar ala 
criatura incitandole á executar acciones intrinçicam.te malas; pêro por lo reglar, i comum, no le 
premite sú Magestad, que la tiente deste modo, aunque algunas vezes raras ya lo premite; tanto son 
mas raras las premisiones, q.to las acciones intrinçicam.te son mas externas, i feas, i mas 
provocativas ai conçentim.to i asi mas vezes premite ai Demónio, que tiente ala criatura, 
neceçitando á la fantezia á imaginaciones torpes, i ala sensualidad á movimientos, evacuaçiones 
feas, alterando los humores. Este género de tentaçiones, ni la criatura tiene obligaçion a evitar que 
vengan, ni una vez venidas tiene obligaçion a impedir con sus fuersas corporales que nó prosigan: 
solo tiene obligaçion a pedir a sú Magestad, que se le conviene, no premita [452r°] semejante 
tentacion, ó que se la quite: o en cazo que esto no convenga, que le de gracia p.a rezistirla. 

3.a Esta acciones intrinçicam.te malas, que el Diablo executa por medio de la 
criatura, ó en la criatura, mientras que esta la rezista, no solo son neceçarias, sino violentas, 
porque provienen de principio extrinçico. 

4. Puede Dios premitir que el Diablo tiente ala criatura por medio de acciones 
torpes, violentas, con tal rezistencia positiva, i ligitima pelea de parte de ella p.a que por este medio 
tan proporcionado i que no hay otro, salga de dixa tentacion con mayor aprovechamiento de su 
Alma. 

5. Dicir que Dios en la prezente providencia ja mais premite ai Diablo que tiente 
ala criatura por medio de acciones torpes, violentas, p.a que esta, por medio de la rezistencia 
positiva á dichas tentaçiones, i ligitima pelea, salga de la tentacion con mayor aprovechamiento 
spiritual, es pro[452v.°]posiçion temerária i errónea. 

6. Las acciones torpes, i violentas executadas por el Diablo, ó sus Menistros en la 
criatura, si ella las conciente, no son ni tienen razon de tentacion, sino de caida i ruina: i asi solo 
tienen razon de tentacion enq.to conotan la rezistencia positiva de parte de la criatura; porque la 
tentacion propriam.te tal, se ordena a vencer, i rindir la voluntad: i asi supone de parte delia 
oposicion i rezistencia. 

7. Aunque una Muger virtuosa huvieçe sido conoçida torpem.te por el Demónio 
incubo, esto no se opone ai buen spirito; i se debe jusgar que fueron totalm.te violentos los tales 
actos. 
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8. À una Muger tenida por santa, exercitada en la que llamaba oraçion, violo 
(segun ella dizia) el Demónio; concebio, i pario varias vezes: i como en la oracion se quexaçe a 
Dios de sutrabajo, se le aparecieron visibles Christo, i la Virgen, i para [453r°] consuelo suyo le 
dixo Christo: yo quero criar almas, i salvarias por este medio, que te metes tú en eso? I la Virgen la 
dixo: tan virgen has quedado como yo. I estas revelaçiones se deben jusgar ciertas, i admiten, i 
tienen centido catholico, e defenderçe como tales. 

Las quales dichas ocho proppoziçiones condenamos por erróneas, temerárias, i 
escandalosas, blasfemas, piarum aurium offençivas, sapientes haeresim, i piligroziçimas en la 
pratica, siendo las mismas en substancia i sentido que las condenadas de Miguel de Molinos, cuya 
doctrina ensenan respectivam.te, i mandamos que se borren i tilden de qualquier libro imprezo ó 
manuescripto, o papel suelto en que se hallaren, en qualquer idioma que sea. 

Conseguintem.te mandamos que se borren de qualquier libro imprezo o 
manuescripto en qualquier idioma que sea las sinco proppoziçiones seguintes: 

l.a Deus in hac providentia [453v.°] permitere valet de facto qua Diablo permitet, 
ut non nullas animas sanctas obsideat, ipsisque creaturis sic obsesis violentiam inférât manibus et 
membris corporalibus ipsarum (nolentibus ipsis) ad acciones extriores prohibitas, et actus externos 
ex se pecaminosos, sine offuscatione mentis, advertente illarum ratione et hoc exerçitium est 
rnistica purgatio pasiva sensus ad ipsas animas elevandas, transformandas, et uniendas cum ipso 
Deo. 

2. Supra dictae daemonum violentiae ad acctiones extriores prohibitas, et actus 
externos ex se pecaminose evinire posunt in actibus venereis inhonestis, et turpibus, cum 
advertentia ipsius creatura patientis: et hoc pariter, est rnistica purgatio pasiva sensus, quae 
conducit ad purificandas animas, eas que ad transformationem, et unionem Divinam elevandas. 

3. Ipsae Demonis violentiae in actibus venereis extrioribus ex se pecaminosis, et 
actionibus extemis ex se malis, [454r.°] evenire possunt advertente ratione, et sine offuscatione 
mentis inter duas personas, una cum alia, absque pecati neutrius. Hi hec similiter es rnistica 
purgatio pasiva sensus, conducens ad purificandas animas eas que humiliandas, et elevandas, ad 
veram transformationem, et unionem Mysticam Divinam. 

4. Hujusmodi obsessionis et violentias pati, signum est profiçiendi in via spiritus, 
ita ut quo plus anima ad prefectionem ducitur et properat magis talibus violentiarum exerçitiis 
abundet. 

5. Non oportet animam patientem de talibus impuris et turpibus violentiis confiteri, 
nee de is aliquid loqui, nisi cum directore perito, alias de prefectione talis animae bene cônscio. 

Por tener todas las mismas censuras que las ocho proppoziçiones antecedentes, asi 
mismo mandamos que en el libro in quarto intitulado: Quod libeta Theologica Mystica et Moralia, 
seu Autor Fr. Antonio de la Anun[454v.°]çiacion, carmelita descalzo, impresso en Madrid, anno de 
1712, en la imprenta de Manoel Roiz de Murga, en el en el quodlibeto 8, art. 3 num. 28, se 
expugnem i borren las palabras desde mayor dificultas, hasta la palabra inflei incluzive, por 
favorecer las clausulas que contienen, prout jacent, el error de Molinos, i contener doctrina 
peligroza en la pratica. 
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Asi mismo mandamos que del torn. 5 del Concurço Moral Salmanticence, seu 
Autor Fr. Sebastiam de S. Goachim, carmelita descalço, imprezo em Madrid el anno de 1714, en la 
imprenta de Joze Ruiz de Escobar, en el Tratado 21 de Diec. pt. Decalog. c. 11, num 185, se 
borren estas palabras: «Nam si accessus sit violenter ad virginem»; «non sagam, sed pudicam et 
sancta, quod»; «rarisime evenit nec unquam hoc Deum»; «premisire legimus», porque como estan 
puestas aluden i pueden favorecer al error de Molinos; que en el mismo tom. 5, Tract. 22 cap. uno 
punct. 5. § 2 n. 48, se borren estas palabras «Et id ipsum de alia monialia Provinciali nostrae 
[455r.°] Religionis satis erudito ego ipse audivi». 

Tambien mandamos que en el tom. 4. de la chronica de los descalzos de nuestra 
Senhora del Carmen, escripto por Fr. Jose de S. Thereza, e impreso en Madrid por Julian de 
Paredes el anno de 1684, en el Libro 18, Cap. 22, pg.836, en la Vida del P.e Fr. Domingos de 
Jezus Maria, a los numéros 617, se borre desde las palabras: «quando estaba en el mayor», hasta 
las palabras «la licencia que tuvierem dei Altíssimo», con la[s]quales acaba el dicho n. 7, por 
contener doctrina falça, temerária, escandelosa, condenada por la Iglesia, i por el Santo officio, i 
revelaçion apócrifa, trahida p.a authorizar doctrina perniçioza. 

Asi mismo prohibimos dei todo i en qualquier idioma, impresion o trasumpto en 
que se hallaçe un quademo manuscripto, que contiene 19 preguntas i respuestas, i empiesa asi 
«Jesus Maria José, Hanseme preguntado diversas couzas» y acaba asi «a 3 de Agosto de 1676», i 
le afirma (sic) Fr. [455v.°] Antonio de la Anunciacion, carmelita descalzo, por contener dicho 
caderno doctrina condenada pela Iglesia, i por el Santo officio e ser todo el perjudiçial a las buenas 
costumbres. 

Mandamos tanbien prohibir i recoger in sol[lid]um un papel impreso en quarto en 
25 hojas, cuyo titulo es Literae apologeticae cujusdam presbiter, por ser todo el gravem.te 
injurioso a la sagrada religion de los Padres cisterciences, i por ser anónimo i carecer de las 
licencias necesarias. 

Finalm.te mandamos prohibir in totum quatro papeies impresos, sin nombre de 
Autor, el uno en folio en 6 hojas, con el titulo Anticristi Bernardina oponenda, in nova edictione 
Antuerpienci etc., el segundo en quarto, con 23 hojas, cuyo titulo es Judicium humilis cujusdam 
Monachi Cysterciences, el treceyro intitulado Prima columbra veritatis, por estar dichos quatro 
papeies compriendidos en la régla 1." del indice expurgatorio, ser notoriam.te [456r.°] sediciosos, i 
transgresores, con osadia, de los decretos Pontifícios, i de los del Santo officio, i contener injurias 
muy graves contra la sagrada religion de la Companhia de Jesus. 

Por tanto, queriendo prevenir de oportuno remédio al imponderable dano que 
ocazionan los ennunciados escriptos; conferido maduram.te con los del nuestro consejo de la 
suprema i santa general Inquisicion, hemos mandado prohivir i recoger in solum i borrar i expurgar 
dichos escriptos i propoziciones, como va referido arriba, porque ni[n]guna persona pueda leerlas 
ni temerias impresas ni manuescriptas, en qualquier idioma que lo esten, pena de excomonion 
mayor latae sententiae ipso facto incorrenda, i de ducientos crusados p.a gastos dei S. off.° i de las 
mas penas estabelecidas por el Decreto. En cuya concequencia por el tenor de la prezente 
exortamos, i rrequerimos, i se fuera necesario, en vertud de santa obediência i baxo delia dita pena 
de excomunion mayor, e multa pecuniária, mandamos [456v.°] que desde el dia que esta nuestra 
Carta fuer lleida ó publicada, o como de ella supierdes en qualquier manera, asta los seis dias 
seguintes, los quales os damos, i asignamos por três términos, i el ultimo perenptorio, tragais i 
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presenteis ante nos o ante los comisarios del S. off.0, que residen en los lugares de nuestro destricto 
p.a que remitais los dichos libros i papeies, que asim tuvierdes, i manifesteis los que otras 
perssonas tuvieren i ocultaren, que lo contrario haciendo, el dicho termino passado, los que 
contumaces rebeldes fueredes en nó hacer i cumplir lo suso dicho, nos desde ahora p.a entonces, i 
desde entonces p.a ahora, ponemos i promolgamos en vos, e en cada una de vos las dichas personas 
la dicha sentença i penas e os apercebimos que procederemos contra vos a la execuçion delias, i a 
lo que huviere lugar en derecho, i los dichos libros, que se mandan expurgar neste edito, e 
executada en elos la expurgaçon por los Comissários ó Revisores, se vuelvan a sus duenus en 
tistimonio de lo qual mandamos dar i dimos [457r.°] esta nuestra carta firmada de nuestro nombre i 
selada con nuestro selo, i rrefrendada dei infra escripto Secretario delRey Nuestro Snor i dei 
Consejo, en Madrid, á quince de Enero de 1745. 

El Arzobispo de S. Thiago Inquisidor General 

D. Pablo Antonio sotelo, Secretario delRey N. Snor. i dei Consejo 

El copia dei original que queda en la Secretaria de mi cargo a que me refiero, de que 
certefico i firmo. 

D. Pablo Antonio Sotelo 

Lugar + do sello 

Nadie le quite, pena de excomunion mayor 


	Capa
	Página de rosto
	Apêndice I
	Apêndice II
	Apêndice III
	Apêndice IV
	Apêndice V
	Apêndice VI
	Apêndice VII

